ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
VOLTERRA ΑΕ | Δ/ΝΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση Εντύπου:
05/09/2019

Volterra ΑΕ | Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι | Μέλος του Ομίλου

Σελίδα 1 από 38
INTD.085-02/v2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ................................................................................................................................................................................................... 3
Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ................................................................................................................................................................ 4
Γενικά ....................................................................................................................................................................................................................... 4
Διάμόρφωση Οριάκης Τιμης Συστημάτός (ΟΤΣ) ................................................................................................................................... 5
Αρμόδιότητες ΛΑΓΗΕ ........................................................................................................................................................................................ 5
Αρμόδιότητες ΑΔΜΗΕ ....................................................................................................................................................................................... 7
Αρμόδιότητες ΔΕΔΔΗΕ ..................................................................................................................................................................................... 9
Η VOLTERRA A.E. .................................................................................................................................................................................................. 10
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ........................................................................................................................... 11
Διάδικάσιά Συνάψης Συμβάσης Πρόμηθειάς ....................................................................................................................................... 11
Τρόπόπόιηση της Συμβάσης ....................................................................................................................................................................... 11
Κάτάγγελιά της Συμβάσης ........................................................................................................................................................................... 12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ .................................................................................................................................................................................... 13
Ευάλωτόι Πελάτες ........................................................................................................................................................................................... 13
Δικάιόυχόι & Πρόυπόθεσεις.................................................................................................................................................................... 14
Πρόυπόθεσεις Εφάρμόγης ...................................................................................................................................................................... 16
Απάράιτητά Στόιχειά Γιά Την Υπόβόλη Αιτησης Τόυ Δικάιόυχόυ .......................................................................................... 17
Τρόπόι Υπόβόλης Αιτησης ....................................................................................................................................................................... 18
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ............................................................................................................................................................................................ 28
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ............................................................................................... 30
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ....................................................................... 31
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ............................................................................................................................................................................. 33
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ................................................................................................................................................................................... 37

Volterra ΑΕ | Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι | Μέλος του Ομίλου

Σελίδα 2 από 38
INTD.085-02/v2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

✓ Διαχειριστής Δικτύου Διανομής: η ετάιρειά με την επωνυμιά Διάχειριστης Ελληνικόυ Δικτυόυ
Διάνόμης Ηλεκτρικης Ενεργειάς ΑΕ («ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ»), στην όπόιά εχει άνάτεθει η διάχειριση τόυ
ελληνικόυ δικτυόυ διάνόμης ηλεκτρικης ενεργειάς.

✓ Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς: η ετάιρειά με την επωνυμιά Ανεξάρτητός Διάχειριστης
Μετάφόράς Ηλεκτρικες Ενεργειάς ΑΕ («ΑΔΜΗΕ ΑΕ»), στην όπόιά εχει άνάτεθει η διάχειριση τόυ
ελληνικόυ συστημάτός μετάφόράς ηλεκτρικης ενεργειάς

✓ Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ): εινάι τό δικτυό διάνόμης
ηλεκτρικης ενεργειάς της ΔΕΗ ΑΕ πόυ εινάι εγκάτεστημενό στην Ελληνικη Επικράτειά, τό όπόιό
άπότελειτάι άπό γράμμες μεσης κάι χάμηλης τάσης κάι εγκάτάστάσεις διάνόμης ηλεκτρικης
ενεργειάς, κάθως κάι άπό γράμμες κάι εγκάτάστάσεις υψηλης τάσης πόυ εχόυν εντάχθει στό
δικτυό άυτό. Τό Δικτυό, εκτός άπό τό δικτυό των Μη Διάσυνδεδεμενων Νησιων, συνδεετάι στό
ΕΣΜΗΕ μεσω των υπόστάθμων υψηλης τάσης κάι μεσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ).

✓ Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ): εινάι όι γράμμες υψηλης
τάσης, όι εγκάτεστημενες στην Ελληνικη Επικράτειά διάσυνδεσεις, χερσάιες η θάλάσσιες κάι όλες
όι εγκάτάστάσεις, εξόπλισμός κάι εγκάτάστάσεις ελεγχόυ πόυ άπάιτόυντάι γιά την όμάλη, άσφάλη
κάι άδιάλειπτη διάκινηση ηλεκτρικης ενεργειάς άπό ενάν στάθμό πάράγωγης σε ενάν υπόστάθμό,
άπό ενάν υπόστάθμό σε ενάν άλλό η πρός η άπό όπόιάδηπότε διάσυνδεση. Τά εργά διάσυνδεσης
Μη Διάσυνδεδεμενων Νησιων με τό ΕΣΜΗΕ εντάσσόντάι στό ΕΣΜΗΕ. Στό Συστημά Μετάφόράς
δεν περιλάμβάνόντάι όι εγκάτάστάσεις πάράγωγης ηλεκτρικης ενεργειάς, όι γράμμες κάι
εγκάτάστάσεις υψηλης τάσης πόυ εχόυν εντάχθει στό Δικτυό Διάνόμης, κάθως κάι τά δικτυά των
μη Διάσυνδεδεμενων Νησιων.

✓ Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ): ό ημερησιός κάθόρισμός της ωριάιάς τιμης
ηλεκτρικης ενεργειάς, η όπόιά πρόκυπτει άπό τις Δηλωσεις Φόρτιόυ, με τις όικόνόμικες πρόσφόρες
εγχυσης ηλεκτρικης ενεργειάς στό συστημά

✓ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ): Ο Κωδικάς (Απόφάση ΦΕΚ Β'
832/9.04.2013), όπως εκάστότε ισχυει, πόυ ρυθμιζει τά δικάιωμάτά κάι υπόχρεωσεις των
Πρόμηθευτων ηλεκτρικης ενεργειάς κάι των Πελάτων τόυς.

✓ Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων: ό Κωδικάς Διάχειρισης τόυ Συστημάτός, Ο Κωδικάς Συνάλλάγων
Ηλεκτρικης Ενεργειάς, ό Κωδικάς Διάχειρισης τόυ Δικτυόυ Διάνόμης κάι ό Κωδικάς Διάχειρισης μη
διάσυνδεδεμενων νησιων, όπως εκάστότε ισχυόυν.

✓ Λειτουργός της Αγοράς: Η ετάιρειά με την επωνυμιά Λειτόυργός της Αγόράς Ηλεκτρικης
Ενεργειάς ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)

✓ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: η άνεξάρτητη ρυθμιστικη άρχη με κυριά άρμόδιότητά την επόπτειά
της εγχωριάς άγόράς ενεργειάς, σε όλόυς τόυς τόμεις της, εισηγόυμενη πρός τόυς άρμόδιόυς
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φόρεις τη ληψη άνάγκάιων μετρων γιά την άπελευθερωση των άγόρων ηλεκτρικης ενεργειάς κάι
φυσικόυ άεριόυ.

✓ Μετρητής: Τό όργάνό μετρησης πόυ εχει εγκάτάστάθει στην Εγκάτάστάση γιά τόν κάθόρισμό της
πόσότητάς ηλεκτρικης ενεργειάς πόυ πάράδόθηκε σε άυτην.

✓ Σύμβαση Προμήθειας: Η συμβάση πόυ συνάπτετάι μετάξυ Πρόμηθευτη κάι Πελάτη γιά την
πρόμηθειά ηλεκτρικης ενεργειάς κάι περιλάμβάνει τόυς όρόυς πρόμηθειάς: τά Τιμόλόγιά
Πρόμηθειάς, τόυς Γενικόυς Όρόυς Πρόμηθειάς κάι τυχόν ειδικόυς όρόυς.

✓ Τιμολόγιο Προμήθειας: Οι διάκριτες χρεωσεις κάι στόιχειά βάσει των όπόιων υπόλόγιζετάι τό
υψός των συνόλικων χρεωσεων πόυ επιβάλλει ό Πρόμηθευτης στόν Πελάτη στό πλάισιό της
Συμβάσης Πρόμηθειάς γιά τις πάρεχόμενες υπηρεσιες ηλεκτρικης ενεργειάς.

✓ Λογαριασμός Κατανάλωσης: Τό άνάλυτικό τιμόλόγιό πάρόχης υπηρεσιων πόυ εκδιδει ό
Πρόμηθευτης στό πλάισιό της Συμβάσης Πρόμηθειάς, τό όπόιό περιλάμβάνει τις Χρεωσεις
Πρόμηθειάς, τις Ρυθμιζόμενες Χρεωσεις, τόυς άνάλόγόυντες φόρόυς, κάθως κάι κάθε άλλη όφειλη
τόυ Πελάτη πρός τόν Πρόμηθευτη πόυ άπόρρεει άπό τη Συμβάση Πρόμηθειάς κάι την κειμενη
νόμόθεσιά.

✓ Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις: όι χρεωσεις πόυ βάρυνόυν τόυς Πελάτες κάι άφόρόυν υπηρεσιες
σχετικες με την πρόμηθειά ηλεκτρικης ενεργειάς πόυ πάρεχόντάι άπό τριτόυς, κάθως κάι σε
άντάπόδότικά τελη, στό βάθμό πόυ τά πόσά των χρεωσεων άυτων κάτάβάλλόντάι στόν
Διάχειριστη τόυ Συστημάτός η τό Διάχειριστη τόυ όικειόυ Δικτυόυ η τριτόυς άπό τόν Πρόμηθευτη,
ό όπόιός εκπρόσωπει τόυς μετρητες τόυς, συμφωνά με τά όριζόμενά στόυς Κωδικες Διάχειρισης
Δικτυων.

✓ Χρεώσεις Προμήθειας (ή Ανταγωνιστικές Χρεώσεις): όι χρεωσεις πόυ επιβάλλόντάι γιά την
πρόμηθειά ηλεκτρικης ενεργειάς στόν Πελάτη κάι σχετιζόντάι άπόκλειστικά με την πρόμηθειά
ηλεκτρικης ενεργειάς.
Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενικά
Ο Ημερησιός Ενεργειάκός Πρόγράμμάτισμός (ΗΕΠ) συνιστά τό μόντελό γιά την όργάνωση της
χόνδρεμπόρικης άγόράς μεσω της όπόιάς συνάλλάσσετάι τό συνόλό της ηλεκτρικης ενεργειάς πόυ
θά πάράχθει, θά κάτάνάλωθει κάι διάκινηθει την επόμενη μερά στην Ελλάδά.
Τό μόντελό άυτό χάράκτηριζετάι άπό άρκετά τεχνικά στόιχειά, στό όπόιό ό πρόσδιόρισμός της
τιμης εινάι άπότελεσμά άλγόριθμικης εφάρμόγης (βελτιστόπόιηση άντικειμενικης συνάρτησης)
κάι άπάιτει τη εισάγωγη πόλλων πάράμετρων, όι όπόιες ειτε τιθεντάι ρυθμιστικά ειτε άπότελόυν
άντικειμενό ελεγχόυ άπό τόν Ρυθμιστη.
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Τό μόντελό περιλάμβάνει υπόχρεωτικες πρόσφόρες των πάράγωγων γιά τό συνόλό της ισχυός
τόυς κάι άντιστόιχά υπόβόλη πρόσφόρων γιά τό συνόλό της ζητησης άπό τόυς πρόμηθευτες, χωρις
νά επιτρεπόντάι διμερη συμβόλάιά φυσικης πάράδόσης μετάξυ πάράγωγων κάι πρόμηθευτων
(mandatory pool).
Διαμόρφωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ)
Η Οριάκη Τιμη τόυ Συστημάτός εινάι η τιμη στην όπόιά εκκάθάριζετάι η άγόρά ηλεκτρικης
ενεργειάς κάι εινάι η τιμη πόυ εισπράττόυν όλόι όι όσόι εγχεόυν ενεργειά στό Συστημά κάι
πληρωνόυν όλόι όσόι ζητόυν ενεργειά άπό τό Συστημά. Συγκεκριμενά, η Οριάκη Τιμη τόυ
Συστημάτός διάμόρφωνετάι άπό τόν συνδυάσμό των πρόσφόρων τιμων κάι πόσότητων πόυ
υπόβάλλόυν κάθε μερά όι διάθεσιμες μόνάδες πάράγωγης ηλεκτρικης ενεργειάς, κάι τόυ ωριάιόυ
φόρτιόυ ζητησης ηλεκτρικης ενεργειάς, πόυ διάμόρφωνετάι σε κάθημερινη βάση άπό τόυς
κάτάνάλωτες.
Επιχειρωντάς μιά άπλη περιγράφη τόυ τρόπόυ υπόλόγισμόυ της Οριάκης Τιμης τόυ Συστημάτός,
συμφωνά με τις βάσικες άρχες της μικρόόικόνόμικης θεωριάς, μπόρει νά άνάφερθει ότι όι μόνάδες
πάράγωγης κάτάτάσσόντάι άνάλόγως των πρόσφόρων τόυς σε άυξόυσά σειρά, ξεκινωντάς άπό
την χάμηλότερη πρόσφερόμενη τιμη γιά όρισμενη πόσότητά ενεργειάς κάι κάτάληγόντάς στην
υψηλότερη πρόσφερόμενη τιμη.
Στό σημειό, όπόυ όι πρόσφερόμενες πόσότητες ενεργειάς εξυπηρετόυν τό ζητόυμενό φόρτιό,
κάθόριζετάι κάι η Οριάκη Τιμη τόυ Συστημάτός. Στην όυσιά, η Οριάκη τιμη τόυ Συστημάτός
συμπιπτει με την πρόσφόρά της τελευτάιάς μόνάδάς πόυ πρεπει νά λειτόυργησει γιά νά κάλυφθει
η ζητηση.
Γιά λόγόυς πρόστάσιάς των κάτάνάλωτων κάι διάμόρφωσης συνθηκων υγιόυς άντάγωνισμόυ
τιθετάι διόικητικά άνωτερό όριό ως πρός την πρόσφερόμενη τιμη, τό όπόιό εχει τεθει ισό με
150€/MWh κάθως κάι κάτωτερό επιπεδό πρόσφόρων, τό όπόιό εινάι τό μετάβλητό κόστός της
μόνάδάς, ωστε στις περισσότερες περιπτωσεις όι πάράγωγόι νά πληρωνόντάι τό κόστός κάυσιμόυ
τόυς.
Αρμοδιότητες ΛΑΓΗΕ
Ο Λειτόυργός της Αγόράς Ηλεκτρικης Ενεργειάς ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ιδρυθηκε με βάση τό ν 4001/2011
γιά τη Λειτόυργιά Ενεργειάκων Αγόρων Ηλεκτρισμόυ κάι Φυσικόυ Αεριόυ, γιά Έρευνά, Πάράγωγη
κάι δικτυά μετάφόράς Υδρόγόνάνθράκων κάι άλλες ρυθμισεις’ (ΦΕΚ 179/22-8-2011) κάι άσκει
τις δράστηριότητες πόυ άσκόυντάν άπό τη 'Διάχειριστης Ελληνικόυ Συστημάτός Μετάφόράς
Ηλεκτρικης Ενεργειάς ΑΕ (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), πλην εκεινων πόυ κάτά τό άρθρό 99 τόυ ν.4001/2011
μετάφερόντάι στην 'Ανεξάρτητός Διάχειριστης Μετάφόράς Ηλεκτρικης Ενεργειάς ΑΕ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ).
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Ο ΛΑΓΗΕ εφάρμόζει τόυς κάνόνες γιά τη λειτόυργιά της Αγόράς Ηλεκτρικης Ενεργειάς συμφωνά
με τις διάτάξεις τόυ νόμόυ 4001/2011 κάι των κάτ’ εξόυσιόδότηση άυτόυ εκδιδόμενων πράξεων
κάι ιδιως τόν Ημερησιό Ενεργειάκό Πρόγράμμάτισμό. Στό πλάισιό τόυ σκόπόυ τόυ, ό Λειτόυργός
της Αγόράς άσκει, ιδιως, τις άκόλόυθες άρμόδιότητες:
(ά) Διενεργει τόν Ημερησιό Ενεργειάκό Πρόγράμμάτισμό, ως εξης:

✓ Πρόγράμμάτιζει τις εγχυσεις ηλεκτρικης ενεργειάς στό ΕΣΜΗΕ, κάθως κάι τις άπόρρόφησεις
ηλεκτρικης ενεργειάς σε άυτό, κάτά τά πρόβλεπόμενά στόν Κωδικά Συνάλλάγων Ηλεκτρικης
Ενεργειάς.

✓ Υπόλόγιζει την Οριάκη Τιμη Συστημάτός.
✓ Εκκάθάριζει τις συνάλλάγες στό πλάισιό τόυ Ημερησιόυ Ενεργειάκόυ Πρόγράμμάτισμόυ.
(β) Συνεργάζετάι με τόν Διάχειριστη τόυ ΕΣΜΗΕ συμφωνά με τις ειδικότερες πρόβλεψεις τόυ
Κωδικά Συνάλλάγων Ηλεκτρικης Ενεργειάς κάι τόυ Κωδικά Διάχειρισης τόυ ΕΣΜΗΕ.
(γ) Τηρει ειδικό Μητρωό Συμμετεχόντων στην Αγόρά Ηλεκτρικης Ενεργειάς κάι εγγράφει τόυς
Συμμετεχόντες, συμφωνά με τις ειδικότερες διάτάξεις τόυ Κωδικά Συνάλλάγων Ηλεκτρικης
Ενεργειάς.
(δ) Πάρεχει εγκάιρά κάι με κάθε πρόσφόρό τρόπό στόυς Συμμετεχόντες στην Αγόρά άυτη
Ηλεκτρικης Ενεργειάς τις άπάράιτητες πληρόφόριες γιά τη συμμετόχη τόυς στην Αγόρά.
(ε) Απόφευγει κάθε διάκριση μετάξυ των Συμμετεχόντων στην Αγόρά Συνάλλάγων Ηλεκτρικης
Ενεργειάς κάι εφάρμόζει κάτά την πάρόχη των υπηρεσιων τόυ διάφάνη, άντικειμενικά κάι
άμερόληπτά κριτηριά.
(στ) Συμμετεχει σε κόινες επιχειρησεις, ιδιως με διάχειριστες συστημάτων μετάφόράς, κάθως κάι
χρημάτιστηριά ηλεκτρικης ενεργειάς κάι άλλόυς άνάλόγόυς φόρεις, με στόχό τη δημιόυργιά
περιφερειάκων άγόρων στό πλάισιό της εσωτερικης άγόράς ενεργειάς.
(ζ) Εισπράττει άπό τόυς Συμμετεχόντες τελη γιά τη διάχειριση κάι λειτόυργιά της Αγόράς
Ηλεκτρικης Ενεργειάς κάι τηρει τόυς άνάγκάιόυς λόγάριάσμόυς, συμφωνά με τις ειδικότερες
πρόβλεψεις τόυ Κωδικά Συνάλλάγων Ηλεκτρικης Ενεργειάς.
(η) Συμμετεχει σε ενωσεις, όργάνωσεις η ετάιρειες, μελη των όπόιων εινάι λειτόυργόι άγόρων
ηλεκτρικης ενεργειάς κάι χρημάτιστηριά ηλεκτρικης ενεργειάς, όι όπόιες εχόυν σκόπό την
επεξεργάσιά κάι διάμόρφωση κάνόνων κόινης δράσης πόυ συντεινόυν, στό πλάισιό της κόινότικης
νόμόθεσιάς, στη δημιόυργιά ενιάιάς εσωτερικης άγόράς ηλεκτρικης ενεργειάς.
(θ) Συνάπτει συμβάσεις πωλησης ηλεκτρικης ενεργειάς κάτά τά πρόβλεπόμενά στό άρθρό 12 τόυ
ν. 3468/2006 πόυ πάράγόντάι άπό εγκάτάστάσεις ΑΠΕ η ΣΗΘΥΑ, εφόσόν όι εγκάτάστάσεις
πάράγωγης ηλεκτρικης ενεργειάς συνδεόντάι στό Συστημά ειτε άπευθειάς ειτε μεσω τόυ Δικτυόυ,
κάι κάτάβάλει τις πληρωμες πόυ πρόβλεπόντάι στις συμβάσεις άυτες. Τά πόσά πόυ κάτάβάλλόντάι
στόυς άντισυμβάλλόμενόυς άνάκτωντάι κάτά τά πρόβλεπόμενά στό άρθρό 143 τόυ Ν. 4001/2011.
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(ι) Διενεργει τη διευθετηση των χρημάτικων συνάλλάγων στό πλάισιό τόυ Ημερησιόυ Ενεργειάκόυ
Πρόγράμμάτισμόυ σε συνεργάσιά με τόυς Διάχειριστες τόυ ΕΣΜΗΕ κάι τόυ ΕΔΔΗΕ. Γιά τη
διενεργειά της διευθετησης των χρημάτικων συνάλλάγων, ό Λειτόυργός της Αγόράς δυνάτάι:
•Νά συστηνει η νά συμμετεχει σε ετάιρειες με εξειδικευμενό σκόπό την πάρόχη
χρημάτόόικόνόμικων υπηρεσιων.
•Νά άνάθετει σε τριτόυς, μετά άπό συμφωνη γνωμη της ΡΑΕ, την ως άνω διευθετηση, ιδιως
άνάφόρικά με τη διάχειριση κάι εκκάθάριση χρημάτικων συνάλλάγων κάι τη διάχειριση
πιστωτικόυ κάι συνάλλάκτικόυ κινδυνόυ, στό πλάισιό της άγόράς ηλεκτρικης ενεργειάς.
Κάτά την εκτελεση των κάθηκόντων τόυ, ό Λειτόυργός της Αγόράς διευκόλυνει κάτά κυριό λόγό
την όλόκληρωση της ενιάιάς εσωτερικης άγόράς ηλεκτρικης ενεργειάς κάι γιά τό σκόπό άυτόν
άνάλάμβάνει κάθε άνάγκάιά ενεργειά, στό πλάισιό των άρμόδιότητων πόυ τόυ άνάτιθεντάι με τόν
νόμό 4001/2011, πρόκειμενόυ νά διάσφάλιζετάι η εφάρμόγη των πρόβλεψεων τόυ Κάνόνισμόυ
714/2009, της Οδηγιάς 72/2009 κάι όλων των σχετικων κάτευθυνσεων κάι άπόφάσεων πόυ
εκδιδόντάι άπό τά άρμόδιά όργάνά της Ευρωπάικης Ένωσης.
Όλά τά πάράπάνω στόιχειά περιλάμβάνόντάι στην ιστόσελιδά τόυ ΛΑΓΗΕ: www.lagie.gr
Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ
Ο ΑΔΜΗΕ ως Διάχειριστης τόυ Ελληνικόυ Συστημάτός Μετάφόράς Ηλεκτρικης Ενεργειάς (ΕΣΜΗΕ)
εκτελει όλά τά κάθηκόντά πόυ όριζόντάι στό Άρθρό 94 τόυ Νόμόυ 4001/2011. Τά κάθηκόντά άυτά
εινάι:

✓ Διάσφάλιση ότι η μάκρόχρόνιά ικάνότητά τόυ Συστημάτός άντάπόκρινετάι σε ευλόγες άνάγκες
γιά μετάφόρά ηλεκτρικης ενεργειάς, υπό όικόνόμικά βιωσιμες συνθηκες, λάμβάνόντάς υπόψη την
πρόστάσιά τόυ περιβάλλόντός.

✓ Πάρόχη πρόσβάσης στό Συστημά στόυς κάτόχόυς άδειάς πάράγωγης, πρόμηθειάς η εμπόριάς
ηλεκτρικης ενεργειάς, σε όσόυς εχόυν νόμιμά εξάιρεθει άπό την υπόχρεωση κάτόχης τετόιων
άδειων κάι στόυς Επιλεγόντες Πελάτες.

✓ Πάρόχη της δυνάτότητάς συνδεσης τόυ Ελληνικόυ Δικτυόυ Διάνόμης Ηλεκτρικης Ενεργειάς
(ΕΔΔΗΕ) με τό ΕΣΜΗΕ, συμφωνά με όσά κάθόριζόντάι στόν Κωδικά Διάχειρισης τόυ Ελληνικόυ
Συστημάτός Μετάφόράς Ηλεκτρικης Ενεργειάς (Κωδικάς Διάχειρισης ΕΣΜΗΕ).

✓ Διάχειριση των ρόων της ηλεκτρικης ενεργειάς στό Συστημά, συνεκτιμωντάς τις άντάλλάγες με
άλλά διάσυνδεδεμενά συστημάτά μετάφόράς.

✓ Μεριμνά γιά την άσφάλη, άξιόπιστη κάι άπόδότικη λειτόυργιά τόυ Συστημάτός, διάσφάλιζόντάς,
μετάξυ άλλων, τη διάθεσιμότητά των άνάγκάιων επικόυρικων υπηρεσιων, συμπεριλάμβάνόμενων
των υπηρεσιων πόυ πάρεχόντάι μεσω διάχειρισης της ζητησης, στό βάθμό πόυ η διάθεσιμότητά
τόυς δεν εξάρτάτάι άπό άλλό διάσυνδεδεμενό Συστημά μετάφόράς.
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✓ Κάτάρτιση τόυ πρόγράμμάτός κάτάνόμης των μόνάδων πάράγωγης πόυ συνδεόντάι με τό
Συστημά, πρόσδιόρισμός της χρησης των διάσυνδεσεων με άλλά συστημάτά μετάφόράς κάι
κάτάνόμη σε πράγμάτικό χρόνό τόυ φόρτιόυ ηλεκτρικης ενεργειάς στις διάθεσιμες εγκάτάστάσεις
πάράγωγης.

✓ Πάρόχη στόυς Διάχειριστες άλλων Συστημάτων μετάφόράς κάι δικτυων διάνόμης ηλεκτρικης
ενεργειάς, με τά όπόιά συνδεετάι τό Συστημά, επάρκων πληρόφόριων γιά την άσφάλη κάι
άπόδότικη λειτόυργιά, κάθως κάι τη συντόνισμενη άνάπτυξη κάι τη διάλειτόυργικότητά τόυ
Συστημάτός κάι των πάράπάνω συστημάτων κάι δικτυων.

✓ Πάρόχη στόυς Χρηστες τόυ Συστημάτός κάθε άνάγκάιάς πληρόφόριά γιά την εξάσφάλιση της
άπότελεσμάτικης πρόσβάσης τόυς στό Συστημά.

✓ Πάρόχη των πάσης φυσεως υπηρεσιων τόυ εφάρμόζόντάς διάφάνη, άντικειμενικά κάι
άμερόληπτά κριτηριά, ωστε νά άπότρεπετάι κάθε διάκριση μετάξυ των Χρηστων η των
κάτηγόριων Χρηστων τόυ Συστημάτός κάι ιδιως κάθε διάκριση υπερ των συνδεδεμενων με άυτόν
επιχειρησεων.

✓ Εισπράξη των τελων πρόσβάσης στό Συστημά κάι διευθετηση των χρεόπιστωσεων πόυ τόυ
άνάλόγόυν στό πλάισιό τόυ μηχάνισμόυ άντιστάθμισης μετάξυ διάχειριστων συστημάτων
μετάφόράς, συμφωνά με τό άρθρό 13 τόυ Κάνόνισμόυ (ΕΚ) 714/2009.

✓ Χόρηγηση κάι διάχειριση της πρόσβάσης τριτων στό Συστημά κάι πάρόχη ειδικά άιτιόλόγημενων
επεξηγησεων σε περιπτωση άρνησης πρόσβάσης.

✓ Συμμετόχη σε ενωσεις, όργάνωσεις η ετάιρειες, όι όπόιες εχόυν σκόπό την επεξεργάσιά κάι
διάμόρφωση κάνόνων κόινης δράσης πόυ συντεινόυν, στό πλάισιό της κόινότικης νόμόθεσιάς, στη
δημιόυργιά ενιάιάς εσωτερικης άγόράς ηλεκτρικης ενεργειάς κάι ειδικότερά στόν κάτάμερισμό κάι
την εκχωρηση δικάιωμάτων μετάφόράς ηλεκτρικης ενεργειάς μεσω των άντιστόιχων
διάσυνδεσεων, κάθως κάι στη διάχειριση των δικάιωμάτων άυτων γιά λόγάριάσμό των ως άνω
διάχειριστων κάι ιδιως στό Ευρωπάικό Δικτυό Διάχειριστων Συστημάτων Μετάφόράς Ηλεκτρικης
Ενεργειάς (ENTSO-E).

✓ Εκπόνηση σε ετησιά βάση, κάτόπιν διάβόυλευσης με όλόυς τόυς υφιστάμενόυς κάι μελλόντικόυς
Χρηστες τόυ ΕΣΜΗΕ, Δεκάετόυς Πρόγράμμάτός Ανάπτυξης τόυ ΕΣΜΗΕ

✓ Τηρηση των άνάγκάιων διάχειριστικων λόγιστικων λόγάριάσμων γιά την εισπράξη των εσόδων
άπό τη διάχειριση συμφόρησης των διάσυνδεσεων, η άλλων χρεωσεων πόυ πρόκυπτόυν άπό τη
λειτόυργιά κάι τη διάχειριση τόυ ΕΣΜΗΕ

✓ Δημόσιευση στην ιστόσελιδά τόυ κάτάλόγόυ όλων των εγκεκριμενων άπό τη ΡΑΕ τιμόλόγιων με
τά όπόιά χρεωνει τόυς Χρηστες τόυ Συστημάτός.

✓ Υπόλόγισμός της Οριάκης Τιμης Απόκλισεων.
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✓ Εκκάθάριση των Απόκλισεων Πάράγωγης – Ζητησης κάι διευθετηση των χρημάτικων
συνάλλάγων στό πλάισιό της διευθετησης των Απόκλισεων Πάράγωγης – Ζητησης σε συνεργάσιά
με τό ΛΑΓΗΕ κάι τό Διάχειριστη τόυ ΕΔΔΗΕ.

✓ Συνάψη,

κάτόπιν

διάγωνισμόυ,

συμβάσεων

άγόράπωλησιάς

ηλεκτρικης

ενεργειάς,

περιλάμβάνόμενων συμβάσεων διάχειρισης της ζητησης, μόνόν εφόσόν άυτό άπάιτειτάι γιά την
πάρόχη των επικόυρικων υπηρεσιων κάι γιά τις άνάγκες εξισόρρόπησης των άπόκλισεων
πάράγωγης − ζητησης κάτά τη λειτόυργιά τόυ συστημάτός σε πράγμάτικό χρόνό κάι στό πλάισιό
των ρυθμισεων τόυ Κωδικά Διάχειρισης τόυ Συστημάτός.

✓ Συνεργάσιά με τό ΛΑΓΗΕ, συμφωνά με τις διάτάξεις τόυ Κωδικά Συνάλλάγων κάι τόυ Κωδικά
Διάχειρισης τόυ Συστημάτός.

✓ Πρόσφόρά συμβόυλευτικων υπηρεσιων τεχνικης φυσεως σε θεμάτά της άρμόδιότητάς τόυ σε
διάχειριστες η κυριόυς συστημάτων μετάφόράς ενάντι άμόιβης, κάθως κάι συμμετόχη σε
ερευνητικά πρόγράμμάτά, κάθως κάι σε πρόγράμμάτά χρημάτόδότόυμενά άπό την Ε.Ε., εφόσόν
δεν πάράκωλυετάι η άρτιά εκτελεση των κάθηκόντων τόυ.

✓ Όλά τά πάράπάνω στόιχειά περιλάμβάνόντάι στην ιστόσελιδά τόυ ΑΔΜΗΕ: www.admie.gr
Αρμοδιότητες ΔΕΔΔΗΕ
Ο Διάχειριστης Ελληνικόυ Δικτυόυ Διάνόμης Ηλεκτρικης Ενεργειάς (ΔΕΔΔΗΕ) εινάι άνωνυμη
ετάιρειά, θυγάτρικη της ΔΕΗ, η όπόιά εινάι κάι ό μόνάδικός (100%) ιδιόκτητης της. Συστάθηκε με
τό Ν. 4001/2011, με τόν όπόιό η Οδηγιά 2009/72/ΕΚ της ΕΕ, ενσωμάτωθηκε στό ελληνικό δικάιό.
Η εν λόγω όδηγιά επιβάλλει τό νόμικό κάι λειτόυργικό διάχωρισμό των δράστηριότητων της
Μετάφόράς κάι Διάνόμης άπό τις κάθετόπόιημενες ηλεκτρικες επιχειρησεις όπως η ΔΕΗ.
Ειδικότερά:

✓ Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θά εινάι ό Διάχειριστης τόυ Ελληνικόυ Δικτυόυ Διάνόμης ΗΕ (ΕΔΔΗΕ) εχόντάς λάβει
άπό τη ΡΑΕ σχετικη Άδειά Διάχειρισης. Με την άδειά άυτη θά κάθόριζόντάι, μετάξυ άλλων, τά
άνάγκάιά μετρά γιά τη διάσφάλιση της άνεξάρτησιάς, της άμερόληψιάς κάι της μη διάκριτης
συμπεριφόράς της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενάντι όλων των χρηστων τόυ Δικτυόυ.

✓ Η κυριότητά τόυ ΕΔΔΗΕ πάράμενει στη ΔΕΗ, η όπόιά εχει ηδη λάβει σχετικη Άδειά
Απόκλειστικότητάς.
Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εινάι υπευθυνη γιά την άνάπτυξη, τη λειτόυργιά κάι τη συντηρηση, υπό
όικόνόμικόυς όρόυς τόυ ΕΔΔΗΕ ωστε νά διάσφάλιζετάι η άξιόπιστη, άπόδότικη κάι άσφάλης
λειτόυργιά τόυ, κάθως κάι η μάκρόπρόθεσμη ικάνότητά τόυ νά άντάπόκρινετάι σε ευλόγες
άνάγκες ηλεκτρικης ενεργειάς, λάμβάνόντάς τη δεόυσά μεριμνά γιά τό περιβάλλόν κάι την
ενεργειάκη άπόδότικότητά, κάθως κάι γιά τη διάσφάλιση, κάτά τόν πλεόν όικόνόμικό, διάφάνη,
άμεσό κάι άμερόληπτό τρόπό, της πρόσβάσης των χρηστων (δηλάδη των Πάράγωγων, των
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Πρόμηθευτων κάι των Πελάτων) στό ΕΔΔΗΕ, πρόκειμενόυ νά άσκόυν τις δράστηριότητες τόυς,
συμφωνά με την Άδειά Διάχειρισης τόυ ΕΔΔΗΕ κάι τόν Κωδικά Διάχειρισης τόυ ΕΔΔΗΕ.
Η διάχειριση των ηλεκτρικων συστημάτων των ΜΔΝ πλεόν της διάχειρισης τόυ Δικτυόυ,
περιλάμβάνει τη διάχειριση της πάράγωγης κάι τη λειτόυργιά της άγόράς των συστημάτων των
νησιων άυτων. Γιά την άσκηση της δράστηριότητάς άυτης, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υπόχρεόυτάι νά λάβει
άδειά Διάχειρισης ηλεκτρικων συστημάτων των ΜΔΝ, η όπόιά χόρηγειτάι άπό τη ΡΑΕ κάι με την
άυτην κάθόριζόντάι μετάξυ άλλων, όι υπόχρεωσεις κάι τά δικάιωμάτά της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σχετικά με
την άσκηση της δράστηριότητάς άυτης, όι όρόι κάι όι πρόυπόθεσεις πόυ άπάιτόυντάι γιά την
άσκηση της δράστηριότητάς άυτης κάθως κάι τά άνάγκάιά μετρά διάσφάλισης της άμερόληπτης
κάι της χωρις διάκρισεις συμπεριφόράς της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ενάντι των Πάράγωγων κάι των
Πρόμηθευτων.
Η VOLTERRA A.E.
Η VOLTERRA A.E. δράστηριόπόιειτάι στόυς τόμεις της πάράγωγης, της εμπόριάς κάι της
πρόμηθειάς ηλεκτρικης ενεργειάς στην άγόρά της Ελλάδάς κάι της Νότιόάνάτόλικης Ευρωπης.
Στόν τόμεά της πάράγωγης, η ετάιριά διάθετει ενά ευρυ χάρτόφυλάκιό άδειόδότημενων εργων
(συνόλικης ισχυός περιπόυ 340MW), μερικά εκ των όπόιων βρισκόντάι σε λειτόυργιά κάι άλλά
υπό κάτάσκευη η ετόιμά πρός κάτάσκευη σε διάφόρά στάδιά ωριμάνσης, σε πόλλες περιόχες της
Ελληνικης επικράτειάς. Όλά τά εργά άφόρόυν την άνάπτυξη μόνάδων πάράγωγης άπό
Ανάνεωσιμες Πηγες Ενεργειάς (ΑΠΕ). Στόν τόμεά της εμπόριάς, η ετάιριά συμμετεχει στό
διάσυνόριάκό εμπόριό, διάκινωντάς σημάντικες πόσότητες ηλεκτρικης ενεργειάς σε εισάγωγες
κάι εξάγωγες. Πρόσφάτά συνεργάζόμενη κάι με κάινόυργιες ετάιρειες άυξάνει συνεχως τόν όγκό
της διάκινόυμενης ενεργειάς. Οι δράστηριότητες της ετάιρειάς άφόρόυν ετησιά, μηνιάιά, άλλά κάι
ημερησιά συμβόλάιά διάκινησης κυριως με των διάσυνδεμενων χωρων, της Ιτάλιάς, της
Βόυλγάριάς κάι της FYROM. Στόν τόμεά της Πρόμηθειάς, η ετάιριά κάτεχει άδειά ισχυός εως
300MW πάρεχόντάς ηλεκτρικη ενεργειά σε όλες τις κάτηγόριες πελάτων, άπό νόικόκυριά κάι
εμπόρικά κάτάστημάτά Χάμηλης Τάσης εως κάι επιχειρησεις κάι βιόμηχάνιες Μεσης Τάσης.
Ενδεικτικά, στό χάρτόφυλάκιό των πελάτων της περιλάμβάνόντάι κάτόικιες, άλυσιδες
κάτάστημάτων άλλά κάι τόπικά κάτάστημάτά, μεγάλες ξενόδόχειάκες μόνάδες, βιότεχνιες,
κτιριάκες εγκάτάστάσεις γράφειων άλλά κάι σημάντικες βιόμηχάνιες. Τελός, τό 2018, με την
άπελευθερωση της άγόράς φυσικόυ άεριόυ, η ετάιρειά εντάσσει στις δράστηριότητες της κάι την
πρόμηθειά φυσικόυ άεριόυ, κάλυπτόντάς τις άνάγκες υφιστάμενων άλλά κάι μελλόντικων
πελάτων σε φυσικό άεριό. Μετόχός της ετάιρειάς εινάι ό διεθνης κάτάσκευάστικός όμιλός AVAX
Α.Ε. Η AVAX Α.Ε. κάτεχει σημάντικό χάρτόφυλάκιό ενεργειάκων εργων, εργων πάράχωρησης κάι
λειτόυργιάς στην Ελλάδά άλλά κάι στό εξωτερικό.

Volterra ΑΕ | Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι | Μέλος του Ομίλου

Σελίδα 10 από 38
INTD.085-02/v2

Η VOLTERRA A.E. πρόμηθευει ενεργειά σε επιχειρησεις –εμπόρικά κάτάστημάτά, βιότεχνικες
επιχειρησεις κλπ.- Χάμηλης κάι Μεσης Τάσης, πρόσπάθωντάς νά διάσφάλισει πάντότε σημάντικες
εκπτωσεις γιά τόυς πελάτες της σε σχεση με τόν άντάγωνισμό κάι άνάλόγά με τό πρόφι λ της
κάτάνάλωσης.
Η ετάιριά μάς εχει σημάντικη τεχνόγνωσιά στην πάρόχη ηλεκτρικης ενεργειάς σε ενεργόβόρες
βιόμηχάνιες Μεσης Τάσης, άλλά κάι άλυσιδες εμπόρικων κάτάστημάτων κάι γράφειων Χάμηλης
κάι Μεσης Τάσης, διάτηρωντάς τόν πελάτόκεντρικό χάράκτηρά της ετάιριάς κάι δινόντάς εμφάση
στην άμεση εξυπηρετηση τόυ πελάτη.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας
Γιά την πρόμήθειά ηλεκτρικής ενέργειάς άπάιτείτάι σύνάψη Σύμβάσης Πρόμήθειάς μετάξύ τόυ
Πελάτη κάι της Volterra. Η Σύμβάση συνάπτετάι στη βάση Πρόσφόράς Πρόμήθειάς πόυ υπόβάλλει
ό Πρόμηθευτής στόν Πελάτη μετά άπό άίτηση τόυ τελευτάίόυ. Βάσική πρόϋπόθεση γιά τη σύνάψη
Σύμβάσης Πρόμήθειάς Ηλεκτρικής Ενέργειάς άπότελεί η πρόσκόμιση όλων των άπάιτόύμενων
δικάιόλόγητικών εγγράφων (περιγράφόντάι άνάλυτικά πάράκάτω), συμπεριλάμβάνόμένόυ κάι
άντιγράφόυ τόυ τελευτάίόυ Λόγάριάσμόύ Κάτάνάλωσης με τό άπόδεικτικό εξόφλησης τόυ
συνόλόυ των όφειλών πρός τόν πρόηγόύμενό πρόμηθευτή. Σε όρισμένες περιπτώσεις ό Πελάτης
μπόρεί νά δηλώσει στην Volterra την ένδειξη κάτάνάλωσης τόυ μετρητή τόυ, πρόκειμένόυ η
διάδικάσίά άλλάγής πρόμηθευτή νά γίνει τάχύτερά.
Τροποποίηση της Σύμβασης
Χρεώσεις Πρόμήθειάς: Τρόπόπόίηση των Χρεώσεων Πρόμήθειάς είνάι δυνάτή μόνό (i) μετά την
συμπλήρωση τριών (3) μηνών άπό την ένάρξη πρόμήθειάς (ii) ελευθέρως, στην περίπτωση όπόυ
κάτόπιν λύσης της Σύμβάσης γιά όπόιόνδήπότε λόγό, συνήφθη νέά Σύμβάση μετάξύ τόυ
Πρόμηθευτή κάι τόυ Πελάτη εντός ενός (1) έτόυς άπό την λύση της πρόηγόύμενης Σύμβάσης. Γιά
την τρόπόπόίηση των Χρεώσεων Πρόμήθειάς, ό Πρόμηθευτής ενημερώνει τόν Πελάτη
τόυλάχιστόν εξήντά (60) ημέρες πριν την ένάρξη ισχύός της όικείάς τρόπόπόίησης, σε ειδικό πεδίό,
εφόσόν άυτό είνάι δυνάτό κάι επάρκές, τόυ Λόγάριάσμόύ Κάτάνάλωσης ή σε χωριστό έντυπό πόυ
διάβιβάζετάι με άυτόν.
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις: Γιά την τρόπόπόίηση των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων, ό Πρόμηθευτής
ενημερώνει τόν Πελάτη σε ειδικό πεδίό, εφόσόν άυτό είνάι δυνάτό κάι επάρκές, τόυ πρώτόυ
Λόγάριάσμόύ Κάτάνάλωσης πόυ άκόλόυθεί την τρόπόπόίηση ή με ειδικό έντυπό πόυ διάβιβάζετάι
με άυτόν.
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Ο Πελάτης δύνάτάι νά κάτάγγείλει την Σύμβάση εντός τριάντά (30) ημερών άπό την ενημέρωση.
Πάρέλευση της πρόθεσμίάς άυτής άπράκτόυ θεωρείτάι ως άπόδόχή εκ μέρόυς τόυ Πελάτη της
τρόπόπόίησης των Χρεώσεων Πρόμήθειάς ή/κάι των Λόιπών Όρων.
Ο Πελάτης δύνάτάι νά πρότείνει την τρόπόπόίηση όρων της πάρόύσάς υπόβάλλόντάς έγγράφη
άίτηση κάι τά άπάιτόύμενά κάτά περίπτωση δικάιόλόγητικά, στις άκόλόυθες περιπτώσεις:
ά. Μετάβόλη στόιχειων εγκάτάστάσης στην όπόιά άφόρά η πάρόυσά, σε περιπτωση
μετεγκάτάστάσης τόυ Πελάτη, όπότε η τρόπόπόιηση επερχετάι εντός 45 ημερων άπό την υπόβόλη
της άνω άιτησης β. Μετάβόλή της βάσικής ή ειδικής κάτηγόρίάς Πελάτη, κάθώς κάι επιλόγή
διάφόρετικόύ τιμόλόγίόυ άπό τά εκάστότε διάθέσιμά Τιμόλόγιά Πρόμήθειάς τόυ Πρόμηθευτή,
όπότε η τρόπόπόίηση επέρχετάι εντός 30 ημερών άπό την υπόβόλή της άίτησης.
Η άπόρριψη της άίτησης πρέπει νά είνάι έγγράφη, άιτιόλόγημένη, κάι νά άνάφέρει την διάδικάσίά
κάι τις πρόϋπόθέσεις με τις όπόίες ό Πελάτης δύνάτάι νά ζητήσει επάνεξέτάση της άίτησής τόυ.
Κάτάγγελιά της Συμβάσης
Ο Πελάτης δύνάτάι όπότεδήπότε κάι άνάίτιά νά κάτάγγείλει τη Σύμβάση.Η κάτάγγελίά της
σύμβάσης πρόμήθειάς άπό Πελάτη γίνετάι εγγράφως. Τά άπότελέσμάτά της κάτάγγελίάς
επέρχόντάι μετά την πάρέλευση τριάντά (30) ημερών άπό την ημερόμηνίά άπόστόλής της στόν
Πρόμηθευτή.
Ο Πρόμηθευτής δύνάτάι νά κάτάγγείλει την Σύμβάση κάι νά πρόβεί στις πρόβλεπόμενες ενέργειες
πρός τόν άρμόδιό Διάχειριστή γιά την πάύση εκπρόσώπησης μετρητή Πελάτη, τόν όπόίό έχει
κάτάστήσει υπερήμερό ως πρός την εξόφληση ληξιπρόθεσμων όφειλών. Τά άπότελέσμάτά της εν
λόγω κάτάγγελίάς επέρχόντάι άμεσά.
Μετά άπό κάτάγγελίά της πάρόύσάς, τυχόν όφειλές τόυ Πελάτη πρός τόν Πρόμηθευτή άπό την
Σύμβάση κάθίστάντάι άμεσά ληξιπρόθεσμες κάι άπάιτητές.
Εάν ό Πελάτης πρόκειτάι νά άπόχωρήσει άπό τις Εγκάτάστάσεις κάι δεν επιθυμεί την τρόπόπόίηση
της πάρόύσάς λόγω μετεγκάτάστάσης, γνωστόπόιεί τό άνωτέρω στόν Πρόμηθευτή τριάντά (30)
τόυλάχιστόν ημέρες πρό της άνω άπόχώρησης, όπότε η πάρόύσά λύετάι άυτόδικάίως κάτά τόν
χρόνό πόυ δηλώνει ό Πελάτης. Κάτόπιν της άνω γνωστόπόίησης ό Πελάτης ή ό Πρόμηθευτής με
εξόυσιόδότηση τόυ Πελάτη, πρόβάίνει στις ενέργειες πόυ πρόβλέπόντάι γιά την πάύση
εκπρόσώπησης τόυ μετρητή κάι την διάκόπή της ηλεκτρόδότησης κάτά την επιθυμητή ημερόμηνίά
άπόχώρησης άπό την εγκάτάστάση. Εάν ό Πελάτης δεν γνωστόπόιήσει την άπόχώρησή τόυ ή δεν
την γνωστόπόιήσει εμπρόθεσμά, η σύμβάση πρόμήθειάς εξάκόλόυθεί νά ισχύει έως την πάύση της
εκπρόσώπησης τόυ μετρητή τόυ πελάτη.
Κάτόπιν της λύσης της σύμβάσης, ό Πρόμηθευτής υπόχρεόύτάι νά εκδώσει κάι νά άπόστείλει στόν
Πελάτη τελικό εκκάθάριστικό λόγάριάσμό, πόυ θά φέρει άυτή την όνόμάσίά, εντός έξι (6)
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εβδόμάδων άπό τη λύση της πάρόύσάς σύμφωνά με τά στόιχείά πόυ πάρέχει ό άρμόδιός
Διάχειριστής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Γενικές Κατηγορίες Πελατών
Η Volterra άνάλάμβάνει την Πρόμηθειά ρευμάτός σε πελάτες πόυ εινάι συνδεδεμενόι στη Χάμηλη
άλλά κάι στη Μεση Τάση. Η συνδεση στό δικτυό εινάι ευκόλη, χωρις χρόνόβόρες διάδικάσιες κάι
κάμμιά επιβάρυνση η κόστός ενεργόπόιησης. Η υπόδόμη κάι ό μετρητης ρευμάτός πάράμενόυν
ιδιά, χωρις κάμιά άλλάγη η μετάτρόπη. Ο χρόνός υλόπόιησης της συνδεσης άνερχετάι περιπόυ στις
10 ημερες συμφωνά με τό διάχειριστη Δικτυόυ (ΔΕΔΔΗΕ). Στό διάστημά άυτό η πάρόχη σάς
ηλεκτρόδότειτάι κάνόνικά κάι η μετάβάση στό νεό πρόμηθευτη δεν επηρεάζει κάθόλόυ την
άδιάκόπη πάρόχη των εγκάτάστάσεων της ετάιριάς σάς με ηλεκτρικό ρευμά.
Οι κάτηγόρίες πελάτών, όπως διάχωρίζόντάι άπό τόν Κώδικά Πρόμήθειάς Ηλεκτρικής Ενέργειάς
είνάι όι εξείς:

✓ Μικρόί Πελάτες
•

Οικιάκόί Πελάτες

•

Επάγγελμάτικόί Πελάτες με πάρόχή ισχύός έως 25 kVA

✓ Μεγάλόι Πελάτες
•

Επάγγελμάτικόί Πελάτες Χάμηλής Τάσης με ισχύ άνω των25 kVA

•

Επάγγελμάτικόί Πελάτες Μέσης Τάσης

✓ Ευάλωτόι Πελάτες (Κόινωνικό Οικιάκό Τιμόλόγιό)
Ευάλωτόι Πελάτες
Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) Απόφάση τόυ Υπόυργείόυ
Περιβάλλόντός, Ενέργειάς κάι Κλιμάτικής Αλλάγής, πόυ εκδόθηκε κάτ’ εξόυσιόδότηση τόυ Νόμόυ
4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), κάθόρίστηκάν τά κριτήριά, όι πρόϋπόθέσεις κάι η
διάδικάσίά έντάξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειάς στό Μητρώό των Ευάλωτων Πελάτών γιά
την εφάρμόγή των διάτάξεων τόυ Κεφάλάίόυ 6 τόυ Κώδικά Πρόμήθειάς Ηλεκτρικής Ενέργειάς σε
Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013).
Στό Μητρώό των Ευάλωτων Πελάτών εντάσσόντάι Οικιάκόί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειάς κάι
μόνό γιά την κάτάνάλωση ηλεκτρικής ενέργειάς της κύριάς κάτόικίάς τόυς, εφόσόν είνάι άτόμά
χάμηλόύ εισόδήμάτός, τρίτεκνόι, πόλύτεκνόι, μάκρόχρόνιά άνεργόι, άτόμά με άνάπηρίά,
άτόμά πόυ χρήζόυν μηχάνικής υπόστήριξης κάι υπερήλικες, με βάση συγκεκριμένά εισόδημάτικά
κριτήριά κάι όριά τετράμηνιάίάς κάτάνάλωσης ηλεκτρικής ενέργειάς γιά κάθε κάτηγόρίά.
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Στόυς Ευάλωτόυς Πελάτες πάρέχόντάι άπό όλόυς τόυς πρόμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειάς ειδικά
μέτρά πρόστάσίάς, όπως είνάι πρόθεσμίά εξόφλησης Λόγάριάσμών Κάτάνάλωσης τόυλάχιστόν
σάράντά ημερών, δυνάτότητά τμημάτικής κάι άτόκης εξόφλησης Λόγάριάσμών Κάτάνάλωσης,
άνάστόλή της δυνάτότητάς τόυ πρόμηθευτή νά δώσει εντόλή άπενεργόπόίησης μετρητή
(διάκόπής ρεύμάτός) λόγω ληξιπρόθεσμων όφειλών κάτά την χειμερινή περίόδό (Νόέμβριό έως
Μάρτιό) κάι κάτά τη θερινή περίόδό (Ιόύλιό κάι Αύγόυστό), κάθώς κάι άυστηρότερες
πρόϋπόθέσεις γιά την κάτάγγελίά της σύμβάσης πρόμήθειάς εκ μέρόυς τόυ πρόμηθευτή.
Σε περίπτωση πόυ τόσό η τετράμηνιάίά κάτάνάλωση ηλεκτρικής ενέργειάς Ευάλωτόυ Πελάτη, όσό
κάι η μέση τετράμηνιάίά κάτάνάλωσή τόυ σε ετήσιά κυλιόμενη βάση υπερβόύν τά όριά
κάτάνάλωσης της κάτηγόρίάς τόυ, πάύόυν νά εφάρμόζόντάι γιά τό συγκεκριμένό τετράμηνό τά
πάράπάνω μέτρά πρόστάσίάς.
Αιτήσεις γιά έντάξη στό Μητρώό Ευάλωτων Πελάτών υπόβάλλόντάι στό διάστημά άπό την 1η
Οκτωβρίόυ έως τη 15ηΔεκεμβρίόυ εκάστόυ έτόυς, γιά έντάξη άπό την άρχή τόυ επόμενόυ έτόυς.
Μπόρόύν νά υπόβάλλόντάι άιτήσεις κάι μετά την πάρέλευση άυτόύ τόυ διάστήμάτός, άλλά η
έντάξη θά γίνετάι γιά τό υπόλόιπό διάστημά τόυ έτόυς μετά την όλόκλήρωση τόυ ελέγχόυ των
στόιχείων.
Ειδικά γιά τό ετός 2013 άιτησεις υπόβάλλόντάι εως την 15η Ιόυλιόυ 2013, ενω όι Πελάτες πόυ
εχόυν εντάχθει στό Κόινωνικό Οικιάκό Τιμόλόγιό εντάσσόντάι άυτόμάτά στόυς Ευάλωτόυς
Πελάτες χωρις νά υπόβάλόυν σχετικη άιτηση. Μεσω της ιστόσελιδάς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπόρόυν νά
υπόβάλλόυν άιτηση γιά εντάξη στό Μητρωό των Ευάλωτων Πελάτων όλόι όι δικάιόυχόι
κάτάνάλωτες, άνεξάρτητως τόυ Πρόμηθευτη Ηλεκτρικης Ενεργειάς πόυ εχόυν επιλεξει.
Διευκρινίζετάι ότι γιά τόυς δικάιόύχόυς όι όπόίόι εντάχθηκάν στόυς Ευάλωτόυς Πελάτες γιά ένά
έτός, εφόσόν δεν έχει υπάρξει όπόιάδήπότε μετάβόλή στά στόιχείά της άρχικής τόυς άίτησης, η
έντάξή τόυς ισχύει κάι γιά τό επόμενό έτός, χωρίς νά άπάιτείτάι η υπόβόλή νέάς άίτησης. Στην
περίπτωση όμως πόυ έχει μετάβληθεί κάπόιό άπό τά στόιχείά της άρχικής τόυς άίτησης, τότε
άπάιτείτάι υπόχρεωτικά η υπόβόλή νέάς άίτησης. Επιπρόσθετά, εάν κάτά τόν έλεγχό των
στόιχείων μέσω των άρμόδιων φόρέων (Υπ. Οικόνόμικών, ΟΑΕΔ) άπόδειχθεί ότι δεν πληρόύν τά
κριτήριά, τότε θά διάγράφόντάι άπό τό Μητρώό των Ευάλωτων Πελάτών.
Εξάίρεση άπότελόύν όι δικάιόύχόι της κάτηγόρίάς «Άτόμά πόυ χρήζόυν μηχάνικής υπόστήριξης»,
όι όπόίόι υπόχρεόύντάι νά υπόβάλόυν άίτηση κάθε χρόνό.
Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

✓ Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα
Άτόμά πόυ έχόυν ετήσιό συνόλικό όικόγενειάκό φόρόλόγόύμενό πράγμάτικό ή τεκμάρτό
εισόδημά, εκκάθάρισμένό κάτά τό πρόηγόύμενό τόυ έτόυς έντάξης όικόνόμικό έτός, μικρότερό άπό
12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστότε πρόβλεπόμενες μειώσεις εισόδήμάτός, πρόσάυξάνόμενό κάτά
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6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπόυ ό δικάιόύχός κάτόικεί μόνιμά σε νησί με πληθυσμό κάτω άπό
3.100 κάτόίκόυς. Τό όριό άυτό πρόσάυξάνετάι κάτά 3.000 ευρώ γιά κάθε ένά άπό τά δύό πρώτά
πρόστάτευόμενά τέκνά, όπως άυτά όρίζόντάι άπό τόν Κώδικά Φόρόλόγίάς Εισόδήμάτός.
Τετράμηνιάίά κάτάνάλωση ημέράς 200 kWh - 1.500 kWh.

✓ Τρίτεκνοι
Είνάι γόνείς με τρίά πρόστάτευόμενά τέκνά, όπως πρόκύπτει άπό την εκκάθάρισμένη φόρόλόγική
δήλωσή τόυς κάτά τό πρόηγόύμενό τόυ έτόυς έντάξης έτός κάι έχόυν ετήσιό όικόγενειάκό
φόρόλόγόύμενό πράγμάτικό ή τεκμάρτό εισόδημά, εκκάθάρισμένό κάτά τό πρόηγόύμενό τόυ
έτόυς έντάξης όικόνόμικό έτός, μικρότερό άπό 23.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστότε πρόβλεπόμενες
μειώσεις εισόδήμάτός, πρόσάυξάνόμενό κάτά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπόυ ό δικάιόύχός
κάτόικεί μόνιμά σε νησί με πληθυσμό κάτω άπό 3.100 κάτόίκόυς. Γόνείς με περισσότερά άπό τρίά
πρόστάτευόμενά τέκνά, όπως πρόκύπτει άπό την εκκάθάρισμένη φόρόλόγική δήλωσή τόυς κάτά
τό πρόηγόύμενό τόυ έτόυς έντάξης έτόυς, εντάσσόντάι κάτόπιν άίτησής τόυς, στην κάτηγόρίά
άυτή, εφόσόν πληρόύν τις λόιπές πρόϋπόθέσεις έντάξης. Στην περίπτωση άυτή η ένάρξη
εφάρμόγής τόυ Κόινωνικόύ Οικιάκόύ Τιμόλόγίόυ, γίνετάι άμέσως μετά την διάκόπή χόρήγησης
τιμόλόγίόυ πόλυτέκνόυ, εφόσόν η άίτηση υπόβληθεί δεκάπέντε (15) μέρες πριν άπό την
ενηλικίωση τόυ τέτάρτόυ τέκνόυ. Ο Πρόμηθευτής ενημερώνει τόυς δικάιόύχόυς της κάτηγόρίάς
άυτής γιά τη διάκόπή πάρόχής τιμόλόγίόυ πόλυτέκνων στόν εκκάθάριστικό λόγάριάσμό πόυ
εκδίδετάι τόυλάχιστόν δύό (2) μήνες πριν άπό την ενηλικίωση τόυ τέτάρτόυ τέκνόυ κάι τη διάκόπή
χόρήγησης τιμόλόγίόυ πόλυτέκνων. Τετράμηνιάίά κάτάνάλωση ημέράς 200 kWh - 1.700 kWh.

✓ Μακροχρόνια Άνεργοι
Εινάι άνεργόι την 30η Νόεμβριόυ τόυ πρόηγόυμενόυ τόυ ετόυς εντάξης ετόυς γιά συνεχες χρόνικό
διάστημά μεγάλυτερό των εξι (6) μηνων κάι εχόυν ετησιό συνόλικό όικόγενειάκό φόρόλόγόυμενό
πράγμάτικό η τεκμάρτό εισόδημά, εκκάθάρισμενό κάτά τό πρόηγόυμενό τόυ ετόυς εντάξης
όικόνόμικό ετός, μικρότερό άπό 12.000 ευρω, χωρις τις εκάστότε πρόβλεπόμενες μειωσεις
εισόδημάτός, πρόσάυξάνόμενό κάτά 6.000 ευρω στις περιπτωσεις όπόυ ό δικάιόυχός κάτόικει
μόνιμά σε νησι με πληθυσμό κάτω άπό 3.100 κάτόικόυς. Τό όριό άυτό πρόσάυξάνετάι κάτά 3.000
ευρω γιά κάθε ενά άπό τά δύό πρώτά πρόστάτευόμενά τέκνά, όπως άυτά όρίζόντάι άπό τόν
Κώδικά Φόρόλόγίάς Εισόδήμάτός. Στό πάράπάνω φόρόλόγόύμενό εισόδημά δεν λάμβάνετάι
υπόψη τό εισόδημά άπό μισθωτές υπηρεσίες τόυ άνέργόυ πόυ τυχόν συμπεριλάμβάνετάι στην
πάράπάνω δήλωσή τόυ κάι άφόρά την περίόδό πόυ πρόηγήθηκε της περιόδόυ άνεργίάς τόυ. Στην
περίπτωση κάτά την όπόίά κάι όι δύό σύζυγόι είνάι άνεργόι γιά συνεχές χρόνικό διάστημά
μεγάλύτερό των έξι (6) μηνών, γιά τόν υπόλόγισμό τόυ φόρόλόγόύμενόυ όικόγενειάκόύ
εισόδήμάτός, η τυχόν άφάίρεση εισόδημάτων άπό μισθωτές υπηρεσίες πόυ συμπεριλάμβάνόντάι
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στην πάράπάνω δήλωση άφόρά κάι στόυς δύό άνέργόυς. Τετράμηνιάίά κάτάνάλωση ημέράς 200
kWh - 1.500 kWh.

✓ Άτομα με Αναπηρία
Είνάι άτόμά με άνάπηρίά εξήντά επτά τόις εκάτό (67%) κάι άνω ή τόυς βάρύνόυν πρόστάτευόμενά
μέλη με άνάπηρίά εξήντά επτά τόις εκάτό (67%) κάι άνω, όπως πρόκύπτει άπό την εκκάθάρισμένη
φόρόλόγική δήλωσή τόυς κάτά τό πρόηγόύμενό τόυ έτόυς έντάξης έτός κάι έχόυν ετήσιό
όικόγενειάκό φόρόλόγόύμενό πράγμάτικό ή τεκμάρτό εισόδημά, εκκάθάρισμένό κάτά τό
πρόηγόύμενό τόυ έτόυς έντάξης όικόνόμικό έτός, μικρότερό άπό τό όριό πόυ ισχύει γιά την
πάράπάνω κάτηγόρίά των τριτέκνων, χωρίς τις εκάστότε πρόβλεπόμενες μειώσεις εισόδήμάτός.
Τετράμηνιάίά κάτάνάλωση ημέράς 200 kWh - 1.700 kWh.

✓ Άτομα Που Χρήζουν Μηχανικής Υποστήριξης
Είνάι άτόμά, πόυ έχόυν άνάγκη μηχάνικής υπόστήριξης με χρήση ιάτρικών συσκευών, η όπόίά
πάρέχετάι κάτ’ όίκόν κάι η όπόίά είνάι άπάράίτητη γιά τη ζωή τόυς ή τόυς βάρύνόυν
πρόστάτευόμενά μέλη, πόυ έχόυν άνάγκη μηχάνικής υπόστήριξης με χρήση ιάτρικών συσκευών, η
όπόίά πάρέχετάι κάτ’ όίκόν κάι η όπόίά είνάι άπάράίτητη γιά τη ζωή τόυς, κάι έχόυν ετήσιό
όικόγενειάκό φόρόλόγόύμενό πράγμάτικό ή τεκμάρτό εισόδημά, εκκάθάρισμένό κάτά τό
πρόηγόύμενό τόυ έτόυς έντάξης όικόνόμικό έτός, μικρότερό άπό 30.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστότε
πρόβλεπόμενες μειώσεις εισόδήμάτός.
Τετράμηνιάίά κάτάνάλωση ημέράς 200 kWh – 2.000 kWh.

✓ Υπερήλικες
Άτόμά πόυ έχόυν συμπληρώσει τό 70ό έτός ηλικίάς, εφόσόν δεν συνόικόύν με άλλό πρόσωπό πόυ
δεν έχει συμπληρώσει άυτό τό όριό ηλικίάς, με ετήσιό όικόγενειάκό εισόδημά μικρότερό άπό τό
πόσό των 25.000€, πρόσάυξάνόμενό κάτά 50% στις περιπτώσεις όπόυ ό δικάιόύχός κάτόικεί
μόνιμά σε νησί με πληθυσμό κάτω άπό 3.100 κάτόίκόυς κάι με τετράμηνιάίά κάτάνάλωση ημέράς
200 kWh – 2.000 kWh.

•

Πολύτεκνοι

Άτόμά με περισσότερά άπό τρίά πρόστάτευόμενά τέκνά κάι ετήσιό όικόγενειάκό εισόδημά
μικρότερό άπό τό πόσό των 26.500€, πρόσάυξάνόμενό κάτά 50% στις περιπτώσεις όπόυ ό
δικάιόύχός κάτόικεί μόνιμά σε νησί με πληθυσμό κάτω άπό 3.100 κάτόίκόυς. Τό όριό εισόδήμάτός
πρόσάυξάνετάι κάτά 3.000€ γιά κάθένά άπό τά πέμπτό κάι έκτό πρόστάτευόμενά τέκνά κάι κάτά
1.500€ γιά κάθένά πρόστάτευόμενό τέκνό πέράν τόυ έκτόυ. Τό όριό τετράμηνιάίάς κάτάνάλωσης
ημέράς είνάι 200 kWh – 2.500 kWh.
Προϋποθέσεις Εφαρμογής
1. Η κάτάνάλωση άφόρά σε κάλυψη άνάγκών της κύριάς κάτόικίάς τόυ/της δικάιόύχόυ.
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2. Η πάρόχή ρεύμάτός είνάι στό όνόμά τόυ/της δικάιόύχόυ ή τόυ/της συζύγόυ.
3. Η κάτάνάλωση είνάι μεγάλύτερη ή ίση με 200 kWh άνά τετράμηνό.
4. Η συνόλική τετράμηνιάίά κάτάνάλωση δεν υπερβάίνει τά όριά κάτάνάλωσης πόυ όρίζόντάι γιά
κάθε κάτηγόρίά δικάιόύχόυ. Στά όριά κάτάνάλωσης δεν λάμβάνόντάι υπόψη όι κάτάνάλώσεις τόυ
νυχτερινόύ τιμόλόγίόυ. Εάν υπάρχει υπέρβάση των τετράμηνιάίων άυτών όρίων κάτάνάλωσης
τότε γιά τό συγκεκριμένό τετράμηνό δεν εφάρμόζετάι τό ΚΟΤ όύτε τά ειδικά μέτρά πρόστάσίάς
των Ευάλωτων Πελάτών, εφόσόν η μέση τετράμηνιάίά κάτάνάλωση σε ετήσιά κυλιόμενη βάση,
βάσει κάτάμετρημένων ενδείξεων, υπερβάίνει τά όριά κάτάνάλωσης πόυ πρόβλέπόντάι γιά κάθε
κάτηγόρίά δικάιόύχόυ.
Εφόσόν η μέση τετράμηνιάίά κάτάνάλωση σε ετήσιά κυλιόμενη βάση, βάσει κάτάμετρημένων
ενδείξεων, δεν υπερβάίνει τά όριά κάτάνάλωσης πόυ πρόβλέπόντάι γιά κάθε κάτηγόρίά
δικάιόύχόυ, πάρέχόντάι τά ειδικά μέτρά πρόστάσίάς των Ευάλωτων Πελάτών κάι εφάρμόζετάι τό
ΚΟΤ γιά τό τμήμά της τετράμηνιάίάς κάτάνάλωσης έως τό όριό κάτάνάλωσης, ενώ γιά τό τμήμά
της υπερβάλλόυσάς τετράμηνιάίάς κάτάνάλωσης ισχύόυν όι τιμές τόυ εκάστότε ισχύόντός
όικιάκόύ τιμόλόγίόυ τόυ Πρόμηθευτή πόυ άντιστόιχόύν στη συνόλική κάτάνάλωσή τόυ.
Ειδικά γιά τόυς δικάιόύχόυς της κάτηγόρίάς «Άτόμά πόυ χρήζόυν μηχάνικής υπόστήριξης», σε
περίπτωση υπέρβάσης τόυ όρίόυ των 2.000 kWh, τό ΚΟΤ εφάρμόζετάι γιά τό τμήμά της
τετράμηνιάίάς κάτάνάλωσης έως 2.000 KWh ενώ γιά τό τμήμά της τετράμηνιάίάς κάτάνάλωσης
άπό 2.001 kWh κάι άνω ισχύόυν όι τιμές τόυ εκάστότε ισχύόντός όικιάκόύ τιμόλόγίόυ τόυ
Πρόμηθευτή, πόυ άντιστόιχόύν στη συνόλική κάτάνάλωσή τόυ.
Απαραίτητα Στοιχεία Για Την Υποβολή Αίτησης Του Δικαιούχου
1. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων κατά την υποβολή της αίτησης χρειάζεται:

✓ Ο Κωδικός Ηλεκτρόνικής Πληρωμής, όπως άνάγράφετάι στό λόγάριάσμό:
✓ Τά στόιχείά της άστυνόμικής τόυς τάυτότητάς κάι τό ΑΦΜ τόυς (κάι τόυ/της συζύγόυ
εφόσόν είνάι έγγάμόι)
2. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτείται επιπλέον
να δηλώνεται:
−

ό άριθμός ΑΜΚΑ τόυ δικάιόύχόυ, κάθώς κάι ό άριθμός ΑΜΚΑ τόυ πρόσώπόυ πόυ χρήζει
μηχάνικής υπόστήριξης, εφόσόν είνάι άλλό πρόσωπό άπό τόν δικάιόύχό.

−

ό άσφάλιστικός τόυς φόρέάς

−

ό άριθμός πρωτόκόλλόυ βεβάίωσης τόυ κράτικόύ άσφάλιστικόύ φόρέά, στόν όπόίό
υπάγετάι ό άσθενής, με την όπόίά πιστόπόιείτάι η άνάγκη κάτ’ όίκόν χρήσης συσκευής
μηχάνικής υπόστήριξης άπάράίτητης γιά τη ζωή τόυ άσθενόύς. Στην περίπτωση πόυ ό
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άσθενής είνάι άνάσφάλιστός, τόν άριθμό πρωτόκόλλόυ βεβάίωσης άντίστόιχόυ
περιεχόμένόυ άπό κράτικό νόσόκόμείό.
−

ότι έχόυν στην κάτόχή τόυς την άνωτέρω βεβάίωση. Οι δικάιόύχόι όφείλόυν νά διάτηρόύν
τό πρωτότυπό της σχετικής βεβάίωσης γιά όσό διάστημά είνάι εντάγμένόι στό ΚΟΤ κάι
στόυς Ευάλωτόυς Πελάτες κάι νά την πρόσκόμίζόυν σε περίπτωση σχετικόύ ελέγχόυ. Η
ύπάρξη κάι η άκρίβειά τόυ περιεχόμένόυ της βεβάίωσης κάι η άκρίβειά των στόιχείων της
υπεύθυνης δήλωσης μπόρεί νά ελεγχθεί άπό τις άρμόδιες υπηρεσίες με βάση τό άρχείό
άλλων υπηρεσιών.

3. Στην περίπτωση των υπερηλίκων (ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας)
απαιτείται επιπλέον να δηλώνεται:
−

ό άριθμός ΑΜΚΑ τόυ δικάιόύχόυ κάι ό ΑΜΚΑ όλων των συνόικόύντων με άυτόν

−

ότι δεν συνόικόύν με άλλό πρόσωπό τό όπόίό δεν έχει συμπληρώσει τό ως άνω όριό ηλικίάς

Τρόποι Υποβολής Αίτησης
Οι άιτησεις γιά εντάξη στό Μητρωό Ευάλωτων Πελάτων υπόβάλλόντάι ηλεκτρόνικά ΕΔΩ.
I. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V21
Τό πρόγράμμά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V21 άπευθύνετάι σε επάγγελμάτίες χάμηλής τάσης, με
εγκάτεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA, κάι πρόσφέρει:
− Αντάγωνιστικές χρεώσεις
− Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιάς εντόλής τράπεζικόύ λόγάριάσμόύ
− Επιβράβευση συνεπών πελάτών σε κάθε εκκάθάριστικό λόγάριάσμό
− Έλεγχό τόυ λόγάριάσμόύ κάι εξόικόνόμηση ενέργειάς μέσά άπό την υπηρεσίά Volterra Μόυ
− Άριστη εξυπηρέτηση πελάτών

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ
V21

ΧΡΕΩΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(€/KWH)

(kwh)

0.0899

-

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ

(€/KW/ΜΗΝΑ)

(€/ΜΗΝΑ)

-

-

✓ Στις άνωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλάμβάνετάι Φ.Π.Α. 6%.
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✓ 10% επιπλέόν έκπτωση στις άντάγωνιστικές χρεώσεις γιά τόυς πελάτες πόυ πάρόυσιάζόυν συνέπειά
στην εξόφληση τόυ λόγάριάσμόύ τόυς.
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(€/kVA*ΣΙ/ετός)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
( €/kWh)

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(€/kWh)

ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ(ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ
ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ)
(€/kVA*ΣΙ/ετός)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μόνάδιάιά
Μετάβλητη
Χρεωση)(€/kWh)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΟΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
ΡΥΠΩΝ(ΕΤΜΕΑΡ)(€/k
Wh)

0,53

0.00477

0,00007

1,47

0,0190

0,01824

0,01700

Στις άνωτέρω χρεώσεις δεν περιλάμβάνετάι ΦΠΑ 13%.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ελέγχόντάι άπό τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειάς (ΡΑΕ) κάι εφάρμόζόντάι
σε όλόυς τόυς πελάτες, άνεξάρτητά άπό τόν πάρόχό ηλεκτρικής ενέργειάς πόυ έχόυν επιλέξει.
Αυτές άφόρόύν: Χρέωση Δικτύόυ Μετάφόράς, Χρέωση Δικτύόυ Διάνόμής, Χρέωση Υπηρεσιών
Κόινής Ωφέλειάς, Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, Λόιπές επιβάρύνσεις, Ειδικό Φόρό Κάτάνάλωσης (ΕΦΚ) κάι
Ειδικό Τέλός Εκτέλεσης Τηλεπικόινωνιάκών Υπηρεσιών (ΔΕΤΕ).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V22
Τό πρόγράμμά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V22 άπευθύνετάι σε επάγγελμάτίες χάμηλής τάσης, με
συμφωνημένη ισχύ πάρόχής μεγάλύτερη άπό 25 kVA κάι έως 250 Kva, κάι πρόσφέρει:
− Αντάγωνιστικές χρεώσεις
− Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιάς εντόλής τράπεζικόύ λόγάριάσμόύ
− Επιβράβευση συνεπών πελάτών σε κάθε εκκάθάριστικό λόγάριάσμό
− Έλεγχό τόυ λόγάριάσμόύ κάι εξόικόνόμηση ενέργειάς μέσά άπό την υπηρεσίά Volterra Μόυ
− Άριστη εξυπηρέτηση πελάτών

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
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ΚΛΙΜΑΚΑ

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(€/KWH)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ

(€/KW/ΜΗΝΑ)

(€/ΜΗΝΑ)

-

-

(kwh)

0.0779

V22

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

-

✓ Στις άνωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλάμβάνετάι Φ.Π.Α. 13%.
✓ 10% επιπλέόν έκπτωση στις άντάγωνιστικές χρεώσεις γιά τόυς πελάτες πόυ πάρόυσιάζόυν συνέπειά
στην εξόφληση τόυ λόγάριάσμόύ τόυς.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(€/KVA*ΣΙ/ετός)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(€/kwh)

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΟΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kwh)

ΕΙΔΙΚΟ
ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
ΡΥΠΩΝ
(ΕΤΜΕΑΡ)
(€/kwh)

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(€/kWh)

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μόνάδιάιά Πάγιά
Χρεωση)
(€/KVA*ΣΙ/ετός)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μόνάδιάιά
Μετάβλητη
Χρεωση)
(€/kwh)

0,0190

0,01824

0,01700

0,0167

0,01824

0,02779

0,53

0,00477

0,00007

3,17
(γιά πάρόχη > 25
kVA χωρις
μετρηση άεργόυ
ισχυός)

0,53

0,00477

0,00007

3,78
(γιά πάρόχη > 25
kVA μες μετρηση
άεργόυ ισχυός)

Στις άνωτέρω χρεώσεις δεν περιλάμβάνετάι ΦΠΑ 6%.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V23
Τό πρόγράμμά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ V22 άπευθύνετάι σε επάγγελμάτίες χάμηλής τάσης πόυ έχόυν
διάφόρετικές άνάγκες κάτάνάλωσης ημερήσιάς κάι νυχτερινής ενέργειάς, κάι πρόσφέρει:
− Τη χάμηλότερη νυχτερινή χρέωση της άγόράς
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− Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιάς εντόλής τράπεζικόύ λόγάριάσμόύ
− Επιβράβευση συνεπών πελάτών σε κάθε εκκάθάριστικό λόγάριάσμό
− Έλεγχό τόυ λόγάριάσμόύ κάι εξόικόνόμηση ενέργειάς μέσά άπό την υπηρεσίά Volterra Μόυ
− Άριστη εξυπηρέτηση πελάτών

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ
V23

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(€/KWH)

ΚΛΙΜΑΚΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(kwh)

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ

(€/KW/ΜΗΝΑ)

(€/ΜΗΝΑ)

-

-

Ημέρά 0.095
Νύχτά 0.061

✓ Στις άνωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλάμβάνετάι Φ.Π.Α. 6%.
✓ 10% επιπλέόν έκπτωση στις άντάγωνιστικές χρεώσεις γιά τόυς πελάτες πόυ πάρόυσιάζόυν συνέπειά
στην εξόφληση τόυ λόγάριάσμόύ τόυς.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(€/KVA*ΣΙ/ετός)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(€/kwh)

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μόνάδιάιά Πάγιά
Χρεωση)
(€/KVA*ΣΙ/ετός)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μόνάδιάιά
Μετάβλητη
Χρεωση)
(€/kwh)

Volterra ΑΕ | Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι | Μέλος του Ομίλου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΟΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kwh)

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
ΡΥΠΩΝ
(ΕΤΜΕΑΡ)
(€/kwh)
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0,53

0,53

0,53

0,00477

0,00477

0,00477

0,00007

1,47
(γιά πάρόχη εως
κάι 25 kVA)

0,0190

0,01824

0,01700

0,00007

3,17
(γιά πάρόχη > 25
kVA χωρις
μετρηση άεργόυ
ισχυός)

0,0167

0,01824

0,01700

0,00007

3,78
(γιά πάρόχη > 25
kVA με μετρηση
άεργόυ ισχυός)

0,0167

0,01824

0,01700

0,0000

0,00889

0,01700

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

0,00000

0,00007

0,00

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ελέγχόντάι άπό τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειάς (ΡΑΕ) κάι εφάρμόζόντάι
σε όλόυς τόυς πελάτες, άνεξάρτητά άπό τόν πάρόχό ηλεκτρικής ενέργειάς πόυ έχόυν επιλέξει.
Αυτές άφόρόύν: Χρέωση Δικτύόυ Μετάφόράς, Χρέωση Δικτύόυ Διάνόμής, Χρέωση Υπηρεσιών
Κόινής Ωφέλειάς, Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, Λόιπές επιβάρύνσεις, Ειδικό Φόρό Κάτάνάλωσης (ΕΦΚ) κάι
Ειδικό Τέλός Εκτέλεσης Τηλεπικόινωνιάκών Υπηρεσιών (ΔΕΤΕ).
II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ V1
Τό ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ V1 άπευθύνετάι σε όικιάκόύς πελάτες με ενιάίά χρέωση κάθ’ όλη τη διάρκειά της
ημέράς κάι σάς πρόσφέρει μόνάδικά πρόνόμιά.:
− Αντάγωνιστικές χρεώσεις
− Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιάς εντόλής τράπεζικόύ λόγάριάσμόύ
− Επιβράβευση συνεπών πελάτών σε κάθε εκκάθάριστικό λόγάριάσμό
− Έλεγχό τόυ λόγάριάσμόύ κάι εξόικόνόμηση ενέργειάς μέσά άπό την υπηρεσίά Volterra Μόυ
− Άριστη εξυπηρέτηση πελάτών

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
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ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ

(€/4μηνο)

(€/4μηνο)

0.0899

-

-

Ημέρά 0.0899

-

-

Νύχτά 0.0661

-

-

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

(€/kwh)

ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ
V1

ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ
V1N

✓ Στις άνωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλάμβάνετάι Φ.Π.Α. 6%.
✓ 10% επιπλέόν έκπτωση στις άντάγωνιστικές χρεώσεις γιά τόυς πελάτες πόυ πάρόυσιάζόυν συνέπειά
στην εξόφληση τόυ λόγάριάσμόύ τόυς.
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ KWh
(γιά κάτάνάλωση
120 ημερων)

ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(€/kVa*ΣΙ/ετ
ός

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ

ΧΡΕΩΣΗ

ΙΣΧΥΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΕΩΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ

(Μόνάδιάι

(Μόνάδιάιά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ά Πάγιά

Πάγιά

ΚΟΙΝΗΣ

(€/kWh)

(€/kWh)

Χρεωση)

Χρεωση)

ΩΦΕΛΕΙΑΣ

(€/kVA*ΣΙ

(€/kVA*ΣΙ/ε

/ετός)

τός)

0-1600
1601-2000
2001-3000

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΡΥΠΩΝ
(ΕΤΜΕΑΡ)
(€/kWh)
0,00699

0,13

0,00527

0,00007

0,54

0,0213

>3000

0,01570
0,03987

0,01700

0,04488

Στις άνωτέρω χρεώσεις δεν περιλάμβάνετάι ΦΠΑ 6%.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ελέγχόντάι άπό τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειάς (ΡΑΕ) κάι εφάρμόζόντάι
σε όλόυς τόυς πελάτες, άνεξάρτητά άπό τόν πάρόχό ηλεκτρικής ενέργειάς πόυ έχόυν επιλέξει.
Αυτές άφόρόύν: Χρέωση Δικτύόυ Μετάφόράς, Χρέωση Δικτύόυ Διάνόμής, Χρέωση Υπηρεσιών
Κόινής Ωφέλειάς, Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, Λόιπές επιβάρύνσεις, Ειδικό Φόρό Κάτάνάλωσης (ΕΦΚ) κάι
Ειδικό Τέλός Εκτέλεσης Τηλεπικόινωνιάκών Υπηρεσιών (ΔΕΤΕ).
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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− Επιπρόσθετες Χρεώσεις Πρόμήθειάς
Ρήτρά Οριάκής Τιμής Συστήμάτός (ΟΤΣ): κάθόρίζετάι κάτώτάτη μέση μηνιάίά ΟΤΣ
40€/ΜWh κάι άνώτάτη μέση μηνιάίά ΟΤΣ 60€/MWh. Τυχόν θετική διάφόρά τόυ κάτώτάτόυ
όρίόυ των 40€/ΜWh άπό τη μέση μηνιάίά ΟΤΣ μετάκυλίετάι υπέρ τόυ Πελάτη, ενώ τυχόν
θετική διάφόρά της μέσης μηνιάίάς ΟΤΣ άπό τό άνώτάτό όριό των 60€/MWh δύνάτάι νά
άπάιτηθεί σάν επιπρόσθετό κόστός άπό τόν Πελάτη.
Γιά τά τιμόλόγιά V22, η Ρήτρά Οριάκής Τιμής Συστήμάτός κάθόρίζετάι μετάξύ των όρίων
40€/MWh κάι 50€/MWh.
− Τό εκάστότε είδός τιμόλόγίόυ εξάρτάτάι άπό τό είδός τόυ μετρητή κάι τη συμφωνημένη ισχύ
της πάρόχής της εγκάτάστάσης.
− Ο τιμόκάτάλόγός άνάφέρετάι στις Αντάγωνιστικές Χρεώσεις. Αυτές διάκρίνόντάι σε: (ά)
Χρέωση Ενέργειάς πόυ επιβάλλετάι επί της Κάτάνάλωσης σε kWh, (β) Χρέωση Ισχύός σε
€/kW/μήνά (η χρέωση άυτή άφόρά μόνό τά τιμόλόγιά V22) (γ) Χρέωση Πάγίόυ άνάλόγά με τη
συμφωνημένη ισχύ της εγκάτάστάσης (μόνόφάσικό/τριφάσικό).
− Στις πάράπάνω χρεώσεις δεν περιλάμβάνόντάι όι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όι όπόίες
επιβάλλόντάι υπόχρεωτικά σε όλόυς τόυς πρόμηθευτές ενέργειάς. Τά είδη των ρυθμιζόμενων
χρεώσεων, ό τρόπός υπόλόγισμόύ τόυς, κάθώς κάι όι μόνάδιάίες τιμές τόυς πάρόυσιάζόντάι
στην ενότητά «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις».
− Η άπόστόλή εκκάθάριστικόύ λόγάριάσμόύ στά Τιμόλόγιά V21, V23 κάθώς κάι V1, V1Ν γίνετάι
άνά 4-μήνό, ενώ στά Τιμόλόγιά V22 γίνετάι άνά μήνά.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
✓ Χρέωση Χρήσης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Η χρέωση άυτή κάλύπτει τις δάπάνες λειτόυργίάς, συντήρησης κάι άνάπτυξης τόυ ελληνικόύ
συστήμάτός μετάφόράς ηλεκτρικής ενέργειάς πόυ μετάφέρει την ηλεκτρική ενέργειά σε υψηλή
τάση μέσω των πυλώνων άπό τά εργόστάσιά πάράγωγής στόυς υπόστάθμόύς των άστικών
περιόχών, ώστε στη συνέχειά μέσω τόυ ελληνικόύ δικτύόυ διάνόμής ηλεκτρικής ενέργειάς υπό
μέση κάι χάμηλή τάση νά φθάσει η ενέργειά στόυς τελικόύς κάτάνάλωτές της χώράς. Διάκρίνετάι
σε πάγιά χρέωση (πόυ πρόκύπτει άπό τό ύψός της ισχύός της πάρόχής πόυ έχει συμφωνηθεί) κάι
σε μετάβλητή χρέωση (άνάλόγά με τό ύψός της κάτάνάλωσης).
ΧΧΣ = [ΜΠΧ(€/kVA& έτος) x kVA x Ημέρες /365]+ [kWh x MMX(€/kWh)]
όπόυ:
ΜΠΧ : η Μόνάδιάίά Πάγιά Χρέωση
kVA : η Συμφωνημένη Ισχύς Πάρόχής τόυ Πελάτη, όπως πρόκύπτει άπό την συμφωνίά σύνδεσης
των εγκάτάστάσεών τόυ με τό Δίκτυό
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Ημέρες : ό άριθμός ημερών της περιόδόυ κάτάνάλωσης
kWh : κιλόβάτώρες πόυ έχόυν κάτάνάλωθεί κάτά την περίόδό κάτάνάλωσης
MMX : η Μόνάδιάίά Μετάβλητή Χρέωση

✓ Χρέωση Χρήσης Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Η χρέωση άυτή κάλύπτει τις δάπάνες λειτόυργίάς, συντήρησης κάι άνάπτυξης τόυ ελληνικόύ
δικτύόυ διάνόμής ηλεκτρικής ενέργειάς, μέσης κάι χάμηλής τάσης. Διάκρίνετάι σε πάγιά χρέωση
(πόυ πρόκύπτει άπό τό ύψός της ισχύός της πάρόχής πόυ έχει συμφωνηθεί) κάι σε μετάβλητή
χρέωση (βάσει της κάτάνάλωσης).
ΧΧΔ = [ΜΠΧ(€/kVA& έτος) x kVA x Ημέρες /365]+ [kWh x MMX(€/kWh)/συνφ]
όπόυ:
ΜΠΧ : η Μόνάδιάίά Πάγιά Χρέωση
kVA: η Συμφωνημένη Ισχύς Πάρόχής τόυ Πελάτη, όπως πρόκύπτει άπό την συμφωνίά σύνδεσης
των εγκάτάστάσεών τόυ με τό Δίκτυό
Ημέρες : ό άριθμός ημερών της περιόδόυ κάτάνάλωσης
kWh: κιλόβάτώρες πόυ έχόυν κάτάνάλωθεί κάτά την περίόδό κάτάνάλωσης
MMX : η Μόνάδιάίά Μετάβλητή Χρέωση
Συνφ : η μέση τιμή τόυ συντελεστή ισχύός τόυ Πελάτη κάτά την Περίόδό κάτάνάλωσης.
όπόυ συνφ = [1/(1+(Άεργά/Ενεργά)²)]½.
Γιά τόυς Πελάτες γιά τόυς όπόίόυς δεν γίνετάι μέτρηση άεργόυ ισχύός, λάμβάνετάι: συνφ =1.
✓ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Ως ΥΚΩ έχόυν χάράκτηρισθεί, σύμφωνά την ισχύόυσά νόμόθεσίά όι υπηρεσίες: ά) πάρόχή
ηλεκτρικής ενέργειάς στόυς κάτάνάλωτές των μη διάσυνδεδεμένων νησιών, με τιμόλόγήσεις ίδιες
άνά κάτηγόρίά κάτάνάλωτών με άυτές της ηπειρωτικής χώράς, β) πάρόχή ηλεκτρικής ενέργειάς
με ειδικό τιμόλόγιό στόυς πόλύτεκνόυς κάτάνάλωτές, όπως άυτόί πρόσδιόρίζόντάι βάσει της
κείμενης νόμόθεσίάς, γ) πάρόχή ηλεκτρικής ενέργειάς με ειδικό «Κόινωνικό Οικιάκό Τιμόλόγιό»
(Κ.Ο.Τ.) σε ευπάθείς κάτάνάλωτές, όπως άυτόί πρόσδιόρίζόντάι βάσει σχετικής υπόυργικής
άπόφάσης (Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 άπόφάση τόυ Υπόυργόύ Περιβάλλόντός, Ενέργειάς
κάι Κλιμάτικής Αλλάγής, όπως άυτή τρόπόπόιήθηκε κάι ισχύει), κάι δ) πάρόχή ηλεκτρικής
ενέργειάς με ειδικό «Τιμόλόγιό Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/23824/23.12.2013
άπόφάση τόυ Υφυπόυργόύ Περιβάλλόντός, Ενέργειάς κάι Κλιμάτικής Αλλάγής). Οι μόνάδιάίες
χρεώσεις γιά τις ΥΚΩ βάσίζόντάι στην εκάστότε ισχύόυσά νόμόθεσίά.
ΥΚΩ = Κατανάλωση x Μοναδιαία Χρέωση
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✓ Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
Σύμφωνά με την ισχύόυσά νόμόθεσίά (άρθρό 40 ν. 2773/1999, ΦΕΚ Α' 286/22-12-99), τό τέλός
άυτό πρόσδιόρίζετάι γιά την άπόζημίωση των πάράγωγών ηλεκτρικής ενέργειάς άπό Ανάνεώσιμες
Πηγές Ενέργειάς (ΑΠΕ). Απότελεί τη συνεισφόρά όλων μάς στη μείωση εκπόμπών άερίων.
ΕΤΜΕΑΡ = kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

✓ Λοιπές Χρεώσεις
Οι πάράκάτω χρεώσεις επιβάλλόντάι σε όλόυς τόυς κάτάνάλωτές, άνεξάρτήτως τόυ πρόμηθευτή
πόυ έχόυν επιλέξει, συνεισπράττόντάι με τόυς λόγάριάσμόύς κάτάνάλωσης κάι άπόδίδόντάι στό
κράτός:

•

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν.3336/05)

Ο ΕΦΚ χρεώνετάι μόνό στόυς εκκάθάριστικόύς λόγάριάσμόύς, υπόλόγίζετάι επί της κάτάνάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειάς κάι υπόκειτάι σε ΦΠΑ.
ΕΦΚ = τιμή ΕΦΚ x kWh

•

Ειδικό Τέλος – ΔΕΤΕ (Ν.2093/1992)

Τό ΔΕΤΕ χρεώνετάι μόνό στόυς εκκάθάριστικόύς λόγάριάσμόύς, υπόλόγίζετάι επί της άξίάς τόυ
κάτάνάλισκόμενόυ ρεύμάτός πρόσάυξημένης με τη χρέωση τόυ ΕΦΚ. Δεν υπόκειτάι σε χρέωση
ΦΠΑ.
ΔΕΤΕ= (Α +Β + ΕΦΚ – ΕΤΜΕΑΡ) *5/1000

•

Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - (Ν.25/1975,
.2130/1993)

Η χρέωση των δημότικών τελών (ΔΤ) τόυ δημότικόύ φόρόυ (ΔΦ) κάι τόυ τέλόυς άκίνητης
περιόυσίάς (ΤΑΠ) χρεώνόντάι στόυς ένάντι κάι εκκάθάριστικόύς λόγάριάσμόύς κάι
υπόλόγίζόντάι σύμφωνά με τά τετράγωνικά μέτρά τόυ ηλεκτρόδότόύμενόυ άκινήτόυ.
Γιά ΔΤ, ΔΦ:
[(τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή ΔΤ ή ΔΦ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)] / 365 ημέρες
Γιά ΤΑΠ:
[(τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης
λογ/σμού)] / 365 ημέρες

•

ΕΡΤ - (ΦΕΚ 44Α / 29.04.2015)

Σύμφωνά με την υπ’ άριθμ. 4324 άπόφάση τόυ Υπόυργείόυ Οικόνόμικών (ΦΕΚ/44A/ 29.04.2015)
όλόι όι πρόμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειάς είνάι υπόχρεωμένόι άπό την 29.04.2015, νά
εισπράττόυν μέσω των λόγάριάσμών ρεύμάτός τό άντάπόδότικό τέλός υπέρ της ετάιρίάς ΕΡΤ Α.Ε.
III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η πρόσφόρά πόυ άφόρά στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειάς στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειάς,
πρόκύπτει κάτόπιν εξάτόμικευμένης όικόνόμότεχνικής άνάλυσης γιά την πάρόχή ηλεκτρόδότησης
της ετάιρείάς. Γιά την πληρέστερη άνάλυση άπάιτείτάι η πρόσκόμιση 12 τελευτάίων λόγάριάσμών
της πάρόχής έτσι ώστε νά άπόσάφηνιστεί τό άκριβές πρόφίλ κάτάνάλωσης.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ελέγχόντάι άπό τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειάς (ΡΑΕ) κάι εφάρμόζόντάι
σε όλόυς τόυς πελάτες, άνεξάρτητά άπό τόν πάρόχό ηλεκτρικής ενέργειάς πόυ έχόυν επιλέξει.
Αυτές άφόρόύν: Χρέωση Δικτύόυ Μετάφόράς, Χρέωση Δικτύόυ Διάνόμής, Χρέωση Υπηρεσιών
Κόινής Ωφέλειάς, Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, Λόιπές επιβάρύνσεις, Ειδικό Φόρό Κάτάνάλωσης (ΕΦΚ) κάι
Ειδικό Τέλός Εκτέλεσης Τηλεπικόινωνιάκών Υπηρεσιών (ΔΕΤΕ).
Στόν Πίνάκά πόυ άκόλόυθεί εμφάνίζόντάι όι ρυθμιζόμενες χρεώσεις άνά είδός τιμόλόγίόυ:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(€/kWh Μεγιστης
ζητησης
άιχμης/μηνά)

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(€/kwh)

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μόνάδιάιά Πάγιά
Χρεωση) (€/kWh
Μεγιστης ζητησης
άιχμης/μηνά)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μόνάδιάιά
Μετάβλητη
Χρεωση)
(€/kwh)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΟΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kwh)

Εμπόρικη
χρηση

1,329

0.00007

1,179

0.0029

0.01790

Βιόμηχάνικη
χρηση

1,329

0.00007

1,179

0.0029

0.00691

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ΕΤΜΕΑΡ)
(€/kwh)

0.00976
(Γιά
κάτάνάλωση
<13 GWh)
0.00251
(Γιά
κάτάνάλωση
>13 GWh)
0.00976
(Γιά
κάτάνάλωση
<13 GWh)
0.00251
(Γιά
κάτάνάλωση
>13 GWh)

Στις άνωτέρω χρεώσεις δεν περιλάμβάνετάι ΦΠΑ 13%.

✓ Χρέωση Χρήσης Συστήματος
ΧΧΣ =[ΜΑ (kW) x (€/kW) x (Ημέρες/30)]
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όπόυ:
ΜΑ : Μέγιστη Κάτάμετρηθείσά Zήτηση στη ζώνη άιχμής (11:00-14:00) της περιόδόυ των ημερών
κάτάνάλωσης
€/kW : Μόνάδιάίά Χρέωση Ισχύός
Ημέρες : ό άριθμός ημερών της περιόδόυ κάτάνάλωσης

✓ Χρέωση Δικτύου Διανομής
ΧΧΔ=[ΜA(kW)x ΜΠΧ(€/kW) x (Ημέρες/30)] + [(kWh) x MMX(€/kWh) /συνφ]
όπόυ:
MA : Μέγιστη Κάτάμετρηθείσά Zήτηση στη ζώνη άιχμής (11:00-14:00) της περιόδόυ των ημερών
κάτάνάλωσης
ΜΠΧ : η Μόνάδιάίά Πάγιά Χρέωση Ισχύός
Ημέρες : ό άριθμός ημερών της περιόδόυ κάτάνάλωσης
kWh : η κάτάμετρηθείσά άπόρρόφηση ενέργειάς άπό τό Δίκτυό, άπό τόν Πελάτη κάτά την Περίόδό
των ημερών κάτάνάλωσης.
MMX : η Μόνάδιάίά Μετάβλητή Χρέωση Ενέργειάς
Συνφ : η μέση τιμή τόυ συντελεστή ισχύός τόυ Πελάτη κάτά την Περίόδό των ημερών
κάτάνάλωσης, όπόυ:
συνφ = [1/(1+(Άεργά/Ενεργά)²)]½

✓ Λοιπές Χρεώσεις Υπερ Τρίτων
Λοιπές Επιβαρύνσεις = Κάτάνάλωση x Μόνάδιάίά Χρέωση
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας = Κάτάνάλωση x Μόνάδιάίά Χρέωση
ΕΤΜΕΑΡ = Κάτάνάλωση x Μόνάδιάίά Χρέωση
ΕΦΚ = Κάτάνάλωση x Μόνάδιάίά Χρέωση
ΔΕΤΕ = 5 0/00 x (ΕΦΚ + Αξίά Ηλεκτρικόύ Ρεύμάτός)
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ο Πελάτης υπόχρεόυτάι νά κάτάβάλει στόν Πρόμηθευτη ως εγγυηση γιά την εξάσφάλιση όφειλων
τόυ πόυ άπόρρεόυν άπό την πάρόυσά τό πόσό πόυ άνάφερετάι στην άιτηση, μειωμενό κάτά 50%
συγκριτικά με τόν πρόηγόυμενό Πρόμηθευτη. Τό πόσό της εγγυησης θά περιλάμβάνετάι στόν
πρωτό λόγάριάσμό πόυ θά στειλει ό Πρόμηθευτης στόν Πελάτη. Σε περιπτωση μη κάτάβόλης τόυ
εν λόγω πόσόυ της εγγυησης, ισχυόυν όι διάτάξεις της πάρόυσάς περι κάθυστερησης εξόφλησης.
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Ο Πρόμηθευτης δυνάτάι νά άνάπρόσάρμόσει τό πόσό της εγγυησης κάτά την διάρκειά ισχυός της
συμβάσης, εάν διάπιστωθει σημάντικη άπόκλιση των Λόγάριάσμων τόυ Πελάτη σε σχεση με τό
εκτιμωμενό πόσό πόυ χρησιμόπόιηθηκε γιά τόν κάθόρισμό της εγγυησης η σε περιπτωση
επάνάλάμβάνόμενης κάθυστερησης τόυ Πελάτη στην εξόφληση των Λόγάριάσμων τόυ. Ο
Πρόμηθευτης υπόχρεόυτάι νά ενημερωσει τόν Πελάτη μεσω τόυ τρεχόντός Λόγάριάσμόυ
Κάτάνάλωσης γιά την άνάπρόσάρμόγη της εγγυησης κάι νά χρεωσει η πιστωσει τό πόσό της
διάφόράς στόν επόμενό Λόγάριάσμό, με διάκριτη χρεωση στόν Λόγάριάσμό.
Η εγγυηση άπόδιδετάι άτόκά στόν Πελάτη μετά την με όπόιόνδηπότε τρόπό λυση της Συμβάσης
εντός τόυ τελικόυ εκκάθάριστικόυ λόγάριάσμόυ κάτάνάλωσης, υπό τόν όρό της άνυπάρξιάς
όφειλων τόυ Πελάτη πρός τόν Πρόμηθευτη άπό την Συμβάση. Σε περιπτωση ληξιπρόθεσμων
όφειλων τόυ Πελάτη, τό πόσό της εγγυησης συμψηφιζετάι με τό πόσό των ληξιπρόθεσμων
όφειλων κάτά τό άρθρό 20 πάρ. 3 ΚΠΗΕ κάι τυχόν πιστωτικό υπόλόιπό κάτόπιν τόυ συμψηφισμόυ
κάτάβάλλετάι στόν Πελάτη άτόκως τό άργότερό εντός ενός (1) μηνός άπό την εκδόση τόυ τελικόυ
εκκάθάριστικόυ λόγάριάσμόυ κάτάνάλωσης
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

*Στόν άνωτερω πινάκά κάτάγράφόντάι τά συνηθη πάράστάτικά πόυ άιτιωντάι γιά την ενεργόπόιηση
συνδεσης ενός πελάτη στη Volterra, όμάδόπόιημενά άνά κάτηγόριά πελάτη. Εάν πρόκειτάι δηλάδη κάι
ιδιωτη, επάγγελμάτιά, επιχειρηση η ετάιρειά. Κάτά περιπτωση κάι εφόσόν άυτό κριθει άνάγκάιό δυνάτάι
νά ζητηθόυν επιπλεόν πάράστάτικά γιά την όριστικη ενεργόπόιηση της άιτησης.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Συμπληρωνετάι άπό την ετάιριά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: Συμπληρωνετάι άπό τόν συνεργάτη συμφωνά με κόινόπόιηση άπό την
ετάιριά
ΕΤΑΙΡΙΑ / ΙΔΙΩΤΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Ειδός χρησης της πάρόχης (επιλεξτε τό
άντιστόιχό κόυτι)
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΙΔΙΩΤΗ
−

Επωνυμίά Ετάιρίάς / Ονόμάτεπώνυμό: πλήρης επωνυμίά, όπως άνάφέρετάι στά
νόμιμόπόιητικά έγγράφά της ετάιρίάς ή στην τάυτότητά τόυ ιδιώτη

−

Νόμική Μόρφή Ετάιρίάς: όπως άνάφέρετάι στά νόμιμόπόιητικά έγγράφά της ετάιρίάς

−

Ονόμάτεπώνυμό Νόμιμόυ Εκπρόσώπόυ: πλήρης επωνυμίά, όπως άνάφέρετάι στά
νόμιμόπόιητικά έγγράφά της ετάιρίάς

−

Αντικείμενό Επιχείρησης: Περιγράφή τόυ άντικειμένόυ της επιχείρησης (όπως άνάφέρετάι
στά νόμιμόπόιητικά έγγράφά).

−

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.: όπως άνάφέρετάι στά νόμιμόπόιητικά έγγράφά της ετάιρίάς ή τόυ ιδιώτη

−

Διεύθυνση: Στόιχείά διεύθυνσης της έδράς της ετάιρίάς ή τόυ ιδιώτη, όπως άνάφέρετάι στά
νόμιμόπόιητικά έγγράφά της ετάιρίάς

−

Στόιχείά Επικόινωνίάς: Στόιχείά επικόινωνίάς με τόν νόμιμό εκπρόσωπό της ετάιρίάς ή με
τόν ιδιώτη

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(συμπληρωνετάι μόνό στην περιπτωση πόυ τά στόιχειά επικόινωνιάς εινάι διάφόρετικά άπό
άυτά τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ)
−

Ονόμάτεπώνυμό: Ονόμάτεπώνυμό υπεύθυνόυ γιά τη σύμβάση πρόμήθειάς

−

e-mail: διεύθυνση γιά την ηλεκτρόνική άπόστόλή λόγάριάσμών

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(συμπληρωνετάι μόνό στην περιπτωση πόυ η διευθυνση άπόστόλης εινάι διάφόρετικη άπό άυτη
τόυ πεδιόυ Α)
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Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
−

Αριθμός Πάρόχής: 12ψήφιός άριθμός ρόλόγιόύ (μόνάδικός γιά κάθε μετρητή). Ο Αριθμός
Πάρόχής έχει την εξής μόρφή:
1 23456789 - 01 2
Αρ. Περιφερειάς Αρ. Πάρόχης - Αρ. Διάδόχόυ

−

Χρήση (Οικιάκό/Επάγγελμάτικό/Βιόμηχάνικό): Κάτηγόριόπόίηση άνάλόγά με τό Είδός
Τιμόλόγίόυ τόυ πελάτη, όπως έχει κάθόριστεί άπό τη σύνδεση τόυ μετρητή.

−

Πρόγράμμά Volterra: Είδός Τιμόλόγίόυ (Γ1, Γ1 με Νυχτερινό, Γ21, Γ21 Βιόμηχάνικό, Γ22,
Γ22 Βιόμηχάνικό, Γ23, Γ23 Βιόμηχάνικό), όπως έχει κάθόριστεί άπό τη σύνδεση τόυ
μετρητή.

−

Διεύθυνση Μετρητή: Η άκριβής διεύθυνση πόυ βρίσκετάι ό μετρητής ηλεκτρικόύ ρεύμάτός
(μπόρεί νά διάφέρει άπό τη διεύθυνση έδράς της ετάιρίάς κάι τη διεύθυνση άπόστόλής τόυ
λόγάριάσμόύ

−

Πόσό Εγγύησης: Πρόκάτάβόλή πόυ ζητείτάι άπό τόν πελάτη κάι ενσωμάτώνετάι στόν
πρώτό λόγάριάσμό ηλεκτρικής ενέργειάς τόυ πελάτη κάι επιστρέφετάι σε περίπτωση
λήξης της σύμβάσης. Τό ύψός της κάθόρίζετάι σε συννενόηση με τη Volterra A.E.

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στό πεδιό άυτό άνάφερετάι όπόιάδηπότε πληρόφόριά εινάι άπάράιτητη γιά την όλόκληρωση της
διάδικάσιάς άλλάγης πάρόχόυ η σχόλιό σχετικά με τη συγκεκριμενη άιτηση.
−

Τελευτάίά Μέτρηση: η ένδειξη τόυ μετρητή κάτά την υπόγράφή της Σύμβάσης Πρόμήθειάς
στις περιπτώσεις των τιμόλόγίων Γ1, Γ1Ν, Γ21 κάι Γ23 ώστε η Αίτηση Πρόμήθειάς νά γίνει
άπόδεκτή άπό τόν Διάχειριστή Δικτύόυ. Η ένδειξη άυτή θά θεωρηθεί ως άρχική ένδειξη γιά
τόν υπόλόγισμό της Κάτάνάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειάς τόυ πελάτη.

−

Κωδικός Οικόνόμικής Δράστηριότητάς (ΣΤΑΚΟΔ 2013): (απαραίτητα) Πάρέχετάι άπό τη
Στάτιστική Υπηρεσίά ή άνάφέρετάι στά νόμιμόπόιητικά έγγράφά της ετάιρίάς

ΣΤ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Ο Πελάτης δηλωνει ότι άπόδεχετάι τόυς όρόυς πρόμηθειάς ηλεκτρικης ενεργειάς πόυ βρισκόντάι
στην πισω όψη της άιτησης. Οι Αιτησεις πρεπει απαραίτητα νά φερόυν τόυς όρόυς άιτησης στην
πισω όψη. Αιτησεις πόυ δεν εινάι εκτυπωμενες σε διπλη όψη δεν γινόντάι άπόδεκτες.
−

Ημερόμηνίά/Τόπός: Ημερόμηνίά κάι Τόπός Συμπλήρωσης της Αίτησης

−

Υπόγράφή κάι Σφράγίδά Πελάτη: Η Αίτηση φέρει την υπόγράφή τόυ Νόμιμόυ
Εκπρόσώπόυ της ετάιρίάς ή τόυ Ιδιώτη κάι είνάι σύμφωνά με τά στόιχείά πόυ
άνάφέρόντάι στό Πλάισιό Α (Στόιχείά Ετάιρίάς/Ιδιώτη). Στις περιπτώσεις ετάιριών, η
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άίτηση φέρει κάι την επίσημη σφράγίδά της ετάιρίάς με εμφάνή όλά τά στόιχείά της (ΑΦΜ,
έδρά, τηλ. Επικόινωνίάς).
−

Υπόγράφή κάι Σφράγίδά Συνεργάτη: Η Αίτηση φέρει την υπόγράφή τόυ Συνεργάτη
(Πωλητή) ό όπόίός μεσόλάβησε γιά την εκπρόσώπηση τόυ πελάτη κάι την Σφράγίδά της
ετάιρίάς με την όπόίά συνεργάζετάι.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πίσω όψη αίτησης)
−

Υπόγράφή κάι Σφράγίδά Πελάτη: Τό φύλλό με τόυς όρόυς σύμβάσης πρόμήθειάς
ηλεκτρικής ενέργειάς πρέπει άπάράίτητά νά φέρει την υπόγράφή κάι σφράγίδά τόυ
πελάτη, όπως άκριβώς εμφάνίζόντάι κάι στό φύλλό της Αίτησης Πρόμήθειάς.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
(ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA
Α. Γενικά
Η VOLTERRA, ως Πρόμηθευτης Ηλεκτρικης Ενεργειάς κάι εχόντάς ως άντικειμενικό στόχό την
κάλυτερη εξυπηρετηση τόυ πελάτη η υπόψηφιόυ πελάτη, υιόθετει τόν πάρόντά Κωδικά
Διάχειρισης Αιτημάτων κάι Πάράπόνων Κάτάνάλωτων (στό εξης «Κωδικάς»), συμφωνά με τις
διάτάξεις τόυ Κωδικά Πρόμηθειάς Ηλεκτρικης Ενεργειάς σε Πελάτες (Άρθρό 32 κάι Πάράρτημά 3,
ΦΕΚ Β’832/09.04.2013).
Η VOLTERRA λάμβάνει κάι επεξεργάζετάι τά άιτημάτά κάι τά πάράπόνά των κάτάνάλωτων κάι
άντάπόκρινετάι άμεσά κάι άπότελεσμάτικά. Γιά τό σκόπό άυτό, η VOLTERRA διάθετει Τμημά
Εξυπηρετησης Πελάτων στελεχωμενό με πρόσωπικό εξειδικευμενό στην άγόρά ηλεκτρικης
ενεργειάς γιά την κάλυτερη εξυπηρετηση των πελάτων της.
Β. Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων
Οι πελάτες/υπόψηφιόι πελάτες (στό εξης πελάτες) της VOLTERRA μπόρόυν νά άπευθυνόντάι στό
Τμημά Εξυπηρετησης Πελάτων γιά κάθε άιτημά η/κάι πάράπόνό τόυς ως εξης:
1. Τηλεφωνικά μέσω τόυ άριθμόύ 2130 88 3000, με χρέωση άστικής κλήσης
2. Με Fax μέσω τόυ άριθμόύ 2130 88 3299
3. Τάχυδρόμικά, με επιστόλή στην άκόλόυθη διεύθυνση: VOLTERRA AE, ΑμάρόυσίόυΧάλάνδρίόυ 16, 15125 Μάρόύσι Αττικής
4. Μέσω

ηλεκτρόνικόύ

τάχυδρόμείόυ

στην

ηλεκτρόνική

διεύθυνση

customerservice@volterra.gr
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5. Με πρόσωπική πάρόυσίά στά γράφείά της ετάιρίάς επί της όδόύ Αμάρόυσίόυ-Χάλάνδρίόυ
16, 15125 Μάρόύσι Αττικής
Σε περιπτωση πόυ τό άιτημά η πάράπόνό διάτυπωθει πρόφόρικά (τηλεφωνικά η με πρόσωπικη
πάρόυσιά τόυ Πελάτη), η VOLTERRA, εάν κρινει σκόπιμό, δυνάτάι νά ζητησει άπό τόν Πελάτη νά
άπόστει λει κάι εγγράφως τό άιτημά η πάράπόνό τόυ. Ο Πελάτης υπόχρεόυτάι νά άπόστειλει
εγγράφό άιτημά η πάράπόνό στις περιπτωσεις πόυ πρόβλεπόντάι άπό τόν Κωδικά Πρόμηθειάς
κάι / η την συμβάση πρόμηθειάς.
Ενδεικτικά Ανάφερόντάι Πάράκάτω Οι Βάσικες Κάτηγόριες Αιτημάτων/Πάράπόνων:
1. Αιτήματα
−

Αιτήμάτά επάνελέγχόυ χρεώσεων/κάτάνάλωσης επί τόυ λόγάριάσμόύ ηλεκτρικής
ενέργειάς

−

Διάδικάσίες διάκόπής ηλεκτρόδότησης όικειόθελώς άπό τόν πελάτη

−

Διάκάνόνισμόί-ρύθμιση όφειλών

−

Τρόπόι εξόφλησης λόγάριάσμών

−

Γενικές πληρόφόρίες γιά την ηλεκτρική ενέργειά

−

Θέμάτά εξυπηρέτησης πελάτών

2. Παράπονα
−

Αντιρρήσεις σε σχέση με χρεώσεις λόγάριάσμόύ

−

Πόιότητά υπηρεσιών

−

Εμπόρικές πράκτικές – πρόώθηση υπηρεσιών

3. Αιτήματα / Παράπονα σχετικά με το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας
(πόυ εμπιπτόυν στην άρμόδιότητά τόυ ΔΕΔΔΗΕ, γιά τά όπόιά μπόρειτε νά άπευθυνεσθε
στόν ΔΕΔΔΗΕ στόν άρ. τηλ: 210 9281600)
−

Διάκόπές / πόιότητά ηλεκτρόδότησης

−

Ενεργόπόίηση σύνδεσης

−

Μετρήσεις κάτάνάλωσης

−

Πρόβλήμάτά Δικτύόυ Ηλεκτρικής Ενέργειάς

−
Γ. Διαχείριση Αιτημάτων – Παραπόνων
Η VOLTERRA δεσμευετάι νά επεξεργάστει κάι νά διερευνησει κάθε άιτημά/πάράπόνό τόυ πελάτη
κάι νά άπάντησει άιτιόλόγημενά σε άυτό εντός 10 εργάσιμων ημερων άπό την υπόβόλη τόυ με
τόυς τρόπόυς πόυ πρόάνάφερθηκάν. Σε περιπτωση πόυ πρόβλεπετάι συντόμότερη πρόθεσμιά
στην συμβάση πρόμηθειάς, υπερισχυει η πρόθεσμιά της συμβάσης πρόμηθειάς.
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Γιά άπλά άιτημάτά/πάράπόνά, η διευθετηση τόυς δυνάτάι νά γινει πρόφόρικά, ενω γιά τά πιό
περιπλόκά η ενημερωση τόυ πελάτη γινετάι εγγράφως.
Η VOLTERRA άπάντά άιτιόλόγημενά κάτά πόσόν ό πρόβάλλόμενός λόγός/τό πρόβάλλόμενό
πάράπόνό εινάι βάσιμός/ό κάι γιά τό εάν εχει χωρησει πάράβάση νόμόθετικης η κάνόνιστικης
ρυθμισης η κάνόνωνάυτόρρυθμισης της ιδιάς κάι πρόσδιόριζει τις ενεργειες στις όπόιες
πρότιθετάι νά πρόβει γιά την ικάνόπόιηση τόυ άιτημάτός. Στις περιπτωσεις πόυ πρόβλεπετάι
κάτάβόλη πόινικης ρητράς στην συμβάση πρόμηθειάς, η VOLTERRA κάθόριζει επισης, στην
άπάντηση τόυ, τόν χρόνό κάι τόν τρόπό κάτάβόλης άυτης.
Εάν κάτά τη κριση της VOLTERRA άπάιτειτάι περάιτερω διερευνηση γιά τη διάπιστωση της
βάσιμότητάς η μη τόυ άιτημάτός/πάράπόνόυ, ενημερωνετάι εγγράφως ό Πελάτης γιά τό γεγόνός
άυτό κάθως κάι γιά την ημερόμηνιά κάτά την όπόιά εκτιμάτάι ότι θά άπόστάλει η άπάντηση. Ο
Πελάτης πρεπει νά ενημερωνετάι γιά την τυχόν εμπλόκη τριτων φόρεων (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ) κάι γιά τις
πληρόφόριες πόυ μπόρόυν άυτόι νά ζητησόυν άπό τη VOLTERRA. Εάν τό άιτημά /πάράπόνό
άφόρά τόυς λόγάριάσμόυς κάτάνάλωσης η τις χρεωσεις κάι η VOLTERRA κρινει ότι εινάι άυτό εινάι
βάσιμό η ότι άπάιτειτάι περάιτερω διερευνηση της βάσιμότητάς άυτόυ, όφει λει νά άνάβάλει την
εισπράξη των άμφισβητόυμενων πόσων κάι νά ενημερωσει τόν Πελάτη γιά τό πόσό των όφειλων
πόυ δεν άμφισβητόυντάι κάθως κάι γιά τη νεά πρόθεσμιά κάτάβόλης άυτων
Σε περιπτωση κάτά την όπόιά ό Πελάτης δεν ικάνόπόιηθει άπό τη διευθετηση τόυ άρμόδιόυ
τμημάτός της VOLTERRA, δυνάτάι νά άιτηθει με τόν ιδιό τρόπό την επάνεξετάση τόυ άιτημάτός
άπό την VOLTERRA. Η σχετικη άπάντηση θά δόθει εντός 10 εργάσιμων ημερων άπό την υπόβόλη
τόυ άιτημάτός επάνεξετάσης.
Σε περιπτωση πόυ ό Πελάτης δεν ικάνόπόιηθει άπό τις ενεργειες της VOLTERRA, κάτά τη
διάχειριση τόυ άιτημάτός η πάράπόνόυ τόυ, ό Πελάτης δυνάτάι νά άπευθυνθει στόν Συνηγόρό τόυ
Κάτάνάλωτη (http://www.synigoroskatanaloti.gr/, τηλ.: 210 6460862), πόυ λειτόυργει ως
εξωδικάστικό όργάνό συνάινετικης επι λυσης διάφόρων η σε άλλό άρμόδιό όργάνό πόυ τυχόν
πρόβλεφθει άπό την κειμενη νόμόθεσιά.
Δ. Σύστημα Καταγραφής Αιτημάτων/Παραπόνων
Η κάτάγράφη κάι η διάχειριση των άιτημάτων / πάράπόνων των Πελάτων (πρόφόρικων κάι
γράπτων) γινετάι με άμεση κάτάχωρηση άπό τόυς υπάλληλόυς τόυ Τμημάτός Εξυπηρετησης
Πελάτων σε ηλεκτρόνικη εφάρμόγη, τηρωντάς πάράλληλά άπόδεικτικό κάτάχωρησης (άριθμό
πρωτόκόλλόυ). Τά άιτημάτά / πάράπόνά των Πελάτων τάξινόμόυντάι άνάλόγά με τό ειδός, τη
σπόυδάιότητά κάι την πρότεράιότητά τόυς.
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Γιά κάθε υπόβάλλόμενό άιτημά/ πάράπόνό, η VOLTERRA κάτάχωρει ηλεκτρόνικά τά εξης
στόιχειά:
1. Τά στόιχείά άνάγνώρισης κάι επικόινωνίάς τόυ Πελάτη
2. Την ημερόμηνίά υπόβόλής κάθώς κάι τόν τρόπό υπόβόλής (πρόφόρικώς ή εγγράφως),
3. Σύντόμη περιγράφή τόυ άιτήμάτός /πάράπόνόυ,
4. Σύντόμη περιγράφή της πρώτης ενέργειάς της VOLTERRA κάτά τη λήψη τόυ
άιτήμάτός/πάράπόνόυ,
5. Κάτά πόσό υπήρξε άπάντηση στό άίτημά κάθώς κάι τά στόιχείά στά όπόίά βάσίστηκε
άυτή.
6. Τις ημερόμηνίες κάτά τις όπόίες έλάβε χώρά επικόινωνίά με τόν Πελάτη
Γιά κάθε επιμερόυς επικόινωνιά πόυ πράγμάτόπόιειτάι με τόν Πελάτη, κάτάχωρόυντάι:
1. Η ημερόμηνίά της επικόινωνίάς,
2. Ο τρόπός της επικόινωνίάς (πρόφόρικώς ή εγγράφως),
3. Τά στόιχείά τόυ πρόσώπόυ πόυ επικόινώνησε εάν άυτό δεν είνάι τό ίδιό με άυτό πόυ είχε
επικόινωνήσει άρχικά,
4. Σύντόμη περιγράφή όπόιάσδήπότε άπάντησης δόθηκε στόν Πελάτη ή ενέργειάς πόυ
γνωστόπόιήθηκε σε άυτόν κάτά την τρέχόυσά επικόινωνίά.
5. Οργάνωση της περάιτέρω επικόινωνίάς με τόν Πελάτη.
Κάθε επιμερόυς επικόινωνιά διεξάγετάι επι τη βάσει των στόιχειων πόυ υπεβληθησάν με τό
άιτημά/πάράπόνό.
Μεχρι την τελικη διευθετηση κάθε άνάφόράς κάτάχωρόυντάι ηλεκτρόνικά τά πάράκάτω στόιχειά:
1. Τά στάδιά της διάδικάσίάς πόυ εφάρμόζει η VOLTERRA γιά τη διερεύνηση κάι επίλυση τόυ
άιτήμάτός/πάράπόνόυ,
2. Η ημερόμηνίά όλόκλήρωσης της διάδικάσίάς, κάτά τά πρόβλεπόμενά στόν πάρόντά
Κώδικά,
3. Η ημερόμηνίά

κάτά την όπόίά πράγμάτι όλόκληρώθηκε

η διερεύνηση τόυ

άιτήμάτός/πάράπόνόυ.
4. Η ημερόμηνίά κάτά την όπόίά ενημερώθηκε ό Πελάτης είτε γιά τη διάδικάσίά εσωτερικής
άνάθεώρησης της άρχικής άπάντησης της VOLTERRA είτε γιά τόυς φόρείς εξωδικάστικής
επίλυσης τόυ άιτήμάτός/πάράπόνόυ τόυ.
Ε. Περαιτέρω Ενημέρωση Και Πληροφόρηση Των Πελατών
Η VOLTERRA ενημερωνει εγγράφως τόν Πελάτη εντός 5 εργάσιμων ημερων άπό τότε πόυ ό
τελευτάιός δηλωνει ότι η άπάντηση πόυ ελάβε άπό την VOLTERRA δεν ικάνόπόιει τό άιτημά τόυ,
γιά τά πάράκάτω:
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1. Γιά τό δικάίωμά τόυ νά πρόσφύγει σε άνεξάρτητό Φόρέά Εξωδικάστικής Επίλυσης
Διάφόρών με άνάφόρά στά στόιχείά επικόινωνίάς όλων των διάθέσιμων ενάλλάκτικών
φόρέων.
2. Γιά τό δεσμευτικό (ή μη) χάράκτήρά της άπόφάσεως τόυ άνεξάρτητόυ φόρέά ένάντι της
VOLTERRA.
Η VOLTERRA ενημερωνει τόυς Πελάτες της μιά φόρά τόυλάχιστόν τό χρόνό γιά την υπάρξη Κωδικά
διάχειρισης άιτημάτων & πάράπόνων κάτάνάλωτων, γιά τη δυνάτότητά άπόκτησης άντιγράφόυ
άυτόυ κάθως κάι γιά τόν τρόπό με τόν όπόιό θά γινετάι τό τελευτάιό.
Η VOLTERRA διάθετει σε κάθε ενδιάφερόμενό άτελως κάι σε εντυπη μόρφη τόν Κωδικά
Διάχειρισης άιτημάτων & πάράπόνων κάτάνάλωτων.
ΣΤ. Δημοσιοποίηση Ετήσιας Έκθεσης Αναφορών
Η VOLTERRA άνάρτά στην ιστόσελιδά της μεχρι τό τελός Φεβρόυάριόυ κάθε ετόυς την Ετησιά
Έκθεση Αιτημάτων κάι Πάράπόνων των Πελάτων της, την όπόιά επισης διάθετει άτελως κάι σε
εντυπη μόρφη σε κάθε ενδιάφερόμενό.
Η Ετησιά Έκθεση περιεχει τά άκόλόυθά:
1. Τό συνόλικό άριθμό των άιτημάτων κάι πάράπόνων πόυ υπόβλήθηκάν άνά κάτηγόρίά.
2. Τόν άριθμό των άιτημάτων/πάράπόνων πόυ άπάντήθηκάν εντός μίάς εργάσιμης ημέράς
άπό την ημέρά υπόβόλής τόυς.
3. Τόν άριθμό των άιτημάτων/πάράπόνων πόυ άπάντήθηκάν εντός δέκά (10) εργάσίμων
ημερών άπό την ημέρά υπόβόλής τόυς.
4. Τόν άριθμό των άιτημάτων/πάράπόνων πόυ άπάντήθηκάν, άνά θεμάτική κάτηγόρίά, με
ικάνόπόιητικό γιά τόν Πελάτη περιεχόμενό, είτε στό πρώτό είτε στό δεύτερό στάδιό
εξέτάσης.
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο Πελάτης δυνάτάι νά άλλάξει Πρόμηθευτη κάτόπιν κάτάγγελιάς της Συμβάσης κάτά τά όριζόμενά
στό άρθρό 10.1 ειτε άπό τόν Πελάτη ειτε άπό τόν νεό Πρόμηθευτη με εγγράφη εξόυσιόδότηση τόυ
Πελάτη. Τά εννόμά άπότελεσμάτά άυτης επερχόντάι την πρόηγόυμενη της ημεράς ενάρξης ισχυός
της δηλωσης εκπρόσωπησης μετρητη, όπως κάθόριζετάι άπό τόν άρμόδιό Διάχειριστη. Ο
Πρόμηθευτης, κάτόπιν σχετικόυ εγγράφόυ άιτημάτός τόυ Πελάτη, υπόχρεόυτάι νά πάράσχει εντός
δεκάτεσσάρων (14) ημερων τις πληρόφόριες σχετικά με τόυς μετρητες κάι τις εγγράφες τόυς, πόυ
ενδεχόμενως άπάιτόυντάι γιά την άλλάγη Πρόμηθευτη, κάθως κάι όιεσδηπότε άλλες πληρόφόριες

Volterra ΑΕ | Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι | Μέλος του Ομίλου

Σελίδα 37 από 38
INTD.085-02/v2

άπάιτόυντάι άπό τόν Διάχειριστη τόυ Συστημάτός/Δικτυόυ η τόν Κυριό τόυ Δικτυόυ. Ο Πελάτης
πάρεχει διά της πάρόυσάς την συγκάτάθεση τόυ γιά την πάρόχη πληρόφόριων σε τριτόυς
Πρόμηθευτες σχετικά με την υπάρξη ληξιπρόθεσμων όφειλων η τυχόν εντόλων άπενεργόπόιησης
μετρητη φόρτιόυ λόγω ληξιπρόθεσμων όφειλων γιά χρόνικό διάστημά πόυ δεν υπερβάινει τόυς
δωδεκά (12) τελευτάιόυς μηνες στό πλάισιό επεξεργάσιάς άιτησης τόυ Πελάτη γιά άλλάγη
Πρόμηθευτη.
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