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1. Γενικά Στοιχεία για την ELPEDISON 

 

Η ELPEDISON αποτελεί σήμερα τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα καθώς και 

έναν από τους πιο αξιόπιστους και ανταγωνιστικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, που 

απευθύνεται τόσο σε οικιακούς όσο και σε επιχειρησιακούς Πελάτες. 

Ειδικεύεται επίσης στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, με σημαντική παρουσία στο 

διασυνοριακό εμπόριο με τις διασυνδεδεμένες με την Ελλάδα χώρες, συμβάλλοντας στην ορθή 

χρήση του δικτύου, με στόχο πάντα το όφελος της ελληνικής οικονομίας. 

Όραμα της εταιρείας είναι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες, με συνέπεια, 

αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό, με ταυτόχρονη ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας που αφορά στους τομείς δραστηριοποίησής της. 

Έχοντας κληρονομήσει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την τεχνολογία από τις μητρικές της 

εταιρείες, Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Ελλάκτωρ, η ELPEDISON είναι η εταιρεία ενέργειας που 

καταλαβαίνει την αγορά σε βάθος, προσδιορίζει όλους τους κρίσιμους παράγοντες που την 

επηρεάζουν και πράττει πάντα έχοντας ως στόχο το όφελος του τελικού καταναλωτή. 

Με τις δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό 

αέριο, η ELPEDISON δεσμεύεται σε μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες 

παραγωγής ενέργειας. Παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογία παραγωγής συνδυασμένου κύκλου, 

που χρησιμοποιείται και στις δύο μονάδες διασφαλίζει την πλέον αποτελεσματική χρήση των 

ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας απόδοση της τάξης του 56%. 

Η  ELPEDISON,  χάρη στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσδιορίζει με ακρίβεια τις ανάγκες 

των επιχειρησιακών και οικιακών της Πελατών. Προτείνουμε στους Πελάτες μας εκείνο το προϊόν 

που ταιριάζει καλύτερα στις διαφοροποιημένες τους ανάγκες ενώ, ταυτόχρονα, μειώνει το κόστος 

τους σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εταιρική Ταυτότητα 

Επωνυμία:  
ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διακριτικός Τίτλος: ELPEDISON Α.Ε. 

Έδρα: 
Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, 15125 

Μαρούσι Αττικής 

Αρ. ΓΕΜΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ): 009246101000 

Αρ. ΜΑΕ (ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ): 54352/01AT/B/03/416 (2009) 

Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας:  Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.52/161/1990/25.02.2010 (ΑΔ-01469) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 29XTHESSALPOWERA 
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2. Ορισμοί 

Οι τεχνικοί όροι που αναφέρονται στην παρούσα θα έχουν την έννοια και το περιεχόμενο που τους 

αποδίδεται κατωτέρω: 

«ΑΔΜΗΕ» ή «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» νοείται ο 

διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, ήτοι του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο 

οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, κατά το Άρθρο 94 του Ν. 4001/2011. 

«ΔΕΔΔΗΕ» ή «Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής» νοείται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

«Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ)» νοείται ο ημερήσιος καθορισμός της ωριαίας 

τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου, με τις οικονομικές 

προσφορές έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα. Ο Ημερήσιος Ενεργειακός 

Προγραμματισμός αποτελεί το σύστημα οργάνωσης της αγοράς μέσω της οποίας συναλλάσσεται το 

σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραχθεί, καταναλωθεί και διακινηθεί την επόμενη ημέρα 

στην Ελληνική Επικράτεια. 

«Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΚΠΗΕ)» νοείται ο κώδικας που ρυθμίζει 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών και προμηθευτών τόσο κατά το στάδιο των 

διαπραγματεύσεων και της σύναψης της μεταξύ τους σύμβασης, όσο και κατά την εκπλήρωση των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2913). 

 «ΛΑΓΗΕ» ή «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται η πρώην ανώνυμη εταιρεία 

«Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» η οποία ασκεί τις 

αρμοδιότητες του λειτουργού της αγοράς, κατά το Άρθρο 118 του Ν. 4001/2011. 

«Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας» νοείται η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία συστήθηκε με το Ν. 

2773/1999 στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό 

και φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητα την εποπτεία της εγχώριας αγοράς ενέργειας, σε όλους 

τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την 

απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

«Σύμβαση Προμήθειας» νοείται το σύνολο των εγγράφων που υπογράφονται μεταξύ της Elpedison 

και του Πελάτη, ήτοι η Αίτηση Προμήθειας, η Προσφορά Προμήθειας, οι Γενικοί Όροι και οι Ειδικοί 

Όροι σύμβασης προμήθειας. 
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3. Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΕ 

3.1 Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ 

Βασική Αποστολή του ΑΔΜΗΕ, ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) είναι η διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο 

ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προς το σκοπό προώθησης της ανάπτυξης του ελεύθερου 

ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφάλισης της ισότιμης 

μεταχείρισης των Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Τα καθήκοντα του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 94 του Νόμου 4001/2011 είναι ενδεικτικά τα 

ακόλουθα: 

- Η διασφάλιση ότι η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες 

για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

- Η παροχή πρόσβασης στο Σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων 

αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες.  

- Η παροχή της δυνατότητας σύνδεσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΔΔΗΕ) με το ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ).  

- Η διαχείριση των ροών της ηλεκτρικής ενέργειας στο  Σύστημα, συνεκτιμώντας τις ανταλλαγές με 

άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς. 

- Η μέριμνα για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος, διασφαλίζοντας, 

μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων επικουρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαχείρισης της ζήτησης, στο βαθμό που η διαθεσιμότητά 

τους δεν εξαρτάται από άλλο διασυνδεδεμένο Σύστημα μεταφοράς.  

- Η κατάρτιση του προγράμματος κατανομής των μονάδων παραγωγής που συνδέονται με το 

Σύστημα, προσδιορισμός της χρήσης των διασυνδέσεων με άλλα συστήματα μεταφοράς και 

κατανομή σε πραγματικό χρόνο του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις 

παραγωγής.  

- Η παροχή στους Διαχειριστές άλλων Συστημάτων μεταφοράς και δικτύων διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, με τα οποία συνδέεται το Σύστημα, επαρκών πληροφοριών για την ασφαλή και 

αποδοτική λειτουργία, καθώς και τη συντονισμένη ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα του 

Συστήματος και των παραπάνω συστημάτων και δικτύων.  

- Η παροχή στους Χρήστες του Συστήματος κάθε αναγκαίας πληροφορία για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικής πρόσβασής τους στο Σύστημα.  

- Η παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών του εφαρμόζοντας διαφανή, αντικειμενικά και 

αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών 

Χρηστών του Συστήματος και ιδίως κάθε διάκριση υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.  
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- Η είσπραξη των τελών πρόσβασης στο Σύστημα και η διευθέτηση των χρεοπιστώσεων που του 

αναλογούν στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων 

μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.  

- Η χορήγηση και διαχείριση της πρόσβασης τρίτων στο Σύστημα και παροχή ειδικά αιτιολογημένων 

επεξηγήσεων σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης.  

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ http://www.admie.gr/i-

etaireia/apostoli/rolos-armodiotites/. 

 

3.2 Αρμοδιότητες ΔΕΔΔΗΕ  

Βασική αποστολή του ΔΕΔΔΗΕ είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης 

πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου.  

Οι εργασίες που εκτελούνται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αφορούν: 

Α. Την ικανοποίηση αιτημάτων των χρηστών 

-  Νέες Συνδέσεις Καταναλωτών και Παραγωγών 

-  Τροποποίηση Παλαιών Παροχών (Επαύξηση ισχύος υπαρχουσών Συνδέσεων) 

-  Μετατοπίσεις Δικτύων 

Β. Την Ανάπτυξη του Δικτύου 

- Ενισχύσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός του Δικτύου  

- Κατασκευή Κέντρων Διανομής και Γραμμών 150kV 

Γ. Τις εργασίες Εκμετάλλευσης του Δικτύου 

- Λειτουργία του Δικτύου Διανομής 

- Επιθεώρηση και Συντήρηση του Δικτύου 

- Αποκατάσταση βλαβών 

- Εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου στα γραφεία 

- Καταμέτρηση των καταναλώσεων 

Δ. Την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού στο επίπεδο των δικτύων 

 

Ε. Την αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ 

http://www.deddie.gr/el/i-etaireia/antikeimeno-drastiriotita.  

 

 

http://www.admie.gr/i-etaireia/apostoli/rolos-armodiotites/
http://www.admie.gr/i-etaireia/apostoli/rolos-armodiotites/
http://www.deddie.gr/el/i-etaireia/antikeimeno-drastiriotita
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3.3 Αρμοδιότητες ΡΑΕ 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ’ «Αρμοδιότητες της ΡΑΕ», του Α’ Μέρους του Νόμου 4001/2011, οι 

κυριότερες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες της ΡΑΕ στον ηλεκτρισμό, συνοπτικά 

αφορούν: 

- Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς Ενέργειας 

- Προστασία των καταναλωτών 

- Παρακολούθηση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας 

- Χορήγηση αδειών 

- Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς 

- Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/intro.csp  

 

4. Κατηγορίες Πελατών 

4.1 Γενικές Κατηγορίες Πελατών 

Η ELPEDISON παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σε ανταγωνιστικές τιμές σε Πελάτες που 

είναι συνδεδεμένοι υπό χαμηλή τάση (ΧΤ) και μέση τάση (ΜΤ). 

Για να ενταχθεί κάποιος Πελάτης στην ELPEDISON απαιτείται, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία 

ανήκει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες : 

(α) Οικιακοί Πελάτες 

- Υπογράψει την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακούς Πελάτες 

- Αναγνώσει και κατανοήσει του Γενικούς Όρους Προμήθειας σε Οικιακούς Πελάτες, την αποδοχή 

των οποίων δηλώνει με την υπογραφή της Αίτησης Προμήθειας 

- Αναγνώσει τον ισχύοντα τιμοκατάλογο για Οικιακούς Πελάτες 

- Προσκομίσει τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τον τωρινό Προμηθευτή του και 

την απόδειξη εξόφλησης 

- Προσκομίσει αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

- Προσκομίσει αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή μισθωτηρίου θεωρημένου από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή νομίμως υποβληθέντος και καταχωρηθέντος στο taxisnet 

- Προσκομίσει εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο της παροχής θεωρημένη ως προς το 

γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, σε περίπτωση που δεν δύναται να υποβάλλει ο ίδιος τα 

ανωτέρω έγγραφα 

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/intro.csp
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(β) Επαγγελματικοί Πελάτες 

- Υπογράψει την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Επαγγελματίες Πελάτες 

- Αναγνώσει και κατανοήσει του Γενικούς Όρους Προμήθειας σε Επιχειρησιακούς Πελάτες Χαμηλής 

Τάσης, την αποδοχή των οποίων δηλώνει με την υπογραφή της Αίτησης Προμήθειας 

- Αναγνώσει τον ισχύοντα τιμοκατάλογο για Επαγγελματίες Πελάτες 

- Προσκομίσει τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τον τωρινό Προμηθευτή του και 

την απόδειξη εξόφλησης 

- Προσκομίσει αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του νομίμου 

εκπροσώπου 

- Προσκομίσει αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή μισθωτηρίου θεωρημένου από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή νομίμως υποβληθέντος στο taxisnet 

 

Επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:  

- Για ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η 

νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας 

- Για προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, το 

τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό και βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου περί 

τροποποιήσεων της εταιρείας 

Σε περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας υπογράφεται από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και 

όχι από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη 

δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια 

αρχή. 

 

4.2 Ειδικές Κατηγορίες Πελατών 

4.2.1 Γενικές Πληροφορίες 

Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β' 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 

52 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και 

η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών για 

την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 

Πελάτες (ΦΕΚ Β' 832/09.04.2013). 

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρέχεται για την προστασία ευπαθών ομάδων 

καταναλωτών και σε αυτό εντάσσονται Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο για την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, εφόσον είναι άτομα χαμηλού 

εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία, άτομα που χρήζουν 

μηχανικής υποστήριξης και υπερήλικες, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και όρια 
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τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία, όπως αυτά εξειδικεύονται 

στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Στους Ευάλωτους Πελάτες παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας, όπως είναι προθεσμία εξόφλησης 

Λογαριασμών Κατανάλωσης τουλάχιστον σαράντα ημερών, δυνατότητα τμηματικής και άτοκης 

εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης, αναστολή της δυνατότητας του προμηθευτή να δώσει 

εντολή απενεργοποίησης μετρητή (διακοπής ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης 

προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που τόσο η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Ευάλωτου Πελάτη, όσο 

και η μέση τετραμηνιαία κατανάλωσή του σε ετήσια κυλιόμενη βάση υπερβούν τα όρια 

κατανάλωσης της κατηγορίας του, παύουν να εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο τετράμηνο τα 

παραπάνω μέτρα προστασίας. 

Αιτήσεις για ένταξη στο ΚΟΤ υποβάλλονται στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως τη 15η 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους, για ένταξη από την αρχή του επόμενου έτους. Μπορούν να 

υποβάλλονται αιτήσεις και μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, αλλά η ένταξη θα γίνεται 

για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων. 

Διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους οι οποίοι εντάχθηκαν στο ΚΟΤ  για ένα έτος, εφόσον δεν 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, η ένταξή τους ισχύει 

και για το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που 

έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, τότε απαιτείται υποχρεωτικά η 

υποβολή νέας αίτησης. Επιπρόσθετα, εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων 

φορέων (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τα κριτήρια, τότε θα διαγράφονται 

από το Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών. Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι της κατηγορίας «Άτομα 

που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης», οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση κάθε χρόνο. 

 

Προϋποθέσεις Εφαρμογής 

- Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του/ της δικαιούχου. 

- Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του/ της δικαιούχου ή  του/ της συζύγου. 

- Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο. 

- Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για 

κάθε κατηγορία δικαιούχου. Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του 

νυχτερινού τιμολογίου. Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε 

για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το ΚΟΤ ούτε τα ειδικά μέτρα προστασίας των 

Ευάλωτων Πελατών, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει 

καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε 

κατηγορία δικαιούχου. 
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4.2.2 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΤ Ι ΚΑΙ ΙΙ 

Δικαιούχοι είναι όσοι: 

α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

Έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, 

εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 

ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 50% στις 

περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα 

τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές 

του Κ.Ο.Τ. Ι. 

β) Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Είναι γονείς με τρία παιδιά, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωσή τους κατά 

το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό 

ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, 

μικρότερο από 23.500 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1700kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές 

του Κ.Ο.Τ. Ι. 

Γονείς με περισσότερα από τρία προστατευόμενα τέκνα, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη 

φορολογική δήλωση τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτους, εντάσσονται κατόπιν 

αίτησής τους, στην κατηγορία αυτή, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης. Στην 

περίπτωση αυτή η έναρξη εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, γίνεται αμέσως μετά 

την διακοπή χορήγησης τιμολογίου πολυτέκνου, εφόσον η αίτηση υποβληθεί δεκαπέντε (15) ημέρες 

πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τους δικαιούχους της 

για τη διακοπή παροχής τιμολογίου πολυτέκνων στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται 

τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ενηλικίωση του τέταρτου τέκνου και τη διακοπή χορήγησης 

τιμολογίου πολυτέκνων. Τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας από 200 kWh έως 1.700 kWh. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. Ι. 

γ) Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Είναι άνεργοι την 30η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους ένταξης έτους για συνεχές χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο 

πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης 

οικονομικό έτος, μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις 

εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε 

νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για 

κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος. Στο παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω 

δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Στην περίπτωση 

κατά την οποία και οι δυο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι 
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(6) μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν 

αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω 

δήλωση αφορά και στους δύο ανέργους. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι τιμές 

του Κ.Ο.Τ. ΙΙ. 

δ) Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Είναι άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόμενα 

μέλη με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως προκύπτει από την εκκαθαρισμένη 

φορολογική δήλωσή τους κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης έτος και έχουν ετήσιο 

οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το 

προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από το όριο της Κατηγορίας Β΄ 

ανωτέρω, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι από 200kWh έως 1700kWh. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ. ΙΙ. 

 

ε) Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Είναι άτομα, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία 

παρέχεται κατ’ οίκον και η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή τους ή τους βαρύνουν 

προστατευόμενα μέλη, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η  

οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, εκκαθαρισμένο κατά το 

προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο από 30.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε 

προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. 

Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 200 kWh έως 2.000kWh. Στη περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται οι τιμές του Κ.Ο.Τ ΙΙ. 

Ειδικά για την κατηγορία Ε’ (άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης), για την υποβολή των 

αιτήσεων οι αιτούντες το ΚΟΤ οφείλουν να δηλώνουν, με βάση τις διατάξεις του ν. 1599/1986, 

επιπλέον των όσων περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ5-

ΗΛ/Β/Φ29/28005/24-12-2010 (ΦΕΚ Β/2015/27-12-2010) κοινής υπουργικής απόφασης: α. τον 

αριθμό ΑΜΚΑ τους β. τον ασφαλιστικό τους φορέα γ. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του 

κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η 

ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. 

Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης 

αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο. δ. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω 

βεβαίωση. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης και όλων 

των λοιπών σχετικών εγγράφων για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να τα προσκομίζουν 

σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η 

ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών. 

Η παροχή του ΚΟΤ για τους ενταγμένους για ένα (1) έτος γίνεται εάν η τετραμηνιαία κατανάλωση, 

δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου. Εάν υπάρχει 
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υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο τετράμηνο δεν 

εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ., εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει 

καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε 

κατηγορία δικαιούχου. Εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει 

καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε 

κατηγορία δικαιούχου, για το τμήμα της υπερβάλλουσας τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με 

τα όρια της εκάστοτε κατηγορίας, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του 

Προμηθευτή που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του. 

Ειδικά για τους δικαιούχους της Κατηγορίας Ε΄, σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 2000kWh, 

το ΚΟΤ εφαρμόζεται για το τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 2000KWh, ενώ για το τμήμα 

της τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 2001kWh και άνω ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος 

οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του. 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης ένταξης στο ΚΟΤ 

Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι: 

1. Τα στοιχεία της παροχής τους 

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου 

εφόσον είναι έγγαμοι) 

3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν 

επιπλέον: 

Α. τον αριθμό ΑΜΚΑ τους 

Β. τον ασφαλιστικό τους φορέα 

Γ. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο 

ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης 

απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον 

αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο 

Δ. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση  

Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα 

είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η 

ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης 

μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. 

4. Στην περίπτωση των ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους οφείλουν 

να δηλώνουν επιπλέον: 

Α. τον αριθμό ΑΜΚΑ και όλων των συνοικούντων με αυτούς 

Β. ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του 

Για την ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Καταναλωτών ο Πελάτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά 

αίτηση στην ιστοσελίδα http://www.deddie.gr/kot/intro.aspx, άλλως μπορεί να την υποβάλλει μέσω 

ΚΕΠ. 
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Τρόποι Υποβολής Αίτησης 

Οι αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών υποβάλλονται : 

• ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ 

• μέσω ΚΕΠ 

στ) ΣΤ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας αλλά δεν 

μπορούν να επωφεληθούν των ευνοϊκών ρυθμίσεων της ήδη υπάρχουσας Κατηγορίας Γ΄. 

1. Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής είναι όσοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και οι οποίοι 

κατά την υποβολή του αιτήματος ένταξης τους στους δικαιούχους του ΚΟΤ βρίσκονται σε συνεχή 

ανεργία επί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο δικαιούχος πρέπει να έχει ετήσιο συνολικό οικογενειακό 

φορολογούμενο ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, και 

το οποίο δηλώνεται στην φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, 

μικρότερο από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, 

προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί 

κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο 

προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στο 

παραπάνω φορολογούμενο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω δήλωσή του, και αφορά την περίοδο 

που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι 

είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, για τον υπολογισμό 

του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές 

υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση αφορά και τους δύο ανέργους. 

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία αυτή πραγματοποιείται από τη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που 

υποβάλλονται κατά το έτος υποβολής της αίτησης. 

Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1500 kWh. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι 

τιμές του ΚΟΤ ΙΙ  

2. Προϋποθέσεις 

Οι ρυθμίσεις της κατηγορίας αυτής εφαρμόζονται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης 

και έως το όριο των 1500 kWh, εφόσον: 

α. η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του 

δικαιούχου, 

β. η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο, 
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γ. η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση, σε ετήσια κυλιόμενη βάση, δεν υπερβαίνει τις 1500 kWh. 

Εάν υπάρχει υπέρβαση του τετραμηνιαίου αυτού ορίου κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο 

τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το ΚΟΤ. 

Για τον υπολογισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου. 

Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από την αναφερόμενη ανωτέρω, τότε για το συγκεκριμένο 

τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το ΚΟΤ, αλλά οι τιμές του ισχύοντος κάθε φορά οικιακού τιμολογίου 

του Προμηθευτή. 

Η παροχή του ΚΟΤ γίνεται εάν η τετραμηνιαία κατανάλωση, δεν υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης. 

Εάν υπάρχει υπέρβαση των τετραμηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε για το συγκεκριμένο 

τετράμηνο δεν εφαρμόζεται το ΚΟΤ, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη 

βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει το όριο κατανάλωσης που προβλέπεται για την 

περίπτωση αυτή. Εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει 

καταμετρημένων ενδείξεων, δεν υπερβαίνει τις 1500 kWh για το τμήμα της υπερβάλλουσας 

τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε σχέση με το όριο αυτό, ισχύουν οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος 

οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωσή του. 

3. Διαδικασία  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά απευθείας ή μέσω των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, 

στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η δήλωση Α.Φ.Μ. του 

αιτούντος. Με την αίτηση αυτή ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση των στοιχείων που 

δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς που πιστοποιούν την ένταξη στην κατηγορία δικαιούχου.  

Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν: 

α. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας 

β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά τους ή της/ του συζύγου 

γ. Τον αριθμό ΑΦΜ τους και αν είναι έγγαμοι και το αριθμό ΑΦΜ του/της συζύγου τους 

Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες ΚΟΤ οφείλουν επιπλέον να δηλώνουν, με βάση τις 

διατάξεις του ν. 1599/1986: 

α. τον αριθμό της κάρτας ανεργίας εν ισχύει. Στην περίπτωση δύο ανέργων/ συζύγων δηλώνονται οι 

αριθμοί κάρτας ανεργίας και για τους δύο συζύγους. 

β. ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι άνεργος/ άνεργοι για συνεχές χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 

γ. ότι το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το 

προηγούμενο του έτους υποβολής της αίτησης οικονομικό έτος, και το οποίο δηλώνεται στην 

φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, χωρίς τις εκάστοτε μειώσεις 

εισοδήματος, αφαιρουμένων τυχόν εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου ή των 

ανέργων συζύγων είναι εντός των άνω αναφερομένων ορίων. 
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δ. σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων διαπιστωθεί η μη πλήρωση 

των προϋποθέσεων ένταξης επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της με αρ. 

Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205. 

ε. ότι αποδέχονται τον επανέλεγχο των αιτήσεων τους για την αυτόματη μετάβαση στην Γ΄ 

κατηγορία, όπως ισχύει. 

Η ένταξη στους δικαιούχους της ΣΤ΄ κατηγορίας ισχύει κατά μέγιστο για ένα (1) ημερολογιακό έτος.  

Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ, διενεργείται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ τον μήνα 

Δεκέμβριο κάθε έτους.  

 

Τιμές Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ Ι – ΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Συνολική Κατανάλωση έως 800 kWh 

 ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh) ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ (€/4μηνο) 

Κ.Ο.Τ. Ι Μονοφασική 0,06452 2,77 

 Τριφασική 0,6904 7,88 

Κ.Ο.Τ. ΙΙ Μονοφασική 0,05735 2,77 

 Τριφασική 0,06137 7,88 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Συνολική Κατανάλωση άνω των 800 kWh 

 ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh) ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ (€/4μηνο) 

Κ.Ο.Τ. Ι Μονοφασική 0,07885 11,13 

 Τριφασική 0,07885 22,20 

Κ.Ο.Τ. ΙΙ Μονοφασική 0,07009 11,13 

 Τριφασική 0,07009 22,20 

 

4.2.3 Δικαιούχοι ΚΟΤ ΙΙΙ 

Σύμφωνα με την με αρ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205 (ΦΕΚ Β’ 1657/23.06.2014) το Κοινωνικό Οικιακό 

Τιμολόγιο ΙΙΙ παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζεται σε 

καταναλωτές οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσχέρειες κάλυψης των ενεργειακών τους 

αναγκών και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω 

χρεών, να επανασυνδέονται άμεσα και να εντάσσονται σε ειδικό μειωμένο τιμολόγιο για την 

κάλυψη βασικών ενεργειακών τους αναγκών με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Δικαιούχοι 

Καταναλωτές ηλεκτρικής ενεργείας, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα συσσίτια των ΟΤΑ, των 

Περιφερειών, της Εκκλησίας, των - κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος- 
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γνωστών θρησκειών και δογμάτων την 1η Νοεμβρίου 2013 και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το 

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών από τους προμηθευτές τους. 

Η ένταξη στο ΚΟΤ ΙΙΙ ισχύει για ένα τετράμηνο. Μετά το πέρας του τετραμήνου αυτού, ο 

καταναλωτής απεντάσσεται από το ΚΟΤ ΙΙΙ. Εφόσον ήταν ενταγμένος σε κατηγορία δικαιούχων του 

ΚΟΤ, παραμένει στην κατηγορία όπου ήταν δικαιούχος προ της ένταξής του στο ΚΟΤ ΙΙΙ. Το ΚΟΤ ΙΙΙ 

ισχύει έως 31/12/2015. Η ένταξη στο ΚΟΤ ΙΙΙ για κάθε δικαιούχο ισχύει για ένα μόνο τετράμηνο κάθε 

ημερολογιακό έτος. 

Το ΚΟΤ ΙΙΙ εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 

1700 kWh, και αφορά σε κατανάλωση (ημέρας ή/και νύχτας για τους καταναλωτές που διαθέτουν 

μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης) ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη βασικών αναγκών της 

κύριας κατοικίας του δικαιούχου. 

Για συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση που υπερβαίνει τις 1700 kWh το ΚΟΤ ΙΙΙ εφαρμόζεται για το 

τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως 1700 kWh ενώ για το τμήμα της τετραμηνιαίας 

κατανάλωσης από 1701 kWh και άνω ισχύουν για το ανταγωνιστικό σκέλος οι τιμές του εκάστοτε 

ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική κατανάλωση. 

Ως τιμές των ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων του ΚΟΤ ΙΙΙ ορίζονται οι τιμές που 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας Τιμών Ειδικού Τιμολογίου – Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΙΙΙ (ισχύς για ένα τετράμηνο ανά έτος για 
κάθε δικαιούχο) 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις 

Συνολική Κατανάλωση έως και 800 kWh 

 Χρέωση παγίου (€/τετράμηνο) Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)  
Μονοφασικές 
παροχές 

0 0,00000  

Τριφασικές παροχές 0 0,00000  

Συνολική κατανάλωση έως και 1700 kWh 

  Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) 
για τις πρώτες 800 kWh 

Χρέωση Ενέργειας 
(€/kWh) για 801 kWh 
έως και 1700 kWh 

Μονοφασικές 
παροχές 

0 0,00000 0,04101 

Τριφασικές παροχές 0 0,00000 0,04101 

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις 

Για τις χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, λοιπές χρεώσεις και χρεώσεις δικτύου διανομής, 
καθώς και τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ ισχύουν οι τιμές των δικαιούχων 
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 

  

4.2.3 Δικαιούχοι Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.  23824/23.12.2013 Απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 3274/2013), όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και ισχύει, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να παρέχουν τιμολόγιο υπηρεσιών 

αλληλεγγύης (Τ.Υ.Α.). Το τιμολόγιο αυτό εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

προνοιακού χαρακτήρα, εκκλησιαστικά – φιλανθρωπικά ιδρύματα και ειδικά πιστοποιημένους, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

Ως τιμές του Τ.Υ.Α. ορίζονται οι εκάστοτε ισχύουσες τιμές του Προμηθευτή ανά κατηγορία πελάτη, 

μειωμένες κατά το ποσό έκπτωσης που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 

Το Τ.Υ.Α. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (για τα τιμολόγια με ζωνική 

χρέωση, εφαρμόζεται μόνο στις καταναλώσεις ημέρας) και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης 

που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης (1200 ή 

1000 kWh), εφόσον η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών του 

δικαιούχου για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

Δικαιούχοι 

Η ένταξη στο Τ.Υ.Α. γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος (από 1/1 έως και 31/12) δηλαδή 

για όλους τους τετραμηνιαίους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και για το σύνολο της 

τετραμηνιαίας κατανάλωσης (για τα τιμολόγια με ζωνική χρέωση, εφαρμόζεται μόνο στις 

καταναλώσεις ημέρας) έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία 

δικαιούχου. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις για κάθε κατηγορία. 

α) Α΄ Κατηγορία: Είναι ειδικά πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 

2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας. Το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200 kWh. 

β) Β΄ Κατηγορία: Είναι εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης 

μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου). Το όριο 

τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1200 kWh. 

γ) Γ΄ Κατηγορία: Είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το όριο 

τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000 kWh. 

δ) Δ΄ Κατηγορία: Δομές Κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργήσει πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, οι 

οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά 

συσσίτια). Το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι 1000 kWh. 

Σε περίπτωση που δικαιούχος εμπίπτει σε τιμολογιακή κατηγορία για την οποία η έκδοση 

λογαριασμού είναι μηνιαία, τα άνω όρια εφαρμόζονται αναλογικά. 

Διαδικασία Εφαρμογής Τ.Υ.Α. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω του Προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του 

Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Για την υποβολή της αίτησης 

απαιτείται η δήλωση της επωνυμίας του αιτούντος. Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση 

για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνική Ασφάλισης και Πρόνοιας) που πιστοποιούν την ένταξη στην κατηγορία δικαιούχου. Η 

συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών λογίζεται ότι δίνεται με την ως 

άνω ηλεκτρονική αίτηση του αιτούντος. 
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Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Τ.Υ.Α. και ενημερώνονται σχετικά, 

αυτός και ο Προμηθευτής, από το Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών. Εάν προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα κριτήρια τότε ενημερώνεται για τους 

λόγους απόρριψης της αίτησής του. Ο Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών τηρούν Μητρώο των πελατών που εντάσσονται στο Τ.Υ.Α., προκειμένου 

να υπάρχει δυνατότητα απολογισμού ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα 

αυτοματοποίησης του ελέγχου. 

Όσοι έχουν ενταχθεί στο Τ.Υ.Α. δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο έτος. 

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί απαιτείται η υποβολή νέας 

αίτησής. 

Επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Τ.Υ.Α., για όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό 

διενεργείται από τον Διαχειριστή Δικτύου ή το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, το μήνα 

Δεκέμβριο κάθε έτους. Εφόσον από τη διενέργεια του ελέγχου προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις ένταξης ορισμένου δικαιούχου για το επόμενο ημερολογιακό έτος, το Τ.Υ.Α. παύει να 

ισχύει για το δικαιούχο αυτό. 

Η παροχή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι στην επωνυμία του φορέα με τον κοινωφελή 

χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ο μετρητής δεν αντιστοιχεί στο δικαιούχο, πρέπει πριν την υποβολή 

της αίτησης για την ένταξη στο Τ.Υ.Α., αυτός να προχωρήσει στις απαιτούμενες κάθε φορά 

διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά του, στη διεύθυνση του κτιρίου που 

λαμβάνει χώρα η παροχή της υπηρεσίας αλληλεγγύης. Σε περίπτωση που, για την αλλαγή 

επωνυμίας στο μετρητή, απαιτείται η έκδοση επικαιροποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, 

αυτή δύναται να προσκομιστεί και μετά την διαδικασία ένταξης του δικαιούχου στο Τ.Υ.Α. και σε 

καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο για την ολοκλήρωσή της. 

Διαδικασία υποβολής και ελέγχου στοιχείων 

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Τ.Υ.Α. υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

ανωτέρω και διαβιβάζονται στους Διαχειριστές του Δικτύου, για έλεγχο πληρότητας των 

προϋποθέσεων υπαγωγής στο Τ.Υ.Α., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες το Τ.Υ.Α. οφείλουν να υποβάλουν: 

(α) Επωνυμία του Φορέα 

(β) Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος με την επωνυμία του φορέα, και αποκλειστικά για 

κτίρια που παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας ανά κατηγορία δικαιούχου. 

Ένα (1) μήνα το αργότερο μετά την υποβολή των αιτήσεων διαβιβάζονται από τους Διαχειριστές του 

Δικτύου στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διασταύρωση και επιβεβαίωση σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2646/1998, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ένταξης στις 

κατηγορίες δικαιούχων. 

Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων από τους 

αρμόδιους Διαχειριστές, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
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Ασφάλισης και Πρόνοιας αποστέλλει στους αρμόδιους Διαχειριστές κατάλογο με τους δικαιούχους, 

βάσει των στοιχείων που έχουν επιβεβαιωθεί από το αρχείο της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

άρθρου 5 του Ν. 2646/1998. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι δικαιούχοι φορείς εντάσσονται 

στο Μητρώο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης, το οποίο τηρείται από τους αρμόδιους Διαχειριστές. 

Ειδικά για τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες Β΄ και Δ΄, για την πρώτη εφαρμογή του Τ.Υ.Α., δεν 

απαιτείται η διαδικασία διασταύρωσης. Οι φορείς των κατηγοριών αυτών οφείλουν όπως 

υποβάλλουν, σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της σχετικής υπουργικής απόφασης: 

Α. για τους φορείς της κατηγορίας Β΄, Βεβαίωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία 

ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, ήτοι είναι εκκλησιαστικό ίδρυμα και παρέχει υπηρεσίες 

κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών προς τούτο χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης 

συσσιτίου). 

Β. για τους φορείς της κατηγορίας Δ΄, Βεβαίωση της Περιφέρειας ή πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, σύμφωνα 

με την οποία, ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, ήτοι αποτελεί δομή κοινωνικής 

αλληλεγγύης πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, οι οποίες στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά 

παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία και κοινωνικά συσσίτια). 

Εφόσον, κατά τον πρώτο έλεγχο Δεκεμβρίου 2014, που διενεργείται από τον Διαχειριστή του 

Δικτύου ή το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τους φορείς των κατηγοριών Β΄ και Δ΄ 

διαπιστωθεί ότι για κάποιους δικαιούχους δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης οι εν λόγω 

δικαιούχοι θεωρούνται ότι ουδέποτε υπήχθησαν στο Μητρώο Τ.Υ.Α. 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Τ.Υ.Α.  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Τ.Υ.Α. – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τετραμηνιαία Κατανάλωση Ποσοστό έκπτωσης (%) επί του εκάστοτε – ανά 

δικαιούχο – τιμολογίου του Προμηθευτή 

Από 0 έως 1000 kWh για τις κατηγορίες Γ΄ και 

Δ΄ και από 0 έως 1200 kWh για τις κατηγορίες 

Α΄ και Β΄ 

70% 
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5.  Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Η ELPEDISON προσφέρει προϊόντα για τις ακόλουθες κατηγορίες Πελατών: 

(α) Οικιακοί Πελάτες 

Σειρά Προϊόντων Energy Family Plus 

Επιλέξτε ένα από τα προϊόντα Energy Family Plus ανάλογα με τις ανάγκες σας σε ηλεκτρικό ρεύμα 

και τον τύπο του μετρητή του σπιτιού σας και επωφεληθείτε από πιθανές εκπτώσεις μέχρι και 12% 

σε σχέση με ό,τι πληρώνατε σήμερα  για τις χρεώσεις προμήθειας του ηλεκτρικού σας ρεύματος (ως 

πελάτης του βασικού προμηθευτή ρεύματος στην ελληνική αγορά). 

Επιλέξτε  

 Energy Family Plus, για εσάς που έχετε απλό μετρητή, και εξασφαλίστε μέχρι και 12% 

οικονομικότερες χρεώσεις προμήθειας για το ηλεκτρικό σας ρεύμα 

 Energy Family Night Plus, για εσάς που έχετε νυχτερινό μετρητή, επιθυμείτε οικονομικότερο 

ρεύμα και κάνετε σημαντική χρήση νυχτερινού ρεύματος 

 Energy Family Simple Plus, για εσάς που έχετε νυχτερινό μετρητή αλλά θέλετε να 

επωφεληθείτε από μια οικονομική χρέωση νυχτερινού ρεύματος, οποιαδήποτε στιγμή της 

ημέρας, χωρίς περιορισμούς και αυστηρά προγράμματα 

 

Πίνακας 1: Ανταγωνιστικές Χρεώσεις - Energy Family Plus 

 

 

Σειρά Προϊόντων Energy Family  

Διαλέξτε το προϊόν Energy Family που ταιριάζει στις ανάγκες κατανάλωσης ρεύματος του 

νοικοκυριού σας και στον τύπο του μετρητή σας. Επιλέξτε 

 Energy Family, για εσάς που θέλετε να καλύψετε με οικονομικό τρόπο τις ανάγκες πρωινής 

κατανάλωσης ρεύματος του νοικοκυριού σας 

 Energy Family Night, για εσάς που κάνετε σημαντική χρήση νυχτερινού ρεύματος (έχετε 

νυχτερινό μετρητή) και θέλετε ανταγωνιστικές χρεώσεις 



 

 ELPEDISON A.E. –  www.elpedison.gr   
Αρ. Μητρώου Συμμετεχόντων: 29XTHESSALPOWERA 

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

   20 

 Energy Family Simple, για εσάς που θέλετε να επωφεληθείτε από τη φθηνή χρεώση 

νυχτερινού ρεύματος, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, χωρίς περιορισμούς και αυστηρά 

προγράμματα 

Το προϊόν Energy Family που θα επιλέξετε 

 προσθέτει αξία στο σπίτι σας, χωρίς περιορισμούς και επίπεδα κατανάλωσης 

 βασίζεται σε μία απλή χρέωση ανά kWh 

 δεν περικλείει πάγιες χρεώσεις 

Πίνακας 2: Ανταγωνιστικές Χρεώσεις - Εnergy Family 

*  

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις 
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(β) Προϊόντα για Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις Χαμηλής Τάσης  

 

Σειρά Προϊόντων Energy Premium Plus 

Πίνακας 3: Ανταγωνιστικές Χρεώσεις -Energy Premium Plus 

 

 

 

Σειρά Προϊόντων Energy Premium  

Πίνακας 4: Ανταγωνιστικές Χρεώσεις -Energy Premium 
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Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις  

 

 

 (γ) Πελάτες Μέσης Τάσης 

Τα προϊόντα "Energy" της ELPEDISON για Μεγάλες Επιχειρήσεις συνδεδεμένες στη Μέση Τάση 

αφορούν εσάς που έχετε συμφωνημένη ισχύ μεταξύ 250 kVA και 10 ΜVA, με ετήσια κατανάλωση 

έως 3.000.000 kWh ανά μετρητή.  

 

Επιπλέον, η ELPEDISON Energy αναλαμβάνει να διαμορφώσει ένα προϊόν ειδικά για την Επιχείρησή 

σας, εφόσον είστε πελάτης στη Μέση Τάση και ισχύουν ένα από τα ακόλουθα ή και τα δύο 

ταυτόχρονα: 

 Η συνολική ετήσια σας κατανάλωση ενέργειας είναι μεγαλύτερη από 3.000.000 kWh ανά 

μετρητή (3 GWh) 

 Ο Συντελεστής Χρησιμοποίησης είναι μεγαλύτερος από 70% 

Πίνακας 5: Ανταγωνιστικές Χρεώσεις - Προϊόντα Μέσης Τάσης 
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Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις 

 

 

6.  Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Ο Πελάτης πριν την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλει να έχει 

αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο των ακόλουθων εγγράφων, τα οποία και θα 

υπογράψει: (α) την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, (β) τους Γενικούς Όρους Προμήθειας 

την αποδοχή των οποίων δηλώνει ο πελάτης με την υπογραφή της Αίτησης Προμήθειας. 

Ο Πελάτης μπορεί να αναγνώσει τους Γενικούς Όρους Προμήθειας για την κάθε κατηγορία πελατών 

στο σχετικό σημείο της ιστοσελίδας μας.  

Βασική προϋπόθεση για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί (α) η 

προσκόμιση αντιγράφου του τελευταίου Λογαριασμού Κατανάλωσης με το αποδεικτικό εξόφλησης 

του συνόλου των οφειλών προς τον προηγούμενο προμηθευτή και (β) η μη υποβολή τουλάχιστον 

δύο φορές εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη 

κατά το προηγούμενο της αίτησης έτος. 

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή ο Πελάτης μπορεί να δηλώσει στην 

ELPEDISON  την ένδειξη κατανάλωσης του μετρητή του. 

 

7. Διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας οποτεδήποτε με 

έγγραφη επιστολή προς την ELPEDISON. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) 

ημέρες μετά την ειδοποίηση της ELPEDISON με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 42 του 

ΚΠΗΕ. 

Σε περίπτωση υπερημερίας του Πελάτη λόγω ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων οφειλών η ELPEDISON 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και να προβεί στις 

προβλεπόμενες ενέργειες ενώπιον του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για την παύση εκπροσώπησης 

μετρητή του Πελάτη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας στην περίπτωση αυτή επέρχονται άμεσα. 

Σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας εκ 

μέρους του Πελάτη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, η ELPEDISON θα 

ειδοποιεί σχετικά τον Πελάτη, τάσσοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την άρση της 

παράβασης, ενημερώνοντας τον ταυτόχρονα για τις συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσης του 

εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Εάν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η ELPEDISON 
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δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και να προβεί στις 

προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για την παύση 

εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας σε αυτή την περίπτωση 

επέρχονται άμεσα. 

Κατά το χρόνο λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με οποιοδήποτε τρόπο η 

ELPEDISON αποστέλλει τελικό εκκαθαριστικό Λογαριασμό Κατανάλωσης το αργότερο εντός έξι (6) 

εβδομάδων σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής. 

 

8.  Τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας  

Η ELPEDISON δύναται να τροποποιεί τους όρους της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας και 

αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση θα 

ενημερώνει τον πελάτη με έγγραφη γνωστοποίηση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος και οι 

τροποποιήσεις που θα επιφέρει και θα παρέχεται στον πελάτη σχετικό χρονικό διάστημα για την 

αποδοχή ή μη των νέων όρων. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αποδοχή των νέων 

όρων, θα καταγγέλλει την Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με έγγραφο κοινοποιούμενο 

στην ELPEDISON εντός της ως άνω προθεσμίας. Άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, 

συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων από τον πελάτη και την εφαρμογή τους αμέσως μετά 

την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας. 

Ειδικά για τους μικρούς πελάτες η ELPEDISON θα ενημερώνει τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν 

την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων. 

 

9.  Υπολογισμός Χρεώσεων - Αναπροσαρμογή τιμολογίων 

Κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε με τη με αρ.  

56/2012 απόφαση της ΡΑΕ και των σχετικών εγχειριδίων, στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους 

περιλαμβάνονται οι μοναδιαίες Χρεώσεις Προμήθειας (Ανταγωνιστικές Χρεώσεις), για την ενέργεια 

που προμηθεύεται για τους μετρητές των εγκαταστάσεών του ο Πελάτης, οι οποίες περιλαμβάνουν 

το κόστος Ενέργειας, τις Απώλειες του Δικτύου, το κόστος Διαθεσιμότητας Ισχύος, το κόστος των 

Επικουρικών Υπηρεσιών, το κόστος Έκτακτων εισαγωγών-εξαγωγών, το κόστος Διασυνοριακού 

Εμπορίου, το κόστος από χρεώσεις για το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών  

Σταθμών και το κόστος του Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης του Συστήματος. 

Οι Χρεώσεις Προμήθειας, ήτοι τα οφειλόμενα ποσά για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 

προμήθευσε η ELPEDISON στον πελάτη θα υπολογίζονται βάσει των ανταγωνιστικών χρεώσεων 

προμήθειας του τιμολογίου στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης. Εφόσον το προϊόν που έχει επιλεγεί 

από τον Πελάτη υπόκειται σε αναπροσαρμογή, οι χρεώσεις προμήθειας θα αναπροσαρμόζονται και 

επί τη βάσει των διακυμάνσεων στο άθροισμα της Οριακής Τιμής Συστήματος και των Λογαριασμών 

προσαυξήσεων 2 και 3 (ΛΠ 2, ΛΠ3). Εφόσον το άθροισμα που προκύπτει από α) τη μέση ωριαία 

ΟΤΣ, η οποία υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της ΟΤΣ του μήνα κατανάλωσης και των δύο 

προηγούμενων μηνών, προσαρμοσμένης για τις απώλειες Δικτύου και τη μέση μηνιαία χρέωση  για 

τον ΛΠ2 και τη μέση μηνιαία χρέωση για τον ΛΠ3, παραμένει εντός εύρους 0,045-0,055 €/kWh, η 
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Χρέωση Προμήθειας που θα καταβάλλει ο Πελάτης δεν θα αλλάζει. Σε περίπτωση που το κατά τα ως 

άνω οριζόμενο άθροισμα κυμαίνεται άνωθεν ή κάτωθεν του προαναφερθέντος εύρους, τυχόν 

τέτοια μεταβολή θα αντικατοπτρίζεται ισόποσα στη Χρέωση Προμήθειας για κάθε μήνα.   

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και είναι η τιμή που εισπράττουν όλοι οι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστημα και 

πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστημα. Συγκεκριμένα, η Οριακή Τιμή του 

Συστήματος διαμορφώνεται από τον 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.  Η ΟΤΣ προκύπτει σε ημερήσια βάση από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, 

δημοσιεύεται αρμοδίως από τον ΑΔΜΗΕ στη διεύθυνση: http://www.admie.gr/leitoyrgia-

dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras/. Για λόγους 

προστασίας των καταναλωτών και διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού τίθεται 

διοικητικά ανώτερο όριο ως προς την προσφερόμενη τιμή, το οποίο έχει τεθεί ίσο με 150€/MWh 

καθώς και κατώτερο επίπεδο προσφορών, το οποίο είναι το μεταβλητό κόστος της μονάδας, ώστε 

στις περισσότερες περιπτώσεις οι παραγωγοί να πληρώνονται το κόστος καυσίμου τους. 

Λογαριασμοί προσαυξήσεων 2 και 3 είναι οι δευτεροβάθμιοι λογιστικοί λογαριασμοί, που τηρεί στο 

λογιστικό του σύστημα ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς. Σύμφωνα με τον Κώδικα 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012).  

Ο λογαριασμός προσαυξήσεων 2 (ΛΠ-2) περιλαμβάνει χρεώσεις και πιστώσεις που αντισταθμίζουν 

ποσά, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιμερισθούν στους παραγωγούς, προμηθευτές και 

αυτοπρομηθευόμενους καταναλωτές με τη διαδικασία εκκαθάρισης των αποκλίσεων παραγωγής- 

ζήτησης.  

Ο λογαριασμός προσαυξήσεων 3 (ΛΠ-3) περιλαμβάνει χρεώσεις και πιστώσεις, οι οποίες 

προκύπτουν από την ημερήσια εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαδικασία 

εκκαθάρισης των αποκλίσεων παραγωγής-ζήτησης. Ως απόκλιση παραγωγής-ζήτησης ορίζεται η 

διαφορά σε μεγαβατώρες (MWh) μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που 

προγραμματίζεται για έγχυση στο ή για απορρόφηση από το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με το πρόγραμμα της προηγούμενης ημέρας αναφορικά για κάθε 

ημέρα που ακολουθεί, και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο ή απορροφάται 

από το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας 

όπως μετράται για την ίδια ημέρα 

 

Εφόσον το άθροισμα που προκύπτει από α) τη μέση ωριαία ΟΤΣ, η οποία υπολογίζεται ως ο μέσος 

όρος της ΟΤΣ του μήνα κατανάλωσης και των δύο προηγούμενων μηνών, προσαρμοσμένης για τις 

απώλειες Δικτύου και τη μέση μηνιαία χρέωση  για τον ΛΠ2 και τη μέση μηνιαία χρέωση για τον 

ΛΠ3, παραμένει εντός εύρους 0,045-0,055 €/kWh, η Χρέωση Προμήθειας που θα καταβάλλει ο 

Πελάτης δεν θα αλλάζει. Σε περίπτωση που το κατά τα ως άνω οριζόμενο άθροισμα κυμαίνεται 

άνωθεν ή κάτωθεν του προαναφερθέντος εύρους, τυχόν τέτοια μεταβολή θα αντικατοπτρίζεται 

ισόποσα στη Χρέωση Προμήθειας για κάθε μήνα. 

 

http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras/
http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras/
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Ρυθμιζόμενες χρεώσεις 

Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν την χρέωση για την χρήση του δικτύου και για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του αρμοδίου Διαχειριστή Δικτύου, χρέωση για την χρήση του 

συστήματος μεταφοράς και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος, το 

ειδικό τέλος υπέρ ΑΠΕ, τις χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας («ΥΚΩ»), το Ειδικό Τέλος 

Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τυχόν χρεώσεις για εκτέλεση εργασιών στην παροχή 

του Πελάτη. 

(α) Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Δικτύου Μεταφοράς 

 Είναι οι χρεώσεις που επιβάλλονται για την χρήση του Συστήματος Δικτύου Μεταφοράς, η τιμή των 

οποίων ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 195/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), όπως 

εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. 

Η χρέωση αυτή διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε 

μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία 

Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ), εκφράζονται σε €/kWh/έτος και 

σε €/kWh αντίστοιχα. 

Τύπος υπολογισμού χρέωσης: ΜΠΧ (€/kWh/έτος) x KVA x ημέρες/365 + kwh x MMX (€/kWh) 

(β) Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής 

 Είναι οι χρεώσεις που επιβάλλονται για την χρήση του Δικτύου Διανομής, η τιμή των οποίων 

ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 196/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), όπως εκάστοτε 

τροποποιείται και ισχύει. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) 

και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, 

Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ), εκφράζονται σε 

€/KVA/έτος και σε €/kWh αντίστοιχα. Σε ορισμένες κατηγορίες Πελατών με μεγάλη συμφωνημένη 

ισχύ, στη μεταβλητή χρέωση υπεισέρχεται και ο συντελεστής ισχύος (συνφ). Για τους λοιπούς 

Πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με την μονάδα (συνφ=1). 

Τύπος υπολογισμού χρέωσης: ΜΠΧ (€/KVA/έτος) x KVA x Ημέρες/365 + kWh x MMX (€/kWh)/συνφ 

(γ) Χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) 

Είναι οι χρεώσεις για την κάλυψη του ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 

όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 1527/2011 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ως 

εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1040/2007) οι υπηρεσίες (α) παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους 

Πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία Πελατών με αυτές 

της ηπειρωτικής χώρας και (β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο τους πολύτεκνους 

Πελάτες, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

Τύπος υπολογισμού χρέωσης: kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh) 
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(δ) Ε.Τ.Μ.Ε.ΑΡ. 

Το ειδικό αυτό τέλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την πληρωμή των 

παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ 

της τιμής που δικαιούνται οι παραγωγοί αυτοί και της τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Οριακή Τιμή Συστήματος).  

Τύπος υπολογισμού χρέωσης :   kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh). 

 

Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ 

ΧΡΗΣΗ €/kWh 

Οικιακή 0,02630 

Επαγγελματική 0,03089 

Αγροτική 0,01139 

 

(ε) Χρεώσεις υπέρ τρίτων 

Α. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Ειδικό Τέλος Εκτέλεσης Τελωνειακών Υπηρεσιών 

(ΔΕΤΕ) σύμφωνα με το Ν. 3833/2010 και Ν. 2093/1992 επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια. Η 

χρέωση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι 0,0022 €/kWh για οικιακή χρήση και 0,005 

€/kWh για επιχειρηματική χρήση. Η χρέωση για το Ειδικό Τέλος Εκτέλεσης Τελωνειακών Υπηρεσιών 

(ΔΕΤΕ) υπολογίζεται ως το 5‰ του ποσού προκύπτει από το άθροισμα του Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 

εκκαθάρισης. 

 (στ)  Λοιπές Χρεώσεις 

Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι 

Η χρέωση των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου υπολογίζεται σύμφωνα με την επιφάνεια 

(τετραγωνικά μέτρα) του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.  

Υπολογισμός ΔΤ ή ΔΦ 

ΤΜ ΑΚΙΝΗΤΟΥ x ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Δ.Τ. ή Δ.Φ. x ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/365 

Υπολογισμός ΤΑΠ 

ΤΜ ΑΚΙΝΗΤΟΥ x ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ x ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ x ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ x ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/365 

Η ELPEDISON υποχρεούται να συνεισπράττει με τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης τα υπέρ τρίτων 

ποσά Δημοτικών Τελών και Δημοτικών Φόρων (Ν. 25/1975, 429/1976, 1080/1980) και το τέλος 

ακίνητης περιουσίας (Ν. 2130/1993) και να διακόπτει την παροχή αν αυτά δεν καταβάλλονται από 

τον Πελάτη. 
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ΕΡΤ 

Η ELPEDISON ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να εισπράττει το ανταποδοτικό 

τέλος υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη 

Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 4324/2015 «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 

2190/1920 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 44/29.04.2015).  

 

Εγγύηση 

Το ποσό της εγγύησης υπολογίζεται με βάση τα ιστορικά δεδομένα της παροχής και αφορά το 

κόστος του λογαριασμού ρεύματος για διάστημα ενός μήνα κατανάλωσης, το οποίο και δεν δύναται 

να υπερβαίνει. Σε κάθε περίπτωση το min ποσό εγγύησης για το οικιακό τιμολόγιο είναι τα 100€ 

Η εγγύηση περιλαμβάνεται στο πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα εκδοθεί από την 

ELPEDISON. 

Η εγγύηση εξετάζεται και θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση (μετά την έκδοση 3 

εκκαθαριστικών λογαριασμών) όταν παρατηρείται σημαντική απόκλιση των Λογαριασμών 

Κατανάλωσης του Πελάτη σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για τον 

καθορισμό της εγγύησης κατά την έναρξη της συνεργασίας του με την εταιρία και μέχρι ποσοστό 

25% ή σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης του Πελάτη στην εξόφληση των 

Λογαριασμών του. 

Η αναπροσαρμογή δεν εφαρμόζεται για ποσά μικρότερα ή ίσα με 5,00  €. 

 

10.  Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων και Επίλυσης Διαφορών 

Στην ιστοσελίδα της ELPEDISON έχει αναρτηθεί ο Κώδικας Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων 

της Εταιρείας. 

 

11.  Περιγραφή διαδικασίας επιβεβαίωσης της παραλαβής του Λογαριασμού 

Κατανάλωσης e-bill. 

Οι Πελάτες που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν Λογαριασμό Κατανάλωσης e-bill αποκτούν προσωπικό 

κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην προσωπική τους καρτέλα. Στην καρτέλα έκαστου πελάτη 

αναρτώνται μηνιαίως από την Εταιρεία τα ηλεκτρονικά αρχεία των Λογαριασμών Κατανάλωσης. 

 Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία των Λογαριασμών Κατανάλωσης  στην 

προσωπική καρτέλα του κάθε πελάτη σε μηνιαία βάση. Στην καρτέλα αυτή οι πελάτες έχουν 

πρόσβαση με προσωπικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 
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12.  Διαδικασία Διόρθωσης Λογαριασμών Κατανάλωσης  

Η ELPEDISON θα προβαίνει άμεσα στη διόρθωση Λογαριασμών Κατανάλωσης παρελθούσης 

περιόδου κατανάλωσης, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι επιβλήθηκαν για οποιονδήποτε 

λόγο λανθασμένες χρεώσεις σε Πελάτη. Εφόσον πρόκειται για λογαριασμούς που έχουν εξοφληθεί, 

η ELPEDISON θα προβαίνει σε διορθωτική χρέωση ή πίστωση εκδίδοντας διορθωτικό λογαριασμό ή 

συμψηφίζοντας το σχετικό ποσό στον επόμενο τακτικό λογαριασμό. 

Σε περίπτωση υπαιτιότητας της ELPEDISON, όπως ενδεικτικά λόγω λαθών στην τιμολόγηση ή την 

έκδοση λογαριασμών, η ELPEDISON  θα προβαίνει σε διόρθωση λογαριασμών παρελθούσης 

περιόδου κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας και για χρονική 

περίοδο δύο (2) ετών μετά τη λύση της. Τα ποσό των διορθωτικών χρεώσεων και πιστώσεων θα 

καταβάλλονται ατόκως. 

 

Σε περίπτωση διόρθωσης δεδομένων μέτρησης Πελάτη και επαναπροσδιορισμού των αντίστοιχων 

χρεώσεων που επιβλήθηκαν στην ELPEDISON κατά τα οριζόμενα στους σχετικούς Κώδικες 

Διαχείρισης Δικτύων, η ELPEDISON θα διορθώνει οποτεδήποτε τις χρεώσεις των λογαριασμών του 

Πελάτη που επηρεάζονται κατά τρόπο απολύτως αντίστοιχο με τη διόρθωση που έγινε στις 

χρεώσεις που επιβλήθηκαν σε αυτήν βάσει των αρχικών δεδομένων μέτρησης του Πελάτη. Τα ποσά 

των διορθωτικών χρεώσεων και πιστώσεων θα καταβάλλονται ατόκως. 

 

Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται και στους διορθωτικούς Λογαριασμούς Κατανάλωσης. 

 

13.  Πλημμελής εκπλήρωση της Σύμβασης Προμήθειας 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης της Σύμβασης Προμήθειας εκ μέρους της Εταιρείας, η 

Εταιρεία μεριμνά σε όλες τις περιπτώσεις για την αποζημίωση και την αποκατάσταση κάθε βλάβης 

τυχόν έχει υποστεί ο Πελάτης. 

  


