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1. Η WATT+VOLT  

 

 

 

 

 

 

 

Εταιρικό Προφίλ 

Η WΑΤΤ AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(WATT+VOLT) είναι εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Είναι 

αμιγώς Ελληνική και αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα εταιρεία στην ελληνική 

επικράτεια. 

Από το 2011, η WATT+VOLT κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για 

την ελληνική αγορά ενέργειας, ενώ το 2015 έλαβε και Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου, μια 

δραστηριότητα που σύντομα θα εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της. 

Με θυγατρικές εταιρείες που εντάσσονται στον Όμιλο Εταιρειών WATT+VOLT και 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, η WATT+VOLT επεκτείνει διαρκώς τις 

δραστηριότητές της σε πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Επενδύοντας σε πρωτοπόρα τεχνολογική υποδομή και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου 

δυναμικού της, η WATT+VOLT διανύει μία επιτυχημένη πορεία με αντικείμενο την Εμπορία και 

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Εμπορία Αερίων Ρύπων και τη Διαπραγμάτευση Βασικών 

Αγαθών και Πρώτων Υλών. 

Η WATT+VOLT αποτελεί έναν ευέλικτο οργανισμό που εξελίσσεται διαρκώς, βάσει των νέων 

αναγκών που προκύπτουν παγκοσμίως στο χώρο της ενέργειας. Με έμφαση στην έρευνα και την 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων βρίσκεται σε θέση να προτείνει αξιόπιστες λύσεις σε ένα 

ευρύ φάσμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα αλλά και στον τελικό καταναλωτή. 

Στην WATT+VOLT προτεραιότητα έχετε εσείς. 
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Θυγατρικές Εταιρείες 

Η WATT+VOLT στη Βουλγαρία 

Το 2015, η WATT AND VOLT Α.Ε. εξαγόρασε το 50% της εταιρείας CE Group, θυγατρικής εταιρείας 

της Energy Management Team (EMT) Bulgaria, μέσω της θυγατρικής της Watt+Volt Bulgaria 

EOOD, μετονομάζοντάς την τελευταία σε WATT+VOLT EMT. 

Η WATT+VOLT EMT κατέχει Άδεια Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τελικούς 

καταναλωτές στην αγορά ενέργειας της Βουλγαρίας, καθώς και Άδεια balancing ενεργειακού 

προφίλ τελικών καταναλωτών. 

Η εταιρεία ΕΜΤ εκπροσωπεί ήδη χαρτοφυλάκιο μεγάλων πελατών άνω των 130 MW. Η 

WATT+VOLT EMT  ήδη εκπροσωπεί επιλεγμένους μεγάλους πελάτες στη γειτονική χώρα.  

Η WATT+VOLT στη Σερβία 

Το 2015 ιδρύθηκε η WATT AND VOLT DOO Beograd. Η WATT AND VOLT DOO Beograd κατέχει 

Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Σερβία και δραστηριοποιείται στο διασυνοριακό 

εμπόριο.  

ESC – Energy Services Company 

Η ENERGY SERVICES COMPANY (ESC) είναι εταιρεία παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, με σκοπό 

την υλοποίηση λύσεων που επιτρέπουν στους καταναλωτές (οικιακούς και επιχειρήσεις) να 

παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν στην κατανάλωση της ηλεκτρικής τους ενέργειας ενώ 

αποσκοπούν παράλληλα στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. 

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η WATT+VOLT δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το 2011, 

προμηθεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα σε οικιακούς καταναλωτές, επιχειρήσεις και οργανισμούς στο 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα, σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Η WATT+VOLT συνδυάζει τις πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις που είναι σε θέση να εξασφαλίσει λόγω 

της ισχυρής δραστηριοποίησής της στην εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με όχημα τις συμφωνίες 

που έχει συνάψει σε ισχυρές αγορές στην Ευρώπη.  
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Αναπτύσσοντας διαρκώς νέες πρωτοποριακές και καινοτόμες υπηρεσίες διαχείρισης και 

παρακολούθησης της ηλεκτρικής ενέργειας (Energy Management), η WATT+VOLT αποτελεί έναν 

αξιόπιστο πάροχο που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην επιτακτική ανάγκη μείωσης των 

εξόδων σε ηλεκτρικό ρεύμα. 

Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η WATT+VOLT είναι η μοναδική ελληνική ιδιωτική εταιρεία που είναι μέλος  του European Energy 

Exchange (ΕΕΧ), του μεγαλύτερου Ενεργειακού Χρηματιστηρίου της Ευρώπης, μέσω του οποίου 

αποκτά πρόσβαση σε αγορές μεγάλης ρευστότητας, όπως αυτές της Γερμανίας και της Γαλλίας. 

Είναι δε, ενεργό μέλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ιταλίας (Gestore del Mercato Elettrico), 

που της επιτρέπει τη διαπραγμάτευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διαπιστευμένων traders της 

εταιρείας, εξασφαλίζοντάς της τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις χαμηλότερες τιμές.  

Επιπλέον, η συμμετοχή της WATT+VOLT σε διαγωνισμούς εκχώρησης δικαιώματος μεταφοράς 

ενέργειας σε όλα τα ελληνικά σύνορα, την καθιστά στρατηγικό συνεργάτη και ισχυρό συνομιλητή 

στο διεθνή χώρο του εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εμπορία και Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών 

Από το 2015, η WATT+VOLT έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Εμπορία και 

Διαπραγμάτευση Βασικών Αγαθών, έχοντας ήδη συνάψει συνεργασίες με τα μεγαλύτερα trading 

houses παγκοσμίως,διακινώντας όγκους αγαθών σε χώρες όπως η Αίγυπτος, τα Αραβικά Εμιράτα, 

η Αργεντινή κ.α.  

Έχοντας ήδη γραφεία στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία, η WΑΤΤ+VOLT είναι στρατηγικά 

τοποθετημένη, προκειμένου να προσφέρει σιτηρά, ζωοτροφές, στερεά καύσιμα και βιομηχανικά 

προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 

Εταιρική Ταυτότητα 

Επωνυμία: WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Διακριτικός τίτλος: WATT AND VOLT A.E. 

Δραστηριότητα: Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Αριθμός Μητρώου Συμμετεχόντων: 29ΧBLACKPEARL-T 

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 217A, 15124, Μαρούσι 
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2. Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

      

 

 

 

 

 

2.1 Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα 

Η απελευθέρωση της αγοράς πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας στις 22 Δεκεμβρίου 1999, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με το Ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309), προβλέφθηκαν περαιτέρω ρυθμίσεις για την αγορά 

ενέργειας, με τις οποίες επιδιώχθηκε κυρίως η πληρέστερη προσαρμογή των διατάξεων του Ν. 

2773/1999 προς τους κανόνες της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας 

προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, η ελευθερία επιλογής προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές από 

το έτος 2007 και μετά. Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 του Ν. 2773/1999, όπως ίσχυσε μετά την 

τροποποίησή του, από την 01.07.2007 όλοι οι εγχώριοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας 

ορίστηκαν ως Επιλέγοντες Πελάτες και μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον Προμηθευτή τους, με 

εξαίρεση τους καταναλωτές, των οποίων οι εγκαταστάσεις ήταν συνδεδεμένες σε Απομονωμένα 

Μικροδίκτυα. 

Η WATT+VOLT έχει αδειοδοτηθεί ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και είναι εγγεγραμμένη 

με Αριθμό Μητρώου Συμμετεχόντων 29XBLACKPEARL-T.  
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2.2  Βασικοί Ορισμοί 

 

Ποιος είναι ο ρόλος της ΡΑΕ; 

Η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) αποτελεί μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία φροντίζει, εισηγείται 

και προωθεί την ύπαρξη συνθηκών ίσων ευκαιριών και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας 

και ενεργειακών καυσίμων. Παρακολουθεί, ρυθμίζει και εισηγείται τους κανόνες λειτουργίας της 

αγοράς καθώς και τις αδειοδοτήσεις σε παραγωγούς και προμηθευτές. 

 

Ποιος είναι ο ρόλος του ΛΑΓΗΕ; 

Ο ΛΑΓΗΕ αποτελεί τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και είναι ανώνυμη 

εταιρεία με μετοχική σύνθεση που ανήκει 100% στο ελληνικό κράτος. Ως «αγορά»  εννοείται η 

ημερήσια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία αγοράζει ενέργεια η 

WATT+VOLT  για να προμηθεύσει τους πελάτες της. Ο ΛΑΓΗΕ χρεώνει την WATT+VOLT  για την 

ενέργεια που αγοράζει βάσει της Οριακής Τιμής Συστήματος.  

 

Ποιος είναι ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ; 

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ 

διαχειρίζεται το σύστημα μεταφοράς (150kV και 400kV) στην Ελλάδα, δηλαδή εκτελεί τη 

συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, και διασφαλίζει την παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας με καλή ποιότητα και αξιοπιστία. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ εκτελεί την εκκαθάριση αποκλίσεων 

και λοιπών λογαριασμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι υπεύθυνος 

για τις σχετικές χρεοπιστώσεις στους Συμμετέχοντες στην αγορά αυτή. 

 

Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ; 

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε 

με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των 

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη 

λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο 

παραπάνω νομικό πλαίσιο. 
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Έργο του ΔΕΔΔΗΕ είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης 

των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου.  

 

Σύστημα Μεταφοράς – Δίκτυο Διανομής 

Το Σύστημα Μεταφοράς μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα από τους σταθμούς παραγωγής στους 

υποσταθμούς μεταφοράς σε υψηλή τάση. Οι καταναλωτές δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν άμεσα 

λόγω της υψηλής τάσης, για το λόγο αυτό, στους υποσταθμούς μεταφοράς, υποβαθμίζεται η τάση. 

Από τους υποσταθμούς μεταφοράς ξεκινούν οι γραμμές διανομής που καταλήγουν στους 

υποσταθμούς διανομής, όπου γίνεται υποβιβασμός της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση, ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές. 

 

Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Είναι η ισχύουσα απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΦΕΚ Β832/9.04.2013), βάσει της οποίας ρυθμίστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τους Πελάτες, όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις, τη 

σύναψη της μεταξύ τους Σύμβασης και την εκπλήρωση και τήρηση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων. 
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Σχηματική απεικόνιση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

 

 
Το 100% της εισαγόμενης και παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας πωλείται βάσει νόμου στο 

ΛΑΓΗΕ. Όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος προμηθεύονται εξ’ ολοκλήρου την ηλεκτρική 

ενέργεια από τον ΛΑΓΗΕ την οποία και μεταπωλούν στους Έλληνες καταναλωτές, νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις. Η ποιότητα ρεύματος δεν επηρεάζεται από προμηθευτή σε προμηθευτή, διότι 

διανέμεται εξ’ ολοκλήρου από το ΛΑΓΗΕ. 
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2.3 Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

H WATT+VOLT προμηθεύει ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα εξής σημεία: 

 

   

 

 

Μικρότερα νησιά: Άγιος Αχίλλειος Πρέσπας, Βίδο (Κέρκυρας), Καβαλλιανή (Εύβοιας), Κορονήσι 

(Αργολίδας), Μαθράκι (Κέρκυρας), Μπούρτζι (Αργολίδας), Σπετσοπούλα, Τριζόνια (Φωκίδας), 

Τρίκερι (Μαγνησίας), Ωρεοί (Εύβοιας). 

  

• Ηπειρωτική Ελλάδα 

• Σαμοθράκη 

• Θάσος 

• Αμουλιανή 

• Σκιάθος 

• Σκόπελος 

• Αλόνησος 

• Άνδρος 

• Τήνος 

• Εύβοια 

• Κέα 

• Αίγινα 

• Αγκίστρι 

• Πόρος  

• Ύδρα 

• Σπέτσες 

• Κύθηρα 

• Σαλαμίνα 

• Ελαφόνησος 

• Κέρκυρα 

• Παξοί 

• Αντίπαξοι 

• Λευκάδα 

• Μεγανήσι 

• Κάλαμος 

• Κάστος  

• Ιθάκη 

• Κεφαλονιά  

• Ζάκυνθος 

• Κρήτη 

• Ρόδος 
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3. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 

 

      

 

 

3.1 Ο λογαριασμός 

 

 

 

 

 

  Δείτε το ρεύμα σας θετικά! 

 

Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, διευκολύνουμε την καθημερινότητά σας. 

Με το λογαριασμό που σχεδιάσαμε για εσάς, γνωρίζετε ακριβώς τί πληρώνετε για το ηλεκτρικό 

σας ρεύμα. 

Για το λόγο αυτό: 

• Αναλύουμε το «ενεργειακό προφίλ» σας, για να προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες 

στις δικές σας ανάγκες. 

• Ο λογαριασμός σας είναι ξεκάθαρος, απλός, κατανοητός, με εύκολη ανάγνωση, ώστε να 

βρίσκετε την πληροφορία που χρειάζεστε με την πρώτη ματιά και να γνωρίζετε την 

ακριβή κατανάλωσή σας. 

• Αποκτάτε πλήρη εικόνα για το ιστορικό της κατανάλωσής σας και των λογαριασμών σας. 
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3.2 MyWatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τώρα το MyWatt σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο στο ηλεκτρικό ρεύμα! 

 

Το MyWatt σχεδιάστηκε  για να έχετε εύκολη και γρήγορη  πρόσβαση σε πληροφορίες του 

λογαριασμού και της κατανάλωσης  ρεύματος, είτε μέσω της ιστοσελίδα μας είτε μέσω της 

εφαρμογής MyWatt που διατίθεται δωρεάν στο Apple Store και Google Play Store. 

H WATT+VOLT δημιούργησε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας το MyWatt, ένα ευρύτατο και 

απόλυτα χρηστικό χαρτοφυλάκιο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σας δίνει πρόσβαση σε αναλυτικές 

πληροφορίες για το λογαριασμό του ρεύματος. Με αυτό τον τρόπο, έχετε τον απόλυτο έλεγχο στη 

διαχείριση της ενέργειας στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να 

μειώσετε τα έξοδά σας σε ηλεκτρικό ρεύμα. 

Το MyWatt σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την καθημερινότητά σας, έτσι ώστε να έχετε εύκολη 

και γρήγορη πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες του λογαριασμού σας ή της κατανάλωσής σας, 

όπου κι αν βρίσκεστε. 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα watt-volt.gr/mywatt ή ακόμα να 

κατεβάσετε τη νέα mobile εφαρμογή MyWatt, που είναι διαθέσιμη δωρεάν για κινητά (iOS & 

Android) και tablets.  

  

http://watt-volt.gr/mywatt
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Ενεργοποιώντας το MyWatt απολαμβάνετε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας: 

• Βλέπετε αναλυτικά γραφήματα και στατιστικά του λογαριασμού σας: Τώρα μπορείτε 

οποιαδήποτε ώρα θελήσετε να δείτε με ευκολία την ανάλυση του λογαριασμού σας,  τα 

στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωσή σας, τη λήξη προθεσμίας πληρωμής και το 

ιστορικό των λογαριασμών σας. Με μια ματιά, βλέπετε ξεκάθαρα τις χρεώσεις, 

γνωρίζοντας με ακρίβεια τα έξοδά σας για την ενέργεια που καταναλώνετε. 

• Εξοφλείτε εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια το λογαριασμό σας, μέσω της 

Τράπεζας Πειραιώς και της χρήσης της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. 

• Καταχωρείτε μόνοι σας την ένδειξη του μετρητή σας: Με την υπηρεσία ‘Μέτρα μόνος σου’, 

έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε κάθε μήνα μόνο Εκκαθαριστικό λογαριασμό, 

πληρώνοντας την ενέργεια που πραγματικά έχετε καταναλώσει, βάζοντας τέλος στους 

Έναντι λογαριασμούς (εκτιμώμενης κατανάλωσης). 

• Προσκαλείτε τους φίλους σας για να κερδίσετε ακόμα περισσότερα: Είναι απλό! Για κάθε 

φίλο σας που μας συστήνετε και επωφελείται από τις υπηρεσίες μας, εσείς κερδίζετε 

μεγαλύτερη έκπτωση στο λογαριασμό σας. 

• Επικοινωνείτε μαζί μας: Είτε καλώντας απευθείας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 

183 83, είτε συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας και άμεσα ένας εκπρόσωπός μας 

θα επικοινωνήσει μαζί σας. 

 

Σημείωση: Αν έχετε ήδη ενεργοποιημένο το λογαριασμό σας στο web MyWatt, χρησιμοποιήστε τα 

ίδια στοιχεία εισόδου και στην εφαρμογή (ισχύει και το αντίστροφο).  
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3.3 Νέα ‘Έξυπνη’ Υπηρεσία smartwatt  

 

Η WATT+VOLT, για ακόμα μία φορά, καινοτομεί στον κλάδο της ενέργειας προσφέροντας 

πρωτοποριακές και αξιόπιστες υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των 

καταναλωτών της.  

Για αυτό το λόγο, η WATT+VOLT δημιούργησε τη νέα υπηρεσία smartwatt για να προσφέρει άνεση 

στην καθημερινότητά σας, ασφάλεια και προστασία στο χώρο σας, οικονομία και εξοικονόμηση 

ενέργειας.  Με αυτό τον τρόπο, αποκτάτε τον έλεγχο στο χώρο σας, από μια και μόνο εφαρμογή, 

από όπου κι αν βρίσκεστε. 

Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να αναβοσβήσετε τα φώτα του χώρου σας, ακόμα κι αν 

είστε μακριά, απλά και μόνο με τη βοήθεια της «έξυπνης» λάμπας. Από την άλλη, με την «έξυπνη» 

πρίζα μπορείτε να ανοιγοκλείνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή επιθυμείτε από το κινητό σας, 

κάνοντας τη ζωή σας πιο λειτουργική. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να ειδοποιηθείτε για 

οποιαδήποτε κίνηση ανιχνευθεί μέσα στο χώρο σας, εγκαθιστώντας τους «αισθητήρες κίνησης» και 

«αισθητήρες πόρτας/ παραθύρου». Υπάρχουν δε και οι «αισθητήρες διαρροής και υγρασίας», όπου 

μπορείτε να λάβετε ενημερώσεις για τυχόν πλημμύρες ή αύξηση της υγρασίας. Εγκαθιστώντας 

ακόμα το «έξυπνο» ρελέ στον ηλεκτρολογικό σας πίνακα μπορείτε να έχετε ζεστό νερό όποτε το 

θελήσετε ή να κλείσετε τον θερμοσίφωνα που έχετε ξεχάσει αναμμένο, ενώ απουσιάζετε από το 

σπίτι. 

Οι δυνατότητες που σας προσφέρουν οι «έξυπνες» συσκευές είναι πολλές, αλλά το πιο σημαντικό 

όφελος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας έως και 17% με την ορθή χρήση της υπηρεσίας smartwatt.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.smartwatt.gr 

 

http://www.smartwatt.gr/
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3.4 Υπηρεσία WATT+VOLT Energy Management 

 

Η υπηρεσία WATT+VOLT Energy Management έχει σχεδιαστεί με σκοπό να είναι δυνατή η 

παρακολούθηση - σε σχεδόν πραγματικό χρόνο - της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ενός 

κτιρίου, καταστήματος ή άλλης εγκατάστασης. 

Με την υπηρεσία αυτή έχετε τη δυνατότητα να παρατηρείτε το προφίλ της κατανάλωσής σας μέσω 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή μέσω του "έξυπνου" κινητού τηλεφώνου σας - με την 

προϋπόθεση πάντα ότι αυτά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο - κατανοώντας βαθύτερα τις 

πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού σας σε ηλεκτρικό ρεύμα. 

Για να είναι καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό είναι απαραίτητες δύο προϋποθέσεις: 

1. Να υπάρχει εγκατεστημένος στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου "έξυπνος" ψηφιακός 

μετρητής (smart meter) με δυνατότητα σύνδεσης στο internet (ενδεικτικά αναφέρουμε τους 

Schneider, ABB, Siemens, Carlo Gavazzi κ.α). Αν δεν υφίσταται, η εταιρεία μας αναλαμβάνει να 

τοποθετήσει έναν "έξυπνο" μετρητή μέσω εξειδικευμένου τεχνικού – ηλεκτρολόγου. Η 

εγκατάσταση είναι εξαιρετικά απλή και σύντομη χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία του χώρου στο 

ελάχιστο. 

2. Να είναι πελάτης της WΑΤΤ+VOLT, ούτως ώστε να είναι εφικτό να επωφεληθεί της 

Υπηρεσίας WATT+VOLT Energy Management. 

Η πλατφόρμα της υπηρεσίας WATT+VOLT Energy Management αποτελεί μία πρωτοποριακή λύση 

– εργαλείο που συνεχώς αναβαθμίζεται και εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας, 

προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά 
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πρωτίστως είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης των εξόδων μίας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 

Περιγραφή 

Η Υπηρεσία WATT+VOLT Energy Management διαθέτει φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, έτσι 

ώστε να είναι προσιτή σε όλους, χωρίς εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. 

Ο «έξυπνος» μετρητής καταμετρά και καταγράφει τις διακυμάνσεις 18 διαφορετικών παραμέτρων 

του ηλεκτρισμού, όλο το 24ωρο και αναμεταδίδει στην πλατφόρμα - σε πραγματικό χρόνο – 

σημαντικές, ακριβείς και άμεσες πληροφορίες, οι οποίες απεικονίζονται με ξεκάθαρα αναλυτικά 

γραφήματα στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αποτυπώνοντας την ενεργειακή «συμπεριφορά» του 

κτιρίου και των καταναλώσεών του. Ο «έξυπνος» μετρητής απεικονίζει τάση (Volt), ισχύ ρεύματος 

(Ampere), ηλεκτρική ενέργεια σε kW (kilowatt) καθώς και τον συντελεστή ισχύος (cosφ). 

Η εγκατάστασή του είναι απλή και χωρίς την απαίτηση αποσύνδεσης κάποιας παροχής ρεύματος 

και τοποθετείται κομψά δίπλα στον κεντρικό πίνακα ή υποπίνακα του κτιρίου σας. Μόλις συνδεθεί 

στο σύστημά σας (μέσα σε δευτερόλεπτα), αυξομειώσεις, ανωμαλίες και σπατάλη ηλεκτρικής 

ενέργειας γίνονται ορατές, βοηθώντας σας να κατανοήσετε, να συγκρίνετε και να ρυθμίσετε την 

κατανάλωση του συγκεκριμένου χώρου. 
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4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας με τους εξής τρόπους: 

 

 Μέσω των online ηλεκτρονικών υπηρεσιών του MyWatt. 

 Μέσω της ιστοσελίδας μας www.watt-volt.gr  με την υπηρεσία WATT+VOLT  e-pay ή μέσω της 

εφαρμογής MyWatt για smartphone με IOS ή AΝDROID που διατίθεται δωρεάν στo Apple Store 

και Google Play Store. 

 Mέσω QR Code. Έχετε smartphone; Η WATT+VOLT  είναι η πρώτη εταιρεία στην αγορά 

ενέργειας που εφαρμόζει την εξόφληση λογαριασμών μέσω εφαρμογής ανάγνωσης QR Code. 

Κατεβάστε μία δωρεάν εφαρμογή συμβατή με τον τύπο του τηλεφώνου σας, σκανάρετε τον 

κωδικό QR που είναι εκτυπωμένος στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας και εξοφλήστε το 

λογαριασμό σας με απόλυτη ασφάλεια μέσω του WATT+VOLT  e-pay. 

 Mέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας με ένα τηλεφώνημα στο 183 83. 

 Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να επιλέξετε την Πάγια Εντολή εξόφλησης μέσω οποιασδήποτε 

πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας VISA ή MASTERCARD. 

 Mέσω του συστήματος easypay της Τράπεζας Πειραιώς. 

 Σε οποιοδήποτε κατάστημα των ΕΛΤΑ με τη μέθοδο της Ταχυπληρωμής. 

 Στα γραφεία μας με μετρητά χωρίς κόστος συναλλαγής. 

 Μέσω του συστήματος VIVA – Υπηρεσίες Πληρωμών. Παρέχουμε την ευκολία να πληρώσετε το 

λογαριασμό σας με μετρητά, μέσω του δικτύου VIVA σε 700 σημεία εξόφλησης πανελλαδικά. Για 

http://www.watt-volt.gr/
http://watt-volt.gr/mywatt/epay
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5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

να ενημερωθείτε για τα σημεία εξυπηρέτησης επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα  http://content.viva.gr/bill-payments  ή καλέστε στο +30 211 7604000. 

 Με τη χρήση του Συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ. Συμμετέχουν εμπορικές τράπεζες και η 

Τράπεζα της Ελλάδος όπως προβλέπεται στον   κανονισμό λειτουργίας του συστήματος. 

 

Μετά τη λήξη του λογαριασμού σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 

Πελατών: 183 83. Η εκπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού συνοδεύεται από τις νόμιμες 

οικονομικές προσαυξήσεις. Αν η ημερομηνία εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού σας είναι 

Κυριακή ή επίσημη αργία, ως ημερομηνία εμπρόθεσμης εξόφλησης θεωρείται η αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Βασική Κατηγορία Πελατών 

Οι καταναλωτές κατατάσσονται σε Οικιακούς και Επαγγελματικούς. Ανάλογα με την ισχύ παροχής 

σε kVA και το μέγεθός τους, διακρίνονται περαιτέρω σε Μικρούς και Μεγάλους. 

 Στην κατηγορία των Μικρών Πελατών, εντάσσονται οι Οικιακοί ανεξαρτήτου παροχής και 

οι Επαγγελματικοί Πελάτες με ισχύ παροχής έως 25kVA για μεμονωμένες εγκαταστάσεις. 

Με κριτήριο το επίπεδο της τάσης σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, κατατάσσονται σε 

πελάτες Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. 

 

http://content.viva.gr/bill-payments
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 Στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, εντάσσονται οι Επαγγελματικοί Πελάτες Χαμηλής 

Τάσης με ισχύ παροχής από 25kVA έως 250kVA και οι Επαγγελματικοί Πελάτες Μέσης 

Τάσης. 

5.2 Ειδική Κατηγορία Πελατών 

Είναι οι κατηγορίες Ευάλωτων Πελατών, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και 

τυχόν άλλες ειδικές κατηγορίες που καθορίζονται από την WATT+VOLT . 

Ευάλωτοι Πελάτες και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 

Η Πολιτεία με την υπ' αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 Απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέσπισε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την 

προστασία των Eυάλωτων Ομάδων καταναλωτών με τις παρακάτω αποφάσεις: 

- Υπουργική Απόφαση 06/09/2010  

- Υπουργική Απόφαση 28/03/2011 

- Υπουργική Απόφαση 23/01/2013 

Με βάση τα παραπάνω, καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός 

Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών για την εφαρμογή των 

διατάξεων του Κεφαλαίου 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 

832/09.04.2013). Στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών εντάσσονται Οικιακοί Πελάτες 

ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας 

τους, εφόσον είναι άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, 

άτομα με αναπηρία, άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και υπερήλικες, με βάση 

συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

για κάθε κατηγορία.  

Στους Ευάλωτους Πελάτες παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας, όπως είναι προθεσμία εξόφλησης 

λογαριασμών κατανάλωσης σαράντα ημερών, δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης 

λογαριασμών κατανάλωσης, αναστολή της δυνατότητας του προμηθευτή να δώσει εντολή 

απενεργοποίησης μετρητή (διακοπής ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών καθ' όλη τη  

διάρκεια του έτους, καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης 

προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή.  

Σε περίπτωση που τόσο η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Ευάλωτου Πελάτη, όσο 

και η μέση τετραμηνιαία κατανάλωσή του σε ετήσια κυλιόμενη βάση υπερβούν τα όρια 

κατανάλωσης της κατηγορίας του, παύουν να εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο τετράμηνο τα 

παραπάνω μέτρα προστασίας.   
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Προϋποθέσεις Χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) 

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας 

κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης για κάθε κατηγορία δικαιούχου, εφόσον:  

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου,  

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου,  

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο,  

4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε 

κατηγορία δικαιούχου. Για τον υπολογισμό των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου 

δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.  

Σε περίπτωση που:  

(α) υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων ορίων κατανάλωσης, όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία 

δικαιούχου (με εξαίρεση την κατηγορία (ε) κατωτέρω, τα πρόσωπα που χρήζουν μηχανικής 

υποστήριξης), και ταυτόχρονα  

(β) η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων 

ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου,  

τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ.  

Σε περίπτωση που:  

(α) υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων ορίων κατανάλωσης, ενώ  

(β) η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων 

ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία 

δικαιούχου, τότε για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τη 

μέση τετραμηνιαία κατανάλωση, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου της 

WATT+VOLT που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του δικαιούχου αυτού.  

Ειδικά για τους χρήζοντες μηχανικής υποστήριξης, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 2.000 

kWh, το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 2.000 kWh ενώ 

για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 2.001 kWh και άνω ισχύουν οι τιμές του 

εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου της WATT+VOLT που αντιστοιχούν στη συνολική 

κατανάλωσή τους.  

Αν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη στο εδάφιο 3 ανωτέρω, τότε για το 

συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., αλλά οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος 

τιμοκαταλόγου της WATT+VOLT.  
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Η ένταξη και η χορήγηση του K.O.T. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 

31/12) δηλαδή για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για 

το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που 

προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου. Ειδικά για τους δικαιούχους της κατηγορίας (ε) 

κατωτέρω (Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης), η ένταξη και η χορήγηση του K.O.T. 

γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12), ανεξαρτήτως ορίου 

κατανάλωσης. Για τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής, το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το τμήμα 

της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 2000 kWh ενώ για το τμήμα της τετραμηνιαίας 

κατανάλωσης από 2001 kWh και άνω ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου 

της WATT+VOLT, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του. Η υπέρβαση του ορίου των 

2000kWh για τους ως άνω δικαιούχους δεν επιφέρει την απένταξή τους από το Κ.Ο.Τ.  

 

Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) 

 (α) Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα:  

Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) οικογενειακό 

εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο της ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το 

ποσό των 12.000€, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο 

κατά 6.000€ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 

3.100κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα 

προστατευόμενα τέκνα.  

Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1.500 kWh.  

 

(β) Τρίτεκνοι:  

Γονείς με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα (όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική 

τους δήλωση κατά το προηγούμενο της ένταξης οικονομικό έτος) και έχουν ετήσιο συνολικό 

φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) οικογενειακό εισόδημα εκκαθαρισμένο κατά το 

προηγούμενο της ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το ποσό των 23.500€ χωρίς τις 

εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000€ στις περιπτώσεις 

όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.  

Γονείς με περισσότερα από τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη 

φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτους, εντάσσονται κατόπιν 

αίτησής τους, στην κατηγορία αυτή, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης. Στην 

περίπτωση αυτή η έναρξη εφαρμογής του Κ.Ο.Τ., γίνεται αμέσως μετά την διακοπή χορήγησης 
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τιμολογίου πολυτέκνου, εφόσον η αίτηση υποβληθεί δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ενηλικίωση 

του τέταρτου τέκνου. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1.700 kWh.  

 

(γ) Μακροχρόνια άνεργοι:  

Άτομα που είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους ένταξης, για συνεχές 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, με ετήσιο συνολικό φορολογούμενο (πραγματικό 

ή τεκμαρτό) οικογενειακό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο της ένταξης οικονομικό 

έτος, μικρότερο από το ποσό των 12.000€, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις 

εισοδήματος προσαυξανόμενο κατά 6.000€ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα 

σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ 

για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα 

δε λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν 

συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της 

περιόδου ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για 

συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου 

οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που 

συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση αφορά και στους δύο ανέργους.  

Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1.500 kWh. 

 

(δ) Άτομα με αναπηρία  

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 

67% και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική τους δήλωση κατά του 

προηγούμενου του έτους ένταξης έτος, και έχουν ετήσιο συνολικό φορολογούμενο (πραγματικό ή 

τεκμαρτό) οικογενειακό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο της ένταξης οικονομικό 

έτος, μικρότερο από το όριο της κατηγορίας (β), χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις 

εισοδήματος.  

Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1.700 kWh.  

 

 (ε) Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης 

Άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται 

κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη 

με τέτοιες ανάγκες, και έχουν ετήσιο συνολικό φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) 

οικογενειακό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο της ένταξης οικονομικό έτος, 

μικρότερο από το ποσό των 30.000€, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. 
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Στην περίπτωση αυτή και για τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000 kWh εφαρμόζονται οι τιμές 

του Κ.Ο.Τ. IΙ του πίνακα της παραγράφου Α(4) κατωτέρω.  

 

Διαδικασία Χορήγησης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 

 

Πότε υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση Κ.Ο.Τ.;  

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Κ.Ο.Τ., υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό έτος από 1η Οκτωβρίου 

μέχρι 15 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.  

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, 

η ένταξη όμως αυτών που πληρούν τα κριτήρια, γίνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του 

ημερολογιακού έτους ένταξης μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων. Ειδικά για 

αυτούς που υπάγονται στην κατηγορία γ’ ανωτέρω (άνεργοι), στην περίπτωση υποβολής της 

αίτησης μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος, πρέπει να έχουν συμπληρώσει 

έξι (6) συνεχείς μήνες ανεργίας την τελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου της υποβολής της 

αίτησης μήνα και να πληρούν τα λοιπά κριτήρια.  

Τα πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί Κ.Ο.Τ. δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο 

έτος, με εξαίρεση τους δικαιούχους της περίπτωσης ε’ (Άτομα που χρήζουν μηχανικής 

υποστήριξης). Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί απαιτείται η 

υποβολή νέας αίτησης.  

Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ., για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, 

διενεργείται από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 

(«ΔΕΔΔΗΕ»), το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Εφόσον από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού 

προκύπτει ότι δεν πληρούνται τις προϋποθέσεις ένταξης για το επόμενο ημερολογιακό έτος το 

Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει.  

 

Πώς υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση Κ.Ο.Τ.;  

Η υποβολή αίτησης για την χορήγηση του Κ.Ο.Τ. γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ 

(www.deddie.gr) και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

Για άτομα με χαμηλό εισόδημα, τρίτεκνους, μακροχρόνια ανέργους, άτομα με αναπηρία:  

1. Ο κωδικός πληρωμής της παροχής (όπως αναγράφεται στο λογαριασμό του πελάτη),  

2.  Τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι 

έγγαμοι).  

 

Για άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω:  

1. Ο αριθμός ΑΜΚΑ,  
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2. Η επωνυμία του ασφαλιστικού τους φορέα,  

3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο 

ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης 

απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον 

αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο,  

4. Δήλωση ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω υπό (γ) βεβαίωση.  

 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι 

ενταγμένοι στο Κ.Ο.Τ. και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η 

ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης 

μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.  

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του ή του/της συζύγου 

του. Σε περίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στον δικαιούχο, πρέπει πριν από την υποβολή 

της αίτησης για την ένταξη του στο Κ.Ο.Τ., αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά 

διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του ή του/της συζύγου του, στη 

διεύθυνση της κύριας κατοικίας του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή ο Διαχειριστής μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών ελέγχει ότι κάθε δικαιούχος λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μία μόνο παροχή.  

 

 

Χρεώσεις Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

  Για συνολική κατανάλωση 

έως και 800 kWh 

Για συνολική κατανάλωση  

άνω των 800 kWh 

 Τύπος Παροχής 

Χρέωση 

ενέργειας 

(€/kWh) 

Χρέωση παγίου 

(€/120 ημέρες) 

Χρέωση 

ενέργειας 

(€/kWh) 

Χρέωση 

παγίου 

(€/120 

ημέρες) 

Κ.Ο.Τ. Ι Μονοφασική 0,06452 2,77 0,07885 11,13 
 Τριφασική 0,06904 7,88 0,07885 22,2 

Κ.Ο.Τ. ΙΙ Μονοφασική 0,05735 2,77 0,07009 11,13 
 Τριφασική 0,06137 7,88 0,07009 22,2 

      

      
Τα άνω όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης ορίζονται ξεχωριστά για κάθε μία από τις πέντε 

κατηγορίες (Α, Β, Γ, Δ, Ε) σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 3274, 23/12/2013). 
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6. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

 

Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης 

Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος. Η εν λόγω καταγγελία λαμβάνει χώρα, είτε από τον ίδιο τον 

πελάτη, είτε από το νέο πάροχο κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης του πελάτη.  

Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται μέσω της εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου 

πελάτη από την WATT+VOLT με την υποβολή σχετικής Δήλωσης Εκπροσώπησης στον Αρμόδιο 

Διαχειριστή Δικτύου. 

Για τη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή σε πελάτες που ανήκουν στη Χαμηλή Τάση, χρειάζεται η 

συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο τελευταίος εκκαθαριστικός 

λογαριασμός οποιουδήποτε άλλου Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν απαιτείται καμία 

επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές και στο δίκτυο. 

Για πελάτες που ανήκουν στη Μέση Τάση, συντάσσεται ειδική προσφορά αφού προσκομισθούν 

οι τελευταίοι έξι τελευταίοι λογαριασμοί και αποστέλλεται με δείγμα της Σύμβασης Μεγάλων 

πελατών. 

Αλλαγή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με Διαδοχή Πελάτη 

Η Διαδοχή Πελάτη είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής για να δηλώσει 

στον Προμηθευτή του ότι θα αλλάξει ο χρήστης της εγκατάστασης ενός ακινήτου, για το σκοπό 

της έκδοσης των λογαριασμών κατανάλωσης σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση. 

Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν τέτοια αλλαγή είναι: 

α) κατά τη μίσθωση ενός ακινήτου, όπου ο ενοικιαστής είναι ο χρήστης του ακινήτου και ο 

καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αυτού, ενώ κύριος του ακινήτου παραμένει ο εκμισθωτής/ 

ιδιοκτήτης, 

β) κατά την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου σε πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη και  

αναγραφόμενο στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο λογαριασμό κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας ή  

γ) κατά την πώληση ακινήτου ή μεταβίβαση ιδιοκτησίας. 

Η δήλωση αλλαγής χρήστη είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να εκδίδονται οι λογαριασμοί στο όνομα 

του καταναλωτή που είναι υπόχρεος απέναντι στον Προμηθευτή για την εξόφληση των 

λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο 

καταναλωτής αυτός, και όχι στο όνομα του προηγούμενου χρήστη ή ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση 
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που ο νέος χρήστης ενός ακινήτου (π.χ. νέος ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης) θελήσει να εκπροσωπείται 

από την WATT+VOLT  θα πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία Διαδοχής Πελάτη με αλλαγή 

Προμηθευτή, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

 

Βήμα 1. Υποβάλλει τη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Ε.) στην WATT+VOLT . 

Βήμα 2. Μαζί με την Αίτηση Προμήθειας, θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης του ακινήτου που τον αφορά, 

όπως π.χ. θεωρημένο μισθωτήριο, συμβόλαιο αγοράς, εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, κλπ. 

Βήμα 3. Στη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να αναγράφεται και το 

ονοματεπώνυμο του προηγούμενου Πελάτη (όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό 

ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου) και να επισημαίνεται ότι πρόκειται για «Διαδοχή Πελάτη». 

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση, αν έχει λήξει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) 

του ακινήτου από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, τότε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να 

καταθέσει ενημερωμένη ΥΔΕ στο Διαχειριστή του Δικτύου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Υπενθυμίζεται, ότι η ΥΔΕ επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων του ακινήτου. Εάν η εγκατάσταση ενός ακινήτου δεν έχει επικαιροποιημένη ΥΔΕ, 

τότε ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής τυπικά μπορεί να την αποσυνδέσει. 
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7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Πακέτα Home Energy 
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Χαρακτηριστικά 

 

1. Ο πελάτης αγοράζει σε προνομιακή τιμή έναν συγκεκριμένο αριθμό kWh ανά τετράμηνο προς 

ένα  συγκεκριμένο μηνιαίο πάγιο. 

 

2. Η  μηνιαία χρέωση αφορά στο σύνολο της αξίας του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος, 

ΕΚΤΟΣ από νυχτερινή κατανάλωση, φόρους (ΕΤΜΕΑΡ, ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ) και Δημοτικά τέλη. 

 

3. Αν ο πελάτης καταναλώσει επιπλέον kWh από αυτές που έχει αγοράσει για την ημερήσια του 

κατανάλωση, πληρώνει τις επιπλέον kWh με χρέωση ανάλογη του πακέτου στο οποίο έχει 

ενταχθεί. 

 

4.  Οι προπληρωμένες kWh πρέπει να καταναλωθούν μέσα στο 4μηνο και δεν μεταφέρονται στο 

επόμενο 4μηνο. 

 

5. Η εκκαθάριση γίνεται τον 4ο μήνα, όπου ο πελάτης χρεώνεται: 

 

✓ την μηνιαία χρέωση για τον 4ο μήνα 

✓ τους Φόρους (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ) & ΕΤΜΕΑΡ επί των kWh που έχει καταναλώσει 

✓ την ενδεχόμενη επιπλέον ημερήσια κατανάλωση 

✓ τη νυχτερινή κατανάλωση 

✓ Η χρέωση νυχτερινής ενέργειας σε όλα τα Πακέτα WATT+VOLT Home Energy είναι 

0,06610€/kWh 

  

6. Οι ώρες που αφορούν το μειωμένο τιμολόγιο (νυχτερινό) ορίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ και είναι 

συνεχές ωράριο 23:00 – 07:00 από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και τμηματικό (15:30 – 

17:30 και 02:00 – 08:00) που ισχύει από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο για τους πελάτες – 

καταναλωτές που κάνουν χρήση μειωμένου τιμολογίου μετά το 1988.  

 

7. Ο πελάτης μπορεί να μεταφερθεί σε ανώτερη/κατώτερη κλίμακα-πακέτο  kWh, μόνο κατά την 

έκδοση του εκκαθαριστικού λογαριασμού και με έγγραφη προειδοποίηση 30 ημερών. 

 

8. Η προκαταβολή - εγγύηση καθορίζεται ίση με το άθροισμα δυο μηνιαίων παγίων και  εξοφλείται 

από 2 έως και 6 δόσεις και με την επιλογή εξόφλησης με πιστωτική κάρτα. 
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8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

7.2 Προγράμματα Home Energy 
 

 
Τα προγράμματα Home Energy και Home Energy Plus  καλύπτουν ΜΟΝΟ τις ανταγωνιστικές 

χρεώσεις όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. 

 

 

 

Φιλοσοφία Προϊόντων 

Όλα τα προϊόντα Corporate Energy CEL21, CEL22, CEL23, CEL21Β, CEL22Β και CEL23Β 

στηρίζονται σε μια ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική.  

✓ Παρέχουν χαμηλότερες τιμές ως προς τις «Ανταγωνιστικές» χρεώσεις 

✓ ΔΕΝ έχουν ΠΑΓΙΟ 
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Χρεώσεις 
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9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή 

 

Στα εταιρικά τιμολόγια, ο πελάτης επιλέγει  απλά σφραγίζοντας και υπογράφοντας τη Σύμβαση 

Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος καθώς και την σελίδα με τους όρους της Σύμβασης, 

επισυνάπτοντας αν είναι Νομικό Πρόσωπο τα παρακάτω: 

1. φωτοτυπία της ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου και 

2. έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό του προηγούμενου Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Καταστατικό, ΦΕΚ ή πρακτικό γενικής συνέλευσης.  

 

Ο Ιδιώτης Προμηθευτής αναλαμβάνει την υπόλοιπη διαδικασία Αλλαγής Παρόχου. 

 

 
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, o νέος Προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης (ΔΕ) του Μετρητή Φορτίου του Πελάτη στον 

αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ). 

Η Δήλωση Εκπροσώπησης (ΔΕ) σύμφωνα με τις Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές 

(http://www.deddie.gr/el/upiresies/eggyimenes-ypirisies-katanaloton), ολοκληρώνεται 

αναλόγως μέσα στα παρακάτω χρονικά διαστήματα: 

Α) «Αν ζητήσετε µέσω του Προµηθευτή σας την επανασύνδεση της παροχής σας (όταν η διακοπή 

δεν έχει γίνει λόγω χρέους), θα την υλοποιήσουµε µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες» 

Β) «Αν η παροχή σας έχει διακοπεί λόγω χρέους και ζητήσει επανασύνδεση ο αρµόδιος 

Προµηθευτής σας, θα την υλοποιήσουµε µέσα σε 2 εργάσιµες ηµέρες» 

Ο πελάτης μετά την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, διατηρεί το 

δικαίωμα υπαναχώρησης. Η προθεσμία άσκησης αυτού δικαιώματος, δύναται να  ασκηθεί εντός  

τουλάχιστον  δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, μετά την υπογραφή της Σύμβασης 

Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την ένδειξη του μετρητή του είτε αποστέλλοντας 

συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ που θα βρει αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα www.watt-volt.gr, είτε ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών MyWatt, είτε 

τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 183 83. 

http://www.deddie.gr/el/upiresies/eggyimenes-ypirisies-katanaloton
http://www.watt-volt.gr/


ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                             

32 
 

10. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην WATT+VOLT, η εξυπηρέτησή σας αποτελεί βασική αξία. 

Στην WATT+VOLT, η φιλοσοφία μας στηρίζεται στη μέγιστη ικανοποίηση του καταναλωτή και στην 

υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.  

Η πληροφορία που μας παρέχουν τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία στηρίζεται όλη η 

υποδομή της εταιρείας, μας δίνει την δύναμη να προσφέρουμε προς τους πελάτες μας το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα, γεγονός που επιτυγχάνεται με την στελέχωση και θέση σε λειτουργία 

τμήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εσωτερικά στην εταιρία. 

Το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης  της WATT+VOLT  έχει στελεχωθεί από άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό, που βρίσκεται δίπλα σας για να σας λύσει κάθε απορία και να σας βοηθήσει να 

επιλέξετε σωστά και ευκολότερα τη λύση που σας ταιριάζει.  

Kατά την επικοινωνία μας τηρούμε πάντα τις Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη όπως αυτές έχουν 

οριστεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τον Κώδικα Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων, 

ώστε να απαντούμε σε κάθε αίτημα ή παράπονό σας. 

Με τις υπηρεσίες μας συμβάλλουμε στην ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, στη μείωση 

του κόστους στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και στον καλύτερο έλεγχο αυτού του κόστους, δεδομένου 

ότι η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας θα ακολουθήσει αυξητικούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια.  
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11.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ / ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

Βοηθούμε και καθοδηγούμε τον καταναλωτή να ελέγχει αποτελεσματικά το ενεργειακό του 

κόστος, γεγονός που θα έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά του, αυξάνοντας παράλληλα 

την ενεργειακή του ευαισθητοποίηση. 

 

 

 
 

Η διαχείριση των παραπόνων/ συστάσεων περιλαμβάνει μία σειρά ενεργειών οι οποίες έχουν στόχο 

την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η WATT+VOLT  στους Πελάτες της όσο 

και τη διαδικασία παροχής τους και κατά συνεπεία την αναβάθμιση στην ποιότητα εξυπηρετήσεως 

του Πελάτη. 

Η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ανωτέρω ενεργειών επιτυγχάνεται με την κεντρική 

διαχείριση των παραπόνων/συστάσεων, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής: 

 συγκέντρωση όλων των παραπόνων στην  Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών η οποία 

υποδέχεται και διαχειρίζεται παράπονα, αιτήματα και υποδείξεις έχοντας  ως στόχο 

την έγκυρη και άμεση απάντηση στους πελάτες.  

 ενημέρωση των Υπευθύνων του Τμήματος στο οποίο αφορά  το αίτημα / παράπονο. 

 παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων για την επίλυση του θέματος ενεργειών 

(εντοπισμός, ανάλυση των αιτιών και επίλυση του θέματος), 

 έγκαιρη, σαφής, πλήρης και ομοιόμορφη απάντηση προς τους πελάτες  

 

Τρόποι Υποβολής Παραπόνων / Συστάσεων 

Με βάση την ανωτέρω διαδικασία ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει το παράπονα / αιτήματά του:  

- Τηλεφωνικά: Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 183 83 (αστική χρέωση, 

πανελλαδικά) από σταθερό τηλέφωνο και 2130 189199 (από κινητό). 

- Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: info@watt-volt.gr  

- Web message: με απευθείας καταχώριση του παραπόνου στην ειδική φόρμα υποβολής 

μέσω της σελίδας: http://watt-volt.gr/contact 

http://watt-volt.gr/contact
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- Χρήσιμα Έντυπα: συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα αντίστοιχα για κάθε αίτημα ή 

παράπονο που επιθυμεί να αιτηθεί ο πελάτης, μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί το 

σχετικό έντυπο από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή να το αποθηκεύσει απευθείας στον 

υπολογιστή του από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.watt-volt.gr στην ενότητα 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ και να το αποστείλει στην Υπηρεσία Πελατών στη διεύθυνση της 

εταιρείας, με e-mail στο info@watt-volt.gr ή με φαξ στο 210-3619835.  

Όλα τα παράπονα / συστάσεις που υποβάλλονται με τους παραπάνω τρόπους καταχωρούνται στην 

ηλεκτρονική Εφαρμογή Συστάσεων και συγκεντρώνονται στην Υπηρεσία Πελατών, η οποία είναι 

αρμόδια για την επεξεργασία τους. 

Διαδικασία Ανταποκρίσεως  

Το καταχωρημένο παράπονο σηματοδοτείται από τους αρμόδιους της Υπηρεσίας Πελατών:  

- ως προς τον τύπο (αίτημα, υπόδειξη, παράπονο, θετικό σχόλιο) 

- ως προς την κατηγορία (προϊόν, υπηρεσία Δίκτυα κ,α,) 

- ως προς το βαθμό του επείγοντος  

 

Εξετάζεται κατά πόσο το καταχωρημένο παράπονο/ σύσταση μπορεί να απαντηθεί   

- μόνο από την Υπηρεσία Πελατών ή  

- εάν εμπλέκεται και άλλο αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία ώστε να δοθεί η απάντηση στον Πελάτη. 

 

Η Υπηρεσία Πελατών μετά την λήψη ολοκληρωμένης και ικανοποιητικής απαντήσεως ετοιμάζει 

απάντηση προς τον πελάτη (τηλεφωνικώς ή γραπτώς). 

Χρόνος  Επεξεργασίας 

Η επεξεργασία των παραπόνων από την παραλαβή τους μέχρι την απάντηση στον Πελάτη 

απαιτείται να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών. 

Εάν ο καταναλωτής δηλώσει ότι η απάντηση που έλαβε δεν ικανοποιεί το αίτημά του, τότε η 

εταιρεία WATT+VOLT  οφείλει εντός  5 εργασίμων ημερών να ενημερώσει τον καταναλωτή 

εγγράφως ότι: 

(α) Διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε ανεξάρτητο Φορέα Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών  

(β) Για το αν η απόφαση του Ανεξαρτήτου Φορέα δεν ή είναι δεσμευτική. 

  

mailto:info@watt-volt.gr
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12. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η WATT+VOLT  διαθέτει ένα αυτοματοποιημένο πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρικής 

Ενέργειας το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις σημερινές ανάγκες στην αγορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το πληροφοριακό σύστημα αυτό διασυνδέεται με δημοφιλή πλατφόρμα CRM / ERP, 

ώστε να αξιοποιείται κάθε δυνατότητα που δύναται να προσφέρει η πλατφόρμα αυτή με στόχο την 

μετατροπή κάθε πληροφορίας σε γνώση. 

Η πληροφορία μας δίνει την δύναμη να παρέχουμε προς τους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα, γεγονός  που επιτυγχάνεται με την στελέχωση και θέση σε λειτουργία Tμήματος 

Tηλεφωνικής Eξυπηρέτησης εσωτερικά στην εταιρία. 

Το τηλεφωνικό κέντρο τελευταίας τεχνολογίας βρίσκεται σε διαρκή ζεύξη με το πληροφοριακό 

σύστημα CRM, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα το κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρικής 

Ενέργειας με τις πληροφορίες που λαμβάνει το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης από το κοινό, 

ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι υπηρεσίες που παρέχονται στον τελικό καταναλωτή. 

Η WATT+VOLT στηρίζει συνεχώς τους συνεργάτες της, με τους οποίους αναπτύσσει δεσμούς 

αμοιβαίου σεβασμού και φροντίζει να βρίσκεται δίπλα τους, βοηθώντας και στη δική τους ευημερία 

και ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, έχει αναπτυχθεί live πλατφόρμα συνεργατών www.watt-volt-

partners.gr που εξυπηρετεί 24/7 κάθε εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας. Οι συνεργάτες, έχουν 

με αυτό τον τρόπο, σε πραγματικό χρόνο, στη διάθεσή τους κάθε απαραίτητο εργαλείο για την 

πώληση, εκπαίδευση, και διαφήμιση των υπηρεσιών της WATT+VOLT. 

Από την άλλη η ύπαρξη της live πλατφόρμας των συνεργατών εκμηδενίζει τους νεκρούς χρόνους, 

προσφέροντας τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο νέες αιτήσεις 

ηλεκτροδότησης. 



ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                             

36 
 

13.  WATT+VOLT SMART 

Ταυτόχρονα οι συνεργάτες της εταιρίας μπορούν πλέον να χειρίζονται αποτελεσματικότερα και 

γρηγορότερα το πελατολόγιό τους, προσθέτοντας αξία στις υπηρεσίες της WATT+VOLT  προς τον 

τελικό καταναλωτή. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η καινοτομία στο ηλεκτρικό ρεύμα, μόνο από την WATT+VOLT.  

Πάρτε τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος στα χέρια σας! 

Η νέα υπηρεσία διαχείρισης του ηλεκτρικού ρεύματος που σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο 

για την κατανάλωσή σας, γνωρίζοντας πάντα αναλυτικά: 

 

- πόσες ακριβώς κιλοβατώρες έχετε καταναλώσει 

- αν ξεπεράσατε τις κιλοβατώρες του πακέτου που έχετε επιλέξει 

- από πού προέρχεται σπατάλη ή απώλεια ενέργειας στους χώρους του σπιτιού ή της 

  επιχείρησής σας 

- πώς μπορείτε να εξοικονομείτε ενέργεια, άρα και χρήματα! 

 

Τι είναι οι «Έξυπνοι» Μετρητές; 

Οι «έξυπνοι» ή «ευφυείς» μετρητές είναι ηλεκτρονικοί μετρητές που φέρουν ειδική κάρτα 

ασύρματης επικοινωνίας, συνδέονται με μία απλή γραμμή internet (adsl). Έχουν τη δυνατότητα να 

καταγράφουν τη συμπεριφορά και τις δράσεις όλων των καταναλωτών, βοηθώντας τους να 

παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο πόση ακριβώς ενέργεια καταναλώνουν ώστε να έχουν τον 
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απόλυτο έλεγχο και να διαχειρίζονται αυτήν την ενέργεια αποτελεσματικότερα, εξοικονομώντας 

προς δικό τους όφελος αλλά και του περιβάλλοντος. Παράλληλα οι έξυπνοι μετρητές θα μπορούσαν 

να ενσωματωθούν στο σύστημα και να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές. 

Η τοποθέτησή τους είναι εξαιρετικά απλή και γίνεται από δικό μας εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο 

με καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές σας εγκαταστάσεις, αφού πρόκειται για έναν αισθητήρα 

ράγας που τοποθετείται στις θέσεις των ασφαλειών του ηλεκτρολογικού πίνακα του κτιρίου χωρίς 

να επηρεάζει σε καμία περίπτωση την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Ο μόνος ρόλος του 

αισθητήρα είναι να συλλέγει και τα δεδομένα κατανάλωσης και να τα αποστέλλει στην ειδική 

«πλατφόρμα» στην οποία θα βλέπετε σε πραγματικό χρόνο την καταναλωτική σας «συμπεριφορά». 

 

Πιο αναλυτικά: 

Το προϊόν (ηλεκτρικό ρεύμα) πλαισιώνεται από ένα φάσμα υπηρεσιών που προσφέρονται στον 

καταναλωτή: 

Μέσω των «έξυπνων» μετρητών, ο καταναλωτής θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες για την 

κατανάλωσή του κάθε στιγμή. 

Η εκμετάλλευση της πληροφορίας αυτής είναι πολύ σημαντική για την οικονομία των καταναλωτών 

και θα βοηθήσει στη βέλτιστη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι καταναλωτές θα έχουν 

επιπλέον κίνητρο να αυξήσουν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλής τιμής και να την μειώσουν 

αντίστοιχα σε ώρες υψηλής τιμής. 

Συγκεκριμένα ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα:  

1. Να βλέπει τα ιστορικά στοιχεία των ωριαίων καταναλώσεών του. 

Ο καταναλωτής θα έχει άμεσα διαθέσιμη ενημέρωση για την κατανάλωσή του, μέσω ειδικά 

διαμορφωμένων αναφορών και φιλικών προς το χρήστη γραφημάτων απεικόνισης της 

πληροφορίας. Υπολογίζεται βάσει αναφορών από αντίστοιχα πιλοτικά προγράμματα ότι η 

υιοθέτηση υγιέστερων καταναλωτικών συνηθειών και η βελτίωση της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς τους μπορεί να αποφέρει μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 5% 

έως 15%, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής. 
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2. Να έχει τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος ή βλάβης της ηλεκτρικής του 

εγκατάστασης.  

Τα δεδομένα της κατανάλωσης του χρήστη, μέσω κατάλληλων φιλικών προς το χρήστη-

καταναλωτή γραφημάτων - θα μετατρέπονται σε κόστος ενέργειας και σε εκτίμηση εκπομπών 

ρύπων (εκπομπές CO2), ώστε να γνωρίζει άμεσα ο καταναλωτής τις περιβαλλοντικές συνέπειες της 

χρήσης της ενέργειας. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει σημαντικά την περιβαλλοντική συνείδηση των 

πολιτών. 

Δυνατότητα χρήσης «προηγμένων» τιμολογιακών πακέτων: Η υπηρεσία WATT+VOLT Smart θα 

διευρυνθεί, ώστε να λαμβάνει υπόψη «προηγμένα» τιμολογιακά πακέτα που θα προσφέρονται από 

τον Προμηθευτή. Για παράδειγμα, θα υπάρχει η δυνατότητα προ-πληρωμένης χρήσης ηλεκτρικής 

ενέργειας («καρτο-ενέργεια») χωρίς πάγια χρέωση. 

Έτσι, κάθε καταναλωτής θα γνωρίζει το ποσό ενέργειας που έχει ήδη καταναλώσει (σε kWh) και 

πόση ηλεκτρική ενέργεια απομένει ακόμη προς χρήση. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη σε 

κατοικίες με μικρό χρονικό διάστημα χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, όπως π.χ. οι εξοχικές 

κατοικίες στην Ελλάδα. 

Δυνατότητα εύκολης εναλλαγής των πακέτων χρέωσης που επιλέγει ο καταναλωτής, π.χ. από ένα 

απλό πακέτο με πάγια χρέωση σε ένα πακέτο "καρτο-ενέργειας" χωρίς πάγια χρέωση, μέσω 

απομακρυσμένης διαχείρισης του “Έξυπνου” Μετρητή από τον Προμηθευτή. 

Με την τροποποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου για τη Διαχείριση του Δικτύου, όπως απαιτεί η 

Οδηγία 2006/32/ΕΚ [3] της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι 

πλέον ωριαία, άρα ακριβής, διαφανής και κοστοστρεφής. 
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14. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

 

 

 

Με τη σύμβαση αυτή η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία  «WATT AND VOLT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο «WATT AND 

VOLT ΑΕ», με αντικείμενο δραστηριότητας την Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο 

εξής «Προμηθευτής») και ο πελάτης (στο εξής «Πελάτης»), τα ειδικότερα στοιχεία του οποίου 

αναφέρονται στην Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο εξής «Αίτηση»), στην οποία 

προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οι παρόντες Γενικοί Όροι, συμφωνούν: 

Ορισμοί 

 «Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς» 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.» («ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

«Διαχειριστής Δικτύου Διανομής» 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.» («ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»), στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 «Ευάλωτος Πελάτης» 

Ως Ευάλωτος Πελάτης νοείται ο πελάτης που πληροί τα κριτήρια που έθεσε η υπουργική απόφαση 

Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013), η οποία εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α ́ 179/22.08.2011). Στην κατηγορία των Ευάλωτων 

Πελατών εντάσσονται οικιακοί πελάτες, κατόπιν αίτησής τους προς τον Διαχειριστή Δικτύου 

Διανομής μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, εφόσον είναι 
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άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία, 

άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και υπερήλικες, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά 

κριτήρια και όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία. 

Ειδικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα κριτήρια ένταξης στην ανωτέρω κατηγορία 

παρέχονται στον Πελάτη προσυμβατικά και σε κάθε περίπτωση βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του Προμηθευτή (www.watt-volt.gr) και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον Πελάτη 

κατόπιν σχετικού αιτήματός του στο Tμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Προμηθευτή (τηλ. 18383). 

«ΚΔΕΣΜΗΕ» 

Ο κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως έχει 

εγκριθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 57/2012 αποφάσεως της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 103/31.01.2012), και 

όπως ισχύει. 

«ΚΣΗΕ» 

Ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως έχει εγκριθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 56/2012 

αποφάσεως της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), και όπως ισχύει. 

«Λειτουργός της Αγοράς» 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» («ΛΑΓΗΕ 

Α.Ε.»). 

 «ΟΤΣ» 

Είναι η οριακή τιμή συστήματος, δηλαδή τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και είναι η τιμή που εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Ελληνικό Σύστημα 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια σε αυτό. Η ΟΤΣ 

διαμορφώνεται από τον συνδυασμό των προσφορών τιμών και ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε 

μέρα οι διαθέσιμες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και του ωριαίου φορτίου ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας, που διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση από τους καταναλωτές. 

Επιχειρώντας μια απλή περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της ΟΤΣ, σύμφωνα με τις βασικές 

αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας, μπορεί να αναφερθεί ότι οι μονάδες παραγωγής 

κατατάσσονται αναλόγως των προσφορών τους σε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από την 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για ορισμένη ποσότητα ενέργειας και καταλήγοντας στην 

υψηλότερη προσφερόμενη τιμή. Στο σημείο, όπου οι προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας 

εξυπηρετούν το ζητούμενο φορτίο, καθορίζεται και η ΟΤΣ. Στην ουσία, η ΟΤΣ συμπίπτει με την 

προσφορά της τελευταίας μονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση. 

[http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/wholesale/price.csp] 

«ΡΑΕ» 
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Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η ελληνική ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής 

ενέργειας, η οποία συστάθηκε με το νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/22.12.1999). 

«ΛΠ» 

Είναι οι λογαριασμοί προσαυξήσεων 2 και 3, δηλαδή οι δευτεροβάθμιοι λογιστικοί λογαριασμοί, 

που τηρεί στο λογιστικό του σύστημα ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς.  Σύμφωνα  με  τον  

ΚΔΕΣΜΗΕ, ο  λογαριασμός  προσαυξήσεων  2  (ΛΠ-2)  περιλαμβάνει  χρεώσεις  και πιστώσεις που 

αντισταθμίζουν ποσά, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιμερισθούν στους παραγωγούς, 

προμηθευτές και  αυτοπρομηθευόμενους  καταναλωτές  με  τη διαδικασία  εκκαθάρισης  των  

αποκλίσεων  παραγωγής-ζήτησης ενώ ο λογαριασμός προσαυξήσεων 3 (ΛΠ-3) περιλαμβάνει 

χρεώσεις και πιστώσεις, οι οποίες προκύπτουν από την παροχή επικουρικών και λοιπών Υπηρεσιών, 

όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 92 του ΚΔΕΣΜΗΕ.  

 

«Μεσοσταθμικό  Μεταβλητό  Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών» ή «ΜΜΚΘΣΣ» 

Είναι η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ του ποσού που προκύπτει ως γινόμενο της ενέργειας που 

εγχέεται κατά προτεραιότητα στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στο 

ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 

του ν. 3468/2006 (ως ισχύει), επί το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών 

σταθμών, και του αλγεβρικού συνόλου αφενός των ποσών, που χρεώνονται οι προμηθευτές στο 

πλαίσιο της εκκαθάρισης του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού (όπως αυτός 

περιγράφεται στον ΚΣΗΕ και στον ΚΔΕΣΜΗΕ), και αφετέρου των ποσών που χρεώνονται ή 

πιστώνονται οι προμηθευτές στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης 

για την ενέργεια αυτή. 

 

 «Σύμβαση» 

Η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

1.Αντικείμενο 

1.1. Ο Προμηθευτής είναι κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και εγγεγραμμένος 

στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), με αριθμό 

29XBLACKPEARL-T, και εφόσον αποδεχθεί την Αίτηση του Πελάτη, αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να προμηθεύει με ηλεκτρική ενέργεια τις εγκαταστάσεις του Πελάτη (κατά τα αναφερόμενα στην 

Αίτηση). Ο Πελάτης καταναλώνει την ηλεκτρική ενέργεια την οποία ο Προμηθευτής προμηθεύει 

στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εμπροθέσμως και με 

προσήκοντα τρόπο όλα τα τέλη, πάγια ή αναλογικά, τις αμοιβές, τις χρεώσεις και οποιοδήποτε 
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άλλο έγγραφο και επιβάρυνση προβλέπεται στην παρούσα και στη σχετική νομοθεσία. Αναλυτική 

περιγραφή των υπηρεσιών προμήθειας του Προμηθευτή αναφέρεται στο Έντυπο Υπηρεσιών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

1.2. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής θα είναι 

ο μοναδικός πάροχος Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις του και ότι θα καταναλώνει την 

Ηλεκτρική Ενέργεια αποκλειστικά ο ίδιος και μόνο για τη χρήση που προβλέπεται στην παρούσα. 

2.Υποχρεώσεις - Δηλώσεις – Εγγυήσεις 

2.1. Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται προς τον Πελάτη ότι ως έχει από το νόμο και τα 

συναλλακτικά ήθη υποχρέωση: 

2.1.1. Να τηρεί τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 

παρούσας. 

2.1.2. Να αναλάβει την υποχρέωση μετά την υπογραφή της παρούσας, να ενεργήσει κάθε νόμιμα 

προβλεπόμενη πράξη, προκειμένου να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, που τηρείται στον 

αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή, ως Εκπρόσωπος για την/τις εγκατεστημένη(ες) 

μετρητική(ες) συσκευή(ες) (εφεξής «Μετρητής(ές)») του Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4 της παρούσας. 

2.1.3. Να ανταποκρίνεται καθ' όλη την διάρκεια της παρούσας, χωρίς καθυστέρηση και να 

διαχειρίζεται το σύνολο των παραπόνων και / ή αιτημάτων του Πελάτη και ότι θα παρέχει στον 

Πελάτη το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία σε σχέση με το 

αντικείμενο της παρούσας. 

2.2. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται προς τον Προμηθευτή ότι:  

2.2.1. Έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι: 

Για οικιακούς πελάτες – Φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού 

λογαριασμού του Προμηθευτή στον οποίο ανήκει κατά την υπογραφή της Αίτησης, Υπεύθυνη 

Δήλωση αν πρόκειται για αλλαγή ονόματος της παροχής. 

Για επαγγελματίες / επιχειρήσεις – Φωτοτυπία ταυτότητας Νομίμου Εκπροσώπου φωτοτυπία 

εκκαθαριστικού λογαριασμού του Προμηθευτή στον οποίο ανήκει κατά την υπογραφή της Αίτησης, 

καταστατικό, ΦΕΚ ή Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης. 

2.2.2. Έχει και διατηρεί στις Εγκαταστάσεις του Μετρητή(ές), προκειμένου να καθίσταται εφικτή 

η μέτρηση της ενέργειας την οποία απορροφά για να καταστεί εφικτή η εκτέλεση της παρούσας. 
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2.2.3. Θα εξοφλεί νομίμως και εμπροθέσμως όλους τους λογαριασμούς κατανάλωσης που του 

αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 παρακάτω. 

2.2.4. Θα ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του, 

υποβάλλοντας σχετική Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία 

μετεγκατάστασής του. 

3.Διάρκεια 

3.1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ως άνω ημερομηνία υπογραφής της από τα 

Μέρη και μπορεί να καταγγελθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.  

 

3.2. Με την υπογραφή της παρούσας, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Προμηθευτή να υποβάλλει στον 

αρμόδιο Διαχειριστή Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου για όλους τους Μετρητές του. Με 

στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή και την αποφυγή καθυστερήσεων ο 

Πελάτης δύναται να δηλώνει την ένδειξη κατανάλωσης εκάστου μη ωριαίου μετρητή του, η οποία 

και διαβιβάζεται από τον Προμηθευτή στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις των σχετικών Κωδίκων. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν δηλώσει ο ίδιος την ένδειξη του 

μετρητή του την επιθυμητή ημερομηνία εκπροσώπησης, τότε αποδέχεται την ένδειξη που θα 

εκτιμήσει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τα υπό 2.2.1 δικαιολογητικά που έχει ήδη προσκομίσει στον 

Προμηθευτή και δεν διατηρεί δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής. Η έναρξη της εκπροσώπησης των 

Μετρητών φορτίου του Πελάτη θεωρείται ότι αρχίζει την ημερομηνία καταγραφής  της αρχικής 

ένδειξης, που θα λάβει ο Προμηθευτής από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

 

3.3. Η παρούσα θα ανανεωθεί αυτόματα μετά τη λήξη της και θα μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, 

εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώσει εγγράφως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος 

δεκαπέντε (15) ημέρες προ της λήξης της ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της Σύμβασης. Στην 

περίπτωση αυτόματης ανανέωσης θα εφαρμόζονται οι Χρεώσεις Προμήθειας που θα είναι σε ισχύ 

κατά την πρώτη ημέρα της ανανέωσης. 

4. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Πρόσβαση σε Μετρητές 

4.1. Ο Προμηθευτής θα παραδίδει την Ηλεκτρική Ενέργεια, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της 

παρούσας, στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ ο Πελάτης θα την παραλαμβάνει 

στους Μετρητές των Εγκαταστάσεών του από το Δίκτυο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στον Ν.4001/2011 και στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
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4.2. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη φύλαξη των Εγκαταστάσεων καθώς και των συσκευών του 

αρμοδίου Διαχειριστή που βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του και υπόσχεται ότι δεν θα προβεί σε 

οποιαδήποτε επαφή, επέμβαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβίαση των εγκαταστάσεων και 

συσκευών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών. Για οιαδήποτε βλάβη, φθορά ή αλλοίωση 

των εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μετά από επέμβαση τρίτου, ο Πελάτης έχει 

ευθύνη μόνο κατόπιν αποδεδειγμένης υπαιτιότητάς του.  

4.3.Ο Πελάτης οφείλει να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους προστιθέντες, εκπροσώπους, 

υπαλλήλους, υπεργολάβους κ.ο.κ. του Διαχειριστή του Δικτύου, του Διαχειριστή του Συστήματος 

και του Προμηθευτή, την πρόσβαση στις Εγκαταστάσεις του ώστε οι ως άνω αναφερόμενοι να 

δύνανται να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους κατά την παρούσα Σύμβαση και 

την κείμενη νομοθεσία. 

5.Μετρήσεις Κατανάλωσης 

5.1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 8.2 κατωτέρω, τα ποσά που θα τιμολογούνται 

από τον Προμηθευτή προς τον Πελάτη για τις ποσότητες Ηλεκτρικής Ενέργειας που προμήθευσε ο 

Προμηθευτής και κατανάλωσε  ο Πελάτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 κατωτέρω, θα 

υπολογίζονται βάσει των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταμετρώνται ωριαία, μηνιαία ή 

κατ' άλλη τακτή ή μη χρονική βάση στους Μετρητές της Αίτησης. Εντός χρονικού διαστήματος ενός 

(1) ημερολογιακού μήνα. 

5.2. Ρητά συμφωνείται δια της παρούσας ότι το σύνολο της καταμετρηθείσας ποσότητας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας θα λογίζεται ως Ηλεκτρική Ενέργεια, η οποία παρεσχέθη από τον 

Προμηθευτή. 

5.3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκδώσει λογαριασμό βάσει των 

ποσοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας που μετρήθηκαν πραγματικά, είτε λόγω βλάβης Μετρητού, είτε 

λόγω καθυστερήσεως αποστολής ή ακόμα και λόγω μη αποστολής των μετρήσεων από τον αρμόδιο 

Διαχειριστή, αυτός διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε εύλογη εκτίμηση των χρεώσεων που θα 

επιβάλλει στον Πελάτη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις ή τα ιστορικά στοιχεία του Πελάτη. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει τους ως άνω λογαριασμούς μόλις οι 

πραγματικές ποσότητες καταστούν διαθέσιμες. Εάν οι πραγματικές ποσότητες δεν είναι δυνατόν 

να προσδιοριστούν, ο υπολογισμός τους γίνεται βάσει των εκκαθαρισθέντων από τον Ανεξάρτητο 

Διαχειριστή  Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ποσοτήτων, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις διατάξεις του 

Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. Η 

εκτίμηση των ποσών που χρεώθηκαν, καθώς και ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης των 

εκτιμώμενων χρεώσεων βασίζεται στα στοιχεία που αποστέλλονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή 
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προς τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο του Πελάτη με τον Αρμόδιο 

Διαχειριστή και την κείμενη νομοθεσία. 

5.4. Ο Πελάτης δικαιούται να απαιτήσει τον έλεγχο Μετρητή, όταν θεωρεί ότι η λειτουργία του δεν 

είναι ακριβής και φέρει το κόστος του ελέγχου, εάν αποδειχθεί ότι η λειτουργία του είναι ακριβής. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει τους Πελάτες του για την υποβολή αιτήματος ελέγχου 

του μετρητή τους, το χρόνο διενέργειας και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ο Πελάτης δύναται να 

παρίσταται κατά τη διάρκεια ελέγχου του μετρητή του. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η 

λειτουργία του Μετρητή δεν είναι ακριβής, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει τα 

ποσά που χρεώθηκαν, ενώ το κόστος του ελέγχου στην περίπτωση αυτή βαραίνει τον αρμόδιο 

Διαχειριστή. Η αναπροσαρμογή του ποσού που έχει χρεωθεί γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα 

του Προμηθευτή, και είτε εκδίδεται νέος χρεωστικός ή πιστωτικός Λογαριασμός κατανάλωσης 

προς τον Πελάτη (ανάλογα με το αν χρεώθηκε λιγότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, 

αντίστοιχα), είτε το ποσό της αναπροσαρμογής εμφανίζεται ως χρεωστικό/πιστωτικό υπόλοιπο 

στον επόμενο Λογαριασμό κατανάλωσης. Η επίκληση από πλευράς του Πελάτη αντιρρήσεων ως 

προς την ακρίβεια λειτουργίας ενός Μετρητή δεν απαλλάσσει αυτόν από την υποχρέωση έγκαιρης 

εξόφλησης των λογαριασμών που εκδίδει και αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας Σύμβασης. 

 

 

6. Χρεώσεις - Συμφωνηθείσα Εμπορική Πολιτική Τιμολόγησης 

6.1. Ο Πελάτης υποχρεούται, κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας, να εξοφλεί πλήρως και 

ολοσχερώς το συμφωνηθέν τίμημα στον Προμηθευτή, όπως υπολογίζεται από την εφαρμογή της 

Συμφωνηθείσας εμπορικής πολιτικής τιμολόγησης, για την Ηλεκτρική Ενέργεια που προμηθεύεται 

από τον τελευταίο, συν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ, που ορίζεται, ανά Εγκατάσταση. 

6.2. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Προμηθευτή για την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 

στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη υπολογίζονται βάσει των όρων της παρούσας. Η χρέωση που 

υπολογίζεται από τον Προμηθευτή και επιβάλλεται στον Πελάτη για τα οικιακά και εμπορικά 

προγράμματα αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος της συνολικής χρέωσης, και δεν περιλαμβάνει τις 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, όπως τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, τη Χρέωση Χρήσης 

Δικτύου Διανομής, τις Λοιπές Επιβαρύνσεις Συστήματος Μεταφοράς και τις Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφελείας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), και τις 

Συμπληρωματικές Χρεώσεις, όπως τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τις υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ 

εάν αυτές υφίστανται. Ο τρόπος υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων και των 

Συμπληρωματικών Χρεώσεων γίνεται από τον Προμηθευτή, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, 
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ενιαία για όλους τους Προμηθευτές. Για τα Οικιακά Πακέτα η χρέωση που επιβάλλεται στον πελάτη 

αφορά (α) τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος εκτός του τέλους ΟΤΣ και (β) τις ρυθμιζόμενες 

χρεώσεις, εκτός του ΕΤΜΕΑΡ. Σε κάθε περίπτωση, επιπλέον των παραπάνω, ο Προμηθευτής 

χρεώνει τον πελάτη τίμημα για τα Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) και φυσικά 

το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Σε περίπτωση Έναντι Λογαριασμών κατανάλωσης η 

συμφωνηθείσα εμπορική πολιτική τιμολόγησης εφαρμόζεται επί της εκτιμώμενης ποσότητας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας που κατανάλωσε ο Πελάτης, κατά το άρθρο 5.3 της παρούσας Σύμβασης. 

 

6.3. Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα (Ι) της μέσης 

ΟΤΣ, (ΙΙ) των μέσων μοναδιαίων χρεώσεων για τους ΛΠ, και (ΙΙΙ) της μέσης χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ κατά 

την Περίοδο Κατανάλωσης, των (Ι) έως και (ΙΙΙ) προσαυξημένων κατά τον εκάστοτε ισχύοντα 

συντελεστή απωλειών δικτύου (εφεξής το «Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα») κυμαίνεται εντός των 

ορίων 45 και 60 €/ΜWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας. 

Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι κάτω του ορίου των 

45 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 45 €/ΜWh με το Μέσο 

Προσαυξημένο Άθροισμα. Αν το Μέσο Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης 

είναι άνω του ορίου των 60 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του 

Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος με το όριο των 60€/MWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των 

Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς 

κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα 

καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή. 

 

6.4. O Προμηθευτής εφαρμόζει χρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στα εμπορικά 

προγράμματα, η οποία αφορά το κόστος των Προμηθευτών για τα δικαιώματα εκπομπής CO2 που 

μετακυλύουν οι μονάδες παραγωγής στους Προμηθευτές μέσω των προσφορών τους κατά τον 

Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Βάσει του Μηχανισμού Αντιστάθμισης Διαρροής Άνθρακα, 

που εφαρμόζει ο ΛΑΓΗΕ, μεγάλο τμήμα του κόστους αυτού θα επιστρέφεται από τον ΛΑΓΗΕ στον 

πελάτη (μέσω του Προμηθευτή), για συγκεκριμένους επιλέξιμους τομείς και υποτομείς 

δραστηριότητας, όπως αυτοί αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, 

ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, της Οδηγίας 2009/29/ΕΚ 

και της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD (2012) 130 και 131 (Κατευθυντήριες 

γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 − EE 2012/C 158/04). Οι πελάτες 

που πληρούν τα κριτήρια δικαιούχων του Παραρτήματος Ι θα ενημερώνονται από τον Προμηθευτή 

για την επιλεξιμότητά τους, με στόχο την αντιστάθμιση του κόστους δικαιωμάτων του Συστήματος 
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Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίου θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της 

ΕΕ) που μετακυλύεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρέωση υπολογίζεται με τον ακόλουθο 

τύπο: Κατανάλωση (kWh) x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh), όπου η Μοναδιαία Χρέωση 

αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση και υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των καθημερινών τιμών 

κλεισίματος των προθεσμιακών συμβολαίων της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 του 

εγγύτερου Δεκεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο Έτος Αξιοπιστίας (1η Οκτωβρίου έτους Υ-1 

έως 30η Σεπτεμβρίου έτους Υ), πολλαπλασιασμένος με τις συνολικές εκπομπές CO2 από την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διαιρεμένος με τη συνολική παραγωγή των θερμικών μονάδων 

του διασυνδεδεμένου συστήματος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

 

6.5. Ο Προμηθευτής χρεώνει στον Πελάτη τίμημα υπέρ τρίτων (π.χ. Δημοτικών τελών, Δημοτικού 

Φόρου, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, κοκ.) βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης ο Προμηθευτής 

μετακυλύει στον Πελάτη την αξία τυχόν χρεώσεων (πλέον ΦΠΑ) που αφορούν εργασίες του 

Διαχειριστή του Δικτύου στην παροχή του Πελάτη. 

6.6. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, σε 

περίπτωση μεταβολής του κόστους παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας, να αναπροσαρμόσει τους 

εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς Όρους Tιμολόγησης ή/και τους τιμοκαταλόγους του για τα 

προγράμματα υπηρεσιών που διαθέτει με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον Πελάτη, στον οποίο 

παρέχεται χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή μη του νέου 

τιμοκαταλόγου. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται την αποδοχή της νέας τιμής από 

τον Πελάτη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ο Πελάτης θα ενημερώνεται για τους εκάστοτε 

ισχύοντες τιμοκαταλόγους και τα προσφερόμενα από τον Προμηθευτή προγράμματα από τον 

διαδικτυακό τόπο του Προμηθευτή, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή στους Γενικούς Όρους 

Τιμολόγησης μέσω σύντομης ειδοποίησης, η οποία θα περιλαμβάνεται στο Λογαριασμό 

κατανάλωσης ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά, παραπέμποντας στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή 

για πλήρη ενημέρωση επί του περιεχομένου της τροποποίησης. 

7.Καταβολή Εγγύησης - Προκαταβολής Κατανάλωσης Πελάτη 

7.1. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Προμηθευτή, ως 

εγγύηση/προκαταβολή κατανάλωσης για την εμπρόθεσμη εξόφληση των Λογαριασμών του 

άρθρου 8, το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στην Αίτηση. Το ποσό της εγγύησης/προκαταβολής 

κατανάλωσης μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις και θα περιλαμβάνεται (ανάλογα με τον αριθμό των 

δόσεων) στους πρώτους Λογαριασμούς που θα αποστείλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη. Το αίτημα 

προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για εκπροσώπηση της παροχής του Πελάτη από τον Προμηθευτή 

γίνεται κατόπιν πληρωμής της πρώτης δόσης της εγγύησης από τον Πελάτη. Εφόσον γίνει η 
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καταβολή του ποσού αυτού και ολοκληρωθεί η εκπροσώπηση του Πελάτη, ο Προμηθευτής χρεώνει 

τον Πελάτη με τις λοιπές δόσεις της εγγύησης στους επόμενους λογαριασμούς κατανάλωσης. 

7.2. Το ποσό της εγγύησης/προκαταβολής κατανάλωσης θα επιστραφεί ατόκως στον Πελάτη έως 

και εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτό 

δεν υφίστανται οφειλές, χωρίς καμία εκ τόκων προσαύξηση. Σε περίπτωση καταγγελίας της 

Σύμβασης Προμήθειας από τον Προμηθευτή, λόγω μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τα 

οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθου 39 του Κώδικα Προμήθειας, το ποσό της εγγύησης 

καταπίπτει υπέρ του Προμηθευτή και συμψηφίζεται με το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με 

την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας κατόπιν 

καταγγελίας ή αυτόματα, το ποσό της εγγύησης συμψηφίζεται με το πληρωτέο ποσό του τελευταίου 

εκκαθαριστικού Λογαριασμού κατανάλωσης έως το χρόνο διακοπής της προμήθειας. 

Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό, καταβάλλεται στον Πελάτη, 

ατόκως, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του Τελικού Εκκαθαριστικού 

Λογαριασμού Κατανάλωσης. 

7.3. Ο Προμηθευτής, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, διατηρεί το δικαίωμα να 

αναπροσαρμόσει το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στην Αίτηση. Για τη χρέωση του επιπλέον 

ποσού, ο Πελάτης θα ενημερώνεται με σχετική υπόμνηση στο Λογαριασμό, επί του οποίου θα 

εμφανίζεται, πέρα από την τιμολόγηση ενέργειας και το συμπληρωματικά καταβλητέο ποσό 

εγγύησης ως διακριτή χρέωση. 

8.Τιμολόγηση - Όροι Πληρωμής 

8.1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση και αποστολή Εκκαθαριστικών Λογαριασμών στον 

Πελάτη για την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας των Εγκαταστάσεών του, σε μηνιαία, διμηνιαία ή 

τετραμηνιαία βάση, ανάλογα με την περιοδικότητα λήψης των απαραίτητων ενδείξεων ή 

μετρήσεων καταναλώσεων από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

8.2. Ο Προμηθευτής δύναται να αποστέλλει Λογαριασμούς «ΕΝΑΝΤΙ» στον Πελάτη σε μηνιαία ή 

διμηνιαία βάση, βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης κατά το διάστημα αυτό. Η εκτίμηση της 

κατανάλωσης βασίζεται σε δεδομένα εκτιμώμενης κατανάλωσης που αποστέλλονται στον 

Προμηθευτή από τον Διαχειριστή του Δικτύου σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. 

8.3. Ο Λογαριασμός θα αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στον Πελάτη σε φυσική μορφή μέσω 

ταχυδρομείου, ή εφόσον επιθυμεί ο Πελάτης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση. Εν αμφιβολία 

υπερισχύει ο έγγραφος τύπος των Λογαριασμών. 
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8.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να προβεί στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των Λογαριασμών, που 

εκδίδονται από τον Προμηθευτή έως και την αναγραφόμενη σε αυτόν ημερομηνία πληρωμής 

(«δήλη ημέρα»), η οποία θα απέχει είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση του στο 

ταχυδρομείο. Από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας εξοφλήσεως του Λογαριασμού, η 

σχετική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη 

προς τον Προμηθευτή, ο τελευταίος δικαιούται να επιβάλλει στον Πελάτη επιτόκιο υπερημερίας, 

ίσο με το ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, από την επόμενη ημέρα που η οφειλή κατέστη 

ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεώς της. 

8.5. Ο Προμηθευτής θα αποστέλλει περιοδικά μαζί με τους Λογαριασμούς στον Πελάτη, στοιχεία 

μετρήσεων τα οποία έχουν αποσταλεί από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Προμηθευτή και 

αφορούν το εκάστοτε χρονικό διάστημα τιμολόγησης (σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 6 της παρούσας), καθώς και τις διακριτές χρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο για το 

ημερολογιακό διάστημα που αναγράφεται στο Λογαριασμό. 

8.6. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της οφειλής του Πελάτη έναντι του Προμηθευτή καθ' όλη την 

διάρκεια ισχύος της παρούσας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία των μετρήσεων 

κατανάλωσης του Πελάτη, όπως αυτά τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων 

Διαχειριστών και όπως αυτά αναφέρονται στο Λογαριασμό. 

8.7. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προσθέσει στους λογαριασμούς που εκδίδει σύμφωνα με 

την παρούσα, οποιαδήποτε άλλη οφειλή του Πελάτη προς τον Προμηθευτή που προέρχεται από 

οποιαδήποτε αιτία και κυρίως από καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος  που έγιναν με βάση 

προηγούμενη σύμβαση με αυτόν, σε οποιοδήποτε άλλο ακίνητο από το οποίο μετοίκησε. Στην 

περίπτωση που δεν εξοφληθούν από τον Πελάτη οι ως άνω οφειλές, ο Προμηθευτής έχει το 

δικαίωμα να διακόψει αμέσως την παροχή στον Πελάτη ή και όλες τις παροχές που έχει ο Πελάτης 

σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ή με άλλες συμβάσεις του με τον Προμηθευτή. Σε όλες τις 

περιπτώσεις τέτοιων διακοπών ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανασύνδεσή του 

ή νέα σύνδεση πριν εξοφλήσει τις οφειλές του. Η ως άνω διάταξη υπερισχύει οποιασδήποτε τυχόν 

άλλης αντίθετης, είτε αυτής της παρούσας είτε άλλων συμβάσεων του Πελάτη με τον Προμηθευτή. 

8.8. Σε  περίπτωση  διαφωνίας  του  Πελάτη  ως  προς  το  ποσό  του Λογαριασμού  Κατανάλωσης, 

ακολουθείται η εξής διαδικασία, ως προϋπόθεση προσφυγής σε ένδικα μέσα ή εξωδικαστική 

συναινετική διαδικασία: (α) Ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις εγγράφως 

προς τον  Προμηθευτή  του,  πριν  τη  λήξη  της  προθεσμίας  εξόφλησης  του Λογαριασμού  

Κατανάλωσης που έπεται του Λογαριασμού Κατανάλωσης που αμφισβητείται. (β) Ο  Προμηθευτής,  

εντός  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών  από  τη  λήψη  των αντιρρήσεων   του  Πελάτη,  αποφαίνεται  

τεκμηριωμένα,  οριστικοποιεί  τα ποσά  των  πληρωμών,  και  κοινοποιεί  στον  Πελάτη  Τελική  

Κατάσταση Πληρωμών  και  ιστορικό  δεδομένων   κατανάλωσης,  θέτοντας  προθεσμία εξόφλησης 
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τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμων   ημερών   και   σε   κάθε περίπτωση όχι συντομότερη από την 

προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης που αμφισβητείται. Σε κάθε περίπτωση, 

ακόμη κι αν ο Πελάτης ακολουθήσει την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία 

αντιρρήσεων/ενστάσεων, επιβάλλεται η πληρωμή του λογαριασμού από τον Πελάτη έως την τελική 

ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό. Εφόσον αποδειχθεί η εγκυρότητα 

της αντίρρησης/ένστασης του Πελάτη, θα γίνει ο συμψηφισμός των μελλοντικών οφειλών του 

Πελάτη από τον Προμηθευτή ή ακύρωση του λανθασμένου λογαριασμού και επανέκδοση 

λογαριασμού βάσει των ορθών χρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται 

να καταβάλλει στον Πελάτη οποιαδήποτε ποινική ρήτρα ή αποζημίωση σε περίπτωση πρωθύστερης 

λανθασμένης τιμολόγησης. 

8.9. Ο Λογαριασμός εξοφλείται δια καταθέσεως ή εμβάσεως στον τραπεζικό λογαριασμό του 

Προμηθευτή που αναγράφεται στον Λογαριασμό ή/και με άλλους τρόπους που αναγράφονται σ' 

αυτόν. Ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν κατ' αποκλειστικότητα τον Πελάτη ούτως ώστε το 

τελικό ποσό που θα εισπραχθεί από τον Προμηθευτή να αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται 

στον Λογαριασμό. Αναλυτικότερα οι τρόποι πληρωμής στον Όρο  ΣΤ’ των Γενικών Όρων 

Τιμολόγησης Προγραμμάτων και Οικιακών Πακέτων. 

9.Ειδική Κατηγορία Πελατών 

9.1. Στην Ειδική Κατηγορία Πελατών εντάσσονται οι Ευάλωτοι Πελάτες που δικαιούνται Κοινωνικό 

Οικιακό Τιμολόγιο. Τα κριτήρια, οι προυποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη σε κατηγορία 

Ευάλωτων Πελατών και η διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην ιστοσελίδα www.watt-volt.gr.  

9.2. Το δικαίωμα του Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης 

μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ή να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 5 και 39 παρ. 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 

Πελάτες, δεν μπορεί να ασκηθεί κατά Ευάλωτων Οικιακών Πελατών για το χρονικό διάστημα από 

Νοέμβριο έως Μάρτιο, καθώς και Ιούλιο έως Αύγουστο. 

10. Ποιότητα Εξυπηρέτησης 

10.1. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να ενεργεί κατά τα συναλλακτικά ήθη για τη βελτίωση της 

ποιότητας εξυπηρέτησης του Πελάτη. Η ποιότητα εξυπηρέτησης αφορά την ποιότητα υπηρεσιών 

(επίπεδο εξυπηρέτησης Πελάτη). 

10.2. Η ποιότητα υπηρεσιών του Προμηθευτή αφορά σε υπηρεσίες πριν από τη σύνδεση των 

εγκαταστάσεων (λ.χ. άμεση ανταπόκριση σε αίτηση προμήθειας, ακριβής υπολογισμός χρεώσεων 

προμήθειας, ακριβόχρονη εκτέλεση εργασιών προμήθειας) εάν απαιτούνται τέτοιες, καθώς και σε 

http://www.watt-volt.gr/
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υπηρεσίες μετά τη σύνδεση των εγκαταστάσεων (λ.χ. εκτίμηση της καταναλώσεως, 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσω υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως πελατών, παροχή 

ενημέρωσης ως προς τους μετρητές, τις χρεώσεις, τις καταβολές, για προγραμματισμό και 

πραγματοποίηση συναντήσεων κατόπιν σχετικού αιτήματος, απάντηση σε γραπτές οχλήσεις / 

επιστολές του Πελάτη, ενέργειες σχετικά με την αποκατάσταση συνδέσεως μετά από διακοπή λόγω 

της μη εξόφλησης, τεκμηρίωση χρεώσεων, αναγγελία διακοπής της παροχής κ.ο.κ.). 

10.3. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλλει τηλεφωνικά ή εγγράφως παράπονα, αιτήματα ή διαφωνίες  

στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Προμηθευτή ή σε εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του 

Προμηθευτή. 

11. Καταγγελία 

11.1. Η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας καταγγέλλεται από τον Πελάτη για οποιονδήποτε λόγο με 

έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Προμηθευτή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη παραλαβή της ειδοποιήσεως από τον Προμηθευτή, εφόσον έχουν 

εξοφληθεί οι Λογαριασμοί και οι τυχόν υπόλοιπες χρεώσεις προς τον Προμηθευτή. Επίσης η 

παρούσα καταγγέλλεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή με έγγραφη επιστολή του στον Πελάτη, η 

οποία παράγει έννομα αποτελέσματα τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 8 περί ληξιπρόθεσμων χρεώσεων. 

1.2. Η προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης που παρέχεται από τον Προμηθευτή, 

άρχεται από την ημερομηνία αποστολής αυτού και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) 

μέρες για Μικρούς Πελάτες. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η προθεσμία εξόφλησης 

άρχεται από την παράδοση του Λογαριασμού στο ταχυδρομείο. 

11.3. Αν ο Λογαριασμός δεν εξοφληθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο Προμηθευτής 

προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: Α. Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον 

αμέσως επόμενο λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου λογαριασμού που ο Πελάτης οφείλει να 

καταβάλει εντός της κανονικής προθεσμίας εξόφλησης του νέου λογαριασμού. Β. Αν παρέλθει 

άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής δύναται να καταστήσει 

τον Πελάτη υπερήμερο και να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης 

μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά προς 

τον Πελάτη. Γ. Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, ο Προμηθευτής δύναται 

να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας. 

11.4. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου ή να 

καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας, με την υποβολή δήλωσης παύσης εκπροσώπησης, λόγω 
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υπερημερίας Πελάτη ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, εάν οι εν λόγω οφειλές 

αμφισβητούνται από τον Πελάτη και προς τούτο έχει προσφύγει ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

δικαστηρίου και έχει λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της απενεργοποίησης του 

μετρητή του ή παύσης εκπροσώπησης αντίστοιχα. Σε περίπτωση που κριθεί αβάσιμη η 

αμφισβήτηση εκ μέρους του Πελάτη, η οφειλή βαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Εφόσον 

εκκρεμεί η ως άνω διαφορά, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της Σύμβασης 

Προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Πελάτη του την 

πρόθεση του να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα. Εφόσον η εν λόγω ενημέρωση του Πελάτη 

λαμβάνει χώρα κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν από τη λύση της σύμβασης, η Σύμβαση 

λύεται στον προβλεπόμενο χρόνο, άλλως παρατείνεται αυτοδικαίως για τριάντα (30) μέρες. 

11.5. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παραβιάσεως ουσιωδών όρων της παρούσας από τον Πελάτη, 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Προμηθευτής 

δικαιούται να του κοινοποιήσει όχληση, θέτοντας παράλληλα προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών για την άρση της παράβασης. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να προβεί σε άμεση καταγγελία της παρούσας και να 

απαιτήσει από τον αρμόδιο Διαχειριστή να αποσυνδέσει ή να απενεργοποιήσει την προμήθεια του 

Πελάτη (Άρση Εκπροσώπησης). 

11.6. Σε περίπτωση που κάποιο συμβαλλόμενο μέρος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιφυλάσσει 

ο νόμος για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής θέσης υπόχρεους, το μη υπαίτιο μέρος 

δικαιούται να καταγγείλει αμέσως την παρούσα, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο. 

11.7. Σε περίπτωση αποχώρησης του Πελάτη εκ της εγκαταστάσεώς του (ως ορίζεται στο άρθρο 

22 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) και μη προθέσεως συνεχίσεως της 

παρούσας, με την επιφύλαξη του όρου 2.2.3, η παρούσα λύεται αυτοδικαίως, εφαρμοζομένων των 

προβλέψεων του όρου 11.1 ανωτέρω περί καταγγελίας εκ μέρους του Πελάτη, εκτός εάν η 

αποχώρηση οφείλεται σε περιστάσεις έκτακτου χαρακτήρα, οπότε ο Πελάτης υποχρεούται να 

ενημερώσει σχετικά τον Προμηθευτή κατά το δυνατόν συντομότερα. 
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12. Περίοδος Έναρξης Προμήθειας 

Ρητώς συμφωνείται ότι ως Ημερομηνία Ενάρξεως Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ορίζεται η 

πρώτη ημέρα προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Πελάτη από τον Προμηθευτή, η οποία 

άρχεται από την εκπροσώπηση του Μετρητή φορτίου. 

 

13. Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται στην τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα όλων των 

πληροφοριών και εγγράφων τα οποία κοινοποιήθηκαν για την κατάρτιση και την υπογραφή της 

παρούσας, με εξαίρεση τις πληροφορίες και τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί καθώς και 

εκείνα που απαιτούνται να δημοσιοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Ερμηνεία - Επίλυση Διαφορών 

14.1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από τους νόμους και τις διατάξεις του 

Ελληνικού Δικαίου, από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας, του Ν. 

4001/2011 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας. 

14.2. Τα συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς συμφωνούν ότι σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές κατά 

την εκτέλεση της παρούσας θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τις ως άνω διαφορές μέσω 

διαδικασίας φιλικής διευθετήσεως. 

14.3. Σε περίπτωση αδυναμίας φιλικής διευθέτησης τυχόν διαφορών, και εφόσον δεν προβλέπεται 

ειδικότερα ο τρόπος επίλυσης αυτών από ειδικούς όρους της Συμβάσεως, αρμόδια δικαστήρια για 

την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ή απορρέουν από την παρούσα ή εξ οιασδήποτε 

τροποποιήσεως αυτής, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

14.4. Ειδικότερα, σε περίπτωση διαφωνίας του Πελάτη αναφορικά με το ποσό του Λογαριασμού 

Κατανάλωσης, ακολουθείται η εξής διαδικασία, ως προϋπόθεση προσφυγής σε ένδικα μέσα ή 

εξωδικαστική συναινετική διαδικασία: Α. Ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει τεκμηριωμένες 

αντιρρήσεις εγγράφως προς τον Προμηθευτή, πριν τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του 

Λογαριασμού Κατανάλωσης που έπεται του Λογαριασμού Κατανάλωσης που αμφισβητείται. Β. Ο 

Προμηθευτής αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων του Πελάτη εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη 

του ως άνω εγγράφου του Πελάτη, τεκμηριώνοντας πλήρως και αναλυτικά τις απόψεις του, 

οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωμών και κοινοποιεί στον Πελάτη Τελική Κατάσταση Πληρωμών και 

ιστορικό δεδομένων κατανάλωσης, θέτοντας προθεσμία εξόφλησης τουλάχιστον δέκα (10) 

εργασίμων ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι συντομότερη από την προθεσμία εξόφλησης του 
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αρχικού λογαριασμού. Γ. Ο Πελάτης, εφόσον συμφωνεί, καταβάλει το ποσό της Τελικής 

Κατάστασης Πληρωμών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται σε αυτήν.  

14.5. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή, η επίλυση της διαφοράς 

δύναται να επιδιωχθεί περαιτέρω συναινετικά, ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή με 

προσφυγή σε ένδικα μέσα.  

 

15. Τροποποιήσεις 

15.1. Για την τροποποίηση όρων της Σύμβασης Προμήθειας, ο Προμηθευτής υποχρεούται σε 

ατομική ενημέρωση των Πελατών του, η οποία δύναται να υλοποιείται με εναλλακτικούς τρόπους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω σύντομης ειδοποίησης η 

οποία περιλαμβάνεται στο Λογαριασμό κατανάλωσης ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 

παραπέμποντας στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή για πλήρη ενημέρωση επί του περιεχομένου της 

τροποποίησης, εφόσον έχει συναινέσει σε τούτο ο Πελάτης. Η ενημέρωση, ως ορίζει το άρθρο 30 

παρ. 4 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 

εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων και, εφόσον είναι δυνατό και 

επαρκές, σε ειδικό πεδίο του Λογαριασμού κατανάλωσης ή σε χωριστό έντυπο που διαβιβάζεται με 

αυτόν. Κατ’ εξαίρεση, η ενημέρωση σχετικά με τροποποίηση των Χρεώσεων Προμήθειας δύναται 

να λαμβάνει χώρα με τον πρώτο Λογαριασμό κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση. 

15.2. Σε περίπτωση οιασδήποτε μεταβολής της νομοθεσίας ή εκδόσεως αποφάσεως αρμοδίων 

εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και φορέων που επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη 

λειτουργία της παρούσας Σύμβασης, ο Προμηθευτής δύναται να προβεί σε μονομερή 

τροποποίηση, αναπροσαρμογή ή αντικατάσταση των όρων της παρούσας, ούτως ώστε η τελευταία 

να περιγράφει το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των Μερών, όπως αυτά 

εκάστοτε ισχύουν και να γνωστοποιεί εγγράφως άμεσα την τροποποίηση στον Πελάτη, όπως 

ορίζεται στα άρθρα 18 παρ. 2ια και 30 παρ. 1 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 

Πελάτες και στον Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας με Πελάτη. 

16. Τελικές Διατάξεις 

16.1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας παρέχεται η 

συγκατάθεση του Πελάτη για την παροχή πληροφοριών σε τρίτους Προμηθευτές σχετικά με την 

ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τυχόν εντολών απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω 

ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) τελευταίους 

μήνες, στο πλαίσιο επεξεργασίας αίτησης του Πελάτη για αλλαγή Προμηθευτή. 
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16.2. Η παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας καταργεί κάθε προηγούμενη, 

έγγραφη ή προφορική ή άλλη σχετική συμφωνία μεταξύ τους. 

16.3. Το κύρος ή η εκτελεστότητα οποιουδήποτε όρου της παρούσας δεν επηρεάζεται από την 

ακυρότητα ή το μη εκτελεστό όρου της παρούσας, στην περίπτωση που τα Μέρη υποχρεούνται 

προς αντικατάσταση ακυρωθέντος όρου δια όρου παρόμοιου περιεχομένου. Οι όροι της Σύμβασης 

Προμήθειας που αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 

Πελάτες είναι άκυροι. 

16.4. Η παράλειψη οιουδήποτε Μέρους, όπως εμμείνει στην αυστηρή τήρηση εκ του ετέρου 

Μέρους οιουδήποτε όρου της παρούσας, δε θα συνιστά παραίτησή του εξ αυτού δια το μέλλον και 

της λήψεως μέτρων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και άπαντες οι όροι του παρόντος θα 

παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. 

16.5. Γνωστοποιείται στον Πελάτη ότι ο Προμηθευτής θα αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης 

Υποχρεώσεων και Υποθηκών Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25 

Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας), τυχόν δεδομένα που αφορούν τον 

Πελάτη με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού 

κινδύνου στο πλαίσιο της παρούσας. Αποδέκτες των δεδομένων του Πελάτη είναι τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι φορείς του Δημοσίου που έχουν το προς τούτο έννομο συμφέρον, 

όπως και επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεται ο Πελάτης, μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με 

την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αρ. 50/2000. Ο 

Πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ως άνω Αρχεία και αντίρρησης, σύμφωνα με τον Ν. 

2472/1997. 

16.6. Μετά τη λήξη της Σύμβασης Προμήθειας, ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί ή 

να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη για σκοπούς προώθησης προϊόντων 

και υπηρεσιών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. 

16.7. Μετά τη λήξη της Σύμβασης Προμήθειας, ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί ή 

να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη για σκοπούς προώθησης προϊόντων 

και υπηρεσιών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. 
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15. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

       ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι χρεώσεις στο λογαριασμό κατανάλωσης των προγραμμάτων που απευθύνονται σε οικιακούς 

και επαγγελματικούς καταναλωτές διακρίνονται σε: 

1. Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος  

2. Ρυθμιζόμενες και Λοιπές Χρεώσεις 

3. Τέλη και Φόρους 

4. Χρέωση Εγγύησης 

5. Τόκοι Υπερημερίας 

 

Α. Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος: Οι Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος αφορούν το κόστος αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εκπροσώπηση των καταναλωτών, καθώς και όλες τις πρόσθετες 

χρεώσεις που επιβάλλουν στους Προμηθευτές ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΛΑΓΗΕ) και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Οι Χρεώσεις 

Ηλεκτρικού Ρεύματος δύνανται να περιλαμβάνουν: (1) πάγια χρέωση, (2) χρέωση ενέργειας, (3) 

χρέωση ισχύος, (4) χρέωση νυχτερινής ενέργειας. 

 

Β. Ρυθμιζόμενες και Συμπληρωματικές Χρεώσεις 

Βάσει των Ν. 4001/11 και 3426/05, όπως ισχύουν σήμερα, και του Κώδικα Προμήθειας σε 

Πελάτες, προβλέπεται η διακριτή αναγραφή των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων πάνω στα έντυπα των 

Λογαριασμών Κατανάλωσης ρεύματος. Οι χρεώσεις αυτές εγκρίνονται με Απόφαση της ΡΑΕ ή 

Υπουργική Απόφαση και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 

(Οι μοναδιαίες τιμές των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων παρουσιάζονται στους Πίνακες 1,2 και 3). 
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Στην κατηγορία των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων περιλαμβάνονται: 

Β.1. Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς 

Β.2. Οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς 

Β.3. Η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής 

Β.4. Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας 

Β.5. Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ),  

ενώ στην κατηγορία των Συμπληρωματικών Χρεώσεων περιλαμβάνονται: 

Β.6. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 

Β.7. Οι Υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ (εφόσον υφίστανται) 

Β.8. Η χρέωση εκπομπών CO2 

Β.9. Το Tέλος ΟΤΣ 

Οι χρεώσεις Β.8. και Β.9. περιγράφονται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης. 

 

Β.1. Η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΧΧΣΜ): Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες 

λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς (Υψηλή Τάση 150 kV και 

Υπερυψηλή Τάση 400 kV). Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος 

παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, 

Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ) εκφράζονται σε 

€/kVA/έτος και σε €/kWh, αντίστοιχα. Ο υπολογισμός της χρέωσης στον πελάτη γίνεται ως εξής: 

 

ΧΧΣΜ = { ΜΠΧ [€/kVA/έτος] x Συμφωνημένη Ισχύς [kVA] x Ημέρες Κατανάλωσης 

/ 365 } + { ΜΜΧ [€/kWh] x Ενεργός Ενέργεια [kWh] } 

 

Β.2. Οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς (ΛΕΣΜ): Αποτελούν χρεώσεις που 

επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας και τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς. Ο υπολογισμός τους γίνεται ως εξής: 

 

ΛΕΣΜ = Μοναδιαία Χρέωση [€/kWh] x Ενεργός Ενέργεια [kWh] 

 

Β.3. Η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής (ΧΧΔΔ): Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες 

λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής (Μέση Τάση 20kV και Χαμηλή Τάση 

400 V). Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή 

χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία Πάγια Χρέωση 

(ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ) εκφράζονται σε €/kVA/έτος και σε €/kWh, 

αντίστοιχα. 
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Σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ (85 kVA και άνω), στη μεταβλητή 

χρέωση υπεισέρχεται ο συντελεστής ισχύος (συνφ).  

Για τους λοιπούς πελάτες, ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ = 1). Ο 

υπολογισμός της χρέωσης στον πελάτη γίνεται ως εξής: 

 

ΧΧΔΔ = { ΜΧΙ [€/kVA] x Συμφωνημένη Ισχύς [kVA] x Ημέρες Κατανάλωσης / 365 } + { ΜΧΕ 

[€/kWh] x Κατανάλωση [kWh] / συνφ } 

 

Β.4. Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με αποφάσεις 

του Υπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924, υπ’ αριθμ. Δ5-

ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 και υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/19046/24.09.2010, οι 

υπηρεσίες: (α) Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας στους καταναλωτές των Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών και των Απομονωμένων Μικροδικτύων, με τιμολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτή, 

με αυτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, (β) παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο 

στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και 

(γ) παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), 

όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η χρέωσή τους γίνεται με τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

ΥΚΩ = Μοναδιαία Χρέωση [€/kWh] x Ενεργός Ενέργεια [kWh] 

 

Β.5. Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ): Σύμφωνα με το άρθρο 39, 

παράγραφος 3 του Ν. 4062/2012 το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ μετονομάστηκε σε Ειδικό Τέλος Μείωσης 

Εκπομπών Αερίων Ρύπων. Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την 

πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της τιμής που πληρώνονται οι παραγωγοί αυτοί και του συνολικού 

μεταβλητού κόστους των συμβατικών σταθμών. Αποτελεί τη συνεισφορά όλων των πολιτών στην 

προώθηση της «πράσινης ενέργειας». Ο υπολογισμός του ΕΤΜΕΑΡ γίνεται ως εξής: 

 

ΕΤΜΕΑΡ = Μοναδιαία Χρέωση [€/kWh] x Ενεργός Ενέργεια [kWh]. 

 

To ΕΤΜΕΑΡ για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες ισούται με 0.02779 €/kWh, ενώ για 

τους οικιακούς πελάτες ισούται με 0.02477 €/kWh. 

 

Β.6. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) : Αποτελεί φόρο του κράτους που επιβάλλεται σε 

διάφορα αγαθά, εκ των οποίων και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΕΦΚ υπολογίζεται με 
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μοναδιαία τιμή 0,005 €/kWh για τους επαγγελματικούς καταναλωτές και 0,0022 €/kWh για τους 

οικιακούς καταναλωτές. 

 

Β.7. Οι Υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ: Αφορά χρεώσεις που επιβάλλονται από τον ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες που 

πραγματοποιούνται στους μετρητές των παροχών. 

 

 

Γ. Τέλη και Φόροι: Τα Τέλη και οι Φόροι που επιβάλλονται στον Λογαριασμό Ηλεκτρικού Ρεύματος 

είναι οι παρακάτω: 

Γ.1. Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) ή Ειδικό Τέλος 0,5% 

Γ.2. Δημοτικοί Φόροι και Τέλη 

Γ.3. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 

Γ.4. ΕΡΤ 

 

Γ.1. Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) ή Ειδικό Τέλος 0,5%: Ο φόρος αυτός 

αποτελεί αποζημίωση ανταποδοτικού χαρακτήρα που καταβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τα 

τελωνεία, με αίτημα την εξυπηρέτησή τους σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα, αργίες, εκτός 

τελωνειακού καταστήματος. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όλοι οι Προμηθευτές υποχρεούνται 

να επιβάλλουν στους πελάτες τους τη χρέωση του ΔΕΤΕ στους λογαριασμούς κατανάλωσης. Το 

ΔΕΤΕ υπολογίζεται ως το 5 ‰ του ποσού που προκύπτει της συνολικής αξίας ηλεκτρικού ρεύματος 

προ ΦΠΑ μείον το ΕΤΜΕΑΡ και των υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ (εφόσον υφίστανται). 

 

Γ.2. Δημοτικοί Φόροι και Τέλη κα Γ.3. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ): Βάσει των Νόμων 25/75, 

429/76, 1080/93, 2644/98, 3979/11 και 4021/11, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

είναι υποχρεωμένοι να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς του ρεύματος τα ποσά υπέρ Δήμων. 

Η WATT+VOLT  υπολογίζει τις παραπάνω χρεώσεις σύμφωνα με στοιχεία (συντελεστές, τιμές ζώνης, 

τ.μ. κ.α) που της αποστέλλονται από τους αντίστοιχους δήμους και την ΓΓΠΣ μέσω του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Γ.4. ΕΡΤ: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/31.12.2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 

(ΦΕΚ/τ.Β/3371/31.12.2013) και το Νόμο 4324 (ΦΕΚ/τ.Α/44/24.4.2015) όλοι οι προμηθευτές 

Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι υποχρεωμένοι από την 01.01.2014, να εισπράττουν μέσω των 

Λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 

36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε Λογαριασμό των 

προμηθευτών Ηλεκ-τρικής Ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. 
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Στις ανωτέρω χρεώσεις (εκτός του ΔΕΤΕ και των υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ) επιβάλλεται ΦΠΑ 13%. Στις 

υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ επιβάλλεται ΦΠΑ 24%. Το άθροισμα των χρεώσεων στρογγυλοποιείται σε λεπτά 

του ευρώ. 

Δ. Εγγύηση 

Η Εγγύηση ορίζεται αρχικά ώστε να καλύπτει την μέση χρέωση εξήντα (60) ημερών βάσει ιστορικών 

στοιχειών κατανάλωσης της παροχής. Ωστόσο, η WATT+VOLT διατηρεί το δικαίωμα να 

αναπροσαρμόζει την εγγύηση ανά τρίμηνο βάσει της ακόλουθης διαδικασίας: 

 

Θεσπίζονται τέσσερις (4) έλεγχοι: 

1ος έλεγχος: Σε τριμηνιαία βάση, η WATT+VOLT  θα υπολογίζει τη μέση χρέωση του πελάτη 

(ανταγωνιστικές χρεώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ΕΤΜΕΑΡ, ΦΠΑ) για 60 ημερολογιακές ημέρες 

(ποσό Α), και εφόσον το ποσό της τρέχουσας  εγγύησης (ποσόΒ) είναι μικρότερο από το ποσό Α, 

τότε το ποσό της νέας  εγγύησης θα αναπροσαρμόζεται στο ποσό Α. 

 

2ος έλεγχος: Ορίζεται ο «Συντελεστής Πάγιας Εντολής» (ΣΠΕ). Εφόσον ο πελάτης έχει κάνει αίτηση 

για «Πάγια Εντολή», τότε το ποσό της  εγγύησης θα μειωθεί κατά 10% (δηλαδή ο ΣΠΕ θα λαμβάνει 

την τιμή 0,9), και ο πελάτης θα λάβει το επιστρεφόμενο ποσό μέσω του επόμενου λογαριασμού 

που θα εκδοθεί από τη WATT+VOLT .  

Εφόσον αργότερα ο πελάτης απενεργοποιήσει την πάγια εντολή από την Τράπεζά του, τότε ο ΣΠΕ 

θα λαμβάνει και πάλι την τιμή 1 και το ποσό της εγγύησης θα αναπροσαρμόζεται κατάλληλα.  

 

3ος έλεγχος: Ορίζεται ο «Συντελεστής Διάρκειας» (ΣΔ), ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:  

max(0.6,1 (0.2 ))
2190

= − 


  

Όπου  

Γ είναι οι ημέρες που είναι ενεργή η παροχή του πελάτη (από την ημερομηνία της αρχικής ένδειξης 

από τον ΔΕΔΔΗΕ).  

Ο συντελεστής αυτός ουσιαστικά μειώνει περιοδικά την εγγύηση του πελάτη κατά διάρκεια της 

συνεργασίας με την WATT+VOLT. 

 

4ος έλεγχος: Ορίζεται ο «Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου» (ΣΟΚ), ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:  

(1 ) (1 ) (1 )
40 25 10

= +   +   + 
  

     

Όπου  

Δ: είναι οι φορές που η οφειλή του πελάτη έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, 
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Ε: είναι οι φορές που ο πελάτης έχει αποσταλεί από την WATT+VOLT προς αποκοπή στον ΔΕΔΔΗΕ, 

και 

Ζ: είναι οι φορές που το νομικό τμήμα της WATT+VOLT έχει ασχοληθεί με την περίπτωση του 

πελάτη, και δ, ε, ζ είναι οι συντελεστές εφαρμογής των ποινών αύξησης της εγγύησης (0-100%).  

Η αναπροσαρμοσμένη εγγύηση του πελάτη είναι ο συνδυασμός των ανωτέρω τεσσάρων (4) 

συντελεστών, δηλαδή θα υπολογίζεται ως εξής: 

 

Εγγύηση  [€] = max(Α, Β) * ΣΠΕ * ΣΔ *ΣΟΚ 

 

Το τελικό ποσό της εγγύησης δεν μπορεί να προκαλεί αύξηση μεγαλύτερη του 30% της αρχικής 

εγγύησης ή αύξηση μεγαλύτερη από 3.000 €. 

 

Επομένως η τελική εγγύηση προκύπτει από το παρακάτω τύπο: 

Προκαταβολή τελική [€] = min(min(1,3* Β, Προκαταβολή [€]), Β+3000) 

 

Ε. Τόκοι Υπερημερίας 

Οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο. 

Τόκος Υπερημερίας [€] = Ανεξόφλητο Υπόλοιπο [€] x Επιτόκιο Υπερημερίας [%] x Ημέρες 

Καθυστέρησης / 360 

Χαρτόσημο [€] = Τόκος Υπερημερίας [€] x Ποσοστό Χαρτοσήμου [%] 

Υπέρ ΟΓΑ [%] = Χαρτόσημο [%] x Ποσοστό ΟΓΑ [%] 

 

Ως ανεξόφλητο υπόλοιπο λαμβάνεται μόνο η αξία ενέργειας και εγγύησης. 

 

Σε χρεώσεις υπέρ Δήμων και παλιούς τόκους δεν εφαρμόζεται τόκος υπερημερίας. Οι ημέρες 

καθυστέρησης υπολογίζονται από τη λήξη του λογαριασμού που δημιουργήθηκε το υπόλοιπο. Αν 

το υπόλοιπο αφορά παλιό λογαριασμό, οι ημέρες καθυστέρησηςυπολογίζονται από την τελευταία 

φορά που τοκίστηκε - οι μέχρι τότε τόκοι έχουν βγει σε προηγούμενο. 

 

ΣΤ. Τρόποι Πληρωμής 

Η εξόφληση των Λογαριασμών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: 

1. Με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του πελάτη, online στην ιστοσελίδα www.watt-

volt.gr μέσω της υπηρεσίας/συνδέσμου «WATT+VOLT e-pay». 

2. Μέσω του συστήματος/υπηρεσίας «Εasypay» της Τράπεζας Πειραιώς ή οποιασδήποτε 

αντίστοιχης διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας («webbanking»). 
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3. Τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο 18383 με χρέωση της πιστωτικής ή 

χρεωστικής κάρτας του πελάτη. 

4. Με πάγια εντολή σε Λογαριασμό του πελάτη σε μία από τις συνεργαζόμενες 

με την ΔΙΑΣ τράπεζε. 

5. Με πάγια εντολή στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του πελάτη. 

6. Στα ΕΛΤΑ με την χρήση ταχυπληρωμής που περιλαμβάνει ο Λογαριασμός. 

7. Με μετρητά ή με την χρέωση του Λογαριασμού του πελάτη μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών 

με την υπηρεσία ΔΙΑΣ. 

8. Με μετρητά στα γραφεία της εταιρείας. 
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16. Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Για εμάς, πηγή ενέργειας είναι η εμπιστοσύνη σας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος; 

Ο ηλεκτρισμός αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς πηγές ενέργειας. Τα ατυχήματα που συμβαίνουν 

με τον ηλεκτρισμό είναι λίγα και μπορούν εύκολα ν’ αποφευχθούν με λίγη προσοχή, κοινή λογική και 

με την πιστή εφαρμογή των απλών αλλά στοιχειώδους σημασίας κανόνων ασφαλείας. 

Τρεις κανόνες που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε: 

• Αγοράζετε αξιόπιστες συσκευές 

Αγοράζετε καλής ποιότητας ηλεκτρικές συσκευές που κατασκευάστηκαν βάσει αναγνωρισμένων 

διεθνών προτύπων. Είναι πιο αξιόπιστες και ασφαλείς. Μην αμελείτε τη συντήρηση των συσκευών 

σας. 

 

• Διακόπτετε αμέσως το ηλεκτρικό ρεύμα όταν… 

Υποψιάζεστε ότι κάποια ηλεκτρική συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά. 

• Καλέστε τον ειδικό 

Αν διαπιστώσετε ότι κάτι συμβαίνει με μια συσκευή σας, καλέστε εξειδικευμένο τεχνίτη. Μη 

δοκιμάσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. 
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Ρευματολήπτες (φις) – Διακόπτες - Πολύμπριζα 

Αν σπάσει κάποιο φις ή διακόπτης, ή έστω ραγίσει, αντικαταστήστε τον αμέσως. Αν θερμαίνεται 

πιθανόν να υπάρχει κάποια χαλαρή ένωση ή κακή ηλεκτρική επαφή στις ενώσεις. Καλέστε τον 

ειδικό να τον ελέγξει. Ποτέ μην ξεβιδώνετε το κάλυμμα του διακόπτη. 

Αποφεύγετε τη χρήση πολύμπριζων. Αν είναι απόλυτα αναγκαίο χρησιμοποιείστε πολύμπριζα μόνο 

για να τροφοδοτήσετε συσκευές χαμηλής ισχύος. 

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος από την εισδοχή αντικειμένων μέσα στις υποδοχές των 

πριζών, χρησιμοποιείστε ειδικά καλύμματα που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά ή εγκαταστήστε 

πρίζες που τα διαθέτουν ήδη. 

 

Ηλεκτρικά καλώδια 

Χρησιμοποιείτε πάντα όσο το δυνατόν πιο κοντά καλώδια, όχι απλώς για οικονομία αλλά 

περισσότερο για ασφάλεια. Τα μακριά καλώδια είναι επικίνδυνα γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 

να χτυπηθούν ή να μπερδευτούν στα πόδια σας και να προκαλέσουν ατύχημα. 

Τα φθαρμένα καλώδια είναι επικίνδυνα! Ελέγχετε τακτικά τα τροφοδοτικά καλώδια όλων των 

συσκευών σας και αντικαθιστάτε αμέσως εκείνα που έχουν φθαρεί. Μην περνάτε ποτέ καλώδια 

κάτω από πόρτες, χαλιά ή έπιπλα. 

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μονωτική ταινία για να ενώνετε μικρά κομμάτια για να φτιάξετε ένα 

μεγάλο. Χρησιμοποιείτε πάντα μονοκόμματο καλώδιο μεταξύ ρευματολήπτη και συσκευής. 

 

Γείωση 

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουν σύστημα γείωσης για λόγους ασφαλείας. Η γείωση είναι η 

μόνη προστασία σας σε περίπτωση διαρροής ρεύματος από οποιανδήποτε βλάβη συσκευής ή 

ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
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Ασφάλειες 

Όταν μέσα από ένα ηλεκτρικό κύκλωμα περάσει περισσότερο ρεύμα απ’ όσο το κύκλωμα είναι 

σχεδιασμένο για να μεταφέρει, τότε καίγεται η ασφάλεια ή διακόπτεται μέσω αυτόματου διακόπτη 

(ρελέ) η παροχή ηλεκτρισμού. Αυτό σημαίνει ότι κάπου στο κύκλωμα ή σε κάποια συσκευή που 

τροφοδοτείται από αυτό το κύκλωμα υπάρχει μία βλάβη. Καλέστε τον ειδικό για να ελέγξει τον 

πίνακα της εγκατάστασής σας. 

Ηλεκτρικά εργαλεία 

Τα κινητά ηλεκτρικά εργαλεία και μηχανήματα του κήπου και του εργαστηρίου χρειάζονται ειδική 

προσοχή, τόσο στην επιλογή τους όσο και στη χρήση τους. Συμβουλεύεστε τους ειδικούς. Τα 

καλώδια που τα τροφοδοτούν δεν πρέπει να είναι υγρά ή φθαρμένα. Να τα ελέγχετε πάντοτε πριν 

τα χρησιμοποιήσετε. 

 

Ηλεκτρικές σκούπες  

Οι ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να στέλνονται για συντήρηση. Μην τις τραβάτε ποτέ από το καλώδιο 

για να τις μετακινήσετε. 

 

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες 

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να μπλεχτεί στα φτερά του ανεμιστήρα κι ότι τα φτερά 

είναι καλά προστατευμένα. 

 

Τηλεόραση 

Σβήνετε τη συσκευή από το κουμπί όταν δεν τη χρειάζεστε και διακόπτετε την παροχή βγάζοντάς 

την από την πρίζα όταν λείπετε για πολύ καιρό. Αν πρόκειται να αγοράσετε νέα συσκευή 

τηλεόρασης, προτιμήστε συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης (κατηγορίας Α και Α+) καθώς 

μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 46% της ενέργειας. 

 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Όσο υψηλότερη είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση 

σε ρεύμα. Επίσης έχοντας τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή σε καλή κατάσταση όσον αφορά την 

τακτοποίηση των αρχείων στον σκληρό του δίσκο, τόσο λιγότερη ενέργεια χρειάζεται ο 

επεξεργαστής του. 

  



ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                             

66 
 

Κλιματιστικό 

Ρυθμίστε το κλιματισικό στους 26 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι και στους 20 βαθμούς Κελσίου 

το χειμώνα για περισσότερη οικονομία. Μην αφήνετε τα παράθυρα ανοιχτά εάν έχετε αναμμένη 

την ψύξη ή τη θέρμανση. Προτιμήστε τις σύγχρονες κλιματιστικές μονάδες, τύπου inverter που 

καταναλώνουν 2 φορές λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Φρυγανιέρα 

Αν παγιδευτεί κομμάτι ψωμιού, διακόπτετε το ρεύμα, βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα, ανοίξτε 

τη βάση της ή τα πλαϊνά και αφαιρέστε το ψωμί. 

 

Αλλαγή λαμπτήρων 

Όταν αλλάζετε λαμπτήρα, πάντοτε διακόπτετε πρώτα το ρεύμα από το διακόπτη. Περιμένετε να 

κρυώσει ο λαμπτήρας πριν τον αγγίξετε. 

 

Φωτισμός 

Ένα σωστά φωτισμένο σπίτι είναι πιο ασφαλές και άνετο. Η νέα τεχνολογία έχει να παρουσιάσει πιο 

αποδοτικούς λαμπτήρες που παρέχουν τα πιο πάνω, εξασφαλίζοντας συγχρόνως και μεγάλη 

οικονομία στο ρεύμα. Διακόπτες εναλλαγής (αλέ ρετούρ) πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε στο 

πάνω και κάτω μέρος της σκάλας για αποφυγή ατυχημάτων στο σκοτάδι.  

 

Εξωτερικός φωτισμός 

Πρέπει να υπάρχουν εξωτερικά φώτα για ασφάλεια και άνεση, ειδικά αν το γκαράζ ή το εργαστήριο 

είναι ξεχωριστό από το σπίτι. Ειδική προσοχή επίσης χρειάζεται για προσωρινή εγκατάσταση για 

μία δεξίωση στον κήπο. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για εξωτερικό χώρο 

και να γίνονται από αδειούχους ηλεκτρολόγους. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τις κληματαριές, 

απλώστρες ρούχων ή οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό κατασκεύασμα για να εγκαταστήσετε μόνιμο 

εξωτερικό φωτισμό στην αυλή σας. 

 

Ηλεκτρικό σίδερο 

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σίδερο όταν αυτό είναι ζεστό. Αλλάζετε το καλώδιο 

αμέσως μόλις φθαρεί.  


