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1. Στους Ευάλωτους Πελάτες εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών:
α) οι Πελάτες που οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιµέλεια σύµφωνα µε το νόµο 
και συνοικούν µε αυτούς, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή ενέργειας. Στην 
κατηγορία αυτή υπάγονται οι Πελάτες που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης και ιδίως άτοµα που χρειάζονται συνεχή 
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία συσκευών υποστήριξης ή παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, 
ενδεικτικά, συσκευές µηχανικής υποστήριξης αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, συσκευές αιµοκάθαρσης και 
κάθε παρόµοιας φύσης συσκευή.
β) οι 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 µε χρόνια πάθηση και οι 
οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγµατευτούν τη συµβατική τους σχέση µε τον 
Προµηθευτή.
γ) οι Ηλικιωµένοι Πελάτες που έχουν συµπληρώσει το εβδοµηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν συνοικούν µε άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.
δ) Οι Πελάτες µε τόπο κατοικίας σε αποµακρυσµένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά 
ε) Οι οικονοµικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία.
Ο χαρακτηρισµός ενός Πελάτη ως Ευάλωτου Πελάτη, υφίσταται για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν τα ανωτέρω 
περιγραφόµενα χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4001/2011, όπως εκάστοτε 
θα ισχύουν, λαµβανοµένης υπόψη και της όποιας Υπουργικής Απόφασης τυχόν εκδοθεί για την εξειδίκευσή τους.

2. Οι προθεσµίες που ορίζονται στην παράγραφο 7.11. των Γενικών Όρων της Σύµβασης Προµήθειας Φυσικού Αερίου 
επαυξάνονται κατά τριάντα (30) επιπλέον ηµέρες ειδικά για τους Ευάλωτους Πελάτες. 
3. Για τους Ευάλωτους Πελάτες, η προθεσµία εξόφλησης του Λογαριασµού Κατανάλωσης δεν δύναται σε καµία περίπτωση 
να είναι µικρότερη από σαράντα (40) ηµέρες. 

4. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει στους Ευάλωτους Πελάτες τη δυνατότητα τµηµατικής και άτοκης εξόφλησης 
του Λογαριασµού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασµών, όπως αυτοί ορίζονται στην κείµενη 
νοµοθεσία. Κάθε µηνιαία δόση δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης µηνιαίας δαπάνης για το Φυσικό Αέριο 
του Ευάλωτου Πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εµπρόθεσµη εξόφληση 
των οφειλών του προς τον Προµηθευτή. 

5. Ειδικώς για τους Ευάλωτους Πελάτες που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης, καθώς και αυτούς µε σοβαρά προβλήµατα 
υγείας, ο Προµηθευτής 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 για τη δυνατότητα του Πελάτη για διακανονισµό πληρωµής 
των οφειλών του. 

6. Η εξυπηρέτηση των Ευάλωτων Πελατών πραγµατοποιείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Ο Προµηθευτής εξασφαλίζει 
στους Ευάλωτους Πελάτες, αναλόγως του προβλήµατος υγείας που αντιµετωπίζουν, τις δυνατότητες που προβλέπονται 
στις διατάξεις του άρθρου 35 του Κώδικα Προµήθειας.

7. Ο Προµηθευτής δεν δύναται να διακόψει την Προµήθεια Φυσικού Αερίου λόγω µη εξόφλησης των Λογαριασµών 
Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου σε Πελάτη που εµπίπτει στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών κατά το χρονικό 
διάστηµα των µηνών Νοεµβρίου έως Μαρτίου.

8. Για την ένταξη Πελάτη στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών η αίτηση του τελευταίου πρέπει να συνοδεύεται από τα 
πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για την ένταξη του Πελάτη σε αυτή την κατηγορία. 

Κατά τα λοιπά στις Συµβάσεις Προµήθειας Φυσικού Αερίου που συνάπτονται µε Ευάλωτους Πελάτες εφαρµόζονται οι 
ισχύοντες Γενικοί Όροι και Ειδικοί Όροι της Σύµβασης Προµήθειας Φυσικού Αερίου στο βαθµό που δεν προσκρούουν στις 
ειδικές διατάξεις για τους Ευάλωτους Πελάτες. 

Και στο παρόν έντυπο ισχύουν οι ορισµοί εννοιών που τίθενται στους Γενικούς Όρους της Σύµβασης Προµήθειας 
Φυσικού Αερίου.
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