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ΙΙÝρουζ που το επικολεßται και το οποßο γεγονüò εκφεýγει του ελÝγχου του ΛΙÝρουò το οποΙο επηρεüζει δυσμενιßò
οποΦερþWαò οπü το ΜÝροò αυτü τη δυνατüτητα νο εκπληρþσει τιò συμβατικÝò του !ποχρειßσειζ, Ωò γεγονüτα
ΑνωτÝραò Βßαò νοοýwαι ενδει«ι(ü οι σοβαρÝò φυσικÝò κατααροφÝò, ηüλεμοι, εξεγÝρσειò, σεlσμοß, καταψßδεò,
τυφþνεò, κερòυνοß, ηλημμýρεò, εκρÞξειò, οπεργΙεò, οπογορεýσειò και πορεμβüσειò δημοσßων ορχþν, τρομοκροτικÝò
ενÝργειεò, οι ηρüξειò Þ ποραλεßψειò του ΔταχειριαÞ του ΣυωÞματοò Þ του ΔιοχειριÞÞ του Δικτýου ΔιανομÞò, η
6ιακοπÞ τηò σýνδεσηζ ηλεκτρικÞò ενÝργειαò και των διqσυνδεδεμÝνων με το σýαημο ηλεκτρικþν συαημüτων, η
θÝση εκτüòλειτουργßοò μÝρουòτων υΓοδομþν πορογωγÞò και μετοφορüò ηλεαρικÞò ενÝργειαò,
9.2 Σε περlπτωση υπερημερßαò Þ αδυναμßαò Þ μη προσÞκουqοζ ε(πλÞρωσηò των συμβατικþν τουò υποχρεþσεων
λüγω τηò επÝλε!σηò ΓεγονüτοòΑνωτÝραò Βßαò, τα ΜÝρη ρητþò συμφωνοýν üτι δεν φÝρουν ευθýνη οýτε θο θεωρηθεß
αθÝτηση των υποχρεþσεωντουò που απορρÝουν απü την ποροýσα Σýμβοση ΠρομÞθειαò υπü την προýηüθεση üτι το
ΜÝροò το οποßο επηρεÜζεται απü το Γεγονüò ΑνωτÝραò Βßοò και επιθυμεß νο επικολεαεß τιò διατüξειò του παρüWοò
üρθρου, θο ειδοποιÞσειüμεσακοιεγγρüφωò, κοισε κüθε περßπτωση τοαργüτερο εwüò πÝντε (5) εργασßμων ημερþν,
το αντισυμβαλλüμενο ΜÝροò, γιατην εηÝλευση του ΓεγονüτοòΑνωτÝραò Βßοò,
9.3 Εκτüò αηü ηò ηεριπτþσειò που ο Νüμοò ορßζει διαφορετικü, ο ΠρομηθευτÞò Qεν φÝρει ευθýνη σε περßπτωση
τεχνικþν ηροβλημüτων Þ ζημιιßν στιò Εγι οταÞÜσεLò η στον.εξοπλισμο του Πελüτη γιο λüγουò που αποδßδοWοι αη
σýνδεση του με το Δßκτυο Διονομηò, οfiωò ενδεικτικο διοΙοηεò ηοροτÞò, πτþσειò επιπÝδου τüσηò, διακυμÜνσειò
τüσηò.
¶ρθρο 10:Διοδικασßο υποβολÞò ηοραπüνωι διαεßρισηòδιαφΦνιþν και εξΦδικαΦικÞò επßλυσηò διαφορþν
10.1 Η διαεßριση οιτημüτων κοι ποραßüνων του Πελüτη γßνεται σýμφωνο με τον Κþδικο Διοχεßρισηò αιτημüτων και
ποραηüνων κοτονολωτþν, ο οflοßοò εßναι αναρτημÝνοò αην ιΦοσελßδο του ΠρομηθευτÞ,
10,2 Σε περßπτωση που διοπιαþνονται λüθη σε Λογοριοσμü Κοτονüλωσηò ωò προò τιò χρεþσειò ηου επιβλÞθηκον Þ
τα δεδομÝνο μÝτρησηζ, ο ΠρομηθευτÞò υποχρεοýτοι να προβοΙνει Üμεσο σε διορθωτικÞ χρÝωση Þ πßΦωση,
εκδßδοντοò διορθωτικü λογαριασμü Þ συμψηφßζοWαζ το σχετικü Þοσü αον επüμενο τακτικü λογαριασμü, Το ποσü
των διορθωτικιßν χρεþσεων και πιαþσεων κοτοβüλλοÞοι ατüκωò,
10.3 Σε περßÞτωση διαφωνßοò του ΠελÜτη ωò προò το ποσü του 
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διαδικοσßο, ωò προýπüθεση ηροσφυγÞò σε Ýνδικα μÝσò Þ εξωδικααικÞ συνοινετικÞ διοδικοσßοß ο, ο ΠελÜτηò οφεßλει
νο υποβÜλει τεκμηριωμÝνεò οπιρρÞσειò,εγγρüφωò προò τον ΠρομηθευτÞ του, πριν τη λÞξη τηò προθεσμßαò
εξüφλησηò του Λογοριοσμοý Κοτανüλωσηò που Ýπεται του Λογοριοσμοý ΚοτονÜλωσηò που αμφισβητεßτοι, β, Ο' ΠρομηθευτÞò, εντüò δÝ(ο (,]0) εργÜσιμων ημερþν απü τη λÞψη των οWιρρÞσεων του Πελüτη, οποφοßνετοι
τεκμηριωμÝνοι οριΦικοποιεß τα ηοσÜ των ηληρωμþν, κοι κοινοποιεß Φον Πελüτη ΤελικÞ Κατüαοση Πληρωμþν κοι
ιαορικü δεδομÝνων κοτονüλωσηò, θÝτοwαò ηροθεσμßαεξüφλησηòτουλüχιΦον δÝκο (10) εργüσιμων ημερþν κοι σε
κÜθε ηερlπτωση üχι συwομüτερη αηüτην ηροθεσ!ßο εξüφλησηòτου Λογαριασμοý Κοτανüλωσηò πο! ομφισβητεßται,
γ. ο Πελüτηò, εφüσον συμφωνεß, καταβüλλειτο ποσü τηòΤελικÞò Κατüαασηò Πληρωμþν, εwüòτηò ηροθεσμßοò που
ονογρüφετοι σε αυτÞν, Σε περßητωση ηου ο Πελüτηò δεν οκολο!θÞσει την ωò Üνω περιγροφüμενη διοδικοσlο και ο
Λογαριασμüò παρομεßνειονεξüφλητοò, ο Προμηθε!τÞò Ýχει δικαßωμονα λÝβει οποιοδÞηοτε πρüσφορο μÝτρο γιατην
εßσηραξη των ληξιπρüθεσμΦν οφειλþν προσουξημÝνων κατÜ το νüμιμο τüκο υπερημερßαò, συμπεριλομβονομÝνηò
τηò καßαγγελßαòτου üρθρου 1 1 των πορüπων Γενι(þν¼ρων,
¶ρθρο 11: Κοταγγελßα τηòΣýμβασηò προμÞθειαò και οποχþρηση απüτο χþρο εγκοτüαασηò
11.1 Η ποροýσο Συμβαση ΠρομÞθειαò καταγ¾Ýλλεται οπü τον Πελüτη οf,οτεδÞηοτε και για οποιοδÞποτε λüγο με

"ß § *Ýγγροφη ε|δοποßησÞ του προò τον ΠρομηθευτÞ, τα αηοτελÝσμοτο τηò κατον¾ελßαò επÝρχονται τριÜwα (30) ημÝρεò
μετü την οποαολÞ τηò ειüοποιÞσεωò αον ΠρομηθευτÞ, flροηγοýμενη κοταγγελßα τηò Σýμβασηò ΠρομÞθειοò
οπαιτεßτοι για την ολλογÞ ΠρομηθευτÞ, οπüτε Φην περßπτωση ουτÞ τα Ýwομο αποτελÝσμοτο τηò καταγγελßοò
επÝρχοwοι την προηγουμÝνη τηò ημÝραò Ýνορξηò ισχýοòτηòΔÞλωσηò Εκπροσþηησηò ΙýετρητÞ Φορτßου την οποßο θα
!fiοβüλει ο νÝοò προμηθευτÞò Φον αρμüδιο ΔιοχειριΦÞ, üπωò η ημÝρα αυτÞ καθορßζεται και γνωαοfiοιεßται στον
Προμηθε!τÞ αfrü τον ΔιοχειριαÞ, ο ηελüτηò δεν δýνοται να προβεß σε κοτογγελßα τηò Σýμβασηò, γιο üσκηση το!
δικοιþρατοò αλλαγÞò ΠρομηθευτÞ, εÜν δεν Ýχει προηγουμÝνωò εξοφλÞσει ολοσχερþòτιò ληξιπρüθεσμεò οφειλÝζ του

, πο! απορρÝουν απü την αρχικÞ Σýμβοση, Þ, εüν δεν Ýχει πρþτα προβεß σε διοκανονισμü των ληξιπρüθεσμων οφειλþν
του ηροòτον ΠρομηθευτÞ του, Φο ηλοßσιοτηò πολιτικÞò διακανονισμþν που αυτüò εφαρμüζει, ε(τüò εÜν ανÞκετ αην
κοτηγορßα Ευüλωτων Οικιοκþν Πελατþν των περιπτþσεων 1 (β) κοι 1 (δ) του üρθρου 52 του ν. 4001/201 1, Þτοτ των
Πελοτþν που χρÞζουν μηχανικÞò υποαÞριξηò και ουτþν με σοβορü προβλÞματο υγεßαò. ο πολαιüò προμηθευτÞò, σε
περßπτωση μη τÞρησηò, οπü μεριüòτου ΠελÜτη, των üρωντου διο(ονονισμοýτωνληξιπρüθεσμωνοφειλþν, διοτηρεß
το δικαßωμο να υποβüλλει αον awiaoao ΔιοχειριστÞ εΦολÞ απενεργοποιησηò τηò ποροχÞò οκομη (οι εüν εχει
συνοφθεß σýμβαση προμÞθειαò με νÝο ΠρομηθευτÞ,
1 º.2 Η κατογγελßο τηò Σýμβασηò ΠρομÞθειαò απü Πελüτη ουδεμßο συνÝηεια, οικονομικÞ Þ Üλληò φýσεωò, επιφÝρει σε
βÜροò του Πελüτη με εξαßρεση την περlπτωση ηου η Σýμβοση ΠρομÞθειαò περßαμβüνει ειδι(οýò üρουò σχετικü με
τον ελüχιαο χρüνο ισχýοò καιτηνοφειλüμενη οηοζημßωση αν η Σýμβοση ΠρομÞθειαò κοταγγελθεß οηü τον Πελüτη, Þ
απü τον ΠρομηθευτÞ οποκλειΦικü λüγω υηερημερßαò του Πελüτη ωò προò την εξüφληση οφεßþν του, πριν την
παρÝλευση του ελÜχιΦου χρüνου,
1 1.3 Σε κÜθε ηερßπτωση, ο ΠρομηθευτÞò δεν δικαιοýτοι αηοζημßωση αν η Σýμβοση ΠρομÞθειαò κατογγελθεß απü τον
ΠελÜτη εWüò τριÜwα (30) ημεριßν αηü την ειδοηοßηση του ΠρομηθευτÞ για τροποποßηση üρου τηò Σýμβοσηò
ΠρομÞθειαò, Þ τη γνþση τηò τροποποßησηò Χρεþσεων ΠρομÞθειαò, üηωò ονολýετοι κοτωτÝρω στο üρθρο 14 των
παρüwων Γενικþν ¼ρων οκüμη κοι ον η εν λüγω καταγγελßο λÜβει χþρο κατü τη διüρκεια του ελüχιΦου χρüνου
ιαýοò τηò Σýμβοσηò ΠρομÞθειοò,
Ι 1.4 Η παροýσο κοταγ¾Ýλλεται απü τον ΠρομηθευτÞ με Ýγγραφη εηιΦολÞ του Φον ηελüτη, για ηαρüβοση των üρων
τηò ηοροýσοò, οι οποßοι üλοι συμφωνοýWοι ωò ουσιþδειò, γιο χρονικü διÜαημα μεγολýτερο των τριüWο (30)
ημερþν, Σε τÝτοια ηερßητωση, ο ΠρομηθευτÞò ειδοηοιεß αετικü τον Πελüτη, θÝτοWαò προθεσμßο τουλüχιΦον
τριüντο (30) ημερþν γιο την Üρση τηò παρüβοσηò κοι τον ενημεριßνει γιο τιò συνÝηειεò τηò τυχüν μη συμμüρφωσÞò
του εwüò τηò ταχθεßσαò προθεσμßαò, Αν η ονωτÝρω προθεσμßο πορÝλθει üπρακτη, ο ΠρομηθευτÞò δικοιοýτοι νο
κατογγεßλει την παροýσα Σýμβαση ΠρομÞθειοò κοι νο προβεß Φιò αηαραßτητεò ενÝργειεò προò τον ΔιοχειριΦÞ
Δικτýο! ΔιονομÞζ γιοτην παýση εκηροσþπησηòτου ΜετρητÞ του Πελüτη, τα οποτελÝσματατηò ωò Üνω κατογγελßοò
οιη ηερ.ºιωοη ουτÞ επερΧοWοι üμεσα,
11.5 Επßσηò, ο ΠρομηθευτÞò δýνατοι να κατογγεßλει την ποροýσοΣýμβοση ΠρομÞθειοò, με üμεσα αποτελÝσματο, εüν
Ýχει κατααÞσει τον Πελüτη υfiερÞμερο ωò ιροò την εξüφληση ληξιπρüθεσμων οφειλþν, κατü το κατωτÝρω
οριζüμενο: Αν ο Λογαριασμüò Κοτανüλωσηò δεν εξοφληθεß εwüò τηò οριζüμενηò ηροθεσμßοò, ο ΠρομηθευτÞò
προβαßνει Φιζ οκüλουθεò ενÝργειεò: α, Αναγροφε| το ποσü τηζ ληξιπρüθεσμηò οφειλÞò Φον αμÝσωò εÞüμενο
λονοριοσμü και προσθÝτειτο ποüο αυτü βεβορημÝνο με το νομιμο τüκο υαερημερßαò στο συνολικü οφειλüμενο ποσü
του νÝου λογοριοσμοý που ο ΠελÜτηò οφεßλει νο κοτοβüλ€ι εWüò τηò κανονικÞò προθεσμßαò εξüφλησηò του νÝου
λογαριασμοý, β, Αν frορÝλθει üπρακτη κοι η δεýτερη κοτÜ σειρü προθεσμßο εξüφλησηò, ο ΠρομηθευτÞò δýναται νο
υποβüλει Þον αρμüδιο διαχεLριαÞ εντολÞ οπενεργοποßησηò μετρητÞ φορτßου λüγω ληξιπρüθεσμων οφειλιßν, Η
εÞολÞ ουτÞ κοινοηοιεßτοι υηοχρεωτικþò προò τον Πελüτη. γ, Αν η ληξιηρüθεσμη οφειλÞ δεν εξοφληθεß επüò δÝκα
(,10) ημερþν οπü την κοινοηοßηση στον ηελüτη τηò εντολÞò οπενεργοποßησηò μετρητÞ φορτßου, ο ΠρομηθευτÞò

. δýνατοι νο καταγγεßλει τη Σýμβαση ΠρομÞθειαò !ποβüλ.λονταò Φον αρμüδτο ΔιοχειριΦÞ δÞλωση ποýσηò
εκπροσþηησηò, ενημερþνοWαζ ανüλογο τον Πελüτη,
'l 1.6 Σε περßητωση που κÜποιο συμβαλλüμενο μÝροò ητωχεýσει, τεθεß υπü ονqγκααικÞ διαχεßριση, υπü ειδικÞ Þ üλλη' εκκαθÜριση Þ !ηαχθεß σε οποιαδÞποτε üλλη διαδικοσßο ηροβλÝπει ο νüμοòγιοαφερÝγγυουò Þ μειωμÝνηò οικονομι(Þò
θÝσηò υηüχρεουò, το μη υπαßτιο μÝροò δικαιοýτοι νο κοταγγεßλειτην παροýσα, με üμεσο αποτελÝσματο.
Ι ß.7 Λ"lε την επιφýλαξη του üρθρου 4.3 των Þορüντων Γενικþν ¼ρων, ο ΠρομηθευτÞò δι(αιοýτοι σε κüθε üλλη
ηερßπτωση, εκτüò οπü τιò ηεριπτ(ßσειò ηου οναφÝροwαι Φο παρüν Üρθρο, και ονεξαρτÞτωò λüγου, νο προβεß
ενγρüφωòαην κοταγγελßατηò f,οροýσοò, με τÞρηση προηγοýμενηò ειδοποßησηò εξÞντο (60) ημερþν,
11.8 Σε περßfiτωσß] οιουδÞηοτε λüγου λýσεωò τηò παροýσοò, πüσηò φýσεωζ οφειλÝò του ΠελÜτη προò τον
ΠρομηθευιÞ καθßαοντοι αυτοδικαßωò ληξιηρüθεσμεζ και αποιτητÝò (αι ο ΠρομηθευτÞò δικοιοýτοι νο ßροβεß Φιζ
προβλεπüμενεòενÝργειεò προòτον ορμüδιο ΔιαχειριαÞ γιοτην ποýση εκπροσdJηησηò του μετρητÞ του Πελüτη,
1 1.9 Σε f,ερßπτωση froU ο Πελüτηò οποχωρÞσει αf,ü το χþρο το! χωρßò να γνωαοÞοιÞσει την οηοχωρησÞ του η λωριò
νατην γνωστοηοιÞσει εμπρüθεσμο, η Σýμβαση ΠρομÞθειοò εξοκολουθεß νο ισχýει μÝχρι νο λüβει χþρο η ιοýση τηò
εκπροσþηησηò του μετρητÞ του Πελüτη. Στην ηερßητωση ουτÞ, ωò ημερομηνßο ουτοδΙκαιηò λýσηò τηò Σýμβασηò

' Π ρομ Þ θε ιαò λομβüνετοι η η μερομ ηνßο f,οýσηò τηò εκη ροσþπ ησηò το υ μετρητÞ του Πελüτη, ü ηωò κοθορßζεται οπ ü τον
αρμüδιοΔιαειριαÞ κοτüταοριζüμενοΦονοντßστοιχο Κζß]δικο.
¶ρθρο 12 - Προνüμια Ευüλωτων πελατþν
Σε περßf,τωση που ο Πελüτηò Ýχει εwαχθεΙπην κοτηγορßοτων Ευüλωτων Πελατþν, η Σýμβαση ΠρομÞθειαò διÝηετοι
οπü τουò οκüλουθουò üραυζ κοτ' qπüκλιση των προβλεπüμενων Φη Σýμβοση ΠρομÞθειαò και συγκεκριμÝνα:
12.1 ΚατÜ οπüκλιση των προβλεπομÝνων Φη Σýμβοση ΠρομÞθειοò, η προθεσμßο εξüφλησηò του λογαριασμοý
κοτανüλωσηòορß«τοι σε σαρüWα (40) ημÝρεò,
1 2.2 Κοτ' οπüκλιση των προβλεÞομÝνων Φο Üρθρο 1 º,3 (ο) των πορüντων Γενικþν ¼ρων, στην περßπτωση που ο
ΠελÜτηò παροβιüζει üρουò τηò Σýμβοσηζ ΠρομÞθειοò, οι οηοlοι συμφωνοýwαι ÜηαWεò ουσιþδειò, για χρονικü
διüαημα μεγαλýτερο των τριüwο (30) ημερþν, ο ηρομηθευτÞò δικοιοýται να του κοινοποιÞσει Ýγγροφη üχληση,
θÝτοντοò Þορüλληλα προθεσμßα τουλüχιστον εξÞντο (60) ημερþν γιο την üρση τηò παραβßοσηò και ενημεριßνοντÜò
τον γιο τιò συνÝαειεò τηò τυχüν μη συμμüρφωσÞζ του εwüò τηò τοχθεßσοò προθεσμßοò. Αν η ονωτÝρω προθεσμßο
πορÝλθει Üηραχτη, ο ΠρομηθευτÞò δικαιοýτοι νο καταγγεßλε{ ομÝσωζ τη Σýρβοση ΠρομÞθειαò κοι νο προβεß στιò
οποροßτητεò ενÝργειεò προò τον ΔιαχειριστÞ Δικτýου Διονο!Þζ για ιην παýση εκπροσιß]f,ησηζ του ΜετρηlÞ του, Πελüτη, το αηοτελÝσματατηò ωò üνω κοτογγελßοò επÝρχοντοι üμεσο,
12.3 Κοτ'οηüκλιση των προβλεηομÝνων στο üρθρο 1 1,3 και 1 º.4 των ηορüwων ΓεΜκιßν¼ρων, ο ΠρομηθευτÞò δεν
μηορεß να υποβüλει ΦονΔιαχειριΦÞ Δικτýου ΔιονομÞò εντολÞ απενεργοηοßησηò μετρητÞ Φορτßου Þ να κατανγεßλει τη
Σýμβαση ΓΙρομÞθειαò γιο το χρονικü διüΦημο οηü 1 η Νοεμβρßο! Ýωò 31 η Ν4αρτßου, κοθιßò κοι κοτü τη διÜρκεια τωγ

. ρηνþν οπü 1η Ιο!λßου Ýωò 31η Αυγοýστου. Εφüσονι κοτü τη διüρκειο των υπüλοιπων μηνþν του Ýτουò, ο
ΠρομηθευτÞò, προβεΙ στην κατογγελßο τηò Σýμβασηò ΠρομÞθειαò, Þ ο πολαιüò ΠρομηθευτÞò !ποβÜλλει Φον
awΙaoao ΔιαχειριστÞ εντολÞ οπενεργοποßησηò τηò παροχÞò λüγω ληξιηρüθεσμων οφειλþν Þ μη τÞρησηò, απü
πλευρüò του ηελÜτη, των üρων του δια«ονονισμοý των ληξιπρüθεσμων οφειλιßν, ο ΕυüλΦτοò οικιοκüò ΠελÜτηò
μετοπßπιει ουτüματο στο καθεαþòτηò ΚοθολικÞζ Υπηρεσßοò, χωρßòνα ηροηγηθει κοθ'οιονδÞ!οτετρüπο διοκοπÞ τηò
ηλεκτροδüτησÞò το υ.
12.4 Κατ' οπüκλιση των ηροβλεπομÝνων αο Üρθρο 1 ],4 των f,αρüWων Γενικþν ¼ρων, ο ΠρομηθευτÞò δικαιοýτοι να
κατογγεΙλει τη Σýμβοση ΠρομÞθειαò σε ηερΙπτωση που ο Ευüλωτοò Πελüτηò χρÞζει μηχονικÞò υποστÞριξηò Þ Ýχει
οναπηρßο σε Þοσοστü üνω το! 67%, κοι σε ηερßπτωση ηου ο ΠελÜτηò εßνοι !f,ερÞμεροò ωò προò την εξüφληση Ýξι (6)
διαδοχικιßν λογοριοσμþν κατονÜλωσηò κοι υπü την ηροýπüθεση üτι Ýχει οποΦεßλει προηγουμÝνωζ αον πελüτη
επιΦολÞ με την οÞοßα ενημερþνει τον Πελüτη: (ο) γιο τη δυνοßüτητα του Πελüτη για διοκονονισμü πληρωμÞò των
οφειλιßν του, (β) γιο την πρüθεσÞ το! νο καταγγεßλει τη Σýμβοση προμÞθειοò , τÜσσονταò ηροθεσμßο τουλüχιστον
εßκοσι (20) ημερþν, η οποßα κοι f,αρÞλθε ÜÞρο(τη.
¶ρθρο J3: ΕφαρμοαÝο Δßκαιο - Επαυση Διαφορþν

' ¼λεò οL διαφορÝò που ηροκýπτουν λüγω Þ σε συνÜρßηση με την ηαροýσο και οι οποΙÝòδεν μποροýννο διευθετηθοýν
φιλικü ονÜμεσα Φα ΛηÝρη, σýμφωνα με τιò διαδικασ{εò ηου ηροβλÝπονται οπü ειδικüτερουζ üρουζ τηò ποροýσοò
Þ/(οι του Κþδικα ΠρομÞθειαò, θο επιλýοwοι τελι(ιιò σýμΦωνα με τουò Þληνικοýò Νüμουò κοι οποκλειστικþò
ορμüδιο ΔικοΦÞριο θο εΙναι το ΔικαΦÞριο των Αθηνþν,
¶ρOρο 14: τροηοποιÞσειò
1 4,1 ο προμηθευτÞò διοτηρεΙ ιο δικοßωμα üπωò προβεß σε τροηοÞοΙηση των üρων τÞζ ηαροýσοò για σf,ουδαßο λüγο,
üπωò ενδεικτικüι μετοβολÞ τηò κεßμενηòνομοθεσßαζ Þ Ýκδοση αποφÜσεων των αρμοδßων εποπτικþν και ρυθμιΦικþν
αρχιßν που εηηρεüζο!ν καθ'οιονüÞποτε τρüπο τη λειτουργßατηò ηαροýσοò Σýμβασηò ΠρορÞθειοò, ολλαγÞ των üρων
στην ογορο ηλειιρ.ιlò εJεργε.οζ,
14.2 Η προβλεπüμενη οπü τον κþδικα ΠρομÞθειοò οτομικÞ ενÞμÝρωση του Πελüτη γιο την εν λüγω τροfiοποßηση κοι
τον σθουδοßολüγο θο προγμοτσπülεßται με εÞιστολÞ Þ με ενo)\λοfiικοýòτρüπουò (μÝσω ηλεκτροντκοý ταχυδρομεßουι

τηλεφωνικü, μÝσω σýwομηò ειδοποßησηò η οποßο περιλομβüνετοι Φο Λογοριοσμü ΚατονÜλωσηò η οποαÝλλεται
ηλεκτρονικÜ παραπÝμποWοò ωην ιστοσελßδα του ΠρομηθευτÞ γιο πλÞρη ενημÝρωση επß του περιεχομÝνου τηò
τροποποßησηò) εφüσον Ýχει συναινÝσει σε τοýτο ο Πελüτηò Þ κοτ' εφορμογÞ του üρθρου 6,3 των πορüwων Γενικþν
¼ρων μετον πρþτο λογοριασμü κοτονüλΦσηò Þου οκολουθεßτηντροποποßηση,
14.3 Με την επιφýλοξη του üρθρο! 6.3 των παρüντων Γενικþν ¼ρων, η ενημÝρωση λορβüνει χþρο τουλüχιαον
εξÞντα (60) ημÝρεò ηριν τηνÝνορξη ισχýοòτωντροηοποιÞσεων κοι υπενθυμßζεται Φον Πελüτη üτι ρÝσο Φο διüΦημο
ουτü ο τελευταßοò μπορεΙ να δηλþσει αν οποδÝχεται τουò νÝουò üρουò Þ δεν τουò οηοδÝχετοι και επιθυμεß να
κοτογγεßλει την παροýσο Σýμβαση ΠρομÞθειαò σ.ýμφωνο με το üρθρο 1 1.1 των παρüντΦν Γενικþν¼ρων κοι μüλιαα
οßΓυιωζ οJ.φωνο με ι-ν Γοοονροφο 1 ιου :ü,ου dρθροL,

¶ρθρο,!s: κοινοποιÞσειò
Εκτüò αηü üηου f,ροβλÝπετοι διαφορετικü σε ειδικüτερουò üρουò τηò ηαροýσαò, οι Ýγγραφεò ειδοποιÞσειò κοι
δηλþσειò μετοξý των Ινlερþν, συμηεριλομβανομÝνηò και τηò καταγγελßαò τηò παροýσαò, διαβιβüζοντοι μÝσω
σ!ΦημÝνηò ταχ!δρομικÞò επιαολÞò κοι οποδεßξεωò πορολαβÞò Þ τηλεομοιοτυπßοò Þ ηλεκτρονικοý τοχυδρομεßου Þ
διü κοινοποιÞσεωò μÝσω δικαπικοý επιμελητοý, αιò κατωτÝρω αναφερüμενεò διευθýνσειò των Μερþν Þ σε
οΓοιοδη'οιε ü\λη δ,ε.θ."οη .ο \4Ýρ] γνωο.οποιÞοουν οργüιερο "ε;νον ο-ο τουò ονωτÝρω ιρüπουò,
συμπεριλαμβανομÝνου του Λογαριασμοý Κατονüλωσηò: Γιατον ΠελÜτη: Η διεýθυνση (οι το Φοι\εßο επιιοινωνιοζ που
ονοφÝροντοι Φην ΑßτησÞ του. Για την ΠρομηθευτÞ: NRC ΤΓαdßηg House S_A,, Λ, Κηφισßοò 1 68 & ΣοφοκλÝο!ò, ] 5,] 26,
Μοροýσι τηλÝφωνο:18']01-Φαξ:21ο9606ο2],Ηλ_ταυδρομεßο:.s@ηΓ9ρΓον]dεΓ.òοm,Ηεκüστοτεδιεýθυνσηπου
δηλþθηκε τελευταßα θεωρεßται νüμιμη Ýδρα Þ κοτοικßα του συμβολλομÝνου τον οηοßο οφορü, αην οποßα νüμιμα
κοινοποιοýwοι το κατü την παροýσα Ýγγραφο κοι παρüγοντοι το κοτü νüμο οποτελÝσυοτο,
¶ρθρο 16: Προαασßα δεδομÝνων προσωπικοý χαροπÞρο
16.1οΠρομηθευτÞòσÝβετοιτοδικοßωμοτουΠελüτηστοοηüρρητοτωνπροσωπικþντουδεδομÝνωνκαιδηλþνειüτι
το οιτοýμενα αοιχεßα εßνοι το οπολýτωò ονογκοßογιοτη σýνοψη καιτην εαÝλεση τηò Σýμβασηò ΠρομÞθειοò, καθþò
κοι γιο την εκηλÞρωση των υπüλοιπων σκοπþν επεξεργοσßοò του ΠρομηθευτÞ, üηωò αυτοß ορΙζοwοι κοτωτÝρω, η
επεξεργοσßο δε των δεδομÝνων ουτþν προγμοτοποιεßται σýμφωνα με την τσχýουσα νομοθεσßα περß f,ροΦοσßοò
δεδομÝνων (Κονονισμüò 201 6/679 Ε,ε, ΓΚΠΔ, ελληνικÞ νομοθεσßα γιο την ηροαασßο προσωπικþν δεδομÝνων, üπωζ
εκüαοτε ισχýει, και οποLεσδÞποτε üλλεò εφορμοαÝεò διατüξειò νüμων, κανονιαικþν αποφüσεων, οδηγιþν Þ/κοι
κωδßκων δεοντολογßαò που αφοροýν αην επεξεργασßα ΔεδομÝνων Προσωπικοý ΧοροκτÞρο) και την ΠολιτικÞ
ΑηορρÞτου του ΠρομηθευτÞ, üπωò αυτÞ εßνοιοναρτημÝνη αην ιαοσελßδατου ΠρομηθευτÞ (www,ηΓοοΓονßdeΓ,aοm),
Γιο τουò σκοποýò του Üρθρου αυτοý, οι üροι «δεδομÝνο προσωπικοý χοροκτÞρο»/ «ηροσωηικü δεδομÝνο»,
«επεξεργασßα», «ηεριορτσμüòτηò εηεξεργοσßαò», «υπεýθυνοò εηεξεργοσßαò» κοι «υποκειμενο των δεδομÝνων» Ýχουν
το ßδιο περιεχüμενο που τουò οποδßδεται οπü τον ΓΚΠΔ.
ß6.2 Η παροýσο Ειδοποßηση Εηεξεργασßαζ ΔεδορÝνων Προσωπι(οý ΧοροκτÞρα ισχýει για üλα τα προσωπικü
δεδομÝνο που παρÝχοπαι απü τον ΠελÜτη κοτüτην υποβολÞ τηòαßτησηò προμÞθειαò ηλεκτρικÞò ενÝργειαò κοθþò και
γιο τυχüν επιηρüσθετο δεδομÝνα που παρÝλοwαι σε μετογενÝπερο χρονικü σημεLο οπü τον Πελüτη Þ απü üλλεò
πηγÝò (ονομοτεπþνυμο, Φοιχεßα επικοινωνßοò, αοιχεßα κοτανüλωσηò κλπ) (εφεξÞò: «το ΔεδομÝνο»),
16.3 Υηεýθυνοò Επεξεργοσßαò των δεδομÝνων εßναι η «NRc τRADlNC HoUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α-Ε-» που εδρεýει Φο
Μοροýσι ΑπικÞò, Λεωφ, Κηφισßαò αρ, º 68 και ΣοφοκλÝουò, με ΑΦtý 998,º 02480, τηλ, 1 8 ] 0],
'16.4 ο Πελüτηò αναγνωρßζει üτL η ποροχÞ των δεδομÝνων του αποτελεß νο}τικÞ Þ συμβοτικÞ υποχρÝωση Þ απαßτηση
γιο την οξιολüγηση τηò οßτησÞòτου απü τον ΠρομηθευτÞ, για την επικοινωνßατου t]ρομηθευτÞ με τον Πελüτη σχετικü
με ουτÞ και για τη σýναψη τηò σýμβοσηò με τον ΠρομηθευτÞ, κοθþò κοι f,ωò η μη ποροχÞ των δεδομÝνων ουτþν θα
καθιαοýσε αδýνοτη αφενüò την προετοιμασßο γιο τη σýναψη ολλü (οι τη δÝουσο εκτÝλεση τηò σýμβασηò με τον
ΠρομηθευτÞ κοι αφετÝρου τη συμμüρφωση του ΠρομηθευτÞ μετιζ εκ του νüμο! υηοχρεþσειò του καιτη διοφýλαξη
των εwüμων συμφερüwων του,
16.5 ο ΠρομηθεντÞò, εφüσον ο πελüτηò δþσει τη συγκοτüθεσÞ του προò τοýτο, μπορεß νο εΓεξεργÜζεται δεδομÝνα
γιο επιηρüσθετουò σκοποýò που συνδÝοντοι με τLò δραΦηριüτητεòτηò Εταιρεßοò, ον και δεν εßνοι αυαηρÜ απαραßτητο
για την εκτÝλεση τÞò Σýμβοσηò ΠρομÞθειοò, üfiωòτην πληροφüρηση, προþθησηεμπορικÞ επικοινωνßο f,Εοßüντων κοι
υπηρεσιþν, κοθþò κοι Ýρευνεòγιοτην εκτßμηση τηò ποιüτητοòτων πορεχομÝνων υπηρεσιþν με διüφορο μÝσοακüμη
κοι αυτοματοποιημÝνα {μÝσω ηλεκτρονικοý τqι*§ρομεßου,,òΜò, MMS, φοξ τηλεφþνου). Ο ΠελÜτηò μηορεß νο
ονοκολÝσει τη συγκατÜθεσÞ του αυτÞ ανü πÜσο σ-τιγμÞ, χωρßò, ωαüσο, η επεξεργασßα που προγμοτοf,οιÞθηκε πριν
την ανüκληση αυτÞ νο καθßστοτοι πορÜνομη,
º6.6 ο ΠρομηθευτÞò δýνοτοι νο επεξεργüζετοι δεδορÝνο του Πελüτη, οκüμη κοι χωρßò προηγοýμενη συγκατÜθεση
του Πελüτη, αιò περιπτþσειò κατüτιò οποßεò η επεξεργοσßο εßνοι οπαραßτητη Þ ανογκαßο α) γιο την προετοιμοσßο Þ/κοι
εκτÝλεση τηò Σýμβοσηò ΠρομÞθειοò μετοξý ο!τοý και του Πελüτη, β) για την εκπλÞρωση των εκ του νüμου
προβλεπüμενων υηοχρεþσεων το! ΠρομηθευτÞ, γ) γιο την üσκηση των δικαιωμüτωντου σε δικααικÝò διοδικασßεò,
δ) γιατην επιδßωξη των εννüμων συμφερüντωντου, μεταξý των οποßων και η βελτßωση των παρεχομÝνων υf,ηρεσιþν,
κοθþò (οι σε üλεòτιò περιπτþσειò που προβλÝπονται, κατü περßπτωση, Φα Üρθρο 6 αλλÜ και 9 του ΓΚπΔ.
ß6.7 Ο ΠρομηθευτÞò επεξεργüζεται τα ΔεδομÝνο ηλεκτρονικü koL χειροκßνητα και διασφαλßζει üτι οι διοδικοσßεò και
πολιτικÝò επεξεργασßοò πο! ακολουθεß συνüδουν με ßουò σκοποýò αου αναφÝροwοι ßοροηονω ιαL με την ισχýουσο
νομοθεσßα (συμπεριλομβονομÝνων των ζητημüτων Þου οφοροýν την οσφüλειο και το απüρρητο), κοθþò κοι με τιò
ορχÝòτηò δΙκοιηò και νüμιμηò επεξεργοσßοò, τοΔεδομÝνατου ΠελÜτη θα αποθηκεýοποι μüνο γιοτο χρονικü διüΦημα
που εßνοι αηοραßτητο προκειμÝνου να εκf,ληρþσουντουò σκοποýò γιοτουò οποßουò συλλÝχθηκον. Σε κÜθε ηερßπτωση,
το κριτÞριο που χρησιμοποιεßται για τον προσδιορισμü τηò f,εριüδου αποθÞκευσηò βοσßζεται κοι λο!βÜνει δεüντωò
υπüψη την ανüγκη συμμüρφωσηò !ε κüθε σχετικÞ νομικÞ οπαßτηση, την ορχÞ του περιορισμοý τηò ηεριüδο!
οποθÞκευσηò, την αρχÞ τηò ελοχιστοποßησηò των δεδομÝνων και την ονüγκη εýλογηò διοχεßρισηò των Φοιχεßων τηò
Εταιρεßαò_ ο ΠρομηθευτÞζ ενδÝχεται νο διατηρεß το σýνολο Þ μÝροò των δεδορÝνων ακüμο και μετü τη λýση τηζ
Σýμβοσηò ΠρομÞθειαòγιοτο χρονικü διÜαημο που εlναß οπαροßτητο þΦενο εκηληρþσειτιò συμβοτικÝò (οι νομικÝò
υfiοχρεþσειò του, κοθþò και για νο επιδιþξει τουò σ(οποýò Þου περιγρüφοWαι Φην πορüγραφο 4 του παρüντοò
üρθρου.
16.8 ΤοΔεδομÝνα εßναι προσβüσιμο Φιò ο(üλουθεò (οτηγορßεòεξουσιοδοτημÝνων προσþπωντου ΠρομηθευτÞ| Φο
προσωηικü ηου οσχολεßτοι με λογιαικü, φορολογικü κοι διοικητικÜ ζητÞμοτο, στο προσωπικü πληροφορικÞò και
διεξογωγÞò εσωτερικþν ελÝγχων, κοθþò και σε οηοιοδÞποτε üßλο εξουσιοδοτημÝνο f,ρüσωπο που πρÝÞει να
επεξεργοΦεß τα δεδομÝνο του Πελüτη αο ηλοßσιο των εργοστοκþν καθηκüwων του/τηò. το ΔεδομÝνο μηοροýν
επßσηòνα διαβιβÜζοντοι σε Üλλεò συνδεδεμÝνεò εταιρεßεò με τον προμηθευτÞ με την Ýwοιατου üρθρου 23οτου Α,Ν.
2190/192Ο και του üρθρου 99 του Ν,4548/20ºΒ, ο οποßοò κοταργεß το προαναφερθÝν üρθρο κοι ισχýει οπü
0'].0],2ο19, που ΙενδÝχειοι νο μην] εßνοι εγκοτεαημÝνεò σε χþρεò τηò ΕΕ («τρßτεò χþρεò») γιο σκοποýò που
επιτρÝποντοι βüσει νüμου Þ/και βüσει Ýννομου συμφÝροWοò (διοικητι(Ýò κοι λογιΦικÝò ονüγκεò, νομικÝò αξιþσειò,
ανüπτυξη τηò επιχεßρησηφ, Τα ηροσωπικü δεδομÝνο του Πελüτη χρησιμοποιοýWαι αποκλειαικÜ για τουò
προανοφερüμενουò υπü f,ορüγροφο 2 το! πορüWοò üρθρου σκοf,οýò κοι οι πληροφορßεò δεν θο αποκαλυφθοýν Þ
τω\ηθο"ι οε ιριιο -ροοωΓο γιο οΔλουò μη σ\ετ,λο-ò σζοπουò,
16,9 Για τουò ηροαναφερθÝwεò σκοποýò, το ΔεδομÝνο μηοροýν νο διοβιβÜζοντοι περαιτÝρω προò: ΑρχÝò κοι
δημüσιουò φορεßò, τρßιουò ουνεργüτεò που πορÝχουν συγκεκριμÝνεòτεχνικÝò Þ εφοδιοΦικÝò υηηρεσßεò Φην εταιρεßο
(π,χ- πορüχουò clold compυting, εξωτερικοýò νοι]ικοýò, τεχνικοýò κοι üλλο!ò συμβοýλουò και συνεργÜτεò,
οWιπροσþf,ουò, διονομεßò, εμηορικοýò εταßρουò ηρο!ηθευτÝòτηò Ετοιρεßοò, τρßτα μÝρη κοι τουò συμβοýλουòτουò σε
flερßπτωση Ýκτο(των εργοσιþν - συγχωνεýσειò και εξογορÝò, μετοβιβÜσειò εηιχειρÞσεων/επιχειρημοτικþν μονüδων)
κοι üλλουò νüμιμουò ÞορολÞητεò, Κατü ηερßflτωση, ουτü τα φυσικü/νομικü πρüσωπα θο ενεργοýν ωò Υπεýθυνοι
Επεξεργασßαò ΔεδομÝνων, Εκτελοýwεò την επεξεργοσßο Þ πρüσωηο που Ýχουν εξουσιοδοτηθεß νο εηεξεργüζοWοι
δεδομÝνα ηροσωf,(κοý χορακτÞρα, γιοτουò ßδιουò σκοÞοýò ηου αναφÝροwαι πιο ηüνω, J]ετLò ßδιεò εξοσφαλßσειò ζοι
σý!Φωνο μετο ισχýον δßκοιο.
16.10 ¼σον οφορü στη διοβΙβαση ΔεδομÝνων σε τρßιεò χþρεò, ο ΠρομηθεντÞò ενημερþνει üτι η διαβßβοση των
ΔεδομÝνων θα λομβüνει χþρο σε κüθε περßητωση σýμφωνο με μßα οπü τιò μgθüδουò ηου επιτρÝποwαι αηü τη
νομοθεσßο περß ηροσωπικþν δεδομÝνων, üπωò, παροδεßγμοτοòχüριν, με τη λÞψη τηò συγκοτüθεσηòτο! ΠελÜτη, την
εφορμογÞ τυηοποιημÝνων ρητρþν προΦοσßαò δεδομÝνων που εκδßδοΦοι οπü την ΕυρωποßκÞ ΕηιτροπÞ Þ την ΑρχÞ
ΠροΦασßαò ΔεδομÝνων Προσωπικοý ΧαρακτÞρα, Þ εηß τη βüση νομικοý κοθεστþτοò οηüφασηò επüρκειαò τηò
ΕυρωÞοΙκÞζ ΕπιτροπÞò.
1 6.1'! Ο ΠελÜτηò μπορεß ονü πüσο ΦιγμÞ νο επικοινωνεΙ με τον Υηεýθυνο ΠροΦασßαò ΔεδομÝνων του ηρομηθευτÞ
αην ηλεκτρονικÞ διεýθυνση: daιaprotection@nΓgp.ovideΓ.com Þ ΦηντοχυδρομικÞ διεýθυνση NR6τRADlNc HoUSE
ΕΝΕΡΓΕ]ΑΚΗ Α,ε, - Υf,εýθυνοò ΠροΦασßαò ΔεδομÝνων, Λεωφüροò Κηφισßαò 16Β κοι ΣοφοκλÝουò, Τ.Κ, 151 26
Μοροýσι ΑπικÞò, γιο νο ασκÞσει τα δικοlþμοτÜ του σýμφωνο με το üρθρο 15,22 του ΓΚΠΔ, αα οηοßο
συμπεριλομβüνονται| το δικαßωμο νο λÜβει εητβεβαΙωση üτι τα ΔεδομÝνο που τον οφοροýν υποβüλλοwοι σε
επεξεργασßα οπü τον υπεýO!νο επεξεργασßοò, (αθþò κοι νο λαμβÜνει συγκεκριμÝνεò πληροφορßεζ σχετικü με την
επεξεργοσßο {üπωò, μετοξý ü/,λων, σχετικü ρετουò σκοποýò επεξεργοσßοò, τιò κοτηγορßεò οποδεκτþν, το δικοιιß]ματÜ
του κ,α.), νο οποκτÞσει αντßγροφο ουτßΙν, να λüβει τα δεδομÝνο ηου τον αφοροýν σε δορημÝνο, κοινþò
χρησιμοf,οιοýμενο κοι οναγνιßσιμο αηü μηχανÞματο μορφüτυπο, κοθþò κοι το δικαßωμα νο διοβιβÜσει το δεδομÝνο
ουτü σε üλλη ετοιρßο, να ζητÞσει την οηευθεßαò διοβßβοση των δεδομÝνων του, σε owlaouo μορφüτυf,ο, σε üλλη
εταιρßα, εφüσον α!τü εßνοι τεχνικÜ εφικτü, νο ζητÞσειτη συμπλÞρωσηι επικοιροποßηση, τη διογραφÞ Þ τον περιορισμü
επεξεργοσΙοòτουò Þ οκüμη κοινο ενοντιωθεß οτην επεξεργοσßατουò γιανüμιμουòλüγουò.
16,]2 Ο Πελüτηζ μπορεß νο οπευθýνετοι στον γπεýθυνο Προστοσßοò ΔεδομÝνων τηò ετοιρεßοò σχετικü με τιò
ονησ!χßεòτου γιατην οσφüλειο κοι την ηροαασßατων δεδομÝνωντου Þ να υηοβüλει κοταγγελßο αην αρμüδιοΑρχÞ
ηροΦοσßαò Δ€δομÝνων, δηλοδÞ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡοΣτΑΣΙΑΣ ΔΕΔοΔιΕΝΩΝ ΠΡοΣΩΠ]Κογ ΧΑΡΑΚτΗΡΑ
(www,dpa.9r). Μπορεß επιÞροσθÝτωò νο ονο\,νþσει την ηολιτικÞ οπορρÞτου (priνacy ροΙßòγ) του ΠρομηθευτÞ Φην
ηλεκτρονικÞ διεýθυνση www.nΓ9pΓoVideΓ,comwww,nΓgpΓoVideΓ.com,
16.1 3 το παρüν Üρθρο, καθþò κοL η πολlτικÞ απορρÞτου (ρΓßναòγ ροιßòγ) του ΠρομηθευτÞ δýναντοι νο τροf,οποιηθοýν.
¶ρθρο 17: τελικÝζ Αιατüξειò
17.ß Εκχþρηση τηò ηοροýσοò Σýμβοσηò ΠρομÞθειοò σε τρßτο δεν εηLßρÝflεται, τοýτο δεν θßγει το δικαßωμα του
ΠρομηθευτÞ, ι6ιαιτÝρωò ανοφορικü με την εßσπροξη οποιτÞσεþν του που αηορρÝουν οηü την ποροýσα Σýμβοση
ΠρομÞθειαò, να ονοθÝσει σε τρßτουò την εßσπροξη των αηοιτÞσεþντου,
'l7.2 ο Πελüτηò δηλþνει üτι πριν την υπογροφÞ τηò οοροýσοò πορÝλοβε οιü τον ΠρομηθευτÞ üλο το κοτü νüμο
ηροβλεπüμενο συνοδευτικüτηò προσφορüò προμÞθειÜò Ýντυπο κοι ενημερþθηκε πλÞρωòγιοτα δικοιολογηττκü ηου
ο ßδιοò οφεαει νο ηροσκομßσει Þ να υπογρüψει, προ§ιμÝνου ο ΠρομηθευτÞò να εΙνοι σε θÝση νο εκÞληρþσει τιò
υποΧρεþσειò του οηü την παροýσο,
ß7,3. Ο Π€λÜτηò δýνοτοι, να εwοχθεß σε ορισμÝνη οιü τιò διαθÝσιμεò συνδυαΦικÝò προωθητικÝò ενÝργειεò του
ΠρομηθευτÞ (ηλεκτρικÞò ενÝργειαò οικßαò με επιχεßρηση Þ/κοι ηλεκτρικÞò ενÝργειοò με φυσικü αÝριο, οικßαò Þ/κοι
επLχεßρησηò), üπωò ουτÝζ ισχýουν ονü περßοδο κοι ονοφÝροWοι αναλυτικü Φον εκÜστοτε δημοσιευμÝνο οηü τον
ΠρομηθευτÞ (οτÜλογο προωθητικþν ενεργειþν Þ/ και εκπτι_ßσεων, ηλεκτρι(Þò ενÝργειοò Þ/ κοι φυσικοý οερßου, Σε
αυτÞν την f,ερßπτωση ο Πελüτηò, θο δηλþσει την συνδυααικÞ ηροωθητικÞ ενÝργειο που εηιθυμεß νο λÜβει επß τηò
νÝοò Αßτησηò ΠρομÞθειοò που θο υπογρÜψει, εßτε ηλεκτρικÞò ενÝργειαò, εΙτε φυσικοý οερßου. Η σχεßικÞ ΠροωθητικÞ
ΕνÝργειο Þ ¸κπτωση θο εφαρμüζεται απü την ημερομηνlο υπογραφÞζτηò Φò üνω οßτησηò οπü το δυο Συμβαλλüμενο
ΙýÝρη, εÞÝχοwοò, θÝση προσορτÞματοò Þ/κοι τροποποßησηòτων üρωναυτÞòτηζ Σýμβοοηò ΠρομÞθειαò.

Ημερομηνßα Για τον ΠελÜτη Για τογ ΠρομηθευτÞ
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