
 

 
 

Κατηγορία 1.1.: Ενεργοί Οικιακοί πελάτες  

Οι ενεργοί Οικιακοί πελάτες έχουν την δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ως εξής: 

Υπολογισμός προκαταβολής και δόσεων 

Ληξιπρόθεσμη Οφειλή 
από € 

Ληξιπρόθεσμη 
Οφειλή έως € 

Ποσοστό Προκαταβολής 
Πλήθος Δόσεων για 

ρύθμιση του υπολοίπου 

0 500 25% έως 3 

501 1000 35% έως 5 

>1000 
1η εναλλακτική: 30% έως 7 

2η εναλλακτική: 40% έως 8 

 
Σημειώσεις: 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση, είναι να εξοφλούνται στις καθορισμένες 

ημερομηνίες οι δόσεις καθώς και οι τρέχοντες λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση). 

• Οι τρέχοντες λογαριασμοί δεν περιλαμβάνουν τα ποσά των δόσεων της ρύθμισης. 

• Δεν παρέχεται δυνατότητα για εκ νέου ρύθμιση σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, σε περίπτωση 

ακύρωσης υφιστάμενης (ή της τελευταίας ενεργής) ρύθμισης. 

• Η σύναψη διακανονισμού μπορεί να γίνει μόνο με τον συμβαλλόμενο πελάτη ή τρίτο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

άτομο. 

• Για την υποβολή αιτήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο πελάτης υποβάλλει το αίτημά του είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση settlements@efaenergy.gr είτε τηλεφωνικά στο 2310 320777. Μετά το ανωτέρω 

πρώτο βήμα, ο πελάτης εξοφλεί το ποσό της προκαταβολής που θα του γνωστοποιηθεί και αποστέλλει το 

αποδεικτικό στο settlements@efaenergy.gr. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα επικοινωνία με τον πελάτη για 

τη σύναψη του διακανονισμού. 

• Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης 

τουλάχιστον μία διακοπή τροφοδοσίας λόγω οφειλών ή κατά την υποβολή του αιτήματός για ρύθμιση, η παροχή 

Φ.Α. τυγχάνει σε διακοπή λόγω οφειλών. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης υποβάλλει προσωποποιημένο αίτημα 

προς το αρμόδιο τμήμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη διεύθυνση settlements@efaenergy.gr και 

λαμβάνει εξατομικευμένη πρόταση ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.  

• Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις πελατών που δεν έχουν πλέον ενεργή Σύμβαση Προμήθειας με την 

εταιρεία μας (τελικοί λογαριασμοί), εφόσον δεν επιθυμούν σύναψη νέας Σύμβασης προμήθειας για την εν λόγω 

παροχή. 

• Το ακριβές πλήθος των δόσεων ορίζεται από την Εταιρεία και δε δύναται να υπερβαίνει τα αναφερόμενα στον 

ανωτέρω πίνακα. 
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Κατηγορία 1.2.: Ενεργοί Εμπορικοί πελάτες  

Οι ενεργοί εμπορικοί πελάτες έχουν την δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ως εξής: 

Υπολογισμός προκαταβολής και δόσεων 

Ληξιπρόθεσμη Οφειλή από € 
Ληξιπρόθεσμη 
Οφειλή έως € 

Ποσοστό Προκαταβολής 
Πλήθος Δόσεων για 

ρύθμιση του υπολοίπου 

0 1000 30% έως 4 

1001 2000 35% έως 5 

2001 3000 40% έως 6 

>3000 

1η εναλλακτική: 30% έως 7 

2η εναλλακτική: 40% έως 8 

  
Σημειώσεις: 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση, είναι να εξοφλούνται στις καθορισμένες 

ημερομηνίες οι δόσεις καθώς και οι τρέχοντες λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση). 

• Οι τρέχοντες λογαριασμοί δεν περιλαμβάνουν τα ποσά των δόσεων της ρύθμισης. 

• Δεν παρέχεται δυνατότητα για εκ νέου ρύθμιση σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, σε περίπτωση 

ακύρωσης υφιστάμενης (ή της τελευταίας ενεργής) ρύθμισης. 

• Η σύναψη διακανονισμού μπορεί να γίνει μόνο με τον συμβαλλόμενο πελάτη ή τρίτο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

άτομο. 

• Για την υποβολή αιτήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο πελάτης υποβάλλει το αίτημά του είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση settlements@efaenergy.gr είτε τηλεφωνικά στο 2310 320777. Μετά το ανωτέρω 

πρώτο βήμα, ο πελάτης εξοφλεί το ποσό της προκαταβολής που θα του γνωστοποιηθεί και αποστέλλει το 

αποδεικτικό στο settlements@efaenergy.gr. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα επικοινωνία με τον πελάτη για 

τη σύναψη του διακανονισμού. 

• Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης 

τουλάχιστον μία διακοπή τροφοδοσίας λόγω οφειλών ή κατά την υποβολή του αιτήματός για ρύθμιση, η παροχή 

Φ.Α. τυγχάνει σε διακοπή λόγω οφειλών. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης υποβάλλει προσωποποιημένο αίτημα 

προς το αρμόδιο τμήμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη διεύθυνση settlements@efaenergy.gr και 

λαμβάνει εξατομικευμένη πρόταση ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.  

• Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις πελατών που δεν έχουν πλέον ενεργή Σύμβαση Προμήθειας με την 

εταιρεία μας (τελικοί λογαριασμοί), εφόσον δεν επιθυμούν σύναψη νέας Σύμβασης προμήθειας για την εν λόγω 

παροχή. 

• Το ακριβές πλήθος των δόσεων ορίζεται από την Εταιρεία και δε δύναται να υπερβαίνει τα αναφερόμενα στον 

ανωτέρω πίνακα. 
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Κατηγορία 2.1.: Μη Ενεργοί Οικιακοί πελάτες  

Οι Οικιακοί πελάτες που δεν έχουν πλέον ενεργή Σύμβαση Προμήθειας με την εταιρεία μας (τελικοί λογαριασμοί), 

εφόσον δεν επιθυμούν σύναψη νέας Σύμβασης προμήθειας για την εν λόγω παροχή, έχουν την δυνατότητα ρύθμισης 

των οφειλών τους ως εξής: 

Υπολογισμός προκαταβολής και δόσεων 

Ληξιπρόθεσμη Οφειλή από € 
Ληξιπρόθεσμη 
Οφειλή έως € 

Ποσοστό Προκαταβολής 
Πλήθος Δόσεων για ρύθμιση 

του υπολοίπου 

0 500 40% έως 3 

501 1500 45% έως 6 

>1500 

1η εναλλακτική: 30% έως 6 

2η εναλλακτική: 40% έως 8 

  
Σημειώσεις: 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση, είναι να εξοφλούνται στις καθορισμένες 

ημερομηνίες οι δόσεις καθώς και οι τρέχοντες λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση). 

• Δεν παρέχεται δυνατότητα για εκ νέου ρύθμιση σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, σε περίπτωση 

ακύρωσης υφιστάμενης (ή της τελευταίας ενεργής) ρύθμισης. 

• Η σύναψη διακανονισμού μπορεί να γίνει μόνο με τον συμβαλλόμενο πελάτη ή τρίτο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

άτομο. 

• Για την υποβολή αιτήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο πελάτης υποβάλλει το αίτημά του είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση settlements@efaenergy.gr είτε τηλεφωνικά στο 2310 320777. Μετά το ανωτέρω 

πρώτο βήμα, ο πελάτης εξοφλεί το ποσό της προκαταβολής που θα του γνωστοποιηθεί και αποστέλλει το 

αποδεικτικό στο settlements@efaenergy.gr. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα επικοινωνία με τον πελάτη για 

τη σύναψη του διακανονισμού. 

• Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης 

τουλάχιστον μία διακοπή τροφοδοσίας λόγω οφειλών ή κατά την υποβολή του αιτήματός για ρύθμιση, η παροχή 

Φ.Α. τυγχάνει σε διακοπή λόγω οφειλών. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης υποβάλλει προσωποποιημένο αίτημα 

προς το αρμόδιο τμήμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη διεύθυνση settlements@efaenergy.gr και 

λαμβάνει εξατομικευμένη πρόταση. 

• Το ακριβές πλήθος των δόσεων ορίζεται από την Εταιρεία και δε δύναται να υπερβαίνει τα αναφερόμενα στον 

ανωτέρω πίνακα. 

 

  

mailto:settlements@efaenergy.gr
mailto:settlements@efaenergy.gr
mailto:settlements@efaenergy.gr


 

 
 

Κατηγορία 2.2.: Μη Ενεργοί Εμπορικοί πελάτες  

Οι Εμπορικοί πελάτες που δεν έχουν πλέον ενεργή Σύμβαση Προμήθειας με την εταιρεία μας (τελικοί λογαριασμοί), 

εφόσον δεν επιθυμούν σύναψη νέας Σύμβασης προμήθειας για την εν λόγω παροχή, έχουν την δυνατότητα ρύθμισης 

των οφειλών τους ως εξής: 

Υπολογισμός προκαταβολής και δόσεων 

Ληξιπρόθεσμη Οφειλή από € 
Ληξιπρόθεσμη 
Οφειλή έως € 

Ποσοστό Προκαταβολής 
Πλήθος Δόσεων για ρύθμιση 

του υπολοίπου 

0 1000 40% έως 4 

1001 2000 45% έως 6 

>2000 

1η εναλλακτική: 30% έως 6 

2η εναλλακτική: 40% έως 8 

  
Σημειώσεις: 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση, είναι να εξοφλούνται στις καθορισμένες 

ημερομηνίες οι δόσεις καθώς και οι τρέχοντες λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση). 

• Δεν παρέχεται δυνατότητα για εκ νέου ρύθμιση σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, σε περίπτωση 

ακύρωσης υφιστάμενης (ή της τελευταίας ενεργής) ρύθμισης. 

• Η σύναψη διακανονισμού μπορεί να γίνει μόνο με τον συμβαλλόμενο πελάτη ή τρίτο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

άτομο. 

• Για την υποβολή αιτήματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο πελάτης υποβάλλει το αίτημά του είτε 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση settlements@efaenergy.gr είτε τηλεφωνικά στο 2310 320777. Μετά το ανωτέρω 

πρώτο βήμα, ο πελάτης εξοφλεί το ποσό της προκαταβολής που θα του γνωστοποιηθεί και αποστέλλει το 

αποδεικτικό στο settlements@efaenergy.gr. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα επικοινωνία με τον πελάτη για 

τη σύναψη του διακανονισμού. 

• Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης 

τουλάχιστον μία διακοπή τροφοδοσίας λόγω οφειλών ή κατά την υποβολή του αιτήματός για ρύθμιση, η παροχή 

Φ.Α. τυγχάνει σε διακοπή λόγω οφειλών. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης υποβάλλει προσωποποιημένο αίτημα 

προς το αρμόδιο τμήμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη διεύθυνση settlements@efaenergy.gr και 

λαμβάνει εξατομικευμένη πρόταση. 

• Το ακριβές πλήθος των δόσεων ορίζεται από την Εταιρεία και δε δύναται να υπερβαίνει τα αναφερόμενα στον 

ανωτέρω πίνακα. 
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Κατηγορία 3.: Ευάλωτοι Πελάτες 

Οι Ευάλωτοι πελάτες έχουν την δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ως εξής: 

Στην περίπτωση που ο πελάτης διαπιστωμένα ανήκει στην κατηγορία «Ευάλωτων Πελατών» ακολουθούνται τα όσα 

προβλέπονται από την κειμένη νομοθεσία. Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του λογαριασμού, 

καθώς και παλαιότερων οφειλών. Κάθε μηνιαία δόση δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας 

δαπάνης για το Φυσικό Αέριο του Ευάλωτου Πελάτη. Μετά την υποβολή του αιτήματος για ρύθμιση από τον πελάτη, ο 

τελευταίος λαμβάνει εξατομικευμένη πρόταση ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.  

 

(Πχ. για Ευάλωτο Πελάτη με ληξιπρόθεσμη οφειλή ποσού 230,00€, του οποίου η μηνιαία δαπάνη για Φ.Α. ανέρχεται στο 

ποσό των 80,00€, η ως άνω οφειλή του μπορεί να αποπληρωθεί άτοκα σε έξι (6) δόσεις εκ των οποίων οι πέντε (5) πρώτες 

δόσεις θα ανέρχονται στο ποσό των 40,00 ευρώ, ενώ η έκτη (6η) στο ποσό των 30,00€). Η ως άνω δυνατότητα τμηματικής 

και άτοκης εξόφλησης, δεν απαλλάσσει τον Ευάλωτο Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών 

του προς τον Προμηθευτή. 


