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1. ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEBSITE ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.elpedison.gr, με χρέωση 
πιστωτικής κάρτας. 

2. ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ στις συνεργαζόμενες με τον Προμηθευτή τράπεζες 
3. ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στις συνεργαζόμενες με τον 

Προμηθευτή τράπεζες 
4. ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ στα καταστήματα των συνεργαζόμενων με τον 

Προμηθευτή τραπεζών 
5. ΜΕΣΩ WEB BANKING στις συνεργαζόμενες με τον Προμηθευτή 

τράπεζες 
6. ΜΕΣΩ PHONE BANKING στις συνεργαζόμενες με τον Προμηθευτή 

τράπεζες 
7. ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA, MASTERCARD, EUROLINE, μέσω 

του ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγών www.livepay.gr της 
EUROBANK ERGASIAS. 
 

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής, μπορείτε να βρείτε 
στον λογαριασμό κατανάλωσης που θα σας αποσταλεί ή στην ιστοσελίδα 
της ELPEDISON. 

 

Η. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

            

  ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ       ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ   ΠΕΡΙΟΧΗ   ΤΚ 

☐              

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ             ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ (ηη/μμ/εεεε) 
 

   

ΣΤ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ– ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ 

   ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ:  VISA                  MASTERCARD   EUROLINE 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης πάγιας εντολής, απαλλαγή από καταβολή εγγύησης 

 

Ευάλωτος Πελάτης ☐              Δικαιούχος Κ.Ο.Τ.  ☐ 
 

Τα δικαιώματα από την ένταξη στις ανωτέρω κατηγορίες παρέχονται μόνο εφόσον ο 
αρμόδιος Διαχειριστής (ΔΕΔΔΗΕ) επιβεβαιώσει την ανωτέρω επιλογή μέσω της 
ειδικής ένδειξης στο σχετικό μηχανογραφημένο αρχείο 
  

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης δηλώνω τα παρακάτω: 
 Ανάγνωσα και κατανόησα πλήρως τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης για την Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες και τον Τιμοκατάλογο, 

όπως μου παραδόθηκαν και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.elpedison.gr. 
 Η αποδοχή της  παρούσης αίτησής μου από την εταιρεία ELPEDISON Α.Ε., επάγεται  τη σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία θα 

διέπεται από του συνημμένους στην παρούσα Γενικούς Όρους. 
 Δηλώνω υπευθύνως ότι είμαι χρήστης του μετρητή που αναγράφεται ανωτέρω και αναγνωρίζω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη ως προς την ακρίβεια και το 

περιεχόμενο της δηλώσεώς μου.  
 ‘Eλαβα γνώση της προσφερόμενης τιμής Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας ELPEDISON Α.Ε., την οποία και επέλεξα με την έγγραφη αποδοχή της 

παρούσας Αίτησης. 
 Έλαβα γνώση και κατανόησα πλήρως τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας της εταιρείας ELPEDISON Α.Ε., την οποία και επέλεξα με την έγγραφη αποδοχή της 

παρούσας Αίτησης. 
 Η υπογραφή μου εμπεριέχει την παροχή εξουσιοδότησης προς την ELPEDISON Α.Ε., για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του μετρητή  

με τα ως άνω στοιχεία και να ζητά από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής τα σχετικά ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης καθώς και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της παροχής. 

 Αποδέχομαι τη λήψη του Λογαριασμού Κατανάλωσης αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας my e-bill στην ιστοσελίδα www.elpedison.gr, και όχι σε έγχαρτη μορφή. 
 Η υπογραφή μου εμπεριέχει τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν με σκοπό τη επεξεργασία της 

Αίτησης και τη λειτουργία της σύμβασης. Έλαβα γνώση ότι η ΕLPEDISON εγγυάται την πλήρη συμμόρφωσή της με το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997 και αποφάσεις ΑΠΔΠΧ) και ότι έχω όλα τα εκ του Νόμου δικαιώματα και ιδίως αυτά της πρόσβασης, αντίρρησης και 
δικαστικής προστασίας.     

 Αποδέχομαι την επικοινωνία για ενημερωτικούς σκοπούς μέσω SMS, E-mail και ενημερωτικών εντύπων. 

 

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ                        ΠΟΛΗ                              Τ.Κ 

 
Θ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                 Α.Φ.Μ                                       Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                               ΠΟΛΗ                         Τ.Κ               ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΦΑΞ                                          Ε-mail 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ                    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΡΗΤΗ Γ1 ή Γ1Ν) 

ELPEDISON A.E. –  www.elpedison.gr   

Αρ. Μητρώου Συμμετεχόντων: 29XTHESSALPOWERA 

Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Κτίριο Γ, Τ.Κ. 151 25  Μαρούσι, Αθήνα - Τηλ.: 18 128 - Fax: 210 34 41 245 

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ             ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

 

Α.Φ.Μ                                    Δ.Ο.Υ   Α.Δ.Τ./ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                          ΠΟΛΗ                             Τ.Κ 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     ΚΙΝΗΤΟ  ΦΑΞ              Ε-mail 

      

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ            ΤΗΛΕΦΩΝΟ       
    

      

                          

    
Τα Οικιακά Προγράμματα Elpedison, εκτός αν άλλως ορίζεται σε Ειδικούς  Όρους 

Προωθητικών Ενεργειών, έχουν διάρκεια ισχύος ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία 

εκπροσώπησης του μετρητή.  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ (ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) Β.  ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELPEDISON  

Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

           ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΟΡΟΦΟΣ                                          ΑΡ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  (εφόσον υπάρχουν)   Απαιτείται ενεργοποίηση της σύνδεσης 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ 

Ζ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (αν διαφέρει από τη 
δ/νση στα Στοιχεία Ιδιώτη) 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
 

☐ 

  

http://www.elpedison.gr/
http://www.livepay.gr/
http://www.elpedison.gr/
http://www.elpedison.gr/
http://www.elpedison.gr/

