
ΟΓΗΓΙΔ ΠΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΟΤΜΔ ΣΗ Γ.Δ.Η. ΥΩΡΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΟΤΜΔ ΣΟ ΥΑΡΑΣΙ 

 

1. Πάκε ζην ATM ηξάπεδαο ζπκβεβιεκέλεο κε ΓΔΚΟ κε ην ινγαξηαζκό ή κε ηνλ 

12ςήθην θσδηθό ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. 

2. Βάδνπκε ηελ θάξηα θαη επηιέγνπκε :  Α. «Άιιεο πλαιιαγέο» 

                                                                     Β. «Πιεξσκέο ΓΔΚΟ» 

                                                                      Γ. «ΓΔΗ» 

 

3. Πιεθηξνινγνύκε ηνλ 12ςήθην θσδηθό « ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο» θαη ζα καο 

δεηεζεί λα νξίζνπκε πνζό πιεξσκήο. 

 

4. Αθαηξνύκε από ην ζπλνιηθό πνζό, απηό πνπ αληηζηνηρεί ζην Υαξάηζη (πάλσ δεμηά 

ΔΔΣΗΓΔ). 

 

5. Πιεθηξνινγνύκε ην πνζόλ πνπ απνκέλεη ζην κεράλεκα. 

 

6. Παίξλνπκε ηελ απόδεημε θαη καδί κε ηνλ ινγαξηαζκό θαη ηελ ηαπηόηεηα καο, ηα 

βγάδνπκε θσηνηππία θαη πάκε ζηε ΓΔΗ καδηθά θαη νξγαλσκέλα θαη θαηαζέηνπκε 

αίηεζε – δήισζε θαη ΑΠΑΙΣΟΤΜΔ ηελ πξσηνθόιιεζή ηεο ώζηε λα έρνπκε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ (κπνξνύκε λα ηε βγάινπκε θαη ηελ αίηεζε θσηνηππία ώζηε ν 

αξηζκόο πξσηνθόιινπ λα κπεη πάλσ ζηε θσηνηππία) κε ηελ νπνία ελεκεξώλνπκε 

ηε ΓΔΗ όηη δελ πιεξώζακε ην ραξάηζη αιιά ην ξεύκα, ώζηε λα κελ κπνξεί λα 

ζεσξήζεη ε ΓΔΗ όηη κε ηελ πιεξσκή κέζσ ΑΣΜ πιεξώζεθε ην ραξάηζη. 

 

 

 

 

 



ΓΗΛΩΗ - ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ 

 

Σνπ ............................. ....................................., θαηνίθνπ ......................,  

νδόο ...........................................  

ΠΡΟ 

Σελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επωλπκία ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ, πνπ 

εδξεύεη ζηελ  Αζήλα, όπωο λόκηκα εθπξνζωπείηαη. 

************************************** 

 

Με βάζε ηε κεηαμύ καο ζύκβαζε είκαη πειάηεο ηεο εηαηξίαο ζαο, κε αξηζκό παξνρήο 

................................ ηα πιαίζηα ηεο κεηαμύ καο ζρέζεο, ε Εηαηξία ζαο ηελ 

.............................  εμέδωζε  ην κε αξηζκό ......................ινγαξηαζκό «Ηιεθηξηθνύ 

Ρεύκαηνο, Δήκνπ θαη ΕΡΣ» πεξηόδνπ θαηαλάιωζεο από .......... έωο .............. 

ηνλ ινγαξηαζκό απηό, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Έθηαθην  Εηδηθό Σέινο 

Ηιεθηξνδνηνύκελωλ Δνκεκέλωλ Επηθαλεηώλ  (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) πνπ ζεζπίδεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.   4021/2011, ε ππνρξέωζε πιεξωκήο ηνπ νπνίνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε κεηαμύ καο ζύκβαζε θαη ην νπνίν αδπλαηώ λα εμνθιήζω. 

ηηο .............................. θαηέζεζα ζηελ Σξάπεδα .....................................ην πνζό ηωλ 

.............................................. επξώ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ξεύκαηνο πνπ 

θαηαλάιωζα (πιένλ ΦΠΑ) γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαπάλω ινγαξηαζκό, 

ηα δεκνηηθά ηέιε, ηα ηέιε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ην ηέινο ηεο ΕΡΣ. αο δηαβηβάδω, δε, ηελ 

ππ΄αξηζκόλ ............................... απόδεημε είζπξαμεο ηεο ηξάπεδαο.................. 

ε πεξίπηωζε πνπ ε εηαηξία ζαο πξνρωξήζεη ζηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, ζηνλ παξαπάλω αλαθεξόκελν αξηζκό παξνρήο, ζαο γλωζηνπνηώ όηη, 

επηθπιάζζνκαη παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο κνπ θαη ηδίωο ηνπ δηθαηώκαηόο κνπ γηα 

απνδεκίωζή κνπ από πξόθιεζε, ιόγω δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ, νπνηαζδήπνηε 

δεκηάο, ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο, θαη πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο κνπ βιάβεο.  

Ο Δειώλ 

(Τπνγξαθή θαη νλνκαηεπώλπκν) 


