
ΕΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 352 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΚ 15341, ΑΦΜ: 099774830  - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 
58455104000 

 

 

Αριθμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ: ΑΜΧ 66 
Εξυπηρέτηση Πελατών: Λ. Μεσογείων 352, Αγία 
Παρασκευή,         Τηλ.: 211 4120 777 Βούλγαρη 
58 , Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 320 777,  
www.efaenergy.gr, e-mail: info@efaenergy.gr  

 
 

  

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

1. Εισαγωγή- Σκοπός 
 

1.1. Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των Καταναλωτών και Πελατών της, η EFA ENERGY 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το πάσης φύσεως προσωπικό της να 

διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, την κατάλληλη εκπαίδευση και να 

συμπεριφέρεται στον Πελάτη με ευπρέπεια και ευγένεια. Στο πλαίσιο αυτό, η EFA 

ENERGY συμμορφώνεται με τις «Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη» και τις «Αρχές 

Διαχείρισης Αιτημάτων των Πελατών», οι οποίες περιέχονται στον Κώδικα 

Προμήθειας Φυσικού Αερίου (ΥΑ, αρ. οικ. 174842/01.06.2018). Σε εκπλήρωση των 

ανωτέρω θεσπίζεται υιοθετείται από την EFA ENERGY (στο εξής και «εταιρεία») το 

παρόν Εγχειρίδιο Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων Καταναλωτών (στο εξής 

«Εγχειρίδιο»), όπως απαιτεί ο ισχύων Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου 

(Παράρτημα ΙΙΙ). 

 

1.2. Στο παρόν Εγχειρίδιο περιγράφονται η διαδικασία αι οι προθεσμίες διαχείρισης των 
αναφορών και αιτημάτων που υποβάλλονται στην εταιρεία από τους καταναλωτές 
ή/και του Πελάτες, καθώς και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τον φορέα, στο 
οποίο δύνανται να απευθυνθούν οι καταναλωτές, αν δεν ικανοποιηθούν από την 
απάντηση του Προμηθευτή. 

 

1.3. Το παρόν Εγχειρίδιο ελέγχεται και τροποποιείται τακτικά και όποτε αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της. 

 

2. Περιεχόμενο 

 

Το παρόν Εγχειρίδιο περιλαμβάνει: 

 Τον τρόπο υποβολής αιτημάτων και παραπόνων των πελατών 

 Τις διακριτές κατηγορίες αιτημάτων και παραπόνων 

 Τη διαδικασία και μεθοδολογία επεξεργασίας και διερεύνησης των αιτημάτων και 
παραπόνων 

 Το δικαίωμα προσφυγής σε εναλλακτικούς φορείς  

 Την προθεσμία διεκπεραίωσης και απάντησης επί των διαφόρων αιτημάτων ή/και 
παραπόνων 

 Το σύστημα καταγραφής αιτημάτων και παραπόνων των πελατών. 
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2.1. Τρόπος υποβολής αιτημάτων ή/και παραπόνων 

Οι πελάτες της EFA ENERGY δύνανται να υποβάλλουν τα αιτήματα ή/και παράπονά τους, 
τόσο προφορικώς (με τηλεφωνική ή αυτοπρόσωπη παρουσία), όσο και εγγράφως, 
συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος: 

 Στο πλήρως στελεχωμένο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του εμπορικού 
καταστήματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βούλγαρη, αρ. 58 και 
στην Αθήνα, στην Αγ. Παρασκευή επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 352. 

 Ταχυδρομικώς, στις παραπάνω διευθύνσεις 

 Ηλεκτρονικά, στο customercare@efaenergy.gr 

 Τηλεφωνικώς, στους αριθμούς 211 4120777, 2310 320777 

 

2.2.  Διακριτές κατηγορίες αιτημάτων και παραπόνων  

Τα κάθε λογής αιτήματα και παράπονα των πελατών μπορούν να υπαχθούν σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

 Ζητήματα προ της σύναψης της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου (ενδεικτικά: 
προσωπικό, χρόνος ανταπόκρισης σε αίτηση προσφοράς προμήθειας, συμβατικοί 
όροι, εξυπηρέτηση πελατών/πωλήσεις) 
 

 Ζητήματα μετά τη σύναψη της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου (ενδεικτικά: 
υπαναχώρηση από τη σύμβαση προμήθειας, καταβολή εγγυήσεων, καταγγελία της 
σύμβασης, έναρξη προμήθειας, πληρωμές, τιμές και χρεώσεις, τροποποίηση 
συμβατικών όρων και χρεώσεων, αλλαγή προμηθευτή, εξυπηρέτηση πελατών, 
καταμέτρηση, λογαριασμοί κατανάλωσης, διακανονισμοί, καταχώριση στοιχείων 
πελάτη, γενικές πληροφορίες) 
 

 Ζητήματα επικοινωνίας με την εταιρεία (λογαριασμοί, χρεώσεις, προσωπικό 
εξυπηρέτησης, διακανονισμός πίστωσης, εμπορικές πρακτικές/προώθηση 
υπηρεσιών, διαχείριση παραπόνων, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών/άδικη 
αντιμετώπιση από την εταιρεία, παρεκκλίσεις από τον κώδικα δεοντολογίας της 
εταιρείας)  

 

 Ζητήματα σχετικά με το δίκτυο (ενδεικτικά: καθυστέρηση στην αλλαγή προμηθευτή, 
αδυναμία αλλαγής προμηθευτή, τεχνικά προβλήματα) 

 

2.3 Διαδικασία επεξεργασίας αιτημάτων και παραπόνων  
 
Α. Λήψη του αιτήματος/παραπόνου του πελάτη και κατόπιν αξιολόγησης της 
σοβαρότητάς του, εάν είναι εφικτό: άμεση ικανοποίησή του με την παροχή επεξηγήσεων 
και κατευθύνσεων, εάν δεν είναι εφικτό: παροχή έγγραφης απάντησης εντός δέκα πέντε 
(15) εργασίμων ημερών μετά τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, 
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Β. εάν το αίτημα/παράπονο αφορά σε λογαριασμό/χρεώσεις και η EFA ENERGY εκτιμά 
ότι είναι βάσιμο, μπορεί να αναστείλει την πληρωμή των υπό αμφισβήτηση ποσών μέχρι 
τελικής κρίσεως του αιτήματος/παραπόνου, εντός προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται στην 
παρούσα παράγραφο 2.3, 

Γ. σε περίπτωση που απαιτηθεί περαιτέρω εύλογος χρόνος για τη διεκπεραίωση του 
αιτήματος/παραπόνου, ενόψει και της σχετικής σοβαρότητός του, ενημερώνεται 
εγγράφως ο πελάτης γι’ αυτό καθώς και για την πιθανή ημερομηνία απάντησης, 

Δ. σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πελάτη από την απάντηση, παρέχεται η 
δυνατότητα επανεξέτασης και απάντησης επί του αιτήματος/παραπόνου, κατόπιν 
έγγραφης επανυποβολής του από τον πελάτη, εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε 
(15) εργασίμων ημερών. 

Ε. Η EFA ENERGY απαντά πάντοτε αιτιολογημένα, κατά πόσο ο προβαλλόμενος λόγος ή 
το προβαλλόμενο παράπονο είναι βάσιμο και για το αν έχει χωρήσει παράβαση 
νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης ή κανόνων αυτορρύθμισης της εταιρείας και 
προσδιορίζει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την ικανοποίηση του 
αιτήματος. Όταν προβλέπεται καταβολή εύλογης ποινικής ρήτρας ή αποζημίωσης, η 
εταιρεία καθορίζει επίσης, στην απάντησή της, τον χρόνο και τον τρόπο της καταβολής.  

 

2.4. Προσφυγή σε εναλλακτικούς φορείς 

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πελάτη από την απάντηση και εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση της μη ικανοποίησης, ο τελευταίος 
ενημερώνεται για τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, οι οποίοι είναι οι 
ακόλουθοι: α) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (τηλ. 210 3727400, email: info@rae.gr), β) 
Συνήγορος του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr/, τηλ.: 210 6460862, γ) 
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (τηλ.: 1520, email: 1520@efpolis.gr). Οι αποφάσεις των 
εν λόγω φορέων είναι δεσμευτικές για την EFA ENERGY, ως Προμηθευτή Φυσικού 
Αερίου. 

 

3. Σύστημα καταγραφής αναφορών με αποδεικτικό καταχώρισης  

3.1 Για κάθε υποβαλλόμενο αίτημα ή/και παράπονο από τον πελάτη, η EFA ENERGY 
καταχωρίζει ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης 
αιτημάτων και παραπόνων των πελατών, τα παρακάτω στοιχεία: 

 Ημερομηνία και τρόπο υποβολής 

 Σύντομη περιγραφή του αιτήματος/παραπόνου 

 Στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη ή τυχόν άλλου προσώπου που επικοινώνησε 

 Την πρώτη ενέργεια της EFA ENERGY κατά τη λήψη του αιτήματος/παραπόνου 

 Την απάντηση, εάν υπήρξε, της EFA ENERGY επί του αιτήματος/παραπόνου 

 Την ημερομηνία της κάθε επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε με τον πελάτη και 
τον τρόπο επικοινωνίας, καθώς και την απάντηση που δόθηκε 

 τα στάδια της διαδικασίας επίλυσης διαφορών σχετικών με υποβληθέντα 
παράπονα/αιτήματα, την ημερομηνία εκτιμώμενης και πραγματικής ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας, την ημερομηνία ενημέρωσης του πελάτη σχετικά με τα στάδια 
επίλυσης της διαφοράς  
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3.2. Για κάθε επιμέρους επικοινωνία που πραγματοποιείται με τον Πελάτη για το ίδιο 
θέμα, καταχωρίζονται: 

 
α) Η ημερομηνία της επικοινωνίας 
 
β) Ο τρόπος της επικοινωνίας (προφορικός ή γραπτός) 
 
γ) Τα στοιχεία του προσώπου που επικοινώνησε αν αυτό είναι το ίδιο πρόσωπο με 
αυτό που είχε επικοινωνήσει αρχικά. 
 
δ) Σύντομη περιγραφή οποιασδήποτε απάντησης δόθηκε στον Πελάτη ή ενέργειας 
που γνωστοποιήθηκε σε αυτόν κατά την τρέχουσα επικοινωνία 
 
ε) Οργάνωση της περαιτέρω επικοινωνίας με τον Πελάτη. 
 

3.1. Κάθε επιμέρους επικοινωνία πρέπει να διεξάγεται επί τη βάσει των στοιχείων που 
υποβλήθησαν με το αίτημα. 
 

3.2. Μέχρι την τελική διευθέτηση κάθε αναφοράς, καταχωρίζονται στο σύστημα τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 
α) Τα στάδια διαδικασίας που εφαρμόζει η εταιρεία για τη διερεύνηση του και 
επίλυσης του αιτήματος. 
 
β) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας, κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο 
Κώδικα. 
 
γ) Η ημερομηνία, κατά την οποία πράγματι ολοκληρώθηκε η διερεύνηση του 
αιτήματος. 
 
δ) Η ημερομηνία, κατά την οποία ενημερώθηκε ο Πελάτης, είτε για τη διαδικασία 
εσωτερικής αναθεώρησης της αρχικής απάντησης της εταιρείας, είτε για τους φορείς 
επίλυσης του αιτήματός του. 
 

4. Ενημέρωση και πληροφόρηση 
 
4.1. Το παρόν Εγχειρίδιο αναρτάται από την εταιρεία σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας 

της εταιρείας. 
 

4.2. Η εταιρεία ενημερώνει μια τουλάχιστον φορά τον χρόνο για την ύπαρξη του 
παρόντος Εγχειριδίου και την δυνατότητα απόκτησης αντιγράφου αυτού, καθώς και 
την διαδικασία απόκτησης. 
 

4.3. Η εταιρεία διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο αντίγραφο του παρόντος Εγχειριδίου σε 
έντυπη μορφή  
 
 
 
 

http://www.efaenergy.gr/
mailto:info@efaenergy.gr


ΕΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 352 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΚ 15341, ΑΦΜ: 099774830  - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 
58455104000 

 

 

Αριθμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ: ΑΜΧ 66 
Εξυπηρέτηση Πελατών: Λ. Μεσογείων 352, Αγία 
Παρασκευή,         Τηλ.: 211 4120 777 Βούλγαρη 
58 , Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 320 777,  
www.efaenergy.gr, e-mail: info@efaenergy.gr  

 
 

5. Απολογισμός Διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων  
 
5.1. Η EFA ENERGY, μέσω της «Ετήσιας Έκθεσης Αιτημάτων και Παραπόνων» που αναρτά 

στην ιστοσελίδα της μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η μελλοντική επανάληψη ομοίων 
προβλημάτων και ζητημάτων, ενώ παράλληλα αξιολογεί το βαθμό ικανοποίησης, 
ποσοτικά και ποιοτικά, των πελατών της. 

5.2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει ιδίως: 

 Το συνολικό αριθμό των αιτημάτων και παραπόνων και την κατηγοριοποίησή τους 

 Το συνολικό αριθμό των αιτημάτων και παραπόνων που απαντήθηκαν, α) εντός μιας 
(1) ημέρας από την ημερομηνία υποβολής τους και β) εντός δέκα (10) ημερών από 
της υποβολής τους.   

 Το συνολικό αριθμό των αιτημάτων και παραπόνων που επιλύθηκαν τελικώς κατά 
τρόπο ικανοποιητικό για τον πελάτη, ανά θεματική κατηγορία, είτε στο πρώτο είτε 
στο δεύτερο επίπεδο εξέτασης.  
 

5.3. Η ετήσια έκθεση χορηγείται στον πελάτη ατελώς και εντύπως, κατόπιν σχετικού 
αιτήματός του. 
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