ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ)
ΤΗΣ VOLTERRA
Α. Γενικά
Η VOLTERRA, ως Προμηθευτης Ηλεκτρικης Ενεργειας και εχοντας ως αντικειμενικο στοχο την καλυτερη
εξυπηρετηση του πελατη η υποψηφιου πελατη, υιοθετει τον παροντα Κωδικα Διαχειρισης Αιτηματων και
Παραπονων Καταναλωτων (στο εξης «Κωδικας»), συμφωνα με τις διαταξεις του Κωδικα Προμηθειας
Ηλεκτρικης Ενεργειας σε Πελατες (Άρθρο 32 και Παραρτημα 3, ΦΕΚ Β’832/09.04.2013).
Η VOLTERRA λαμβανει και επεξεργαζεται τα αιτηματα και τα παραπονα των καταναλωτων και
ανταποκρινεται αμεσα και αποτελεσματικα. Για το σκοπο αυτο, η VOLTERRA διαθετει Τμημα Εξυπηρετησης
Πελατων στελεχωμενο με προσωπικο εξειδικευμενο στην αγορα ηλεκτρικης ενεργειας για την καλυτερη
εξυπηρετηση των πελατων της.

Β. Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων
Οι πελατες/υποψηφιοι πελατες (στο εξης πελατες) της VOLTERRA μπορουν να απευθυνονται στο Τμημα
Εξυπηρετησης Πελατων για καθε αιτημα η/και παραπονο τους ως εξης:
1.

Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική φόρμα αιτημάτων και παραπόνων της Volterra που θα
βρείτε στο ακόλουθο link volterra.gr/FORM.085-03_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ_ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, την
οποία και αποστέλλετε, είτε μέσω email στο customerservice@volterra.gr, είτε ταχυδρομικά στη
διεύθυνση Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 15125 Μαρούσι Αττικής.

2.

Τηλεφωνικά μέσω του αριθμού 2130 88 3000, με χρέωση αστικής κλήσης.

3.

Με Fax μέσω του αριθμού 210 637 58 75.

4.

Ταχυδρομικά, με επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: VOLTERRA AE, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 15125
Μαρούσι Αττικής.

5.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerservice@volterra.gr.

6.

Με προσωπική παρουσία στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 15125
Μαρούσι Αττικής.

Σε περιπτωση που το αιτημα η παραπονο διατυπωθει προφορικα (τηλεφωνικα η με προσωπικη παρουσια
του Πελατη), η VOLTERRA, εαν κρινει σκοπιμο, δυναται να ζητησει απο τον Πελατη να αποστειλει και
εγγραφως το αιτημα η παραπονο του. Ο Πελατης υποχρεουται να αποστειλει εγγραφο αιτημα η παραπονο
στις περιπτωσεις που προβλεπονται απο τον Κωδικα Προμηθειας και / η την συμβαση προμηθειας.
Ενδεικτικα Αναφερονται Παρακατω Οι Βασικες Κατηγοριες Αιτηματων/Παραπονων:
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1. Αιτήματα
−

Αιτήματα επανελέγχου χρεώσεων/κατανάλωσης επί του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας

−

Διαδικασίες διακοπής ηλεκτροδότησης οικειοθελώς από τον πελάτη

−

Διακανονισμοί-ρύθμιση οφειλών

−

Τρόποι εξόφλησης λογαριασμών

−

Γενικές πληροφορίες για την ηλεκτρική ενέργεια

−

Θέματα εξυπηρέτησης πελατών

2. Παράπονα
−

Αντιρρήσεις σε σχέση με χρεώσεις λογαριασμού

−

Ποιότητα υπηρεσιών

−

Εμπορικές πρακτικές – προώθηση υπηρεσιών

3. Αιτήματα / Παράπονα σχετικά με το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας
(που εμπιπτουν στην αρμοδιοτητα του ΔΕΔΔΗΕ, για τα οποια μπορειτε να απευθυνεστε στον ΔΕΔΔΗΕ στον
αρ. τηλ: 210 9281600)
−

Διακοπές / ποιότητα ηλεκτροδότησης

−

Ενεργοποίηση σύνδεσης

−

Μετρήσεις κατανάλωσης

−

Προβλήματα Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας

Γ. Διαχείριση Αιτημάτων – Παραπόνων
Η VOLTERRA δεσμευεται να επεξεργαστει και να διερευνησει καθε αιτημα/παραπονο του πελατη και να
απαντησει αιτιολογημενα σε αυτο εντος 10 εργασιμων ημερων απο την υποβολη του με τους τροπους που
προαναφερθηκαν. Σε περιπτωση που προβλεπεται συντομοτερη προθεσμια στην συμβαση προμηθειας,
υπερισχυει η προθεσμια της συμβασης προμηθειας.
Για απλα αιτηματα/παραπονα, η διευθετηση τους δυναται να γινει προφορικα, ενω για τα πιο περιπλοκα η
ενημερωση του πελατη γινεται εγγραφως.
Η VOLTERRA απαντα αιτιολογημενα κατα ποσον ο προβαλλομενος λογος/το προβαλλομενο παραπονο ειναι
βασιμος/ο και για το εαν εχει προκαλεσει παραβαση νομοθετικης η κανονιστικης ρυθμισης η κανονων
αυτορρυθμισης της ιδιας και προσδιοριζει τις ενεργειες στις οποιες προτιθεται να προβει για την
ικανοποιηση του αιτηματος. Στις περιπτωσεις που προβλεπεται καταβολη ποινικης ρητρας στην συμβαση
προμηθειας, η VOLTERRA καθοριζει επισης, στην απαντηση του, τον χρονο και τον τροπο καταβολης αυτης.
Εαν κατα τη κριση της VOLTERRA απαιτειται περαιτερω διερευνηση για τη διαπιστωση της βασιμοτητας η
μη του αιτηματος/παραπονου, ενημερωνεται εγγραφως ο Πελα της για το γεγονος αυτο καθως και για την
ημερομηνια κατα την οποια εκτιμαται οτι θα αποσταλει η απαντηση. Ο Πελατης πρεπει να ενημερωνεται για
την τυχον εμπλοκη τριτων φορεων (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ) και για τις πληροφοριες που μπορουν αυτοι να ζητησουν
απο τη VOLTERRA. Εαν το αιτημα /παραπονο αφορα τους λογαριασμους καταναλωσης η τις χρεωσεις και η
Volterra ΑΕ | Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι | Μέλος του Ομίλου

Σελίδα 2 από 4
INTD.085-12/v1

VOLTERRA κρινει οτι ειναι αυτο ειναι βασιμο η οτι απαιτειται περαιτερω διερευνηση της βασιμοτητας αυτου,
οφειλει να αναβαλει την εισπραξη των αμφισβητουμενων ποσων και να ενημερωσει τον Πελατη για το ποσο
των οφειλων που δεν αμφισβητουνται καθως και για τη νεα προθεσμια καταβολης αυτων
Σε περιπτωση κατα την οποια ο Πελατης δεν ικανοποιηθει απο τη διευθετηση του αρμοδιου τμηματος της
VOLTERRA, δυναται να αιτηθει με τον ιδιο τροπο την επανεξεταση του αιτηματος απο την VOLTERRA. Η
σχετικη απαντηση θα δοθει εντος 10 εργασιμων ημερων απο την υποβολη του αιτηματος επανεξετασης.
Σε περιπτωση που ο Πελατης δεν ικανοποιηθει απο τις ενεργειες της VOLTERRA, κατα τη διαχειριση του
αιτηματος η παραπονου του, ο Πελατης δυναται να απευθυνθει στον Συνηγορο του Καταναλωτη
(http://www.synigoroskatanaloti.gr/, τηλ.: 210 6460862), που λειτουργει ως εξωδικαστικο οργανο
συναινετικης επιλυσης διαφορων η σε αλλο αρμοδιο οργανο που τυχον προβλεφθει απο την κειμενη
νομοθεσια.
Δ. Σύστημα Καταγραφής Αιτημάτων/Παραπόνων
Η καταγραφη και η διαχειριση των αιτηματων / παραπονων των Πελατων (προφορικων και γραπτων)
γινεται με αμεση καταχωρηση απο τους υπαλληλους του Τμηματος Εξυπηρετησης Πελατων σε ηλεκτρονικη
εφαρμογη, τηρωντας παραλληλα αποδεικτικο καταχωρησης (αριθμο πρωτοκολλου). Τα αιτηματα /
παραπονα των Πελατων ταξινομουνται αναλογα με το ειδος, τη σπουδαιοτητα και την προτεραιοτητα τους.
Για καθε υποβαλλομενο αιτημα/ παραπονο, η VOLTERRA καταχωρει ηλεκτρονικα τα εξης στοιχεια:
1.

Τα στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας του Πελάτη

2.

Την ημερομηνία υποβολής καθώς και τον τρόπο υποβολής (προφορικώς ή εγγράφως),

3.

Σύντομη περιγραφή του αιτήματος /παραπόνου,

4. Σύντομη

περιγραφή

της

πρώτης

ενέργειας

της

VOLTERRA

κατά

τη

λήψη

του

αιτήματος/παράπονου,
5.

Κατά πόσο υπήρξε απάντηση στο αίτημα καθώς και τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε αυτή.

6.

Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες έλαβε χώρα επικοινωνία με τον Πελάτη

Για καθε επιμερους επικοινωνια που πραγματοποιειται με τον Πελατη, καταχωρουνται:
1.

Η ημερομηνία της επικοινωνίας,

2.

Ο τρόπος της επικοινωνίας (προφορικώς ή εγγράφως),

3.

Τα στοιχεία του προσώπου που επικοινώνησε εάν αυτό δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχε
επικοινωνήσει αρχικά,

4.

Σύντομη περιγραφή οποιασδήποτε απάντησης δόθηκε στον Πελάτη ή ενέργειας που
γνωστοποιήθηκε σε αυτόν κατά την τρέχουσα επικοινωνία.

5.

Οργάνωση της περαιτέρω επικοινωνίας με τον Πελάτη.

Καθε επιμερους επικοινωνια διεξαγεται επι τη βασει των στοιχειων που υπεβληθησαν με το
αιτημα/παραπονο.
Μεχρι την τελικη διευθετηση καθε αναφορας καταχωρουνται ηλεκτρονικα τα παρακατω στοιχεια:
1.

Τα στάδια της διαδικασίας που εφαρμόζει η VOLTERRA για τη διερεύνηση και επίλυση του
αιτήματος/παράπονου,
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2.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κώδικα,

3.

Η ημερομηνία κατά την οποία πράγματι ολοκληρώθηκε η διερεύνηση του αιτήματος/παράπονου.

4.

Η ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε ο Πελάτης είτε για τη διαδικασία εσωτερικής
αναθεώρησης της αρχικής απάντησης της VOLTERRA είτε για τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης
του αιτήματός/παραπόνου του.

Ε. Περαιτέρω Ενημέρωση Και Πληροφόρηση Των Πελατών
Η VOLTERRA ενημερωνει εγγραφως τον Πελατη εντος 5 εργασιμων ημερων απο τοτε που ο τελευταιος
δηλωνει οτι η απαντηση που ελαβε απο την VOLTERRA δεν ικανοποιει το αιτημα του, για τα παρακατω:
1.

Για το δικαίωμά του να προσφύγει σε ανεξάρτητο Φορέα Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών με
αναφορά στα στοιχεία επικοινωνίας όλων των διαθέσιμων εναλλακτικών φορέων.

2.

Για το δεσμευτικό (ή μη) χαρακτήρα της αποφάσεως του ανεξάρτητου φορέα έναντι της VOLTERRA.

Η VOLTERRA ενημερωνει τους Πελατες της μια φορα τουλαχιστον το χρονο για την υπαρξη Κωδικα
διαχειρισης αιτηματων & παραπονων καταναλωτων, για τη δυνατοτητα αποκτησης αντιγραφου αυτου
καθως και για τον τροπο με τον οποιο θα γινεται το τελευταιο.
Η VOLTERRA διαθετει σε καθε ενδιαφερομενο ατελως και σε εντυπη μορφη τον Κωδικα Διαχειρισης
αιτηματων & παραπονων καταναλωτων.
ΣΤ. Δημοσιοποίηση Ετήσιας Έκθεσης Αναφορών
Η VOLTERRA αναρτα στην ιστοσελιδα της μεχρι το τελος Φεβρουαριου καθε ετους την Ετησια Έκθεση
Αιτηματων και Παραπονων των Πελατων της, την οποια επισης διαθετει ατελως και σε εντυπη μορφη σε
καθε ενδιαφερομενο.
Η Ετησια Έκθεση περιεχει τα ακολουθα:
1.

Το συνολικό αριθμό των αιτημάτων και παραπόνων που υποβλήθηκαν ανά κατηγορία.

2.

Τον αριθμό των αιτημάτων/παραπόνων που απαντήθηκαν εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την
ημέρα υποβολής τους.

3.

Τον αριθμό των αιτημάτων/παραπόνων που απαντήθηκαν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από
την ημέρα υποβολής τους.

4. Τον αριθμό των αιτημάτων/παραπόνων που απαντήθηκαν, ανά θεματική κατηγορία, με
ικανοποιητικό για τον Πελάτη περιεχόμενο, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο στάδιο εξέτασης.
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