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 1. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
 Το κόστος του ανταγωνιστικών χρεώσεων περιλαμβάνει την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕΠ), την εκκαθάριση των αποκλίσεων, τους 
δευτεροβάθμιους λογαριασμούς ΛΠ2 και ΛΠ3, τις απώλειες του δικτύου το κόστος που σχετίζεται με τον μηχανισμό διασφάλισης ισχύος (απόφαση ΡΑΕ 56/2012), 
τη χρέωση του ειδικού λογαριασμού Άρθρου 143 παράγραφος 2α Ν4001/2001 και τη χρέωση του άρθρου 23 του Ν. 4414/2016.

Ο χρόνος ισχύος του προταθέντος τιμολογίου ορίζεται στο ένα (1) έτος.
 Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους προμηθευτές της ηλεκτρικής ενέργειας και καθορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.
 Οι λοιπές χρεώσεις συνεισπράτονται από όλους τους προμηθευτές και αποδίδονται στους κατά νόμο δικαιούχους. (Ειδικός φόρος κατανάλωσης ΕΦΚ Ν. 2960/01, 
ΔΕΤΕ Ν. 2093/1992, δημοτικά τέλη, φόρος ακίνητης περιουσίας, Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση ΦΕΚ 44Α/29.4.2015).

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ισχύς της προσφοράς ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προ απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου.
 Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης.
 Τελευταία ένδειξη του μετρητή.
 Σε περίπτωση εξουσιοδότησης υπογραφής της σύμβασης από άλλο

πρόσωπο απαιτείται σχετικό πρακτικό ΔΣ ή πρακτικό εταίρων για ΑΕ ή ΕΠΕ αντιστοίχως ή εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του νόμιμου 
εκπροσώπου αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ ή ατομική επιχείρηση.
 Σε περίπτωση νομικού προσώπου ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ απαιτείται η κατάθεση του ισχύοντος καταστατικού, οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ για ΕΠΕ, ΑΕ) και 
πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης (Α.Ε.).

4. ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Εγγύηση θα αντιπροσωπεύει το αναμενόμενο κόστος κατανάλωσης 30 ημερών. Σε περίπτωση προηγούμενου προμηθευτή θα είναι ίση με την κατατεθείσα σε 
αυτόν εγγύηση.

5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
α) Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας
Αναγκαία προϋπόθεση για να χορηγηθεί ηλεκτρική ενέργεια σε ακίνητο του Πελάτη, είναι η υπογραφή σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
της Eunice Trading AE και του πελάτη. Η ανωτέρω Σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως και περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α/ τα πλήρη στοιχεία της Eunice Trad-
ing AE και του Πελάτη β/ τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις της εταιρίας, γ/ το εφαρμοζόμενο τιμολόγιο, δ/ την διαδικασία τιμολόγησης και 
τον τρόπο υπολογισμού αυτού, ε/ την διάρκεια, στ/ το ύψος της εγγύησης, ζ/ τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης, η/ τις συνέπειες υπερημερίας 
λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, θ/ τους ειδικούς λόγους που δικαιολογούν την αποσύνδεση της παροχής, ι/ τη διαδικασία διόρθωσης 
των λογαριασμών κατανάλωσης, ια/ τους όρους που μπορούν να τροποποιούνται μονομερώς από τον Προμηθευτή ή κατόπιν αιτήσεως του πελάτη, ιβ/ τις 
περιπτώσεις που ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση, τον τρόπο καταγγελίας και την προθεσμία προηγούμενης γνωστοποίησης, ιγ/ τους 
όρους αναφορικά με τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στη σύνδεση, ιδ/ την διαδικασία υποβολής παραπόνων και ιε/ τον καθορισμό των συνεπειών σε περίπτωση 
πλημμελούς εκπλήρωσης της σύμβασης. της Σύμβασης προμήθειας.
Κάθε συμφωνία περιορισμού η απαλλαγής της Eunice Trading AE από την ευθύνη της, είναι άκυρη. Επίσης όροι που αντίκεινται στις διατάξεις του Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, όπως ισχύει είναι άκυρη. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Προμήθειας και 
εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ενεργοποίηση της σύνδεσης και την καταβολή της εγγύησης, η Eunice Trading AE ενημερώνει 
τον Πελάτη σχετικά με τον προβλεπόμενο χρόνο ενεργοποίησης της σύνδεσης και την έναρξη προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.



Υποβολή, περιεχόμενο και επεξεργασία αίτησης Προσφορά Προμήθειας
Η Eunice Trading AE παρέχει την δυνατότητα στον Πελάτη να υποβάλει αίτηση Προσφοράς Προμήθειας, με σχετικό έντυπο που διατίθεται στα σημεία 
εξυπηρέτησης πελατών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ηλεκτρική σύνδεση, της εγκατάστασης του Πελάτη με το σύστημα ή το δίκτυο.

Η αίτηση προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α/ τα στοιχεία του πελάτη που απαιτούνται για την σύμβαση, β/ Την 
απαιτούμενη νόμιμη εκπροσώπηση σε περίπτωση που ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, γ/ την ειδική ή βασική κατηγορία στην οποία ανήκει, δ/ το προτιμώμενο 
δημοσιευμένο τιμολόγιο, η αίτηση για παροχή ειδικού τιμολογίου, ε/ την επιθυμητή διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στ/ την τάση του δικτύου, (υψηλή, μέση 
και χαμηλή) στο οποίο συνδέεται η εγκατάσταση του πελάτη, ζ/ ένδειξη αν απαιτείται ενεργοποίηση της σύνδεσης, η/ τον αριθμό παροχής εγκατάστασης και 
εφόσον υπάρχει τον αριθμό του μετρητή και θ/ την επωνυμία του τελευταίου προμηθευτή. Τέλος μαζί με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβάλλεται και αντίγραφο 
του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού, εκτός αν πρόκειται για ενεργοποίηση της σύνδεσης. Η αίτηση θεωρείται πλήρης αν περιέχει όλες τις παραπάνω 
πληροφορίες έστω και αν δεν έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο.

Η Eunice Trading AE, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή πλήρους Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας, 
είτε αποστέλλει Προσφορά Προμήθειας, είτε ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με την απόρριψη της Αίτησής του. Σε περίπτωση που η Αίτηση δεν είναι πλήρης, η 
Eunice Trading AE ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη και του παρέχει προθεσμία συμπλήρωσης της Αίτησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
Η απόρριψη της Αίτησης πρέπει να είναι έγγραφη, πλήρως αιτιολογημένη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, παρ. 5 του ν. 4001/2011, και να αναφέρει τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο Πελάτης δύναται να ζητήσει επανεξέταση της Αίτησής του ή ένταξή του σε διαφορετική κατηγορία.

β) Προσφορά Προμήθειας προς Πελάτη
Η Προσφορά Προμήθειας προς Πελάτη καταρτίζεται εγγράφως και είναι δεσμευτική για την Eunice Trading AE για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημερών από την παραλαβή της. Η Προσφορά περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: α/ Την προτεινόμενη Σύμβαση Προμήθειας με τους Γενικούς 
Όρους και τυχόν ειδικούς που προτείνονται, την διάρκεια ισχύος της και το μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο ενεργοποίησης της υφιστάμενης σύνδεσης και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. β/ Πλήρη και αναλυτική περιγραφή των 
προσφερόμενων Τιμολογίων Προμήθειας με διακριτή αναγραφή των Χρεώσεων Προμήθειας, των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων και τυχόν επιπρόσθετων ειδικών 
όρων τιμολόγησης, διάρκεια ισχύος και ενδεχόμενη μεθοδολογία αυτόματης προσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας και εκτίμηση του συνολικού ετήσιου κόστους 
βάσει της Προσφοράς Προμήθειας. Εάν ο Πελάτης έχει διατυπώσει προτίμηση για συγκεκριμένο δημοσιευμένο Τιμολόγιο, η πλήρης και αναλυτική περιγραφή 
αφορά το συγκεκριμένο Τιμολόγιο και τυχόν εναλλακτικά Τιμολόγια που προσφέρονται στην ίδια Κατηγορία. γ/ Το ύψος της εγγύησης ή τη μέθοδο υπολογισμού 
αυτής και τον τρόπο και χρόνο πληρωμής της. δ/ Τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Προμήθειας, και ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης του 
Πελάτη σε περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας συνάπτεται εξ αποστάσεως. ε/ Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του 
Πελάτη κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων. στ/ Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Πελάτης σε περίπτωση 
αποδοχής της Προσφοράς για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας, ζ. Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης του Προμηθευτή να εκπροσωπεί τον Πελάτη ενώπιον του 
αρμόδιου Διαχειριστή για θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Κώδικα και τους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θεωρείται νομίμως 
για το γνήσιο υπογραφής του Πελάτη.
Σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης ηλεκτροδότησης της σύνδεσης ή επαναλειτουργίας σύνδεσης μετά από διακοπή, αποστέλλεται με την Προσφορά 
Προμήθειας έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης του Προμηθευτή για την εκπροσώπηση του Πελάτη ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση και οι οποίες διενεργούνται ταυτόχρονα με την κατάθεση της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου. 
Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θεωρείται νομίμως για το γνήσιο υπογραφής του Πελάτη. Η προσφορά Προμήθειας δύναται να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

γ) Καταγγελία Σύμβασης Προμήθειας
1. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας, με την επιφύλαξη του της παρ. 1, του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από Πελάτη ουδεμία συνέπεια, οικονομική ή άλλης φύσεως, επιφέρει σε βάρος του, με εξαίρεση 
μόνο την περίπτωση που περιλαμβάνει ειδικούς όρους σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο ισχύος και την οφειλόμενη αποζημίωση αν η σύμβαση καταγγελθεί από 
τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, η Eunice Trading AE δεν δικαιούται αποζημίωση αν η Σύμβαση καταγγελθεί από τον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ειδοποίηση της Eunice Trading AE για τροποποίηση όρου της Σύμβασης ή τη γνώση της τροποποίησής Χρεώσεων Προμήθειας, ακόμη και αν η εν λόγω 
καταγγελία λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του ελάχιστου χρόνου ισχύος της σύμβασης.
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Η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από Πελάτη γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την παρέλευση τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής αυτής στην Eunice Trading AE.
Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων που ισχύουν για τους Ευάλωτους Πελάτες, η Eunice Trading AE δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας 
και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης μετρητή Πελάτη του, τον οποίο έχει καταστήσει 
υπερήμερο ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άμεσα.
Με την επιφύλαξη ειδικότερης ρυθμίσεως, αν ο Πελάτης παραβαίνει όρους της Σύμβασης Προμήθειας, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη ως ουσιώδεις, 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, ο Προμηθευτής ειδοποιεί σχετικά τον Πελάτη, θέτοντας προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών 
για την άρση της παράβασης και τον ενημερώνει για τις συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσής του εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Αν η ανωτέρω προθεσμία 
παρέλθει άπρακτη, η Eunice Trading AE δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο 
Διαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη. Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άμεσα.
Οι ειδοποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αποστέλλονται από την Eunice Trading AE είτε με συστημένη επιστολή είτε με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει η βεβαία ημερομηνία αποστολής τους. Μετά τη λήξη της Σύμβασης Προμήθειας, η Eunice Trading AE δεν 
δικαιούται να χρησιμοποιεί ή να διαθέτει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση του τελευταίου.

δ) Λύση σύμβασης λόγω αποχώρησης από την εγκατάσταση
1. Ο Πελάτης γνωστοποιεί στην Eunice Trading AE την πρόθεση αποχώρησης από την εγκατάσταση τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν τη σκοπούμενη 
ημερομηνία αποχώρησης, εφόσον δεν επιθυμεί την τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας λόγω μετεγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, η Σύμβαση 
Προμήθειας λύεται αυτοδικαίως κατά το χρόνο που δηλώνεται στην γνωστοποίηση του Πελάτη.
Ο Πελάτης προβαίνει, αμέσως μετά την ως άνω γνωστοποίηση, στις ενέργειες που προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων, για την παύση 
εκπροσώπησης του μετρητή και τη διακοπή της ηλεκτροδότησής του κατά την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης από την εγκατάσταση. Ο Πελάτης δύναται 
να εξουσιοδοτεί την Eunice Trading AE, προκειμένου να προβεί η τελευταία στις ως άνω ενέργειες για την παύση εκπροσώπησης του μετρητή και τη διακοπή 
ηλεκτροδότησης. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θεωρείται νομίμως για το γνήσιο υπογραφής του Πελάτη.
Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει την αποχώρησή του ή δεν την γνωστοποιήσει εμπροθέσμως, η Σύμβαση Προμήθειας εξακολουθεί να ισχύει 
μέχρι να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης Προμήθειας 
λαμβάνεται η ημερομηνία παύσης της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη, όπως αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στους 
Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων.
Ο προμηθευτής και ο Πελάτης μπορούν να συνομολογήσουν επιπλέον όρους, ή παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, εφ’ όσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του Κώδικα 
Προμήθειας.

Συνημμένα :

 Αναλυτικό τιμολόγιο
 Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή
 Δήλωση εκπροσώπησης πελάτη
 Γενικοί όροι σύμβασης
 Δήλωση υπαναχώρησης

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ


