ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι παρόντες όροι αφορούν μόνο τους Οικιακούς Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας της GREEN
αποκλειστικά σε σχέση με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά σε κάλυψη
αναγκών της κύριας κατοικίας τους και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών.
Οι παρόντες όροι προμήθειας ισχύουν από κοινού με τους γενικούς όρους προμήθειας,
ρυθμίζουν ειδικά τα ακόλουθα θέματα, υπερισχύοντας των αντίστοιχων γενικών όρων:
1.

Εξόφληση Λογαριασμών
1.1

Ο Ευάλωτος Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει το Λογαριασμό Κατανάλωσης

εντός σαράντα (40) ημερών από την έκδοσή του.
1.2

Η GREEN παρέχει δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του

Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών σε
μηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για
την ηλεκτρική ενέργεια του Πελάτη. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα δεν
απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών
του προς τον Προμηθευτή.
2.

Καθυστέρηση Εξόφλησης – Καταγγελία Σύμβασης
2.1

Το δικαίωμα της GREEN να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή

απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ή να καταγγείλει τη
σύμβαση προμήθειας δεν μπορεί να ασκηθεί κατά του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη για
το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως Μάρτιο, καθώς και κατά τη διάρκεια των μηνών
Ιουλίου και Αυγούστου.
2.2

Με την επιφύλαξη του όρου 2.1 ανωτέρω και της παραγράφου 7 του άρθρου 39

του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, αν ο Ευάλωτος Οικιακός
Πελάτης παραβαίνει όρους της σύμβασης προμήθειας, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί από
τα μέρη ως ουσιώδεις, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών, η
GREEN θα ειδοποιεί σχετικά τον Ευάλωτο Οικιακό Πελάτη, θέτοντας προθεσμία
τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών για την άρση της παράβασης και θα τον ενημερώνει
για τις συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσης του εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Αν
η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη
σύμβαση προμήθειας και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο
Διαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του μετρητή του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη.
Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άμεσα.

Ακτή Μιαούλη 57, 185 36 Πειραιάς │ Τ +30 210.42.93.939 │F +30 210.42.95.194
info@green.com.gr│ www.green.com.gr

2.3

Ειδικά για του Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες των περιπτώσεων 1(β) και 1(δ) του

άρθρου 52 του Ν. 4001/20111, η GREEN δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση
προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την
εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης, και εφόσον προηγουμένως
έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη: α) για τη δυνατότητα
του Πελάτη για διακανονισμό πληρωμής των οφειλών του, και β) για την πρόθεση της
να καταγγείλει τη σύμβαση τάσσοντας του προθεσμία είκοσι (20) ημερών προς
εξόφληση, η οποία και παρήλθε άπρακτη. Εφόσον η GREEN προβεί σε καταγγελία της
σύμβασης προμήθειας, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης, ο οποίος χρήζει μηχανικής
υποστήριξης ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς
Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της
ηλεκτροδότησης του.

1 Άρθρο 52 του Ν. 4001/2011 «1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και
Φυσικού Αερίου, στους Ευάλωτους Πελάτες εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες Πελατών:....(β) Στην κατηγορία αυτή
υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτομα που χρειάζονται συνεχή προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών μηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας,
συσκευές αιμοκάθαρσης και κάθε παρόμοιας φύσης συσκευή... (δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως άτομα
με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με νοητική αναπηρία, σοβαρά οπτικοακουστικά ή κινησιακά προβλήματα, ή
με πολλαπλές αναπηρίες ή χρόνια πάθηση και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και
διαπραγματευτούν τη συμβατικής του σχέση
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