
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικοί όροι Συνδρομής ανάκλησης εγγυήσεων (nrg Green): 

 

1. Ο Προμηθευτής διαθέτει μερίδα στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης που διατηρεί ο 

Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (πρώην ΛΑΓΗΕ & ήδη ΔΑΠΕΕΠ) για την 

ανάκληση των Εγγυήσεων Προέλευσης (Ε.Π.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του ν. 3468/2006 και της υπ’ αριθ. υπουργικής απόφασης 

Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010, ΦΕΚ 646 Β’ /14.05.2010 [Μοναδικός Αριθμός Μερίδας ΕΠ 

(ΜΑΜΕΠ): DSX100015]. 

2. Οι Ε.Π. είναι τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, δυνάμει των οποίων πιστοποιείται ότι για την 

ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε ορισμένος Πελάτης σε ορισμένη χρονική περίοδο και 

σε ορισμένη εγκατάστασή του, ο Προμηθευτής έχει ανακαλέσει (δεσμεύσει) αποκλειστικά 

στο όνομά του εν λόγω Πελάτη ισόποση ενέργεια, η οποία έχει παραχθεί από 

πιστοποιημένες ΑΠΕ.  

3. Δικαίωμα να υποβάλουν προς τον Προμηθευτή αίτημα για ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ στο 

όνομά τους έχουν όλοι οι Πελάτες, ανεξαρτήτως του Προγράμματος ή της Προωθητικής 

Ενέργειας που έχουν επιλέξει, οπότε και βαρύνονται με το ποσό της Συνδρομής nrg Green 

το οποίο αντιστοιχεί στη χρήση και την ισχύ της παροχής τους, κατά τη διάκριση του 

πίνακα του όρου 11 των παρόντων. Έκαστη ΕΠ αφορά σε τυποποιημένη ενέργεια 1 MWh. 

Σε περίπτωση που η περίοδος ισχύος της Συνδρομής δεν καλύπτει μια ολόκληρη περίοδο 

εκκαθάρισης, η κατανάλωση επί της οποίας υπολογίζονται οι ΕΠ θα είναι οι ανάλογες προς 

την περίοδο ισχύος της Συνδρομής. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των 

καταναλώσεων ορισμένης εγκατάστασης για ορισμένη περίοδο προκύπτει μη ακέραιος 

αριθμός MWh, ο Προμηθευτής χορηγεί βεβαίωση ανάκλησης Ε.Π. για καταναλώσεις 

στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό (πχ. 10,4 MWh 

στρογγυλοποιούνται σε 11MWh, 30,6 MWh στρογγυλοποιούνται σε 31MWh).  

4. Ο Πελάτης δικαιούται να αιτηθεί προς τον Προμηθευτή την ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ 

για ελάχιστη χρονική περίοδο 12 μηνών (365 ημέρες), υποχρεούμενος στην περίπτωση 

αυτή στην καταβολή της Συνδρομής nrg Green για ολόκληρη την ως άνω χρονική περίοδο. 

Εξαιρετικά, η ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ - και συνακόλουθα η υποχρέωση καταβολής της 

ως άνω Συνδρομής - μπορεί να αφορά περίοδο συντομότερη των 12 μηνών αποκλειστικά 

και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία, πριν τη συμπλήρωση της 12μηνης χρονικής 

περιόδου η Σύμβαση: α) καταγγελθεί εκ μέρους του Πελάτη ή β) λυθεί λόγω αποχώρησης 

του Πελάτη από την εγκατάσταση.  

5. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συνδρομής nrg Green, η ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ εκ 

μέρους του Προμηθευτή στο όνομα του Πελάτη θα διενεργείται τμηματικά, βάσει της 

περιοδικότητας έκδοσης των ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ λογαριασμών που αφορούν στην 

εγκατάσταση για την οποία έχει ζητηθεί αυτή και πάντοτε σε χρόνο μεταγενέστερο της 

έκδοσης των ως άνω λογαριασμών. Ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί να προβεί στη 

σχετική ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ για όσες τυχόν καταναλώσεις δεν έχει ήδη προβεί σε 

αυτή, σε ενδεχόμενο ύπαρξης ληξιπροθέσμων οφειλών εκ μέρους του Πελάτη ή/και 

καταγγελίας της Σύμβασής Προμήθειας με υπαιτιότητα του Πελάτη. 

6. Μετά την ενεργοποίησή της, και υπό την επιφύλαξη της διάταξης του πρώτου εδαφίου 

του όρου 4 ανωτέρω, η Συνδρομή nrg Green εξακολουθεί να ισχύει, έως ότου ανακληθεί 

ελεύθερα από τον Πελάτη. 

7. Μετά την ανάκλησή της Συνδρομής nrg Green για ορισμένη εγκατάσταση του Πελάτη, 

κατά τα οριζόμενα στον όρο 6 ανωτέρω, ή/και μετά τη λήξη ή/και λύση της Σύμβασης κατά 

τα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει από τον Προμηθευτή 

βεβαίωση ανάκλησης (δέσμευσης) ΕΠ για τις καταναλώσεις της εν λόγω εγκαταστάσεώς 

του έως και το καταληκτικό σημείο ισχύος της Συνδρομής nrg Green. Στην περίπτωση αυτή 

ο Προμηθευτής χορηγεί τη σχετική βεβαίωση αμέσως μετά την έκδοση του πρώτου 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ λογαριασμού που έπεται του καταληκτικού σημείου ισχύος της ως άνω 

Συνδρομής. Ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί να χορηγήσει στον Πελάτη τη σχετική ως 

άνω βεβαίωση, σε ενδεχόμενο ύπαρξης ληξιπροθέσμων οφειλών εκ μέρους του Πελάτη. 

8. Η βεβαίωση ανάκλησης Ε.Π. εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα έκδοσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) 

σύμφωνα με τον τύπο που ορίζει η υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/οικ.8786/06.05.2010 (ΦΕΚ 

646 Β’/14.05.2010) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον φορέα έκδοσης της, την 

ημερομηνία έναρξης & λήξης περιόδου παραγωγής στην οποία αντιστοιχεί η ΕΠ, τον 

Μοναδικό Αριθμό των ΕΠ (ΜΑΕΠ) που ανακλήθηκαν για λογαριασμό του Πελάτη, την 

τεχνολογία παραγωγής ενέργειας, την επωνυμία του παραγωγού στον οποίο ανήκει η 

εγκατάσταση και τη θέση της εγκατάστασης, την ημερομηνία έκδοσης της.  

9. Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι δια της βεβαιώσεως του όρου 8 ανωτέρω, πιστοποιείται 

μόνον η ανάκληση (δέσμευση), αποκλειστικά στο όνομα του Πελάτη, ενέργειας 

παραχθείσας από ΑΠΕ ισόποσης προς την καταναλωθείσα στην εγκατάσταση του Πελάτη 

εντός ορισμένης περιόδου εκκαθάρισης και σε καμία περίπτωση ο Προμηθευτής δεν 

εγγυάται την ταύτιση της περιόδου παραγωγής προς την περίοδο κατανάλωσης.  

10. Η ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ, ως και η σχετική βεβαίωση εκδίδονται ανά Πελάτη 

(ΑΦΜ). Εφόσον ορισμένος Πελάτης διαθέτει περισσότερες της μιας ενεργές 

παροχές/εγκαταστάσεις, δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα αυτές για τις οποίες επιθυμεί την 

ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ. 

11. Η Συνδρομή nrg Green εξαρτάται από το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ή/και την 

κατηγορία της παροχής του, κατά τη διάκριση που αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα: 

12. Οι τιμές του ως άνω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 6%. 

  

 

 

 

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι έλαβα γνώση, κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την παρούσα και τους ως άνω Ειδικούς Όρους. 
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ΑΙΤΗΣΗ  
για ενεργοποίηση  

συνδρομής ανάκλησης   
εγγυήσεων προέλευσης  

(“nrg Green”)&Ειδ ικο ί  Όροι  
αυτής  

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:   
 
(Οικιακή ανεξαρτήτως KVA)  
(Επαγγελματική – εκτός κοινόχρηστης – ≤ 25KVA)  
(Επαγγελματική – εκτός κοινόχρηστης – > 25KVA) 
(Επαγγελματική  με νυκτερινό – ανεξαρτήτως KVA) 
(Κοινόχρηστη - ανεξαρτήτως KVA 
 

Χρήση παροχής Συμφωνηθείσα 
ισχύς (kVA) 

Μηνιαία Συνδρομή nrg 
Green 

Ελάχιστη διάρκεια 
ισχύος της 

Συνδρομής nrg 
Green 

Οικιακή Ανεξαρτήτως kVA 1 ευρώ/30 ημέρες 12 μήνες  
(365 ημέρες) 

Επαγγελματική 
(εκτός 

κοινόχρηστης) 
≤25kVA 1,5 ευρώ/ 30 ημέρες 12 μήνες 

(365 ημέρες) 

Επαγγελματική 
(εκτός 

κοινόχρηστης) 
>25kVA 4 ευρώ/ 30 ημέρες 12 μήνες  

(365 ημέρες) 

Επαγγελματική με 
νυχτερινό Aνεξαρτήτως kVA 4 ευρώ/ 30 ημέρες 12 μήνες  

(365 ημέρες) 

Κοινόχρηστη Aνεξαρτήτως kVA 1,5 ευρώ/ 30 ημέρες 12 μήνες  
(365 ημέρες) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 18101 | cs@nrgprovider.com 
 

(η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του παρόχου τηλεπικοινωνιών που συνεργάζεστε) 


