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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Λεπτομερής αναφορά αλλαγών στην Έκδοση 1.0 των Κανόνων 
Προμήθειας σε Τελικούς Πελάτες  

 

Α/Α 1 

Πεδίο Κανόνας 1.2 «Ορισμοί» 

Έκδοση 
1.0 

Προμηθευτές  

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
Διαγράφηκε 

Α/Α 2 

Πεδίο Κανόνας 1.2 «Ορισμοί» 

Έκδοση 
1.0 

 

Χρεώσεις και Διατιμήσεις 
Ανταγωνιστικού σκέλους 
τιμολογίου (εφεξής 
«Ανταγωνιστικές 
Χρεώσεις και 
Διατιμήσεις») 

σημαίνει τις χρεώσεις στις οποίες 

περιλαμβάνονται οι χρεώσεις ηλεκτρικής 

ενέργειας χονδρικής, οι χρεώσεις για την 

Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και οι 

χρεώσεις για την ανάκτηση των δαπανών των 

μετρήσεων που διενεργεί ο Διαχειριστής του 

Συστήματος Διανομής, καθώς και των 

χρεώσεων εμπορολογιστικής διαχείρισης και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πλέον των 

αναλογούντων φόρων. Οι ως άνω χρεώσεις και 

διατιμήσεις, αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης 

απόφασης του Προμηθευτή για τον τρόπο με 

τον οποίο θα μετακυλήσει το κόστος των 

χρεώσεων αυτών στους Τελικούς Πελάτες, 

εκτός των εταιρειών προμήθειας που κατέχουν 

δεσπόζουσα θέση στη δραστηριότητα της 

προμήθειας, για τις οποίες οι χρεώσεις αυτές 
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καθορίζονται με σχετική Απόφαση της ΡΑΕΚ, 

παρουσιάζονται αθροιστικά ως ενιαία χρέωση 

στο Λογαριασμό Κατανάλωσης. 
 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
 

 

Χρεώσεις και Διατιμήσεις 
Ανταγωνιστικού σκέλους 
τιμολογίου (εφεξής 
«Ανταγωνιστικές 
Χρεώσεις και 
Διατιμήσεις») 

σημαίνει τις χρεώσεις στις οποίες 

περιλαμβάνονται οι χρεώσεις ηλεκτρικής 

ενέργειας χονδρικής, οι χρεώσεις για την 

Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και οι 

χρεώσεις για την ανάκτηση των δαπανών των 

μετρήσεων που διενεργεί ο Διαχειριστής του 

Συστήματος Διανομής, καθώς και των 

χρεώσεων εμπορολογιστικής διαχείρισης και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πλέον των 

αναλογούντων φόρων. Οι ως άνω χρεώσεις και 

διατιμήσεις, αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης 

απόφασης του Προμηθευτή για τον τρόπο με 

τον οποίο θα μετακυλήσει το κόστος των 

χρεώσεων αυτών στους Τελικούς Πελάτες, 

εκτός των Προμηθευτών που κατέχουν 

δεσπόζουσα θέση στη δραστηριότητα της 

προμήθειας, για τις οποίες οι χρεώσεις αυτές 

καθορίζονται με σχετική Απόφαση της ΡΑΕΚ, 

παρουσιάζονται αθροιστικά ως ενιαία χρέωση 

στο Λογαριασμό Κατανάλωσης. 
 

Α/Α 3 

Πεδίο Κανόνας 1.3.1 

Έκδοση 
1.0 

Για την εφαρμογή του παρόντος, οι Πελάτες κατατάσσονται σε βασικές και 
ειδικές κατηγορίες. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
Για την εφαρμογή του παρόντος, οι Πελάτες κατατάσσονται σε κατηγορίες. 

Α/Α 4 
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Πεδίο Κανόνας 1.3.2 

Έκδοση 
1.0 

Οι Βασικές Κατηγορίες Πελατών καθορίζονται βάσει της τελικής χρήσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύονται και των κατηγοριών διατιμήσεων, 
βάσει των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕΚ, και αναφέρονται σε Οικιακούς, 
Εμπορικούς, Βιομηχανικούς και Πελάτες Γενικής Διατίμησης που συνδέονται 
στην χαμηλή τάση, στους Τελικούς Πελάτες Μέσης Τάσης, στους Τελικούς 
Πελάτες Υψηλής Τάσης, στον Οδικό Φωτισμό, στην Άντληση Νερού και στην 
εκτός Αιχμής Θερμοσυσσώρευση. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Οι Κατηγορίες Πελατών καθορίζονται βάσει της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας που προμηθεύονται, και αναφέρονται σε Οικιακούς, Μη Οικιακούς 
Χαμηλής Τάσης, στους Τελικούς Πελάτες Μέσης Τάσης, στους Τελικούς 
Πελάτες Υψηλής Τάσης, και στους Ευάλωτους. 

Α/Α 5 

Πεδίο Κανόνας 1.3.3 

Έκδοση 
1.0 

Ειδικές Κατηγορίες Πελατών αφορούν κατηγορίες για τις οποίες εφαρμόζονται 
ειδικές διατιμήσεις και τυχόν άλλες ειδικές κατηγορίες που καθορίζονται από 
τον Προμηθευτή. Οι Ειδικές Κατηγορίες Πελατών δύνανται να συμπληρώνουν 
ή να εξειδικεύουν Βασικές Κατηγορίες Πελατών.  

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
Διαγράφηκε. 

Α/Α 6 

Πεδίο Κανόνας 1.3.4 

Έκδοση 
1.0 

Στις Ειδικές Κατηγορίες Πελατών εντάσσεται και η κατηγορία Ευάλωτων 
Καταναλωτών. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
Διαγράφηκε. 
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Α/Α 7 

Πεδίο Κανόνας 1.3.5 

Έκδοση 
1.0 

Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης πελάτη στη κατηγορία 
Ευάλωτων Καταναλωτών καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετά από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ και 
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΡΑΕΚ ελέγχει και 
παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους 
Ευάλωτους Καταναλωτές και δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
αυτών. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης πελάτη στη κατηγορία 
Ευάλωτων Καταναλωτών καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, 
Εμπορίου, και Βιομηχανίας μετά από διαβούλευση με τη ΡΑΕΚ και τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΡΑΕΚ ελέγχει και 
παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους 
Ευάλωτους Καταναλωτές και δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
αυτών.  

Α/Α 8 

Πεδίο Κανόνας 1.3.5 

Έκδοση 
1.0 

1.3.5. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
1.3.3 (Αλλαγή αρίθμησης) 

Α/Α 9 

Πεδίο Κανόνας 3.3.1 
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Έκδοση 
1.0 

Οι Προμηθευτές καταρτίζουν και δημοσιοποιούν Τιμολόγια Προμήθειας για τις 
Βασικές και Ειδικές Κατηγορίες Πελατών στις οποίες δραστηριοποιούνται, κατ’ 
ελάχιστο για τους Οικιακούς Πελάτες και τις ισχύουσες διατιμήσεις που 
αφορούν Ειδικές Κατηγορίες Πελατών. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Οι Προμηθευτές καταρτίζουν Τιμολόγια Προμήθειας για τις Κατηγορίες 
Πελατών στις οποίες δραστηριοποιούνται, και τα δημοσιοποιούν κατ’ ελάχιστο 
για τους Οικιακούς Πελάτες και τους Ευάλωτους. 

Α/Α 10 

Πεδίο Κανόνας 3.3.2 α 

Έκδοση 
1.0 

Προσδιορισμό της Βασικής ή της Ειδικής Κατηγορίας Πελατών στην οποία 
απευθύνεται. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
Προσδιορισμό της Κατηγορίας Πελατών στην οποία απευθύνεται. 

Α/Α 11 

Πεδίο Κανόνας 3.3.2 β 

Έκδοση 
1.0 

Αναφορά των κριτηρίων ένταξης Πελατών στη Βασική ή στην Ειδική Κατηγορία 
την οποία αφορά το τιμολόγιο, όπως αυτά καθορίζονται στις οικείες 
Υπουργικές αποφάσεις ή από τον ίδιο τον Προμηθευτή, κατά περίπτωση. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Αναφορά των κριτηρίων ένταξης Πελατών στην Κατηγορία την οποία αφορά το 
τιμολόγιο, όπως αυτά καθορίζονται στις οικείες Υπουργικές αποφάσεις ή από 
τον ίδιο τον Προμηθευτή, κατά περίπτωση. 

Α/Α 12 
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Πεδίο Κανόνας 3.3.2 γ 

Έκδοση 
1.0 

Διαχωρισμό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε ομάδα Ανταγωνιστικών 
Χρεώσεων και Διατιμήσεων και σε ομάδα Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων και 
Διατιμήσεων, και διακριτό διαχωρισμό των επιμέρους χρεώσεων, τουλάχιστο 
για τη δεύτερη εκ των ομάδων. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Διαχωρισμό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε ομάδα Ανταγωνιστικών 
Χρεώσεων και Διατιμήσεων και σε ομάδα Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων και 
Διατιμήσεων, και διακριτό διαχωρισμό των επιμέρους χρεώσεων.  
 

Α/Α 13 

Πεδίο Κανόνας 3.3.4 

Έκδοση 
1.0 

Για Τελικούς Πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης, που δεν περιλαμβάνονται σε 
κάποια από τις Ειδικές Κατηγορίες Πελατών, δύναται να προσφέρονται 
εξατομικευμένες Διατιμήσεις για το ανταγωνιστικό σκέλος, προσαρμοσμένες 
στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του Πελάτη και τις 
υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη στο πλαίσιο 
των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Για Τελικούς Πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης δύναται να προσφέρονται 
εξατομικευμένες Διατιμήσεις για το ανταγωνιστικό σκέλος, προσαρμοσμένες 
στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του Πελάτη και τις 
υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη στο πλαίσιο 
των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων. 
 

Α/Α 14 

Πεδίο Κανόνας 3.4.3 
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Έκδοση 
1.0 

Η προσφορά του Προμηθευτή με δεσπόζουσα θέση για σύναψη σύμβασης 
βασίζεται στα γενικά τιμολόγια και τους γενικούς όρους της εταιρείας, καθώς 
και στις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους, των οποίων οι Ανταγωνιστικές και 
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και Διατιμήσεις ρυθμίζονται από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών και τη διευκόλυνση εισόδου στην αγορά. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Η προσφορά του Προμηθευτή με δεσπόζουσα θέση για σύναψη σύμβασης 
βασίζεται στα γενικά τιμολόγια και τους γενικούς όρους της 
επιχείρησης/οργανισμού, καθώς και στις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους, 
των οποίων οι Ανταγωνιστικές και Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και Διατιμήσεις 
ρυθμίζονται από τη ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με στόχο την 
προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και τη διευκόλυνση εισόδου 
στην αγορά. 

Α/Α 15 

Πεδίο Κανόνας 3.5.1 ιβ 

Έκδοση 
1.0 

Έντυπο αίτησης για αλλαγή Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
Έντυπο αίτησης για αλλαγή Κατηγορίας. 

Α/Α 16 

Πεδίο Κανόνας 4.2.1 γ 

Έκδοση 
1.0 

Τη Βασική ή Ειδική Κατηγορία στην οποία εμπίπτει κατά τη δήλωσή του ο 
Πελάτης, με αναφορά των συνθηκών που δικαιολογούν την υπαγωγή στην 
υποδεικνυόμενη Κατηγορία. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Την Κατηγορία στην οποία εμπίπτει κατά τη δήλωσή του ο Πελάτης, με 
αναφορά των συνθηκών που δικαιολογούν την υπαγωγή στην υποδεικνυόμενη 
Κατηγορία. 
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Α/Α 17 

Πεδίο Κανόνας 4.4.1 στ) 

Έκδοση 
1.0 

Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Πελάτης 
σε περίπτωση αποδοχής της Προσφοράς για τη σύναψη Σύμβασης 
Προμήθειας, ιδίως οδηγίες συμπλήρωσης και διαβίβασης στον Προμηθευτή 
της Σύμβασης Προμήθειας, και των λοιπών εντύπων και περιγραφή των 
δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομιστούν για την οριστική ένταξη στη 
δηλωθείσα με την Αίτηση Βασική ή Ειδική Κατηγορία. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Πελάτης 
σε περίπτωση αποδοχής της Προσφοράς για τη σύναψη Σύμβασης 
Προμήθειας, ιδίως οδηγίες συμπλήρωσης και διαβίβασης στον Προμηθευτή 
της Σύμβασης Προμήθειας, και των λοιπών εντύπων και περιγραφή των 
δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομιστούν για την οριστική ένταξη στη 
δηλωθείσα με την Αίτηση Κατηγορία. 

Α/Α 18 

Πεδίο Κανόνας 5.7.1 

Έκδοση 
1.0 

Ο Προμηθευτής και ο Πελάτης μπορούν να συνομολογήσουν επιπλέον όρους, 
ή παροχή άλλων υπηρεσιών, εφόσον αυτοί δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Σύμβασης και των παρόντων 
Κανόνων, υπερισχύει η πρόβλεψη των τελευταίων. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Ο Προμηθευτής και ο Πελάτης μπορούν να συνομολογήσουν επιπλέον όρους 
που αφορούν την Προμήθεια, εφόσον αυτοί δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Σύμβασης και των παρόντων 
Κανόνων, υπερισχύει η πρόβλεψη των τελευταίων.  

Α/Α 19 

Πεδίο Κανόνας 6.2.2 δ) 
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Έκδοση 
1.0 

Περιγραφή προϋποθέσεων και διαδικασιών ένταξης σε Βασικές και Ειδικές 
κατηγορίες Πελατών, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται 
για την ένταξη σε κάθε μία από τις ως άνω κατηγορίες. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Περιγραφή προϋποθέσεων και διαδικασιών ένταξης σε κατηγορίες Πελατών, 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ένταξη σε 
κάθε μία από τις ως άνω κατηγορίες. 

Α/Α 20 

Πεδίο Κανόνας 6.2.2 ζ) 

Έκδοση 
1.0 

Περιγραφή άλλων προσφερόμενων υπηρεσιών και αντίστοιχων χρεώσεων, 
π.χ. ενεργειακές υπηρεσίες, ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούμενοι με ανεξάρτητο 
τρόπο ή μέτρα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 
Διαγράφηκε. 

Α/Α 21 

Πεδίο Κανόνας 6.3.4 
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Έκδοση 
1.0 

Οι Προμηθευτές αποστέλλουν στους Οικιακούς Πελάτες, μαζί με την 
Προσφορά Προμήθειας, τα έντυπα που προβλέπονται στις περιπτώσεις (γ) 
έως και (ιγ) κατά το 3.5.1 καθώς και τους γενικούς όρους που διέπουν τη 
Βασική ή Ειδική Κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο υποψήφιος Πελάτης. Ο 
Προμηθευτής ενημερώνει τους Οικιακούς Πελάτες κάθε φορά που 
τροποποιείται το Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, με σχετική 
αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του όπου έχει αναρτηθεί. Η 
Προσφορά Προμήθειας, συνοδευόμενη από το Έντυπο Δήλωσης 
Υπαναχώρησης και τα λοιπά Έντυπα ως άνω αποστέλλεται με συστημένη 
επιστολή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει 
συμφωνηθεί με τον Οικιακό Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η 
στιγμιαία παράδοση και παραλαβή της Σύμβασης καθώς πρέπει να 
προβλέπεται ικανός χρόνος μεταξύ της παραλαβής της Προσφοράς 
Προμήθειας και της υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας από τον Οικιακό 
Πελάτη τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνωσης των όρων. 
Ανεξαρτήτως της παραπάνω προϋπόθεσης, δεν θίγεται το δικαίωμα του 
Οικιακού Πελάτη να υπαναχωρήσει από Σύμβαση Προμήθειας που συνάφθηκε 
εξ αποστάσεως. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Οι Προμηθευτές αποστέλλουν στους Οικιακούς Πελάτες, μαζί με την 
Προσφορά Προμήθειας, τα έντυπα που προβλέπονται στις περιπτώσεις (γ) 
έως και (ιγ) κατά το 3.5.1 καθώς και τους γενικούς όρους που διέπουν την 
Κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο υποψήφιος Πελάτης. Ο Προμηθευτής 
ενημερώνει τους Οικιακούς Πελάτες κάθε φορά που τροποποιείται το Έντυπο 
Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας, με σχετική αναφορά στη διεύθυνση της 
ιστοσελίδας του όπου έχει αναρτηθεί. Η Προσφορά Προμήθειας, 
συνοδευόμενη από το Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης και τα λοιπά Έντυπα 
ως άνω αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί με τον Οικιακό Πελάτη. Σε κάθε 
περίπτωση δεν είναι δυνατή η στιγμιαία παράδοση και παραλαβή της 
Σύμβασης καθώς πρέπει να προβλέπεται ικανός χρόνος μεταξύ της 
παραλαβής της Προσφοράς Προμήθειας και της υπογραφής της Σύμβασης 
Προμήθειας από τον Οικιακό Πελάτη τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα ανάγνωσης των όρων. Ανεξαρτήτως της παραπάνω 
προϋπόθεσης, δεν θίγεται το δικαίωμα του Οικιακού Πελάτη να υπαναχωρήσει 
από Σύμβαση Προμήθειας που συνάφθηκε εξ αποστάσεως. 

Α/Α 22 

Πεδίο Κανόνας 6.5.5 β) 
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Έκδοση 
1.0 

Μεταβολή της Βασικής ή Ειδικής Κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης 
καθώς και την επιλογή διαφορετικού τιμολογίου από τα εκάστοτε διαθέσιμα 
Τιμολόγια Προμήθειας του Προμηθευτή. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Μεταβολή της Κατηγορίας στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης καθώς και την 
επιλογή διαφορετικού τιμολογίου από τα εκάστοτε διαθέσιμα Τιμολόγια 
Προμήθειας του Προμηθευτή. 

Α/Α 23 

Πεδίο Κανόνας 7.1.4 (1) 

Έκδοση 
1.0 

Τα στοιχεία του Προμηθευτή (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία 
επικοινωνίας όπως αριθμούς τηλεομοιοτυπίας και δ/νσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, ΑΦΜ). 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Τα στοιχεία του Προμηθευτή (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία 
επικοινωνίας όπως αριθμούς τηλεομοιοτυπίας και δ/νσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, ΑΦΤ).  

Α/Α 24 

Πεδίο Κανόνας 7.1.4 (2) 

Έκδοση 
1.0 

Τα στοιχεία του Πελάτη (επωνυμία, διεύθυνση της ηλεκτροδοτούμενης 
εγκατάστασης, διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας, 
ΑΦΜ), τον αριθμό παροχής και τον αριθμό μετρητή της ηλεκτροδοτούμενης 
εγκατάστασης. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Τα στοιχεία του Πελάτη (επωνυμία, διεύθυνση της ηλεκτροδοτούμενης 
εγκατάστασης, διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας), 
τον αριθμό παροχής και τον αριθμό μετρητή της ηλεκτροδοτούμενης 
εγκατάστασης. 
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Α/Α 25 

Πεδίο Κανόνας 7.1.4 (4) 

Έκδοση 
1.0 

Βασική ή Ειδική Κατηγορία Πελάτη (οικιακός ή μη οικιακός, επαγγελματικής 
χρήσης, τάση σύνδεσης, κτλ), κατηγορία και διακριτικά στοιχεία 
εφαρμοζόμενου Τιμολογίου Προμήθειας. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Κατηγορία Πελάτη (οικιακός ή μη οικιακός, επαγγελματικής χρήσης, τάση 
σύνδεσης, κτλ), κατηγορία και διακριτικά στοιχεία εφαρμοζόμενου Τιμολογίου 
Προμήθειας.  

Α/Α 26 

Πεδίο Κανόνας 7.4 β) 

Έκδοση 
1.0 

Να επιβεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατάταξη Πελάτη 
τους στη Βασική ή/και στην Ειδική Κατηγορία η οποία αναφέρεται στη σχετική 
Σύμβαση Προμήθειας. 

Αλλαγή 
(Έκδοση 

1.1) 

Να επιβεβαιώνουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατάταξη Πελάτη 
τους στην Κατηγορία η οποία αναφέρεται στη σχετική Σύμβαση Προμήθειας. 


