
Άρθρο Ε 1. Αντικείµενο
Ε.1.1 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι, οι οποίοι αφορούν στη συµµετοχή του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή 
«EcoDrive HOME CHARGE», επισυνάπτονται στην δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
και υπερισχύουν οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ1.1 της Συµβάσεως. 
Ε.1.2 Το Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «EcoDrive HOME CHARGE» απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, 
µε οικιακές παροχές, οι οποίοι είναι, νόµιµοι κάτοχοι ηλεκτρικού/ών αυτοκινήτου/ων και επιθυµούν να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους µέσω του 
Φορτιστή, οποίος παρέχεται και εγκαθίσταται από τον Προµηθευτή µε το εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα στον Πελάτη συνδυαστικά µε την προµήθεια 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της οικιακής Παροχής τους, κατά τα αναλυτικώς διαλαµβανόµενα στους παρόντες Ειδικούς Όρους.

Άρθρο Ε 2. ∆ιάρκεια
Ε.2.1 Η διάρκεια του Εµπορικού Προγράµµατος «EcoDrive HOME CHARGE» ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) ηµερολογιακούς µήνες και τίθεται σε 
ισχύ κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων της Σύµβασης. 
Ε.2.2 Μετά το πέρας των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, η Σύµβαση µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, διέπεται από τους Γενικούς Όρους και διατηρείται 
η ισχύς των παρόντων Ειδικών Όρων Ε3, Ε4.3, Ε6 και Ε7. 
Ε.2.3 Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύµβαση πριν από τη συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης 
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται µε το ποσό που ορίζεται στον παρακάτω Πίνακα (Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης), 
ανάλογα µε το µήνα Παύσης Εκπροσώπησης του Μετρητή του από τον Προµηθευτή, ήτοι:

Η Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης εφαρµόζεται ανά συµβολαιοποιηµένο Μετρητή του Πελάτη. Το ποσό αυτό θα χρεωθεί στον Τελικό Λογαριασµό 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα λάβει ο Πελάτης από τον Προµηθευτή και θα συµψηφίζεται µε την Εγγύηση που έχει καταβάλει ο Πελάτης. 

Άρθρο Ε 3. Τιµές
Η Συµφωνηθείσα Τιµή κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος «EcoDrive HOME CHARGE» του Προµηθευτή θα είναι: Για την 
ηµερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, 0,1100 €/kWh. Για την νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, 0,0785€/kWh. Χρέωση Παγίου, ανεξαρτήτως τύπου παροχής (µονοφασική, τριφασική, µε ή χωρίς µετρητή διπλής 
εγγραφής), 2,90€ ανά ηµερολογιακό µήνα, µετρούµενο ως τριάντα (30) ηµέρες. 
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Μήνας Παύσης 
Εκπροσώπησης Μετρητή

Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης (€)

Μήνας Παύσης
Εκπροσώπησης Μετρητή

Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης (€)

1ος      2ος        3ος       4ος       5ος       6ος        7ος        8ος        9ος       10ος       11ος     12ος

940      905        869       824       788       753        707        672        637        591        556       520

13ος    14ος      15ος      16ος     17ος      18ος      19ος      20ος       21ος      22ος      23ος     24ος

475       440       404       359       323       288        242        207        172        126          91         55



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 
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Άρθρο Ε 4. Εκπτώσεις
Ε4.1  Συµφωνείται ρητώς ότι κατά την διάρκεια της Σύµβασης θα παρέχεται Έκπτωση πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί της Νυχτερινής Κατανάλωσης 
(kWh) της Παροχής, η οποία θα πιστώνεται στον εκάστοτε εκδοθέντα Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη. 
Ε4.2 ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο Πελάτης δε διαθέτει µετρητή διπλής εγγραφής, το τριάντα επί τοις εκατό (30%) της Ηµερήσιας 
Κατανάλωσης (kWh) της Παροχής του θα λογίζεται ως Νυχτερινή Κατανάλωση, επί της οποίας θα παρέχεται Έκπτωση πενήντα επί τοις εκατό (50%), η 
οποία θα πιστώνεται στον εκάστοτε εκδοθέντα Εκκαθαριστικό Λογαριασµό του Πελάτη. 
Ε4.3  Υπό την επιφύλαξη του όρου Ε.5.2 κατωτέρω, κατά την διάρκεια της Σύµβασης θα παρέχεται Έκπτωση σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) επί 
της Ανταγωνιστικής Χρέωσης της Ηµερήσιας Κατανάλωσης και σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) επί της Ανταγωνιστικής Χρέωσης της Νυχτερινής 
Κατανάλωσης 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 «EcoDrive HOME CHARGE» 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 σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) επί της Ανταγωνιστικής 
Χρέωσης της Ηµερήσιας Κατανάλωσης και σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) επί της Ανταγωνιστικής Χρέωσης της Νυχτερινής Κατανάλωσης του 
εµπροθέσµως εξοφληµένου Λογαριασµού, είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού (εξαιρουµένης της Χρέωσης Παγίου), η οποία θα πιστώνεται στον αµέσως 
επόµενο Λογαριασµό του Πελάτη.

Άρθρο Ε 5. Πολιτική Ορθής Χρήσης.
Ε5.1 Το Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «EcoDrive HOME CHARGE» διέπεται από Πολιτική Ορθής Χρήσης, η διάρκεια ισχύος της οποίας ορίζεται 
σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12 των 
Γενικών Όρων της Σύµβασης.
Ε5.2 Η Πολιτική Ορθής Χρήσης αφορά συνολική νυχτερινή κατανάλωση µέχρι του ύψους των εννιακοσίων (900) κιλοβατωρών (kWh) ανά τετράµηνο. 
Ε5.3 Ο έλεγχος τήρησης της Πολιτικής Ορθής Χρήσης θα πραγµατοποιείται µε τον εκάστοτε Εκκαθαριστικό Λογαριασµό που θα εκδίδει ο Προµηθευτής 
προς τον Πελάτη κατά τη διάρκεια της Σύµβασης, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στον Ειδικό Όρο Ε2 ή στον Τελικό Εκκαθαριστικό Λογαριασµό που θα 
εκδώσει ο Προµηθευτής προς τον Πελάτη στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης ή προγενέστερης λήξης της Σύµβασης. Σε περίπτωση 
υπέρβασης, ο Πελάτης δε θα δικαιούται την Έκπτωση που ορίζεται ανωτέρω στους όρους Ε4.1 και Ε4.2 για την καταναλωθείσα ποσότητα που 
υπερβαίνει το ύψος του ορίου της Πολιτικής Ορθής Χρήσης του Όρου Ε5.2. ανωτέρω.

Άρθρο Ε 6. Υπηρεσία «E-BILL»
Ρητώς συµφωνείται ότι ο Πελάτης, µε την ένταξή του στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «EcoDrive HOME CHARGE», αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
την ηλεκτρονική αποστολή του εκάστοτε εκδοθέντος Λογαριασµού του (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικού), παραιτούµενος του δικαιώµατός του να 
λαµβάνει αυτόν σε έντυπη µορφή.

7. Προνόµια
Με την ένταξη του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «EcoDrive HOME CHARGE», ο Προµηθευτής θα δύναται να παρέχει στον Πελάτη τα εξής προνόµια:
Ε7.1 Πράσινο Πιστοποιητικό, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε ο Πελάτης στην εγκατάστασή του και 
εκπροσωπείται από τον Προµηθευτή, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριµένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης). 
Ε.7.2 ∆ιευκρινίζεται ότι το Πράσινο Πιστοποιητικό εκδίδεται άπαξ ετησίως και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην ιστοσελίδα του 
Προµηθευτή www.heron.gr.



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.
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 

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 

Ε.7.3 Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό ∆ενδροφύτευσης, το οποίο θα παρέχεται από τον Προµηθευτή στον Πελάτη µετά την παραµονή του στο εν θέµατι 
Εµπορικό Πρόγραµµα για δώδεκα (12) συναπτούς µήνες και µε το οποίο θα βεβαιώνεται η συµβολή του Πελάτη στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής  
ευθύνης του Προµηθευτή που λαµβάνουν χώρα σε συνεργασία µε διαφόρους Περιβαλλοντικούς Φορείς. Πλέον συγκεκριµένα για κάθε δώδεκα (12) 
συναπτούς µήνες παραµονής του Πελάτη στο εν θέµατι Εµπορικό Πρόγραµµα, ο Προµηθευτής θα αναλαµβάνει το κόστος αγοράς και φύτευσης ενός 
(1) δένδρου για λογαριασµό του Πελάτη στα πλαίσια αναδασώσεων και εν γένει δενδροφυτεύσεων, στις οποίες θα συµµετέχει ο Προµηθευτής.

8. Όροι Παραχώρησης Χρήσης & Μεταβίβασης Φορτιστή
Ε8.1 Με την κατάρτιση Σύµβασης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και την ένταξη του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα «EcoDrive HOME CHARGE», 
ο Προµηθευτής παραχωρεί στον Πελάτη τη χρήση ενός (1) Φορτιστή τύπου EVBox Elvi,  ονοµαστικής αξίας  οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850€) πλέον 
ΦΠΑ 24%, έναντι µηνιαίας χρέωσης ίσης µε το ποσό των τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (35,42€) πλέον ΦΠΑ 24%. 
Ε8.2 Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του Φορτιστή στον Πελάτη συµφωνείται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες και αρχίζει από την Ηµεροµηνία 
Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον Γενικό Όρο 12 της Σύµβασης. Η συµφωνηθείσα µηνιαία χρέωση θα 
αποτυπώνεται διακριτά στον µηνιαίο Λογαριασµό κατανάλωσης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του Πελάτη µε την ένδειξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και ο Πελάτης υποχρεούται να την εξοφλεί στο ακέραιο µαζί µε τις υπόλοιπες χρεώσεις του Λογαριασµού Κατανάλωσης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Ρητώς συµφωνείται ρητά ότι ο Πελάτης δεν δικαιούται να εξοφλεί κεχωρισµένα τις χρεώσεις που αποτυπώνονται στους µηνιαίους 
Λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται για την Παροχή του άλλως στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής έχει δικαίωµα να 
καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση εν συνόλω και να επιβάλει σε βάρος του Πελάτη την Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης που προβλέπεται στον όρο Ε2.3 
ανωτέρω. 
Ε8.3 Ο Φορτιστής παραµένει στην κυριότητα του Προµηθευτή µέχρι την αποπληρωµή των είκοσι τεσσάρων (24) µηνιαίων χρεώσεων σε συνδυασµό µε 
την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των χρεώσεων των αντίστοιχων µηνιαίων Λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής Ενέργειας και 
παραχωρείται στον Πελάτη µε τους εξής όρους: Ε8.3.1 Εγκαθίσταται και συνδέεται µε τον Μετρητή της εγκατάστασης του Πελάτη προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για τη φόρτιση του αυτοκινήτου του, απαγορευόµενης της εκµίσθωσής του ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
παραχώρησης αυτού ή της χρήσης του σε τρίτους. Η εγκατάσταση και σύνδεση του Φορτιστή πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε επιµέλεια και ευθύνη 
του Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να µην επεµβαίνει στον Φορτιστή. Κάθε επέµβαση ή αλλαγή ή αποκατάσταση βλάβης του Φορτιστή πραγµατοποιείται 
από προσωπικό του Προµηθευτή ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο Συνεργάτη του Προµηθευτή. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση 
στο προσωπικό ή εξουσιοδοτηµένο Συνεργάτη του Προµηθευτή για πραγµατοποίηση ελέγχου ή/και αποκατάσταση βλάβης κατόπιν συνεννοήσεως του 
Πελάτη µε τον Προµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένο Συνεργάτη αυτού. Ε8.3.2 Παρέχεται µε εγγύηση για χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από 
την παραχώρηση της χρήσης αυτού στον Πελάτη. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τις περιπτώσεις που ο Πελάτης έχει επέµβει στον Φορτιστή ή έχει γίνει 
κακή χρήση αυτού ή αλλαγή ή επιχειρήθηκε αποκατάσταση βλάβης του Φορτιστή όχι από προσωπικό ή εξουσιοδοτηµένο Συνεργάτη του Προµηθευτή 
αλλά από τον Πελάτη ή εξουσιοδοτηµένο Συνεργάτη αυτού. Ε8.3.3 Ο Πελάτης σε περίπτωση φθοράς, βλάβης  του Φορτιστή που οφείλεται σε δική του 
πράξη ή/και παράλειψη, εξαιρουµένης της φθοράς από συνήθη χρήση, βαρύνεται µε το εκάστοτε ποσό που αναγράφεται στο site του Προµηθευτή 
(www.heron.gr) ενώ σε  περίπτωση καταστροφής του Φορτιστή επιβαρύνεται µε το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του Φορτιστή που αναγράφεται στον 
όρο Ε8.1 ανωτέρω, αφαιρουµένων των µηνιαίων χρεώσεων που τυχόν έχει ήδη καταβάλει µε την παρούσα Σύµβαση. Ε8.3.4 Σε περίπτωση 
αντικατάστασης του Φορτιστή κατόπιν αιτήµατος του Πελάτη, ο Φορτιστής επιστρέφεται εντός δέκα (10) ηµερών στον Προµηθευτή µε επιµέλεια του 
Πελάτη σε ένα από τα Καταστήµατα ΗΡΩΝ και στην κατάσταση που παρελήφθη µε όλα τα παρελκόµενα που περιείχε κατά την αρχική παραλαβή. Σε 
περίπτωση που ο Φορτιστής δεν επιστραφεί εντός του ανωτέρω ορισθέντος χρονικού διαστήµατος, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε  το ποσό που 
αντιστοιχεί στην αξία του Φορτιστή που αναγράφεται στον όρο Ε8.1 ανωτέρω, αφαιρουµένων των µηνιαίων χρεώσεων που τυχόν έχει ήδη καταβάλει 
µε την παρούσα Σύµβαση.
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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 

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.
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 

Ε8.4. Η κυριότητα του Φορτιστή µεταβιβάζεται στον Πελάτη µετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε την ταυτόχρονη παραχώρηση χρήσης του Φορτιστή υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των 
συµφωνηµένων µηναίων χρεώσεων για τη χρήση του Φορτιστή σωρευτικά µε την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των λοιπών συνολικών χρεώσεων 
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του Λογαριασµού κατανάλωσης της Παροχής του.
Ε8.5 Στην περίπτωση που η παρούσα Σύµβαση λήξει ή καταγγελθεί για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, πριν τη συµπλήρωση των 
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την Έναρξη Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας , ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τη Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης κατά τα 
διαλαµβανόµενα στον Όρο Ε2.3 ανωτέρω.
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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 


