ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Στοιχεία Πελάτη

Ιδιώτης

Επωνυµία/ Επώνυµο:

Εταιρεία

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Α∆Τ/∆ιαβατήριο:

∆ιεύθυνση Έδρας/Κατοικίας:

Πόλη/Περιοχή:

ΑΦΜ:

Αρχή Έκδοσης:
Νοµός:

∆ΟΥ:

Τηλ.:

Ελεύθερος Επαγγελµατίας

Fax 213 0075 498 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Κωδικός Συνεργάτη

Κινητό:

ΤΚ:

Επάγγελµα /∆ραστηριότητα:
Fax:

Τηλ. Εργασίας:

Email*:

Σε περίπτωση Ανάγκης ή Απουσίας µου, παρακαλώ επικοινωνήστε µε:
Ονοµατεπώνυµο:

Τηλ.:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Επώνυµο:

Όνοµα:

Τηλ.:

Κινητό*:

Email*:

* Στο/α email, κινητό τηλέφωνο ή/και Viber σας θα λαµβάνετε ενηµερώσεις για νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, προσφορές κλπ. της ΗΡΩΝ. Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λήψη διαφηµιστικών µηνυµάτων
χρησιµοποιώντας το σύνδεσµο «Απεγγραφή» που θα παρέχεται στα εν λόγω µηνύµατα. Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε σχετικές ενηµερώσεις, παρακαλώ επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο:
∆εν επιθυµώ µέσω SMS

∆εν επιθυµώ µέσω Viber

∆εν επιθυµώ µε κανένα από τα τρία µέσα

213 033 3000

∆εν επιθυµώ µέσω email

Επιθυµώ την επεξεργασία των συγκεκριµένων (ηµεροµηνία γέννησης, φύλο) προσωπικών δεδοµένων για τη λήψη προσωποποιηµένων ενηµερώσεων. Μπορείτε να απεγγραφείτε από την λήψη προσωποποιηµένων
ενηµερώσεων χρησιµοποιώντας τον σύνδεσµο «απεγγραφής» που θα βρείτε σε κάθε επικοινωνία µας ή στέλνοντας µας email στο herondpo@andersenlegal.gr

Επώνυµο:

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Τηλ.:

Α∆Τ/∆ιαβατήριο:

Αρχή Έκδοσης:

18228

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου

Στοιχεία Παροχής & Προγραµµάτων
Αριθµός Παροχής

Αρ. Μετρητή

Συµφωνηµένη Ισχύς

Πρόγραµµα ΗΡΩΝ

(kVA)

UP for BUSINESS 1

Αρχική Μέτρηση Ηµερήσιας Κατανάλωσης

Αριθµός

∆ιεύθυνση Ακινήτου

Τιµή Ισχύος

Τ.Κ.

Σταθερή Τιµή Ηµερήσιας Κατανάλωσης

Σταθερή Τιµή Νυχτερινής Κατανάλωσης

Ποσό Εγγύησης

0,08650 (€/kWh)

(€/kWh)

(€)

(€/kW)

Αρχική Μέτρηση Νυχτερινής Κατανάλωσης

Πόλη/Περιοχή

Πρώτη Ενεργοποίηση Σύνδεσης

Απαιτείται Επανενεργοποίηση

Προηγούµενος Προµηθευτής

(kWh)

(kWh)
Επάγγελµα / ∆ραστηριότητα:

ΚΑ∆:

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασµού
Υπ' όψιν:

∆ιεύθυνση:

Πόλη/Περιοχή:

Νοµός:

ΤΚ:

Τηλ.:

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασµού
Πάγια Τραπεζική Εντολή

Χρέωση Πιστωτικής/Χρεωστικής/Προπληρωµένης Κάρτας (πάγια εντολή)

Άλλο

Δήλωση αποδοχής όρων από τον Πελάτη

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης (εφεξής η «Αίτηση»), δηλώνω ότι: α) Ανέγνωσα, κατανόησα πλήρως και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους της Σύµβασης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτοί επισυνάπτονται στην
Αίτηση. Β) Εφόσον γίνει δεκτή η παρούσα Αίτησή µου από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία»), θα τεθεί σε ισχύ η Σύµβαση για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. γ) Είµαι χρήστης του/των
Μετρητή/τών που δηλώνεται/ονται ανωτέρω, έλαβα γνώση των προσφερόµενων τιµών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας και επέλεξα το/τα Πρόγραµµα/τα που δηλώνεται/ονται ανωτέρω δ) Η υπογραφή µου εµπεριέχει την ρητή
παροχή εξουσιοδότησης προς την Εταιρεία για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του/των Μετρητή/τών µου, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται ανωτέρω. ε) Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Αίτηση/δήλωση είναι αληθή και δεσµεύοµαι να γνωστοποιήσω αµέσως και πάντως εντός 48 ωρών οποιανδήποτε
τροποποίησή τους στην Εταιρεία στ) Παρέλαβα αντίγραφο της ∆ήλωσης Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων της Εταιρείας. ζ) Σε περίπτωση ασυµφωνίας στον τύπο ή /και στο είδος της Παροχής του Πελάτη µεταξύ του Εµπορικού
Προγράµµατος που έχει επιλέξει (ο Πελάτης) (π.χ. ΗΟΜΕ 1Ν) ή σε προγενέστερες, καθ’ οιαδήποτε χρονική στιγµή, ενδείξεις που λαµβάνει ο Προµηθευτής από τον Πελάτη και των στοιχείων Πιστοποιηµένων Μετρήσεων, οι οποίες γνωστοποιούνται
οποτεδήποτε στον Προµηθευτή από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, τότε υπερτερούν σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των Πιστοποιηµένων Μετρήσεων του ∆Ε∆∆ΗΕ. Ο Πελάτης θα µεταπίπτει αυτόµατα στο ανάλογο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή (πχ ΗΟΜΕ 1)
και θα τιµολογείται βάσει των δηµοσιευµένων τιµοκαταλόγων του Προµηθευτή.

«Χρέωση παγίου 6€/µήνα (30 ηµέρες)»

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

Ηµεροµηνία Υπογραφής

Υπογραφή/Σφραγίδα Συνεργάτη

Για την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 115 26 ΑΘΗΝΑ / Κεντρικά γραφεία: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ

Αριθµός Αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «UP for BUSINESS 1»
Με τους παρόντες Ειδικούς Όρους συµφωνείται ρητώς ότι ο Προµηθευτής θα προσφέρει στους Πελάτες του Εµπορικού Προγράµµατος
«UP for BUSINESS 1» τα εξής αναγραφόµενα Προνόµια:
1. Έκπτωση είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) επί των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Λογαριασµού (εξαιρουµένης της Χρέωσης
Παγίου) ως επιβράβευση, στην περίπτωση της εµπρόθεσµης εξόφλησης του εκάστοτε εκδοθέντος Λογαριασµού. Πλέον

συγκεκριµένα, όταν ο Πελάτης του Εµπορικού Προγράµµατος του Προµηθευτή «UP for BUSINESS 1», εξοφλεί το σύνολο του
Λογαριασµού του (είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικού), µέχρι και την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξεως αυτού και δεν έχει άλλες
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Προµηθευτή, τότε ο Προµηθευτής θα παρέχει έκπτωση είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) επί των
Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του εµπροθέσµως εξοφληµένου Λογαριασµού (εξαιρουµένης της Χρέωσης Παγίου) (είτε Έναντι, είτε
Εκκαθαριστικού), η οποία θα πιστώνεται στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη.

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

2/4

213 033 3000

Πού κοινοποιούνται τα δεδοµένα σας; Η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοινοποιεί τα προσωπικά σας
δεδοµένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών: Υπάλληλοι της Εταιρείας: Στους υπαλλήλους της Εταιρείας µας, οι οποίοι είναι
αρµόδιοι για την αξιολόγηση και υλοποίηση των αιτηµάτων σας, την παροχή πληροφοριών σε προσυµβατικό στάδιο και σε περίπτωση
εκδήλωση ενδιαφέροντος από εσάς για τη σύναψη πελατειακής σχέσης µε την εταιρεία, την ορθή εκτέλεση της σύµβασής σας µε την
Εταιρεία, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή που επιβάλλονται από το νόµο. Τα προσωπικά σας
δεδοµένα αντιµετωπίζονται µε την αυστηρότερη εµπιστευτικότητα και εχεµύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα
προσωπικά σας δεδοµένα διαθέτουν επαρκές και σηµαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσµεύονται από ρήτρα
εµπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της ρήτρας εµπιστευτικότητας. Κρατικές αρχές, Φορείς
επιβολής του νόµου: Όταν αυτό είναι απαραίτητο για την διενέργεια ενός ελέγχου (π.χ. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Συνήγορος του
Καταναλωτή, Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ο.κ.) και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες.
Συνεργάτες της Εταιρείας µας (συνεργάτες, υπεργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτική εταιρεία κτλ.): Η Εταιρεία
διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό της (π.χ. συµβάσεις
υπεργολαβίας, διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, έλεγχος πράξης µεταβίβασης µετοχών από ορκωτό ελεγκτή, εταιρείες προώθησης
προϊόντων ή ερευνών αγοράς, Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σε εταιρείες όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., προκειµένου να ελέγξουµε την
πιστοληπτική σας ικανότητα, εταιρείες ενηµέρωσης ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων, ελεγκτές, λογιστές, συµβολαιογράφοι, δικηγόροι,
δικαστικοί επιµελητές ή άλλοι οικονοµικοί ή επαγγελµατικοί σύµβουλοι). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία παραµένει υπεύθυνη για
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και ορίζει τα επιµέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύµβαση
µε τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων,
προκειµένου να διασφαλίζεται η συµφωνία της επεξεργασίας αυτής µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί
ελεύθερα και ανεµπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώµατα που του απονέµει το νοµικό πλαίσιο προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Επιπλέον η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδοµένα και σε άλλες εταιρείες των Οµίλων στους οποίους ανήκει, καθώς και
σε συνεργαζόµενες τρίτες εταιρείες (πχ. σε µέλη Κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών) µε σκοπό την παροχή ενηµέρωσης για την εικόνα
της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι
ισχύουν τα προαναφερόµενα σχετικά µε την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.
Χρονικό Διάστηµα Αποθήκευσης. Το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων αποφασίζεται µε βάση τα παρακάτω
ειδικότερα κριτήρια ανάλογα µε την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νοµικού
πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδοµένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται µε βάση σύµβαση, τα προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για την
εκτέλεση της σύµβασης και για τη θεµελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νοµικών αξιώσεων µε βάση τη σύµβαση.
Ποια είναι τα δικαιώµατά σας σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδοµένα. Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδοµένα
του οποίου είναι αντικείµενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαµβάνει τα ακόλουθα δικαιώµατα: ∆ικαίωµα πρόσβασης: Έχετε
δικαίωµα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωµα να έχετε πρόσβαση στα
δεδοµένα και να λάβετε συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία τους. ∆ικαίωµα διόρθωσης: Έχετε δικαίωµα να
µελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα ερχόµενοι σε επαφή µε τον
Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. ∆ικαίωµα διαγραφής: Έχετε δικαίωµα να υποβάλετε
αίτηµα διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων όταν τα επεξεργαζόµαστε µε βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειµένου να
προστατεύσουµε τα έννοµα συµφέροντα µας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύµβαση, υποχρέωση
επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων που επιβάλλεται από το νόµο, δηµόσιο συµφέρον), το εν λόγω δικαίωµα υπόκειται σε
συγκεκριµένους περιορισµούς ή δεν υφίσταται ανάλογα µε την περίπτωση. ∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωµα
να ζητήσετε περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αµφισβητείτε την
ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων και µέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδοµένων και
ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισµό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας,
σάς είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση, υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία
και µέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε
στην επεξεργασία. ∆ικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωµα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγµή στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδοµένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόµων
συµφερόντων που επιδιώκουµε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. ∆ικαίωµα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωµα να λάβετε χωρίς χρέωση τα
προσωπικά σας δεδοµένα σε µορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιµοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε
µε τις κοινώς διαδεδοµένες µεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωµα να µας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να
διαβιβάσουµε τα δεδοµένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωµα σας αυτό υπάρχει για τα δεδοµένα που µας
έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται µε αυτοµατοποιηµένα µέσα µε βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση
σχετικής σύµβασης. ∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωµα να
την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την
ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατά σας, µπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο
Προστασίας ∆εδοµένων (DPO), ήτοι τη ∆ικηγορική Εταιρεία «ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ταχυδρο
µική διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 103, 11521 Αθήνα, email: herondpo@andersenlegal.gr, τηλέφωνο: 210-3626971. Έχετε δικαίωµα
υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600,
Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδοµένων. Η Εταιρεία εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα µε στόχο την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και µη εξουσιοδοτηµένης ή/και
παράνοµης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου
και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι µη εξουσιοδοτηµένα τρίτα πρόσωπα
δεν θα αποκτήσουν ποτέ την δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρµοζόµενα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και
προβαίνοντας ενδεχοµένως σε χρήση προσωπικών δεδοµένων για µη εξουσιοδοτηµένους ή/και αθέµιτους σκοπούς.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή - Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων (DPO): Η εταιρεία «ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής στην παρούσα η «Εταιρεία»_µε έδρα στον ∆ήµο Αθηναίων, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85,
µε γραφεία, στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124, ΤΚ 11526, ενηµερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των
πελατών της, των προµηθευτών της, των µετόχων αυτής, ως και του υποψήφιου προσωπικού της), σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική
νοµοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων επικοινωνήστε απευθείας µε τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO στο email:
herondpo@andersenlegal.gr τηλέφωνο: 210-3626971, fax: 210-3626974.
Τι προσωπικά δεδοµένα επεξεργαζόµαστε; Τα προσωπικά δεδοµένα που µας παρέχετε [όπως ειδικότερα το
ονοµατεπώνυµό σας, η διεύθυνση κατοικίας σας,, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), ο αριθµός τηλεφώνου και ο αριθµός
FAX εφόσον υπάρχει, του Α.Φ.Μ και η ∆.Ο.Υ στην οποία ανήκετε, ηµεροµηνία γέννησης, αριθµός δελτίου ταυτότητας, επάγγελµα,κ.λ.π.
καθώς επίσης ο αριθµός παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φωτογραφίες από τον εκκαθαριστικό Λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος που
έχετε µε τον παραδοσιακό προµηθευτή σας) , τα επεξεργαζόµαστε µόνο όταν έχουµε νόµιµο λόγο να το κάνουµε.
Ποιοι είναι οι νόµιµοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων; (α) Η εκτέλεση σύµβασης που
µας αναθέτετε ή που προτίθεστε να µας αναθέσετε, όπως για παράδειγµα η εκτέλεση ενός έργου, ή η παροχή υπηρεσιών, µε σκοπό την
εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο, (β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόµων συµφερόντων, τόσο
των δικών σας όσο και των δικών µας. Έτσι, χρησιµοποιούµε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (CCTV) και κάµερες ασφαλείας
προκειµένου να είµαστε σε θέση να προστατεύουµε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και λοιπών εγκαταστάσεων της
Εταιρείας, καθώς επίσης, για τον ίδιο λόγο καταγράφουµε τα στοιχεία των επισκεπτών, εργολάβων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις
της Εταιρείας για να εκτελέσουν έργα κ.ο.κ. της Εταιρείας και τους χορηγούµε κάρτες πρόσβασης στους χώρους της Εταιρείας. (γ) η
συµµόρφωση µε υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόµο, όπως για παράδειγµα η δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων της ανώνυµης
εταιρίας (συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων φυσικών προσώπων, όπως µετόχων, µελών ∆.Σ. ή στελεχών της Εταιρείας), σύµφωνα µε
το άρθρ. 7β του Ν. 2190/1920, ως τροποποιηµένος ισχύει, η γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων στο Χρηµατιστήριο, η
διαχείριση αιτηµάτων για αποζηµίωση από προκληθέντα ατυχήµατα κατά την εκτέλεση ενός έργου, η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων
κτλ. (δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις που θέτει το νοµικό πλαίσιο. (ε) η πρόδηλη δηµοσιοποίηση
από το υποκείµενο των δεδοµένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου
των δεδοµένων ή άλλου φυσικού προσώπου (στην περίπτωση που το υποκείµενο είναι ανίκανο σωµατικά ή νοµικά να συγκατατεθεί)
είναι οι νόµιµοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόµαστε τυχόν παρεχόµενες πληροφορίες που αφορούν δεδοµένα υγείας.
Πώς και γιατί χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα σας; Για την ορθή τήρηση των συµβατικών µας
δεσµεύσεων και την διατήρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µας καθώς και της µεταξύ µας επικοινωνίας. Από την
µεταξύ µας συµβατική σχέση (είτε πρόκειται για σύµβαση εκτέλεσης εργασιών από εργολάβο/υπεργολάβο, σύµβαση προµήθειας,
σύµβαση παροχής υπηρεσιών κ.α., είτε πρόκειται για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων σε προσυµβατικό στάδιο), αντλούµε και
χρησιµοποιούµε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την οµαλή εξέλιξη της µεταξύ µας συνεργασίας, όπως ειδικότερα για την παροχή
εξουσιοδότησης του πελάτη προς την Εταιρεία για την παύση εκπροσώπησης µετρητή φορτίου & διακοπής ηλεκτροδότησης παροχής,
για την πιστοποίηση ενδείξεων µέτρησης και παραµέτρων γενικού τιµολογίου για αναθεώρηση λογαριασµού, για την περίπτωση
αµφισβήτησης λογαριασµού από τον πελάτη, για την τροποποίηση κατηγορίας τιµολογίου κατόπιν αιτήσεως του πελάτη, για απαλλαγή του
πελάτη από τον Φ.Π.Α, για την τροποποίηση της υφιστάµενης σύµβασης προµήθειας, για την περίπτωση της ανάκλησης από τον πελάτη
της πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασµών µέσω πιστωτικής κάρτας, για την καταγγελία της σύµβασης από τον πελάτη, για τη
διαχείριση των αιτηµάτων-παραπόνων του πελάτη, για την παροχή εξουσιοδότησης του πελάτη προς την Εταιρεία µας για την άρση
εκπροσώπησης µετρητή του πελάτη από άλλο προµηθευτή και την καταγγελία της σύµβασης, για την εκπροσώπηση νέας παροχής από
τον πελάτη, για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον πελάτη σε έκθεση της Εταιρείας µας, κ.α Για την επικοινωνία µας µαζί
σας και µε σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας: Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουµε µαζί σας µέσω email ή τηλεφώνου για
διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγµα για την ενηµέρωση αναφορικά µε την πορεία της µεταξύ µας συνεργασίας, για τον ορισµό
µιας επαγγελµατικής συνάντησης υποψηφίου προσωπικού, για την διαχείριση λοιπών αιτηµάτων ή παραπόνων σας κ.α. Για τη
συµµόρφωση µε τις νοµικές µας υποχρεώσεις: Όταν για παράδειγµα δηµοσιεύουµε στην ιστοσελίδα µας, στο διαδικτυακό χώρο του
ΓΕΜΗ, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή/και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων
φυσικών προσώπων), µε καταστατική εξουσιοδότηση ορίζουµε και γνωστοποιούµε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τρίτα φυσικά
πρόσωπα για τη διενέργεια πράξεων που άπτονται των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων. Για τη διαφύλαξη των εννόµων
συµφερόντων µας και την προστασία προσώπων και αγαθών. Όταν χρησιµοποιούµε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (CCTV) και
κάµερες ασφαλείας προκειµένου να είµαστε σε θέση να προστατεύουµε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των
εγκαταστάσεων της εταιρίας. Για την εγγραφή στα newsletters και την αποστολή ενηµερώσεων και προσφορών: Ζητούµε πρώτα τη
συγκατάθεσή σας και ακολούθως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας (email), για να λαµβάνετε newsletters της Εταιρείας
µας, σχετικά µε τις τελευταίες ενηµερώσεις και προσφορές µας. Με τη συγκατάθεση και την ακόλουθη εγγραφή σας, θα µπορείτε να
µένετε ενηµερωµένοι αναφορικά µε τις νέες υπηρεσίες και τις προσφορές µας, που αποστέλλουµε µέσω ηλεκτρονικών µηνυµάτων και
µηνύµατα κειµένου ή Instant messaging µέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγµα µε SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.). Για τη
∆ηµιουργία Λογαριασµού Μέλους: Για την δηµιουργία Λογαριασµού Μέλους θα πρέπει να µας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Για την παροχή πληροφοριών αναφορικά
µε τα οφέλη που θα αποκοµίσετε από τη σύναψη σύµβασης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος µε την Εταιρεία µας: Προκειµένου να σας
ενηµερώσουµε για το τι θα πληρώνατε αν ήσασταν πελάτης της Εταιρείας µας, θα χρειαστεί να µας αποστείλετε και να επεξεργαστούµε
φωτογραφία από τον εκκαθαριστικό λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος από τον παραδοσιακό προµηθευτή σας και τον τηλεφωνικό σας
αριθµό για να επικοινωνήσουµε µαζί σας µέσω viber. Για την εξατοµικευµένη επικοινωνία (profiling): Θέλοντας να σας προσφέρουµε
την καλύτερη δυνατή εµπειρία, τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συµβατικής µας σχέσης, ενδέχεται να
χρησιµοποιούνται για αποστολή εξατοµικευµένων ενηµερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριµένες
προϋποθέσεις που θέτει το νοµικό πλαίσιο.
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3.1.4. Έχει καταρτίσει και εφαρµόζει «Κώδικα ∆εοντολογίας Επικοινωνίας µε Πελάτη» µε στόχο την εν γένει προστασία των
καταναλωτών από µη διαφανείς, επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές επικοινωνίας και προώθηση προσφορών.
3.2.Ο. Πελάτης δηλώνει και εγγυάται προς τον Προµηθευτή ότι:
3.2.1. Έχει και διατηρεί σε ασφαλή κατάσταση τον/τους ευρισκόµενο/-ους στην Εγκατάστασή του Μετρητή/-ές, προκειµένου να
καθίσταται εφικτή η µέτρηση της απορροφώµενης από αυτόν/-ούς ηλεκτρικής ενέργειας και να καταστεί εφικτή η εκτέλεση της
Σύµβασης.
3.2.2. Θα εξοφλεί νοµίµως και εµπροθέσµως όλους τους Λογαριασµούς που του αποστέλλει ο Προµηθευτής, σύµφωνα µε τον Γ.Ο. 9.
3.2.3. Θα γνωστοποιεί εγγράφως στον Προµηθευτή την πρόθεση αποχώρησής του από την Εγκατάσταση, τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµέρες πριν τη σκοπούµενη ηµεροµηνία αποχώρησης, εφόσον δεν επιθυµεί την τροποποίηση της Σύµβασης λόγω µετεγκατάστασης
και στην περίπτωση αυτή ως ηµεροµηνία αυτοδίκαιης λύσης της παρούσας θα λαµβάνεται η Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, που ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει την αποχώρηση του ή δεν την
γνωστοποιήσει εµπροθέσµως, οπότε η Σύµβαση Προµήθειας εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης
του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη, όπου ως ηµεροµηνία αυτοδίκαιης λύσης της Σύµβασης Προµήθειας λαµβάνεται η ηµεροµηνία
παύσης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη, όπως αυτή καθορίζεται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τα οριζόµενα
στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων. Και στις δύο (2) ως άνω περιπτώσεις εφαρµόζονται όσα ορίζονται στον Γ.Ο. 11.5.
3.2.4. Θα ενηµερώσει εγγράφως τον Προµηθευτή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιθυµεί την τροποποίηση όρων της Σύµβασης
(ενδεικτικά: σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη όπως π.χ. της διευθύνσεως αποστολής των Λογαριασµών
Κατανάλωσης), υποβάλλοντας σχετική Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες προ της επιθυµητής ηµεροµηνίας τροποποίησης της
παρούσας.
4. ∆ιάρκεια
4.1. Υπό την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων της παρούσας, η Σύµβαση συµφωνείται αορίστου χρόνου και τίθεται σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία υπογραφής της από τα Μέρη. Η εκτέλεση της Σύµβασης αρχίζει κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας και λήγει κατά την Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
4.2. Με την υπογραφή της παρούσας, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Προµηθευτή να υποβάλλει στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής
Αίτηµα Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ΧΤ για τον/τους Μετρητή/-ές του, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γ.Ο. 3.1.2.
5. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Παροχής – Παραλαβής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Πρόσβαση σε Μετρητή/-ές
5.1. Ο Προµηθευτής θα παραδίδει την ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, ενώ ο Πελάτης θα την παραλαµβάνει στο/υς Μετρητή/-ές της
Εγκατάστασής του από το ∆ίκτυο σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη Νοµοθεσία.
5.2. Οι Μετρητές, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα σηµεία προµήθειας της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή,
καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων Μετρητών, την οποία καταρτίζει και τηρεί ο Αρµόδιος ∆ιαχειριστής. Ο Πελάτης ευθύνεται για την
φύλαξη της Εγκατάστασης καθώς και των συσκευών του Αρµοδίου ∆ιαχειριστή που βρίσκονται στην Εγκατάστασή του και υπόσχεται
ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επαφή, επέµβαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση της Εγκατάστασης και των εντός αυτής
συσκευών, συµπεριλαµβανοµένων του/των Μετρητή/-ών. Σε κάθε περίπτωση βλάβης, φθοράς, ή αλλοίωσης της Εγκατάστασης
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας µετά από επέµβαση του Πελάτη ή των προστηθέντων αυτού, ο Πελάτης ρητώς αποδέχεται την ιδία
ευθύνη του.
5.3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης αντιληφθεί ότι κάποιος ή/και κάποιοι Μετρητής/-ές έχει/-ουν υποστεί ζηµιά ή βλάβη,
οφείλει να ενηµερώσει αµέσως τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή και τον Προµηθευτή, εγγράφως.
5.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης µεταφερθεί, αποκτήσει ή δηµιουργήσει νέα Εγκατάσταση, που θα απαιτεί νέα σύνδεση
µε το ∆ίκτυο, ή/και νέο/νέους Μετρητή/-ές, τότε ο Πελάτης φέρει την υποχρέωση της προµήθειας του/των ως άνω Μετρητή/-ών, σε
συνεργασία µε τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου.
5.5. Οποιεσδήποτε δαπάνες προµήθειας, εγκαταστάσεως ως και συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισµού µεταξύ των σηµείων
συνδέσεων του/των Μετρητή/-ών και των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πελάτη, βαρύνουν τον τελευταίο
αποκλειστικώς.
5.6. Ο Πελάτης οφείλει να επιτρέπει στους εξουσιοδοτηµένους προστηθέντες, εκπροσώπους, υπαλλήλους, υπεργολάβους κ.ο.κ. του
Αρµοδίου ∆ιαχειριστή την πρόσβαση στην Εγκατάστασή του ώστε αυτοί να δύνανται να εκπληρώνουν τις αρµοδιότητες και
υποχρεώσεις τους κατά τους όρους της Σύµβασης και την κείµενη νοµοθεσία.
5.7. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση µόνιµης βλάβης του/των Μετρητή/-ών, ο Αρµόδιος ∆ιαχειριστής υποχρεούται να
µεριµνήσει για την άµεση αντικατάσταση του/των Μετρητή/-ών, ενηµερώνοντας σχετικά τον Προµηθευτή για την τελική χρέωση του
κόστους του/των Μετρητή/-ών.
6. Μετρήσεις και Εκτιµήσεις Κατανάλωσης
6.1. Οι µετρήσεις των ποσοτήτων που καταναλώνονται από τον Πελάτη διενεργούνται από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
6.2. Ρητώς συµφωνείται µε την παρούσα ότι το σύνολο της καταµετρηθείσας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας θα λογίζεται ως
ηλεκτρική ενέργεια η οποία παρασχέθηκε από τον Προµηθευτή. Με την επιφύλαξη του Γ.Ο. 6.6, τα µετρητικά δεδοµένα που
αποστέλλονται στον Προµηθευτή από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή προκειµένου ο Προµηθευτής να προβεί στην τιµολόγηση του Πελάτη,
αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων του Προµηθευτή έναντι του Πελάτη.
6.3. Η κατά τα επόµενα άρθρα τιµολόγηση της στον Πελάτη καταλογιζόµενης ενέργειας σε κιλοβατώρες (kWh) διενεργείται (α)
µηνιαίως σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις από ιστορικά στοιχεία του Πελάτη που παρέχει ο Αρµόδιος ∆ιαχειριστής και (β) ανά
Εκκαθαριστική Περίοδο βάσει των µετρηθεισών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταµετρώνται στον/στους Μετρητή/-ές του
Πελάτη.
6.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής αδυνατεί να εκδώσει Λογαριασµό βάσει των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που
µετρήθηκαν πραγµατικά, είτε λόγω βλάβης Μετρητή, είτε λόγω καθυστερήσεως στην αποστολή ή ακόµα και λόγω µη αποστολής των
µετρήσεων από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή, ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε εύλογη εκτίµηση των χρεώσεων που θα
επιβάλλει εις τον Πελάτη, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες µετρήσεις ή τα ιστορικά στοιχεία του Πελάτη. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να
αναπροσαρµόσει τους Λογαριασµούς αυτούς µόλις οι πραγµατικές ποσότητες καταστούν διαθέσιµες. Εάν οι πραγµατικές ποσότητες
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, ο υπολογισµός τους γίνεται βάσει των εκκαθαρισµένων από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή
ποσοτήτων.
6.5. Η διαδικασία εκτίµησης της κατανάλωσης του Πελάτη θα στηρίζεται στις πιστοποιηµένες καταµετρήσεις προς εκκαθάριση που θα
έχει λάβει ο Προµηθευτής από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή, για το χρονικό διάστηµα της εκπροσώπησης της Εγκατάστασης του Πελάτη
από τον Προµηθευτή ενώ στις περιπτώσεις που ο Προµηθευτής δεν έχει λάβει τις παραπάνω καταµετρήσεις έστω και µία φορά, η
διαδικασία εκτίµησης της κατανάλωσης του Πελάτη θα στηρίζεται: α) στα ιστορικά στοιχεία µετρήσεων της Εγκατάστασης που
λαµβάνει ο Προµηθευτής από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, τα οποία αφορούν στο χρονικό διάστηµα της εκπροσώπησης της Εγκατάστασης
του Πελάτη από άλλους Προµηθευτές και β) στο προφίλ καταναλώσεων βάσει καταµετρήσεων που είναι διαθέσιµες στη βάση του
Προµηθευτή για Παροχές αντίστοιχου µεγέθους µε παρόµοια χρήση (µέσος όρος καταναλώσεων για αντίστοιχες Παροχές και για
αντίστοιχους µήνες παρελθόντων ετών). Ο τρόπος υπολογισµού του µέσου όρου καταναλώσεων, που θα χρησιµοποιείται ως βάση για
τον υπό έκδοση Έναντι Λογαριασµό, ορίζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr.
6.6. Κάθε Μέρος έχει το δικαίωµα να απαιτήσει τον έλεγχο του/των Μετρητή/-ών, όταν θεωρεί ότι δεν είναι ακριβής και φέρει το
κόστος του ελέγχου αυτού/-ών, αν αποδειχθεί ότι η λειτουργία του/των Μετρητή/-ών είναι ακριβής. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι
η λειτουργία του/των Μετρητή/-ών δεν είναι ακριβής, ο Προµηθευτής οφείλει να αναπροσαρµόσει τα ποσά που χρεώθηκαν ενώ το
κόστος του ελέγχου στην περίπτωση αυτή βαρύνει τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή. 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 στον Γ.Ο. 9.
7. Χρεώσεις - Συµφωνηθείσες Τιµές
7.1. Ο Προµηθευτής προβαίνει σε διακριτές χρεώσεις του Πελάτη, ήτοι για την κατανάλωσή του ως ακολούθως: (α) «Ανταγωνιστικές
Χρεώσεις» για την Ηλεκτρική Ενέργεια (ισχύς, ενέργεια, εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, χρέωση παγίου), όπως αυτές
καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους, το ποσό των οποίων εξάγεται από την εφαρµογή επ’ αυτών της Ρήτρας Προσαρµογής του
παρόντος όρου περίπτωση (δ), (β) «Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις» (∆ίκτυο Μεταφοράς, ∆ίκτυο ∆ιανοµής, ΕΤΜΕΑΡ, Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας, και Λοιπές Χρεώσεις), (γ) τις «Συµπληρωµατικές Χρεώσεις» (Ε.Φ.Κ., Ειδικό Τέλος 5‰), (δ) τις Ρήτρες Προσαρµογής (σήµερα
εν ισχύι: ΛΠ, ΜΜΚΘΣΣ, Ρήτρα ΟΤΣ), (ε) τις Χρεώσεις ∆ήµων (∆ηµοτικά Τέλη, ∆ηµοτικοί Φόροι, ΤΑΠ), (στ) το Τέλος υπέρ ΕΡΤ καθώς και
οποιαδήποτε άλλη χρέωση, τέλος ή φόρο υποχρεούται να επιβάλλει στον Πελάτη εκ της εν γένει Νοµοθεσίας.
7.2. Ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις των Εµπορικών του Προγραµµάτων µετά την
παρέλευση έξι (6) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον Γ.Ο. 12.
Συµφωνείται ρητά ότι κάθε τροποποίηση των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα λαµβάνει χώρα µε τον
πρώτο Λογαριασµό που θα εκδίδεται µετά τον µήνα κατανάλωσης κατά τον οποίο εφαρµόστηκε η τροποποίηση µε ταυτόχρονη
παραποµπή στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr για πλήρη ενηµέρωση.
7.3. Το συνολικό ποσό των προ ΦΠΑ Ανταγωνιστικών Χρεώσεων θα εξάγεται κατόπιν εφαρµογής επ’ αυτού του Μέσου Προσαυξηµένου
Αθροίσµατος, ήτοι του αθροίσµατος (i) της ΟΤΣ, (ii) των µοναδιαίων χρεώσεων για τους ΛΠ και (iii) της Μοναδιαίας Χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ
κατά την περίοδο κατανάλωσης, των (i) έως και (iii) προσαυξηµένων κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών δικτύου, ο
οποίος καθορίζεται από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή και εγκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Οι τιµές της ΟΤΣ, των µοναδιαίων χρεώσεων για
τους ΛΠ και της Μοναδιαίας Χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς
(http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras και
http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras/ και
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H Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ.
Μεσογείων 85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, µε Αριθµό ΓΕΜΗ: 005805601000 και µε Κωδικό Μητρώου
Συµµετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προµηθευτής») και ο Πελάτης, τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται στη
συνηµµένη δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνάπτουν την
παρούσα σύµβαση και συµφωνούν για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Γ.Ο.)
1. Ορισµοί
1.1. Ως «Σύµβαση» νοείται η έγγραφη συµφωνία µεταξύ του Προµηθευτή και του Πελάτη για την προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και
αποτελείται, κατά σειρά ισχύος, από την Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους, όλα
δε τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο και καταργούν κάθε άλλη προηγούµενη έγγραφη ή προφορική
µεταξύ τους συµφωνία.
1.2. Οι όροι µε κεφαλαία και δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Γενικούς Όρους θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
στη Νοµοθεσία.
1.3. Συµφωνείται ότι τυχούσες τροποποιήσεις της Νοµοθεσίας στον βαθµό που είναι αναγκαστικού δικαίου, δεσµεύουν τα Μέρη από
την ηµεροµηνία ισχύος τους και ενσωµατώνονται χωρίς περαιτέρω τύπο ή διατύπωση στη Σύµβαση, τροποποιώντας ή καταργώντας
τυχόν υφιστάµενους όρους της Σύµβασης που έρχονται σε αντίθεση µε αυτούς, χωρίς η τροποποίηση αυτή να αποτελεί λόγο
καταγγελίας της Σύµβασης, εκτός εάν από την υιοθέτησή τους επέρχεται ουσιώδης δυσµενής επίδραση, η οποία δύναται να
καταστήσει ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση της Σύµβασης για κάποιο από τα Μέρη, το Μέρος αυτό θα δικαιούται να προβεί σε
καταγγελία της Σύµβασης µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών.
1.4. Για τους σκοπούς της Σύµβασης:
1.4.1. Ως «Ανταγωνιστικές Χρεώσεις» νοούνται τα οφειλόµενα ποσά που προβλέπονται στον Γ.Ο. 7.1 της Σύµβασης.
1.4.2. Ως «Αρµόδιος ∆ιαχειριστής» νοείται ο κατά περίπτωση εκ των ακολούθων αναγραφόµενων αρµόδιος φορέας, ήτοι:
• Ο «∆ιαχειριστής της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (η ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.).
• Ο «∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» (η ανώνυµη εταιρεία «∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.»).
• Ο «∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ιανοµής» (η ανώνυµη εταιρεία «∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας»
(εφεξής ∆Ε∆∆ΗΕ) στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του ελληνικού δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η διαχείριση του
δικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών).
• Ο «∆ιαχειριστής Μεταφοράς του Συστήµατος» (η ανώνυµη εταιρεία «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.»).
1.4.3. Ως «∆ίκτυο» νοείται το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Χαµηλή & Μέση Τάση) καθώς και τα Ηλεκτρικά
Συστήµατα των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νήσων.
1.4.4. Ως «Εγκατάσταση» νοείται κάθε εγκατάσταση κυριότητας ή/και εκµετάλλευσης του Πελάτη, η οποία προσδιορίζεται ειδικότερα
στην Αίτηση και στην οποία ο Προµηθευτής προµηθεύει Ηλεκτρική Ενέργεια.
1.4.5. Ως «Εκκαθαριστική Περίοδος» νοείται το χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών ή οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστηµα που
ορίζεται στη Νοµοθεσία, κατά την οποία πραγµατοποιούνται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, οι καταµετρήσεις της καταναλωθείσας
ηλεκτρικής ενέργειας του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη.
1.4.6. Ως «Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης» νοείται η εντολή που δίδει ο Προµηθευτής προς τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή προκειµένου να
παύσει η εκπροσώπηση του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη από τον Προµηθευτή.
1.4.7. Ως «Ευάλωτος Πελάτης» νοείται ο Πελάτης που πληροί τα κριτήρια που έθεσε η υπουργική απόφαση ∆5-ΗΛ/Β/Φ
1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β΄1521/21.06.2013).
1.4.8. Ως «Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται η πρώτη ηµέρα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον
Πελάτη από τον Προµηθευτή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
1.4.9. Ως «Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται είτε η ηµεροµηνία παύσης της εκπροσώπησης του/των
Μετρητή/-ων του Πελάτη από τον Προµηθευτή είτε η προηγούµενη της ηµέρας έναρξης ισχύος της δήλωσης εκπροσώπησης
Μετρητή/-ων από τον Προµηθευτή, όποια εκ των δύο (2) περιπτώσεων επέλθει νωρίτερα, όπως οι ηµεροµηνίες αυτές καθορίζονται
από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή και γνωστοποιούνται στον Προµηθευτή.
1.4.10. Ως «Κώδικες» νοούνται οι κατωτέρω αναγραφόµενοι, ήτοι:
- «Κ∆Ε∆∆ΗΕ»: Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 395/2016, ΦΕΚ
Β’ 78/2017).
- «Κ∆ΕΣΜΗΕ»: Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 57/2012,
ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012).
- «ΚΜ∆Ν»: Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 39/2014, (ΦΕΚ Β’
304/11.02.2014).
- «ΚΠΗΕ»: Ο Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013).
- «ΚΣΗΕ»: Ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 56/2012, ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012).
1.4.11. Ως «Λογαριασµός» νοείται ο Λογαριασµός προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και αποστέλλεται µηνιαίως από
τον Προµηθευτή στον Πελάτη και µε τον οποίο τιµολογείται η καταλογιζόµενη στον/στους Μετρητή/-ές του Πελάτη ηλεκτρική
ενέργεια, είτε µετρηθείσα (Εκκαθαριστικός Λογαριασµός) είτε εκτιµώµενη ( Έναντι Λογαριασµός).
1.4.12. Ως «ΛΠ» νοούνται οι Λογαριασµοί Προσαυξήσεων του Αρµόδιου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς του Συστήµατος, όπως αυτοί ορίζονται
κάθε φορά από το ρυθµιστικό πλαίσιο.
1.4.13. Ως «Μετρητής» νοείται η µετρητική διάταξη, η οποία έχει εγκατασταθεί στο σηµείο κατανάλωσης και σύνδεσης της
Εγκατάστασης του Πελάτη µε το ∆ίκτυο, υπό τα ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται στην Αίτηση.
1.4.14. Ως «Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά» (εφεξής Μ∆Ν) νοούνται τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.
1.4.15. Ως «Νοµοθεσία» νοούνται οι Νόµοι, οι Κώδικες καθώς και κάθε άλλη νοµοθετική, κανονιστική ή ρυθµιστική διάταξη που
ρυθµίζει, αφορά ή επηρεάζει τη Σύµβαση ή την εκτέλεσή της, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
1.4.16. Ως «Νόµοι» νοούνται ο Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286/22.12.1999) και ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011).
1.4.17. Ως «ΟΤΣ» νοείται η Οριακή Τιµή Συστήµατος, δηλαδή η 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 από αυτό. Η ΟΤΣ διαµορφώνεται από το 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. Στην ουσία η ΟΤΣ συµπίπτει µε την προσφορά της τελευταίας µονάδας
που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση.
1.4.18. Ως «ΡΑΕ» νοείται η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
1.4.19. Ως «Ρήτρες Προσαρµογής» νοούνται οι ρήτρες που προβλέπονται στον Γ.Ο. 7.1 της Σύµβασης.
1.4.20. Ως «Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων» νοείται η σχετική έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 7 του υπ’ αρ. 2016/679
Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR).
1.4.21. Ως «Σύστηµα» νοείται το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης).
1.4.22. Ως «Χρέωση Βάσει Μεσοσταθµικού Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Συµβατικών Σταθµών» ή «Χρέωση ΜΜΚΘΣΣ» νοείται η
τυχόν θετική διαφορά µεταξύ (α) 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 (β) 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 Κ∆ΕΣΜΗΕ), και αφετέρου των ποσών που χρεώνονται ή πιστώνονται
οι προµηθευτές στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των αποκλίσεων παραγωγής-ζήτησης για την ενέργεια αυτή.
2. Αντικείµενο
Από την Ηµεροµηνία Έναρξης µέχρι και την Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας:
2.1. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στην Εγκατάσταση σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και τις
διατάξεις της Νοµοθεσίας και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εµπροθέσµως και προσηκόντως τις αµοιβές και χρεώσεις που
προβλέπονται στην παρούσα και στην Νοµοθεσία για την σε αυτόν καταλογιζόµενη ηλεκτρική ενέργεια.
2.2. Ο Προµηθευτής θα είναι ο µοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Εγκατάσταση και ο Πελάτης υποχρεούται να
καταναλώνει την ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά ο ίδιος και µόνο για τη χρήση που προβλέπεται στη Σύµβαση και στη Νοµοθεσία.
3. Υποχρεώσεις - ∆ηλώσεις - Εγγυήσεις
3.1. Ο Προµηθευτής δηλώνει και εγγυάται προς τον Πελάτη ότι, ως έχει από το νόµο και τα συναλλακτικά ήθη υποχρέωση:
3.1.1. Θα τηρεί τη Νοµοθεσία.
3.1.2. Θα ενεργήσει κάθε νόµιµη προβλεπόµενη πράξη, προκειµένου να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, που τηρείται από τον
Αρµόδιο ∆ιαχειριστή, ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τον/τους Μετρητή/ές του Πελάτη.
3.1.3. Θα ανταποκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και θα διαχειρίζεται το σύνολο των
παραπόνων ή/και αιτηµάτων του Πελάτη, κατόπιν αµοιβαίας ενηµέρωσης και συνεργασίας, και θα παρέχει στον Πελάτη το σύνολο των
πληροφοριών που προβλέπονται από το νόµο σε σχέση µε το αντικείµενο της Σύµβασης.

Κωδικός Συνεργάτη
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ενηµερώσει σχετικώς τον Προµηθευτή κατά το δυνατόν συντοµότερα.
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προς τονηλεκτρικής
Αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
http://www.admie.gr/leitoyrgia-ded0mena/ekkatharisi-logariasmon-prosayxiseon/).
Πλέον συγκεκριµένα
Μέσο Προσαυξηµένο
Άρθρο Γ12: Περίοδος Έναρξης Προµήθειας Ρητώς συµφωνείται ό
τιµολογίων
στον Πελάτη το(«Λογαριασµός»)
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7.3.4. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το ελάχιστο και το µέγιστο όριο καθώς και οι τιµές των επί µέρους µεταβλητών του Μέσου
έχουν
αποσταλεί
το ∆ιαχειριστή
του Συστήµατος
Προµηθευτή
και αφορούν
αµέσως
τη Σύµβαση, στον
κοινοποιώντας
σχετικό
έγγραφο. το εκάστοτε χρονικό
Προσαυξηµένου Αθροίσµατος (όπως ορίζονται στον Γ.Ο. 7.3.3) που θα λαµβάνονταιµετρήσεων
υπόψη για τα
τηνοποία
πίστωση
ή χρέωση
τωναπό
Ρητρών
πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας), εκφεύγων δε του ελέγχ
11.5.
Σε
όλες
τις
ανωτέρω
περιπτώσεις
τα
αποτελέσµατα
της
καθ’
οιονδήποτε
τρόπο
λύσης
της
Σύµβασης
επέρχονται
κατάεκτηντης Συµβάσεως σε τέτοι
Προσαρµογής του Προµηθευτή, κατά τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα, θα είναι ρητώςδιάστηµα
ορισµένατιµολόγησης
και αναρτηµένα
στην
ιστοσελίδα
του
(σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της παρούσης), καθώς και τις διακριτές χρεώσεις που
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
Ηµεροµηνία
Λήξης Προµήθειας
Ηλεκτρικής
Μέχρι τότε,του
ο Προµηθευτής
προµηθεύει
ηλεκτρική ενέργεια
στον Πελάτητουκαιυποχρεώσεων. Γ13.2 Ρη
www.heron.gr, όπως αυτά θα διαµορφώνονται σε τακτή βάση,
προβλέπονται από τον νόµο για το ηµερολογιακό διάστηµα
που αναγράφεται
στο τιµολόγιο.
Γ9.4Ενέργειας.
Υπό την επιφύλαξη
όρου
επαχθής η εκπλήρωση
των συµβατικών
ο Πελάτης
σε εξόφληση
όλων των
αµοιβών
χρεώσεων
για την προµηθευόµενη ηλεκτρική ενέργεια σύµφωνα µε τους
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Ηµεροµηνία
Ενάρξεως
ενέργειας,
ορίζεται
η πρώτη
8.1. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Προµηθευτή, ωςπληροφοριακά
εγγύηση για την
εµπρόθεσµη
Εάν ο Πελάτης στον
επιθυµεί
αντιρρήσεις
ή ενστον
γένειΠελάτη
ενστάσεις
µε την ορθότητα ή/και
διατάξεις του Άρθρου αυτού, έχει προγενεστέρως ειδοποιήσει το ταχύ
ηλεκτρικής
ενέργειας
από τονσχετικώς
Προµηθευτή.
Λογαριασµών, το χρηµατικό ποσό που αναφέρεται σχετικά στην Αίτηση. Το ποσόΛογαριασµό.
της εγγύησηςΓ9.5
θα περιλαµβάνεται
πρώτονα υποβάλλει
το ύψος
χρεώσεων έχει το δικαίωµα να το πράξει
εντός δέκα
13. εγγράφως,
Γεγονότα Ανωτέρας
Βίας πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από της
Λογαριασµό που θα αποστείλει ο Προµηθευτής στον Πελάτη εκτός εάν άλλως προβλέπεται
στηντωνΑίτηση.
εντός πέντε (5) ηµερών – το έτερο Μέρος, εγγράφως, για την επέλε
13.1. Για δεν
τουςακολουθήσει
σκοπούς της Συµβάσεως
«Γεγονός Ανωτέρας
Βίας» νοείται
γεγονός τοτου
οποίο
επηρεάζειΑνωτέρας
την εκτέλεση
8.2. Ο Προµηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως (συµπεριλαµβανοµένης
της καθ’ του
οιονδήποτε
τρόπο και
οιασδήποτε που ο Πελάτης
εξοφλήσεως
Λογαριασµού.
Σε περίπτωση
την ως άνωωςπεριγραφόµενη
διαδικασία
και ο οιοδήποτε
επικαλείται
Γεγονότος
Βίαςτηςκαι της εφαρµογής των
µη δυνάµενο
προβλεφθεί
ή προληφθεί
τηνείσπραξη
επιµέλεια του συµβαλλοµένου Μέρους που το επικαλείται (όπως
διάρκειας ανανεώσεως ή παρατάσεως ισχύος αυτής) διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει
το ποσό
της Εγγυήσεως
σε περίπτωση
Λογαριασµός
παραµένει
ανεξόφλητος,
ο ΠροµηθευτήςΣυµβάσεως,
έχει δικαίωµα
να λάβει ναοιοδήποτε
πρόσφορο
µέτροπαρά
για την
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή των δυσµενών
ενδεικτικώς: θεοµηνίες, στάσεις κατά του πολιτεύµατος, πόλεµοι, εξεγέρσεις, σεισµοί, καταιγίδες, τυφώνες, πληµµύρες, εκρήξεις,
κατά την οποία παρατηρείται σηµαντική απόκλιση της µέγιστης µηνιαίας χρέωσης κατανάλωσης
(προ
φόρων)
του
Πελάτη
σε
σχέση
µε
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προσαυξηµένων κατά το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Γ9.6 Ο Λογαριασµός εξοφλείται δια
αµέσως και
µετάπαρεµβάσεις
της παρελεύσεως
του,αρχών
όλων(π.χ.
των υποχρεώσεων που απορ
απεργίες υπό αναγνωρισµένων ενώσεων εργαζοµένων, ανταπεργίες, µέτρα, απαγορεύσεις
δηµοσίων
το εκτιµηθέν ποσό που χρησιµοποιήθηκε αρχικώς για τον καθορισµό της Εγγυήσεως ή σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης
ή εµβάσεως
στον τραπεζικό
του Προµηθευτή
που αναγράφεται
στον Λογαριασµό
ή/και µε άλλους
ότι η επέλευση
Ανωτέρας
αστυνοµία,
πυροσβεστική),
τροµοκρατικές
ενέργειες, παρεµπόδιση
των παρεχοµένων
υπηρεσιώνΓεγονότος
από τοπικούς
φορείςΒίας,
ή/καιεπηρεάζοντος την εκτέλε
εξοφλήσεως των Λογαριασµών. Προς τούτο ο Προµηθευτής ενηµερώνει εγγράφωςκαταθέσεως
τον Πελάτη για
την αναπροσαρµογή
µέσω λογαριασµό
του
τρόπους που αναγράφονται σ’ αυτόν. Ενδεχόµενα τραπεζικά
έξοδα
κατ’ αποκλειστικότητα
Πελάτη
ώστεδιασυνδέσεις
τρόποτηςδικαίωµα
αποζηµιώσεως
δι’ οιονδήποτε των Μερών.
κατοίκους
της βαρύνουν
περιοχής, τεχνικοί
περιορισµοί καιτον
βλάβες
στιςούτως
διεθνείς
χώρας ή/και
σε άλλα διασυνδεδεµένα
τρέχοντος Λογαριασµού και χρεώνει ή πιστώνει τη διαφορά στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό.
που θα εισπραχθεί
από τονµεΠροµηθευτή
να αντιστοιχεί
στο ποσό
που αναγράφεται
στον Λογαριασµό.
Ενδεικτικά
συστήµατα
µεταφοράς
ενεργείας,
τεχνικοί περιορισµοί
και βλάβες
στο Σύστηµα Μεταφοράς
και στοΥπαναχώρηση
∆ίκτυο ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής
8.3. Σε περίπτωση λήξεως ή/και καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως της Συµβάσεωςτοτοτελικό
ποσό ποσό
της Εγγυήσεως
συµψηφίζεται
το
Άρθρο Γ14:
Ο Πελάτης
δικαιούται να υπαναχωρήσει
συµπεριλαµβανοµένου
τουτο∆ικτύου
Μ∆Ν, τυχούσες
ενέργειες ή παραλείψεις
του
∆ιαχειριστή
του
Συστήµατος
και τουτης από τον ίδιο. Σε περ
πληρωτέο ποσό του Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασµού, ήτοι της κατανάλωσης έωςαναφέρεται
την Ηµεροµηνία
Προµήθειας
Ηλεκτρικής
ότι οΛήξης
Λογαριασµός
περιέχει
κατ’ ελάχιστοΕνέργειας
τις ακόλουθες
υποχρεωτικές από
νόµο αναφορές:
I) Προσδιορισµό
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή
∆ιαχειριστή
του
∆ικτύου,
οι
οποίες
έχουν
ως
αποτέλεσµα
την
µη
τήρηση
και
εφαρµογή
του
κανονιστικού
πλαισίου
της
αγοράς
Ενέργειας, κατόπιν της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύµβασης. Τυχόν πιστωτικό
υπόλοιπο
που
θα
προκύψει
µετά
τον
,
κατά
τα
της Βασικής ή της Ειδικής Κατηγορίας Πελατών στην οποία απευθύνεται. II) ∆ιαχωρισµό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε
διαστήµατος των δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών, αυτές βα
ηλεκτρικής
ενέργειας)
και το διαχωρισµό
οποίο εκφεύγει
του ελέγχουχρεώσεων
του Μέρους
δυσµενώς κατά την εκπλήρωση των
ανωτέρω, συµψηφισµό θα επιστρέφεται ατόκως στον Πελάτη εντός ενός (1) µηνός
από Χρεώσεων
την έκδοσηΠροµήθειας
του Τελικού και
Εκκαθαριστικού
οµάδα
σε οµάδα Ρυθµιζόµενων
Χρεώσεων
και διακριτό
των επιµέρους
των που επηρεάζεται
Άρθρο
Γ15: Εµπιστευτικότητα
Εχεµύθεια Γ15.1 Τα ώ
υποχρεώσεών του εκ της Συµβάσεως σε τέτοιο βαθµό, ώστε να καθίσταται αδύνατη
ή υπέρµετρα
επαχθής η εκπλήρωση–των
Λογαριασµού και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα έχει ήδη γνωστοποιήσει εγκαίρως στον Προµηθευτή τα απαραίτητα στοιχεία
ανωτέρω δύο οµάδων. III) Για κάθε επιµέρους χρέωση, διακριτή αναγραφή της υπηρεσίας ή του τέλους στο οποίο αφορά η
οι
Εµπιστευτικές
Πληροφορίες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κ
συµβατικών του υποχρεώσεων.
του τραπεζικού λογαριασµού του για την επιστροφή του εν θέµατι πιστωτικού υπολοίπου.
χρέωση, του τρόπου υπολογισµού της χρέωσης, των µεγεθών
που τιµολογούνται,
τιµώνούτε
χρέωσης,
13.2. Ρητώς
συµφωνείται ότιτων
τα αντίστοιχων
Μέρη δε θαµοναδιαίων
φέρουν ευθύνη
θα θεωρηθεί ως
αθέτηση
των εκ
της Συµβάσεως
9. Τιµολόγηση – Όροι Πληρωµής
εµπορικά
απόρρητα
καθώς καιαπορρεουσών
να επιδεικνύουν ιδιαίτερη εµπιστευ
τηνγια
περίοδο
χρέωσηςηλεκτρικής
και των παραµέτρων
της χρέωσης.τους,
IV) Αναφορά
τηςυπερηµερίας
περιοδικότητας
έκδοσηςεκπληρώσεως
Λογαριασµώντων συµβατικών
υποχρεώσεών
η περίπτωση
ή αδυναµίας
τουςναυποχρεώσεων
Ανωτέραςή Βίας.
9.1. Ο Προµηθευτής εκδίδει και αποστέλλει µηνιαίως στον Πελάτη τους Λογαριασµούς
την προµήθεια
ενέργειας υπολογισµού
της
µπορούσε
αποκαλύψει,λόγω
δηµοσιεύσει
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο
ήτοι έναντι ή εκκαθαριστικών,
και του
τρόπουπουπροσδιορισµού
χρεώσεων
των λογαριασµών
που
Το Μέρος
επικαλείται τουτων
Γεγονότος
Ανωτέρας
Βίας και της εφαρµογής
των
παρόντος Άρθρου,
υποχρεούταιστιγµή, οιαδήποτε εκ των
Εγκατάστασής του, βάσει είτε εκτιµώµενης είτε καταµετρούµενης κατανάλωσης («Κατανάλωσης,
Έναντι» και «Εκκαθαριστικοί»).
Ο Λογαριασµός καθώς 13.3.
ενδιατάξεων
µέρει, γιατου
οποιονδήποτε
λόγο, οιαδήποτε
καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια
την απαιτούµενης
αποτροπή των δυσµενών
επιπτώσεων του γεγονότος αυτού και την ανάληψη αµέσως
αποστέλλεται είτε σε φυσική µορφή µέσω ταχυδροµείου είτε σε ηλεκτρονική µορφή
µέσωβάσει
ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
στην V) Το ναποσό
εκδίδονται
εκτιµώµενης
κατανάλωσης.
ή τη µεθοδολογία
υπολογισµούγιατης
χρηµατικής
γνώση αυτών κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης. Γ15.2 Τα ώ
µετάαναπροσαρµογής
της τυχόν παρέλευσής
του, όλων τωνVII)υποχρεώσεών
που απορρέουν εκ της Σύµβασης.
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση. Ρητώς συµφωνείται ότι οι Λογαριασµοί
εγγύησης.που
VI) εκδίδονται
Αναφορά και
της αποστέλλονται
µεθόδου και από
των κριτηρίων
των χρεώσεων.
Αναφορά τωντουεναλλακτικών
προκειµένου
ουδείς εκ του
13.4.
συµφωνείται
ότι η επέλευση
Γεγονότος
Ανωτέρας Βίας, τρόπο
που δύναται νααπαραίτητα
επηρεάσειµέτρα
την εκτέλεση
της Συµβάσεως,
δεν προσωπικού των, των εκ
τον Προµηθευτή στον Πελάτη, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ύπαρξη, την έκταση,
την πληρωµής
αξία και την(π.χ.
χρέωση
των παροχών
τρόπων
µε πάγια
εντολή)καικαθώς και
τηνΡητώς
ενδεχόµενη
σύνδεση
του τιµολογίου
µε συγκεκριµένο
άνω αναφερόµενη υποχρέωση τηρήσεως εµπιστευτικότητος και εχεµυ
θεµελιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαίωµα αποζηµιώσεως δι’ οιονδήποτε των Μερών.
αξιώσεων που ενσωµατώνουν.
πληρωµής.
VIII)
Πλήρη
στοιχεία
του
Προµηθευτή.
IX)
Πλήρη
στοιχεία
του
Πελάτη.
X)
Στοιχεία
Μετρητή/-ών.
XI)
∆ιεύθυνση
διαθέτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο εις πρόσωπα απαραίτη
14. Υπαναχώρηση
9.2. Ο Πελάτης υποχρεούται στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Λογαριασµού που εκδίδεται από τον Προµηθευτή έως και την
Εγκαταστάσεως
Κατανάλωσης.ηµέρες
XII) Ηµεροµηνίες
Έναρξης
Λήξης της
Περιόδου Κατανάλωσης.
Καταληκτική
Ο Πελάτηςκαιδικαιούται
να υπαναχωρήσει
αζηµίως από XIII)
τη Σύµβαση,
εντός δεκατεσσάρων
ηµερών
αναγραφόµενη σε αυτόν ηµεροµηνία πληρωµής («δήλη ηµέρα»), η οποία θα απέχει
είκοσι (20) ηµερολογιακές
από την
την έκταση(14)πουηµερολογιακών
απαιτείται κάθε
φορά από
και τατηνοποία πρόσωπα θα δεσµε
ηµεροµηνία
εξόφλησης
του
Λογαριασµού.
XIV)
Ποσά
τυχόν
παρελθόντων
ανεξόφλητων
λογαριασµών
µε
τόκους
υπερηµερίας.
υπογραφή της από τον ίδιο. Σε περίπτωση που προκύψουν χρεώσεις εντός τουΟιωςόροι
άνωπουδιαστήµατος
παράδοση του Λογαριασµού στο ταχυδροµείο ή την αποστολή του µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Από την επόµενη της
περιέχονταιτωνστοδεκατεσσάρων
παρόν Άρθρο (14)
δεν περιορίζουν ούτε καταρ
XV) Τυχόνληξιπρόθεσµη
ποσά πιστώσεως.
XVI) Στοιχεία
των µετρήσεων
για την ηµερών,
περίοδο αυτές
κατανάλωσης.
XVII)Πελάτη.
Την ποσότητα ηλεκτρικής
ηµερολογιακών
βαρύνουν τον
καταληκτικής ηµεροµηνίας εξοφλήσεως του Λογαριασµού, η σχετική οφειλή καθίσταται
και απαιτητή.
Για κάθε
οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες: α) τη στιγµή της αποκαλύψεώς τους
15. Προστασία
Προσωπικού
Χαρακτήρα
ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή, ο Πελάτης επιβαρύνεται µεενέργειας
τόκο υπερηµερίας,
υπολογιζόµενο
µε βάση τοκαι πωλήθηκε
και ισχύος
που καταµετρήθηκε
σε KWh∆εδοµένων
ή / και σε
MWh. XVIII)
Ποσά καθαρής χρέωσης για
δηµοσιεύσεώς των, ή β) ευρίσκοντο εις την κατοχή συµβαλλοµέν
15.1. Ο Πελάτης
ότι οΣυνολικό
Προµηθευτής
και επεξεργάζεται
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις
νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας, από την επόµενη ηµέρα που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη
απαιτητή, και
µέχρι πλήρους
και
κατανάλωσηκαιηλεκτρικής
ενέργειας.
XIX) Ανάλυση
τυχουσών
λοιπών αναγνωρίζει
χρεώσεων. XX)
ποσότηρεί
χρέωσης.
XXI) Τρόπος/οι
ή γ) αποκτήθηκαν
από συµβαλλόµενο Μέρος νοµίµ
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 και της Ελληνικής νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένωναποκαλύψεώς
των Ν. 3471/2006των,
& 4624/2019
και ρητά συναινεί
ολοσχερούς εξοφλήσεώς της.
εξόφλησης του Λογαριασµού. XXII) Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασµών του Προµηθευτή.
η δηµοσίευσή
έχει εγκριθεί
κατόπιν
δια του παρόντος στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων αυτού από τον Προµηθευτή,
υπό τηντους
επιφύλαξη
του άρθρου
11 τουεγγράφου προηγουµένης
9.3. Εάν ο Πελάτης επιθυµεί να υποβάλλει αντιρρήσεις ή εν γένει ενστάσεις σχετικώς µε την ορθότητα ή/και το ύψος των χρεώσεων
Άρθρο
Ποιότητα
Γ10.1
Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να ενεργεί κατά τα συναλλακτικά
Ν. 3471/2006.
επιβάλλεται να αποκαλυφθούν δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφά
έχει το δικαίωµα να το πράξει εγγράφως, εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών
απόΓ10:
της εξοφλήσεως
τουΕξυπηρέτησης
Λογαριασµού. Η
για τηπου
βελτίωση
τηςδενποιότητας
εξυπηρέτησης
του ΟΠελάτη.
Εξυπηρέτησης
περιλαµβάνει
ποιότητα του στον
15.2.
ΠελάτηςΗµεΠοιότητα
την υπογραφή
της Σύµβασης
δίνει τη ρητήτηνσυγκατάθεσή
Προµηθευτή
να καταγράφει
να καταρτίζειΜέρη και µετά την καθ’ ο
υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλει την εκ του Γ.Ο. 9.2 υποχρέωση του Πελάτη. Σεήθη
περίπτωση
ο Πελάτης
ακολουθήσει
την
εχεµύθειας
δεσµεύει
τα ώδε και
συµβαλλόµενα
∆εδοµένων,
βάσειτου
τωνΠροµηθευτή
Λογαριασµώναφορά
και τιςσε
συναλλαγές
µε τον
ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη
ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία και ο Λογαριασµός παραµένει ανεξόφλητος, ουπηρεσιών
ροµηθευτής(επίπεδο
έχει δικαίωµα
να λάβει οιοδήποτε
εξυπηρέτησης
Πελάτη). Γ10.2 Αρχεία
Η ποιότητα
υπηρεσιών
υπηρεσίεςτουπριν
απόΠροµηθευτή,
Άρθρο
Γ16: Εφαρµοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορώ
ορθής διαχειρίσεως
δραστηριοτήτων
του Προµηθευτή
και συµµορφώσεως
τις εν γένει νοµοθετικές διατάξεις.
πρόσφορο µέτρο για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών προσαυξηµένων κατά
νόµιµο τόκο
τη τοσύνδεση
τωνυπερηµερίας.
εγκαταστάσεων (λ.χ. άµεση ανταπόκριση
σε αίτησητωνπροµήθειας,
ακριβής
υπολογισµός
χρεώσεων του µετους
νόµουςότικαι
τις διατάξειςστηντουκαταχώριση
Ελληνικού ∆ικαίου. Γ16.2 Τα Μ
15.3. Με την
της Σύµβασης,
ο Πελάτης
και δηλώνει
συγκατατίθεται
9.4. Ο Λογαριασµός εξοφλείται µε κατάθεση ή έµβασµα στον τραπεζικό λογαριασµό
του Προµηθευτή
που εκτέλεση
αναγράφεται
στον προµήθειας)
προµήθειας,
ακριβόχρονη
εργασιών
εάνυπογραφή
απαιτούνται
τέτοιες καθώς
καισυναινεί
σε υπηρεσίες
µετάρητώς
τη και ανεπιφυλάκτως
ανακύψουν
διαφορές
την εκτέλεσηστοτης παρούσης θα προσπα
των προσωπικών του δεδοµένων (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ο.κ.), καθώς
και των
στοιχείωνκατά
του Λογαριασµού
Λογαριασµό ή/και µε άλλους τρόπους που αναγράφονται σ’ αυτόν. Ενδεχόµενα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν κατ’ αποκλειστικότητα τον
σύνδεση των εγκαταστάσεων (λ.χ. εκτίµηση της καταναλώσεως, αποτελεσµατική εξυπηρέτηση µέσω υπηρεσίας
διευθετήσεως.
Γ16.3
λογισµικό πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship διαδικασίας
Management)φιλικής
που διατηρεί
ο Προµηθευτής
καιΕις περίπτωση αδυναµίας
Πελάτη ούτως ώστε το τελικό ποσό που θα εισπραχθεί από τον Προµηθευτή να αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται στον Λογαριασµό.
τους µετρητές,
τις χρεώσεις,
καταβολές,
προγραµµατισµός
τηλεφωνικής
παροχή
ρητώς αποδέχεται
τη χρησιµοποίηση
τωντιςστοιχείων
αυτών
από εξουσιοδοτηµένους,δεν
συµβεβληµένους
Προµηθευτή
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Λογαριασµός περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες υποχρεωτικές
απόεξυπηρετήσεως
το νόµο αναφορές:πελατών,
I) Τη Βασική
ή ενηµέρωσης,
προβλέπεται συνεργάτες
ειδικότερο του
τι ως
προς τον τρόπο επιλύσεως αυτ
και
πραγµατοποίηση
συναντήσεων
κατόπιν
σχετικού
αιτήµατος,
απάντηση
σε
γραπτές
οχλήσεις/επιστολές
του
Πελάτη,
αποκλειστικώς για τους σκοπούς της ενηµερώσεώς του για την ηλεκτρική ενέργεια,δικαστήρια
καθώς και για
της την
αποστολής
Λογαριασµών.
την Ειδική Κατηγορία Πελατών στην οποία απευθύνεται. II) Το διαχωρισµό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε οµάδα Ανταγωνιστικών
επίλυσητωνδιαφορών
που Οπροκύπτουν ή απορρέουν
ενέργειες
σχετικά χρεώσεων
µε την αποκατάσταση
συνδέσεωςΠελάτης
µετά από
διακοπή
λόγω πλήρους
της µη εξόφλησης,
επίσης
δικαιούται
προσβάσεωςτεκµηρίωση
στα δεδοµέναχρεώσεων,
που τον αφορούν,αυτής,
ως καιορίζονται
στην διόρθωσή
τους, αφού
Χρεώσεων Προµήθειας και σε οµάδα Ρυθµιζόµενων Χρεώσεων και διακριτό διαχωρισµό
των επιµέρους
των ανωτέρω δύο
τα ∆ικαστήρια
τωναπευθυνθεί
Αθηνών.
προς
τούτο
στο
αρµόδιο
Τµήµα
Εξυπηρετήσεως
Πελατών
του
Προµηθευτή.
οµάδων. III) Κάθε επιµέρους χρέωση, διακριτή αναγραφή της υπηρεσίας ή του αναγγελία
τέλους στο διακοπής
οποίο αφορά
η
χρέωση,
τον
τρόπο
της παροχής κ.ο.κ.).
Άρθρο Γ17: Τροποποιήσεις Γ17.1 Οι όροι της παρούσης
16. Εφαρµοστέο
∆ίκαιο
- Επίλυση
∆ιαφορών
υπολογισµού της χρέωσης, των µεγεθών που τιµολογούνται, των αντίστοιχων µοναδιαίων
τιµών
χρέωσης,
την περίοδοΓ11.1
χρέωσηςΥπό
καιτην επιφύλαξη
Άρθρο
Γ11:
Καταγγελία
των Ειδικών
Όρων
της παρούσης,
η Σύµβαση καταγγέλλεται από
τωνδιατάξεις
Μερών υπό
την επιφύλαξη
16.1. Η Σύµβαση διέπεται και ερµηνεύεται από τη Νοµοθεσία και εν γένει από τουςσυµφωνίας
νόµους και τις
του Ελληνικού
∆ικαίουτου όρου Γ7.5. Γ17.2 Σε
των παραµέτρων υπολογισµού της χρέωσης. IV) Την περιοδικότητα έκδοσης Λογαριασµών, ήτοι Έναντι ή Εκκαθαριστικών, καθώς και
τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µεκαι
έγγραφη
ειδοποίησή
του
προς
τον
Προµηθευτή.
Τα
αποτελέσµατα
της
εκδόσεως αποφάσεως αρµοδίων εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών κ
ερµηνεύεται σύµφωνα µε αυτές.
τον τρόπο προσδιορισµού των χρεώσεων του Λογαριασµού που εκδίδεται βάσει εκτιµώµενης κατανάλωσης. V) Το ποσό ή τη
καταγγελίας
επέρχονται
τριάντα
(30)
ηµέρες
από
την
επόµενη
της
ηµέρας
αποστολής
της
εγγράφου
ειδοποιήσεως
προς
τον
16.2. Τα Μέρη ρητώς συµφωνούν ότι σε περίπτωση κατά την οποία ανακύψουν διαφορές
εκτέλεσηο της
παρούσας δύναται
θα
µεθοδολογία υπολογισµού της απαιτούµενης χρηµατικής εγγύησης. VI) Τη µέθοδο και τα κριτήρια αναπροσαρµογής των χρεώσεων.
λειτουργίακατά
της την
παρούσης,
Προµηθευτής
να προβεί εις µονο
εφόσον
έχουν
οι Λογαριασµοί
και οι τυχούσες
υπόλοιπεςτιςχρεώσεις
προς τον µέσω
Προµηθευτή.
Επίσης
η διευθετήσεως.
προσπαθήσουν
να επιλύσουν
ως άνω διαφορές
διαδικασίας
φιλικής
VII) Τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής (π.χ. µε πάγια εντολή) καθώς και Προµηθευτή,
την ενδεχόµενη
σύνδεση
τουεξοφληθεί
Λογαριασµού
µε
ώστε η τελευταία να περιγράφει το σύνολο των νοµικών υποχρεώσεω
καταγγέλλεται
ελεύθερα
από τον Προµηθευτή
στον διευθετήσεως
Πελάτη, η οποία
έννοµα
16.3.µε
Σε έγγραφη
περίπτωσηεπιστολή
αδυναµίαςτου
φιλικής
τυχόνπαράγει
διαφορών,
και εφόσον δεν
προβλέπεται
ειδικότερη
διάταξη
ως
προς
τον
συγκεκριµένο τρόπο πληρωµής. VIII) Τα πλήρη στοιχεία του Προµηθευτή. IX) Τα πλήρηπαρούσα
στοιχεία του
Πελάτη. X) Τα στοιχεία
Μετρητή/-ών.
ισχύουν και να γνωστοποιεί εγγράφως την τροποποίηση εις τον Πελάτ
επιλύσεως
αυτών,
τους Ειδικούς
Όρους, αρµόδια δικαστήρια
XI) Τη διεύθυνση Εγκαταστάσεως Κατανάλωσης. XII) Τις ηµεροµηνίες έναρξης καιαποτελέσµατα
λήξης της περιόδου
οποία
τρεις (3)κατανάλωσης
µήνες µετάστην
την παραλαβή
της,τρόπο
µε την
επιφύλαξη
τουαπό
Άρθρου
Γ9 περί ληξιπροθέσµων
χρεώσεωνγιακαιτην επίλυση διαφορών που προκύπτουν ή απορρέουν εκ της
Άρθρο Γ18: Τελικές Διατάξεις Γ18.1 Η Σύµβαση ήτοι η Αίτη
παρούσης ήδικαιούται
εξ οιασδήποτε
τροποποιήσεως
ορίζονταιενέργειες,
τα ∆ικαστήρια
αφορά ο Λογαριασµός. XIII) Την καταληκτική ηµεροµηνία εξόφλησης του Λογαριασµού.
Τα ποσά
τυχόν παρελθόντων
τωνXIV)
κάτωθι
Γενικών
Όρων 11.2 καιανεξόφλητων
11.3. Γ11.2 Ο Προµηθευτής
να προχωρήσει
στιςαυτής,
ακόλουθες
εάν των
ο Αθηνών.
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής, αποτελεί το σύνολο τ
Τροποποιήσεις
Λογαριασµών µε τόκους υπερηµερίας. XV) Τα τυχόν ποσά πιστώσεως. XVI) Τα στοιχείαΠελάτης
των µετρήσεων
για την περίοδο
κατανάλωσης.
δεν εξοφλήσει
τον Λογαριασµό
Κατανάλωσης17.εντός
της οριζοµένης σ’ αυτόν προθεσµίας καταβολής: α. Αναγράφει
την προµήθεια
ηλεκτρικήςτροποποιήσεων
ενέργειας και της
καταργεί κάθε προηγούµεν
Με την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων, του Γ.Ο. 7.2 και της ενσωµάτωσης στη Σύµβαση
από τον Προµηθευτή
XVII) Την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος που καταµετρήθηκε και πωλήθηκε σε kWh ή / και σε MWh. XVIII) Τα ποσά
ποσό
αυτό
βεβαρηµένο
µε
το
το
ποσό
της
ληξιπρόθεσµης
οφειλής
στον
αµέσως
επόµενο
Λογαριασµό
και
προσθέτει
το
Νοµοθεσίας, οι παρόντες Γενικοί Όροι τροποποιούνται από τον Προµηθευτή µε σχετική
ατοµική
προς τον Πελάτη,
καθαρής χρέωσης για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. XIX) Την ανάλυση τυχόν λοιπών χρεώσεων. XX) Το συνολικό ποσό χρέωσης.
µεταξύ
τους.ενηµέρωση
Ρητώς συµφωνείται
ότι σεεξήντα
περίπτωση αντιθέσεως µεταξύ
νόµιµο
τόκο
υπερηµερίας
στο
συνολικό
οφειλόµενο
ποσό
του
νέου
Λογαριασµού
που
ο
Πελάτης
οφείλει
να
καταβάλει
εντός
(60) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων. Συµφωνείται
ατοµική και
ενηµέρωση
να
XXI) Τον/τους τρόπο/ους εξόφλησης του Λογαριασµού. XXII) Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασµών του Προµηθευτή.
Ειδικοίρητά
Όροι,ότιη ηδεόντως
νοµίµωςµπορεί
συµπληρωµένη
και υπογεγραµµέ
της κανονικής προθεσµίας εξόφλησης του νέου Λογαριασµού.
β. Αν παρέλθει
άπρακτη και
η δεύτερη
σειρά προθεσµία
πραγµατοποιείται
µε εναλλακτικούς
τρόπους
ήτοι κατά
ενδεικτικά
αλλά όχι περιοριστικά: τηλεφωνικά, µε επιστολή, µε ηλεκτρονικό
10. Ειδικές Ρυθµίσεις για την Προστασία Ευάλωτων Πελατών
ή η εκτελεστότης οιουδήποτε όρου της παρούσης δεν επηρεάζεται από
ταχυδροµείο,
µέσω σύντοµης
ειδοποίησης
οποίατούτο
περιλαµβάνεται
ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά, παραπέµποντας σε
10.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ανήκει στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών, νοείται
αυτοδικαίως
ότι η Σύµβασηδύναται
θα ενσωµατώνει
εξόφλησης,
ο Προµηθευτής
να καταστήσει τον
Πελάτη υπερήµερο
κατόπιν
εγγράφουηπρος
οχλήσεώς στο
του Λογαριασµό
και
εις ην περίπτωσιν τα Μέρη υποχρεούνται προς αντικατάσταση ακυρωθέ
κάθε περίπτωση στην
ιστοσελίδα
του Προµηθευτή
για πλήρη ενηµέρωση
τον παρόντα ειδικό όρο κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στη Σύµβαση.
να υποβάλει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή Εντολή Απενεργοποίησης
Μετρητή
Φορτίου
λόγω Ληξιπρόθεσµων
οφειλών. επί
Ο του περιεχοµένου της τροποποίησης.
Η παράλειψις οιουδήποτε Μέρους όπως εµµείνει στην αυστηρή τή
Τελικές
∆ιατάξεις
10.2. Η προθεσµία εξόφλησης του Λογαριασµού ορίζεται σε σαράντα (40) ηµέρες. Προµηθευτής ρητώς δηλώνει ότι θα κοινοποιεί την ως18.
άνω Εντολή στον Πελάτη. γ. Αν η ληξιπρόθεσµη οφειλή δεν εξοφληθεί
παρούσης
θα συνιστά
παραίτησή
εξ αυτού δια το µέλλον κα
18.1. Το κύρος ή η εκτελεστότητα οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης δεν επηρεάζεται
από τηνδεν
ακυρότητα
ή το µη
εκτελεστότουόρου
10.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει όρους της Σύµβασης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών, ο
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης µετρητή φορτίου, ο Προµηθευτής
αυτής, και σε τέτοια περίπτωση τα Μέρη υποχρεούνται στην αντικατάσταση του άκυρου
ή µη εκτελεστού
όρου µε
Προµηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει έγγραφη όχληση, θέτοντας παράλληλα προθεσµία τουλάχιστον εξήντα (60)
παρούσης
και άπαντες
οι ισοδύναµο
όροι της όρο.
Συµβάσεως θα παραµένουν σ
δύναται
να
καταγγείλει
την
παρούσα
Σύµβαση
Προµήθειας
υποβάλλοντας
στον
αρµόδιο
διαχειριστή
δήλωση
παύσης
18.2. Η παράλειψη οποιουδήποτε Μέρους να εµµείνει στην αυστηρή τήρηση εκ του µεταβίβαση
ετέρου Μέρους
οιουδήποτεαπό
όρουτοντηςΠροµηθευτή
Σύµβασης εις οιοδήποτε τρίτο φυ
ηµερολογιακών ηµερών για την άρση της παραβίασης και ενηµερώνοντάς τον για τις συνέπειες της τυχόν µη συµµόρφωσης του εντός
ή εκχώρηση
εκπροσώπησης,
ενηµερώνοντας
Τα αποτελέσµατα
επέρχονται
δενδ.συνιστά
παραίτησή τουτηςεξ κατά
αυτούτα
γιαανωτέρω
το µέλλον καταγγελίας
και από τη λήψη
µέτρων σύµφωνα συνδεδεµένη
µε τους όρους Εταιρεία
της Σύµβασης
και άπαντες
όροι
της ταχθείσας προθεσµίας. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Προµηθευτής
δικαιούται
να καταγγείλειανάλογα
αµέσως τον
τη Πελάτη.
του αυτού
Οµίλουοι Εταιρειών,
οιασδήποτε απαιτ
Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις
ουσιωδών ουσιώδεις
όρων της και
παρούσης
από τον σεΠελάτη,
αυτής συµφωνούνται
θα παραµένουν
πλήρη για
ισχύχρονικό
και ενέργεια.
Σύµβαση και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή άµεσα.
για την Γ11.3
παύση εκπροσώπησης
του Μετρητή
του παραβιάσεως
Πελάτη και απορρέει ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετά τη
18.3.ηµερών,
Επιτρέπεται
η µεταβίβασηδικαιούται
ή εκχώρηση
Προµηθευτήόχληση
εις οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδίως δε σε
Πελάτη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο Γ.Ο. 11.
διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερολογιακών
ο Προµηθευτής
να από
του τον
κοινοποιήσει
απαιτήσεων του Προµηθευτή απορρεουσών εκ της παρούσης συµφων
οποιαδήποτε
Εταιρεία
του αυτού
µε εποµένη
τον Προµηθευτή
10.4. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να υποβάλει στον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή Εντολή Παύσης
Εκπροσώπησης
να καταγγείλει
τη τουλάχιστον
υπερηµερίας,
θέτονταςή/και
παράλληλα
προθεσµία
τριάνταάλλη
(30)συνδεδεµένη
ηµερολογιακών
ηµερών
από την
ηµέρα Οµίλου
της Εταιρειών, οποιασδήποτε απαιτήσεως, δικαιώµατος ή
τρίτους
τηνΣύµβαση.
είσπραξηΙδιαιτέρως
των απαιτήσεών
αγωγής προς
που διατηρεί
κατάγια
τουτην
Πελάτη
ή σχετίζεται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο
µε τη
δε ως προςτου
τηνεφόσον ενηµερώσει προ
Σύµβαση για το χρονικό διάστηµα από την 1η Νοεµβρίου έως την 31η Μαρτίου καθώς
και κατάτης
τη οχλήσεως
διάρκεια των
µηνών από από
την 1η
αποστολής
υπερηµερίας
τον Προµηθευτή
τον Πελάτη
άρσηκαι
τηςαπορρέει
παράβασης.
Εάν η παραπάνω
αναγνωρίζει
ότι οσεΠροµηθευτής
τηρεί και των
επεξεργάζεται δεδοµένα πρ
είσπραξη απαιτήσεων του Προµηθευτή συµφωνείται ότι ο Προµηθευτής δικαιούται
να εκχωρήσει
τρίτους την είσπραξη
Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου.
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Προµηθευτής δικαιούται
να
προβεί
σε
άµεση
καταγγελία
της
παρούσης
και
να
απαιτήσει
απαιτήσεών του εφόσον ενηµερώσει προς τούτο εγγράφως τον Πελάτη.
10.5. Σε περίπτωση που ο Ευάλωτος Πελάτης χρήζει µηχανικής υποστήριξης ή έχει σοβαρά προβλήµατα υγείας ο Προµηθευτής
Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 και της Ελληνικής νοµοθεσίας συµπεριλαµβ
από
τον
αρµόδιο
∆ιαχειριστή
να
αποσυνδέσει
ή
να
απενεργοποιήσει
την
προµήθεια
του
Πελάτη
(Παύση
Εκπροσώπησης).
Γ
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήµερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών
παρόντος στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων αυτού από το
11.4 Σε περίπτωση
κάποιοµεσυµβαλλόµενο
Λογαριασµών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Προµηθευτής έχει αποστείλει προηγουµένως
στον Πελάτηπου
επιστολή
την οποία µέρος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη
ανωτέρω νόµου.
εκκαθάριση
ή σετου,διαδικασία
ή υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη συναφή διαδικασία επιφυλάσσει ο νόµος για
ενηµερώνει τον Πελάτη: (α) για τη δυνατότητα του Πελάτη για διακανονισµό πληρωµής
των οφειλών
(β) για την συναλλαγής
πρόθεσή του να
καταγγείλει τη Σύµβαση, τάσσοντας προθεσµία τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών, η οποία
και
παρήλθε
άπρακτη.
αφερέγγυους ή µειωµένης οικονοµικής θέσης υπόχρεους ή υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή τις ανωτέρω διαδικασίες, το µη
11. Καταγγελία
υπαίτιο µέρος δικαιούται να καταγγείλει αµέσως την παρούσα, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο. Γ11.5 Κατόπιν
11.1. Υπό την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων, η Σύµβαση καταγγέλλεται από τον καταγγελίας
Πελάτη οποτεδήποτε
και αναίτια
µε έγγραφη του Πελάτη, τυχούσες οφειλές του Πελάτη προς τον Προµηθευτή καθίστανται
της παρούσης
λόγω υπαιτιότητος
ειδοποίησή του προς τον Προµηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της καταγγελίας ο Πελάτης είτε δεν έχει ληξιπρόθεσµες
εν
τω
άµα
ληξιπρόθεσµες
και
απαιτητές
και επιπλέον ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει την εκτιµώµενη χρέωση για διάστηµα
οφειλές προς τον Προµηθευτή είτε έχει προβεί σε διακανονισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που απορρέουν από τη Σύµβαση
τριάντα (30) ηµερών, ελάχιστο διάστηµα προµηνύσεως της καταγγελίας της παρούσης ως και να ανορθώσει οιαδήποτε ζηµία
στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισµών που εφαρµόζει ο Προµηθευτής.
υπέστη
ο Προµηθευτής
υπαιτιότητας του Πελάτη. Γ11.6 Σε περίπτωση αποχωρήσεως του Πελάτη εκ της
11.2. Υπό την επιφύλαξη του Γ.Ο. 11.3, στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζειπου
όρους
της Σύµβασης,
οι οποίοι εξ
συµφωνούνται
άπαντες ουσιώδεις, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών, ο Προµηθευτής
δικαιούται νασυνεχίσεως
του
εγκαταστάσεώς
του και µη προθέσεως
της παρούσης, µε την επιφύλαξη του Γενικού Όρου 3.2, η παρούσα
κοινοποιήσει έγγραφη όχληση, θέτοντας παράλληλα προθεσµία τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών για τηνεφαρµοζοµένων
άρση της παραβίασης
λύεται αυτοδικαίως,
των και
προβλέψεων του Γενικού Όρου Γ11.1 ανωτέρω περί καταγγελίας εκ µέρους του
ενηµερώνοντάς τον για τις συνέπειες της τυχόν µη συµµόρφωσής του εντός της ταχθείσας
η παραπάνω προθεσµία
Πελάτη,προθεσµίας.
εκτός εάνΕάν
η αποχώρηση
οφείλεται σε περιστάσεις έκτακτου χαρακτήρα, τότε ο Πελάτης υποχρεούται όπως
παρέλθει άπρακτη, ο Προµηθευτής δικαιούται να προβεί σε άµεση καταγγελία της Σύµβασης και σε Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης

