
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
• Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
 
• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του νομίμου εκπροσώπου
 
• Αντίγραφο τελευταίου  Εκκαθαριστικού Λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος με τον τωρινό • Αντίγραφο τελευταίου  Εκκαθαριστικού Λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος με τον τωρινό 
Προμηθευτή του και την απόδειξη εξόφλησης
 
• Αντίγραφο μισθωτηρίου (ενοικιαστής) αν ο λογαριασμός ρεύματος είναι σε διαφορετικό ιδιοκτήτη 
από αυτόν που αιτείται στην Elpedison

• Για εταιρικούς πελάτες:  Αντίγραφο Καταστατικού της Εταιρείας ή  ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί 
η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.
  
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει:
·  Να είναι εξοφλημένος ο Λογαριασμός Ηλεκτρικού Ρεύματος του προηγούμενου παρόχου.
·  Αν υπάρχει οφειλόμενο ποσό, να έχει γίνει Διακανονισμός.
·  Σε περίπτωση που υπάρχει Διακανονισμός, ο καταναλωτής θα πρέπει να συμπεριλάβει και ένα 
αντίγραφο του Διακανονισμού, μαζί με την Αίτηση.
 
Για να ενταχθείτε στο δίκτυο της Elpedison, δεν χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με καμία Για να ενταχθείτε στο δίκτυο της Elpedison, δεν χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με καμία 
επιπλέον χρέωση και δεν απαιτείται καμία επέμβαση στην εσωτερική σας εγκατάσταση ή 
διακοπή της ηλεκτροδότησης σας

 
Περιοχές που καλύπτει η Elpedison
 
Η ELPEDISON, προμηθεύει ενέργεια σε όλες τις περιοχές που ανήκουν εντός του Διασυνδεδεμένου Η ELPEDISON, προμηθεύει ενέργεια σε όλες τις περιοχές που ανήκουν εντός του Διασυνδεδεμένου 
Δικτύου, στην Κρήτη και την Ρόδο.
Εξαιρούνται προς το παρόν τα υπόλοιπα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
 
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο: είναι το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας που μεταφέρει το ρεύμα μέσω των 
πυλώνων υψηλής τάσης. Το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας έχει επεκταθεί με υποθαλάσσια 
καλωδίωση και στα εξής νησιά:
· Επτάνησα (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κύθηρα)· Επτάνησα (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κύθηρα)
·  Ν. Καβάλας (Θάσος)
·  Ν. Έβρου (Σαμοθράκη)
·  Ν. Μαγνησίας (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνησσος)
·  Ν. Αττικής (Σαλαμίνα, Αίγινα, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες)
Όλες οι παραπάνω περιοχές μπορούν να προμηθεύονται το ρεύμα τους από την Elpedison
 
Μη διασυνδεδεμένα νησιά: Τα περισσότερα νησιά σήμερα στην Ελλάδα (κυρίως στο Αιγαίο) Μη διασυνδεδεμένα νησιά: Τα περισσότερα νησιά σήμερα στην Ελλάδα (κυρίως στο Αιγαίο) 
ηλεκτροδοτούνται από αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
κύριο λόγο από τοπικούς θερμικούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν με καύσιμο 
πετρέλαιο, βαρύ (μαζούτ) ή και ελαφρύ (ντίζελ), και τους σταθμούς ΑΠΕ (αιολικούς και 
φωτοβολταϊκούς). Τα νησιά αυτά δεν έχουν διασυνδεθεί μέχρι σήμερα με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό 
σύστημα, λόγω κυρίως τεχνικών και τεχνολογικών δυσκολιών, που υφίσταντο μέχρι πρότινος, αλλά 
και λόγω οικονομικών δυσκολιών καθώς οι διασυνδέσεις είναι έργα μεγάλης έντασης κεφαλαίου.
  
Τα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι τα εξής:
 
·  Νομός Δωδεκανήσου: Κως, Κάρπαθος, Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος Γυαλί,  
Λειψοί, Τέλενδος, Τήλος, Ψέριμος, Μεγίστη, Σύμη, Χάλκη, Κάσος, Αρκιοί.
·  Νομός Εύβοιας: Σκύρος
·  Νομός Κυκλάδων: Κίμωλος, Κύθνος, Μήλος, Σέριφος, Σίφνος, Σύρος, Δήλος, Μύκονος, Αντίπαρος, ·  Νομός Κυκλάδων: Κίμωλος, Κύθνος, Μήλος, Σέριφος, Σίφνος, Σύρος, Δήλος, Μύκονος, Αντίπαρος, 
Πάρος, Αμοργός, Δονούσα, Ηρακλειά, Ίος, Κουφονήσι, Νάξος, Σίκινος, Σχοινούσα, Φολέγανδρος, 
Ανάφη, Θήρα, Θηρασιά
·  Νομός Λέσβου: Λέσβος, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος
·  Νομός Σάμου: Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι
·  Νομός Χίου: Χίος, Ψαρά, Οινούσσες
 
Σύντομα, ένα-ένα τα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα εντάσσονται στο δίκτυο της Elpedison, μέσω Σύντομα, ένα-ένα τα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα εντάσσονται στο δίκτυο της Elpedison, μέσω 
εμπορικών συμφωνιών που συνάπτονται με την τοπική παραγωγή ενέργειας.
 
Ήδη η Κρήτη και η Ρόδος, αν και ανήκουν στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, μπορούν να προμηθευτούν 
προϊόντα και υπηρεσίες της Elpedison.


