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 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ [1]: *                                                                                      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ [1]: * 

Mόνο για Νοµικά Πρόσωπα 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ [1]: 

Ε∆ΡΑ [1]: 
 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ Φ/Β) [2]: * 
 
∆/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ [2]:* 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ∆ΕΗ Φ/Β [3]:* 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ∆ΕΗ [4]: * 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΧΤ [4]: * 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ [5]: * 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ [6]: * 

ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΧΙΚΗ) [7]:* 

ΝΕΑ ΤΙΜΗ (ΚΟΥΡΕΜΕΝΗ) [7]: * 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ν. 4254/2014 [8]: * 

ΣΥΝΑΨΑΤΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Φ/Β; :* 

ΑΝ ΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ; : 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟ Φ/Β: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Π.Χ. 650001169157/18-7-2012): 
 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ AN ΥΠΑΓΕΣΤΕ ΣΕ ΜΙΑ 'Η 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ) [9]: 

� Πολύτεκνη οικογένεια � Ληξιπρόθεσµα Χρέη σε Τράπεζες 

� Υπάρχει άνεργος ή σε ∆ιαθεσιµότητα γονιός στην οικογένεια � Χρέη σε Ασφαλιστικό Ταµείο 

� Και οι δύο γονείς άνεργοι στην οικογένεια ή ένας σε 

διαθεσιµότητα κι ένας άνεργος 

� Ληξιπρόθεσµα Χρέη σε Ασφαλιστικό Ταµείο 

� Βαριά ασθένεια µέλους οικογένειας � Στεγαστικό ∆άνειο Πρώτης Κατοικίας 

� Χρέη στο ∆ηµόσιο � Υπαγωγή στο Νόµο Κατσέλη 

� Ληξιπρόθεσµα Χρέη στο ∆ηµόσιο � Μακροχρόνια Άνεργος 

� Χρέη σε Τράπεζες � To Φ/Β αποτελεί το µοναδικό εισόδηµα της οικογένειας/ατόµου  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ/ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ [9] 

 

ΑΦΜ [10]: * ∆.Ο.Υ.: * 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: * ΕΜΑΙL (Είναι πολύ σηµαντικό): * 
 
 
 

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΑΠΟ ΠΑΣΥΦΩΣ Κ.Α.):* 

Οδός, αριθµός: 
 
Πόλη, Νοµός: 
 
ΤΚ: 

� ∆ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣΥΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΛΥΡΗ - ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4254/2014 
 
 



ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

[1] Το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο αφορά το φυσικό 

πρόσωπο που έχει υπογράψει την σύµβαση συµψηφισµού 

µε την ∆ΕΗ. Το κοµµάτι νοµικά πρόσωπα (2 πεδία) το 

συµπληρώνουν µόνο οι περιπτώσεις που την σύµβαση 

συµψηφισµού την έχει υπογράψει µε την ∆ΕΗ νοµικό 

πρόσωπο (εταιρία) και όχι φυσικό πρόσωπο. 

[2] Η διεύθυνση του κατόχου του φ/β στέγης να είναι όπως 

αναγράφεται στην συµβαση συµψηφισµού. Παρόµοια και η 

διεύθυνση εγκατάστασης του φ/β 

συστήµατος. Παρακαλούµε στα πεδία των διευθύνσεων 

απαραίτητα να γράψετε Ο∆Ο, ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ, ΠΟΛΗ. 

[3] Τον αριθµό παροχής της ∆ΕΗ θα τον βρείτε στον 

λογαριασµό της ∆ΕΗ που είναι συνδεδεµένο το Φ/Β. 

[4] Την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης συµψηφισµού 

καθώς και της σύµβασης σύνδεσης µε το δίκτυο ΧΤ θα την 

βρείτε πάνω στις αντίστοιχες συµβάσεις, οπότε είναι καλό 

να τις έχετε µπροστά σας κατά την συµπλήρωση. 

[5] Για την ηµεροµηνία σύνδεσης στο δίκτυο στις 

περισσότερες περιπτώσεις είχε σταλεί σχετικό έγγραφο 

από την ∆ΕΗ ταχυδροµικά κάποιες µέρες µετά την 

ολοκλήρωση της σύνδεσης. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, 

ίσως να το έχετε σηµειώσει ή µπορείτε να αναζητήσετε την 

ηµεροµηνία σύνδεσης στο excel αρχείο που είναι 

αναρτηµένο στο site του ∆Ε∆∆ΗΕ ή από το υποκατάστηµα 

της ∆ΕΗ που ήταν υπεύθυνο για την αποστολή και την 

σύνδεση του µετρητή του συστήµατος.  

[6] Την ηµεροµηνία ετοιµότητας την έδινε ο εγκαταστάτης 

σας ή εσεις στην ∆ΕΗ µόλις είχαν ολοκληρωθεί όλες οι 

εργασίες εγκατάστασης. Από την στιγµή που δεν υπάρχει 

κάποιο επίσηµο έγγραφο για τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία 

συµπληρώστε µε βάση το δικό σας αρχείο και µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του πότε το έργο είχε δηλωθεί 

στη ∆ΕΗ έτοιµο προς σύνδεση. 

[7] Η κλειδωµένη αρχική τιµή είναι η τιµή που είχατε 

συµφωνήσει µε την σύµβαση συµψηφισµού και η νέα 

κουρεµένη τιµή είναι αυτή που έχετε µετά το «κούρεµα». 

(το πινακάκι µε τα 3µηνα στην αρχική σελίδα του oikopv.gr) 

 

[8] Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να βρείτε 

ακριβώς το ποσοστό που έχετε «κουρευτεί».* 

 

 
* Να τονίσουµε ακόµα µια φορά ότι ακόµα και οι τιµές που παραµένουν 

σταθερές εξακολουθούν να έχουν πρόβληµα µε ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΤΗΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. 

[9] Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθούν τα κουτάκια αν ανήκετε σε 

κάποια ειδική κατηγορία (µακροχρόνια άνεργος, πολύτεκνος, ασθένεια 

µέλους οικογένειας, χρέη στο δηµόσιο κτλ.) που θα βοήθησει ιδιαίτερα 

στην συγκρότηση ειδικής οµάδας για ασφαλιστικά µέτρα ώστε να 

αυξήσουµε τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης. Αν οι έτοιµες 

περιπτώσεις δεν σας καλύπτουν υπάρχει το ελεύθερο πεδίο από κάτω να 

συµπληρώσετε οτιδήποτε άλλο θέλετε. 

[10] Με αναφορά του ΑΦΜ σας θα κάνετε και την κατάθεση στην 

τράπεζα του ποσού των 35 ευρώ για την νοµική συµµετοχή σας και την 

συνδροµή προς τον σύλλογο. Στην κατάθεση θα πρέπει να βάλετε ως 

αιτιολογία ΠΑΣΥΦΩΣ και το ΑΦΜ σας, οπότε θα πρέπει να είσαστε 

προσεκτικοί µην γίνει κάποιο λάθος στην συµπλήρωση του ΑΦΜ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αριθµός λογαριασµού: 6213-135718-667  ,  ΙΒΑΝ: GR38 0171 2130 

0062 1313 5718 667 

Αιτιολογία κατάθεσης: ΠΑΣΥΦΩΣ και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του Φ/Β 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση της ∆ΕΗ.  

[11]  Όλα τα στοιχεία που θα συµπληρωθούν θα είναι άκρως 

εµπιστευτικά θα και θα δοθούν στο νοµικό µας γραφείο για να 

χρησιµοποιηθούν στο µεγάλο µας νοµικό αγώνα. Με τη συµπλήρωση της 

φόρµας και την αποστολή της αποδέχεστε τη χρησιµοποίηση των 

στοιχείων σας απο τον ΠΑΣΥΦΩΣ για τις απαραίτητες νοµικές ενέργειες 

για την υπεράσπιση των συµφερόντων σας. 

[12] Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει στο 

ονοµά του δύο ή παραπάνω φ/β στέγης θα πρέπει η παραπάνω φόρµα 

να συµπληρωθεί δύο ή παραπάνω φορές µε τα ιδιαίτερα στοιχεία της 

κάθε εγκατάστασης και θα πρέπει να γίνονται αντίστοιχα διπλές ή 

παραπάνω πληρωµές των δικαστικών εξόδων, καθώς η αποζηµίωση και 

ο χειρισµός του κάθε φ/β στέγης είναι διαφορετικός. Ωστόσο η εγγραφή 

στο σύλλογο είναι µία, αφού αφορά ένα φυσικό πρόσωπο και ανέρχεται 

στα 10 ευρώ – συνεπώς για το πρώτο φ/β θα πληρώσει 35 ευρώ και 

για τα επόµενα από 25 ευρώ. 

 


