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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1/ Αύγουστος 2017

Από την 24η Απριλίου 2017 η εταιρεία απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών με

στόχο να γίνουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ο βασικός εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής

ενέργειας.

Τον πρώτο κύκλο πελατών αποτελούν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των ΕΛΤΑ που με την

ένταξη τους θα αποτελέσουν την βάση εκκίνησης της δραστηριότητας. Για την ουσιαστική

όμως εξέλιξη της δραστηριότητας είναι αναγκαίο όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας να

λειτουργήσουν σαν «πωλητές» προς το ευρύ καταναλωτικό κοινό ώστε να επιτευχθεί ο διπλός

στόχος πωλήσεων ήτοι,

 μεγάλος αριθμός μικρών καταναλωτών που θα αποτελέσουν την σταθερή πελατειακή

βάση, και

 ικανός αριθμός φερέγγυων μεγάλων καταναλωτών (ενεργειακά) που θα αυξήσουν

σημαντικά τις ποσότητες ενέργειας που διακινεί η εταιρεία.

Συνολικά για όλες τις παρατιθέμενες κατηγορίες αμοιβών ως νέοι πελάτες δεν υπολογίζονται οι

εργαζόμενοι εταιρικών πελατών στους οποίους έχει προσφερθεί ειδικό τιμολόγιο.

Ακολουθούν οι πίνακες αμοιβών για σύσταση πελατείας ηλεκτρικής ενέργειας, ανά κατηγορία.

Εργαζόμενοι ΕΛΤΑ

Με σκοπό την περαιτέρω ενεργοποίηση και επιβράβευση των εργαζομένων της εταιρείας στη

προσέλκυση πελατών ηλεκτρικής ενέργειας προτείνεται η παρακάτω κλιμακούμενη αμοιβή ανά

νέο πελάτη:

κατηγορία κλιμάκιο
αμοιβής

κριτήριο κλιμακίου - πλήθος
συμβάσεων

αμοιβή ανά
σύμβαση

(μικτά)

αμοιβή με
συμπλήρωση
έτους (μικτά)

Γ1 και Γ1Ν

1 από 1 έως 5 6.00 € 6.00 €
2 από 1 έως 30 (άνω των 5) 12.00 € 6.00 €
3 από 1 έως 60 (άνω των 30) 18.00 € 6.00 €
4 από 61 και άνω 24.00 € 6.00 €

Γ21- Γ22 -Γ23 - ανεξάρτητα 40.00 € 6.00 €
Μέση Τάση-1
<10GWh/year - ανεξάρτητα 250.00 € 50.00 €
Μέση Τάση-2
>10GWh/year - ανεξάρτητα 500.00 € 50.00 €

Διευκρινίσεις:

 Όπως φαίνεται στον πίνακα η αμοιβή είναι συνάρτηση του πλήθους πελατών που έχει

συστήσει ο εργαζόμενος. Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την καταμέτρηση  των πελατών που
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έχει συστήσει και την κατάταξη του σε κλιμάκιο αμοιβής. Ο εργαζόμενος τοποθετείται σε ένα

κλιμάκιο αμοιβής και αμείβεται για το σύνολο των πελατών που έχει συστήσει με το αντίστοιχο

ποσό ανά σύμβαση.

 Για τον προσδιορισμό του κλιμακίου αμοιβής υπολογίζονται οι συμβάσεις με νέους

πελάτες. Νέος πελάτης θεωρείται αυτός που δεν ήταν ποτέ μέχρι σήμερα πελάτης των

Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Ηλεκτρική Ενέργεια

 Η δραστηριότητα που ανταμείβεται είναι η προσέγγιση του πελάτη, η συγκέντρωση-

κατάθεση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών σε σημείο καταχώρησης και η διεκπεραίωση

της υπογραφής όλων των εγγράφων από τον πελάτη.

 Η αμοιβή «με την συμπλήρωση ενός έτους» καταβάλλεται για κάθε προηγούμενο έτος.

Αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι ο καταναλωτής να εξακολουθεί να

είναι πελάτης των ΕΛΤΑ και να εξοφλεί κανονικά τους λογαριασμούς του.

 Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα γίνεται συγκέντρωση των δεδομένων και τα ποσά

καταβάλλονται μέσω της διαδικασίας μισθοδοσίας.

 Για τους πελάτες της Μέσης Τάσης θα πρέπει να προηγείται ενημέρωση της ΕΜΗΕ για τα

χαρακτηριστικά του πελάτη και η προσφορά θα ετοιμάζεται επίσης από την ΕΜΗΕ.

Το αναφερόμενο σύστημα αμοιβών  δεν αφορά τους εργαζόμενους κάθε βαθμίδας της ΕΜΗΕ

της οποίας η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί αποκλειστική δραστηριότητα, και τους εργαζόμενους

του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών (call center).

Επίσης δεν αφορά τη σύναψη σύμβασης με πελάτες οι οποίοι προσέρχονται αυτόβουλα σε

καταστήματα με σκοπό τη σύναψη σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας.
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Πράκτορες ΕΛΤΑ

Πλην των εργαζομένων κρίσιμη είναι και η συνεισφορά των πρακτόρων της εταιρείας, για τους

οποίους το σύστημα ανταμοιβής διαφοροποιείται από αυτό των εργαζομένων γιατί αμείβονται

με βάση το έργο που παράγουν, ως εξής:

κατηγορία κλιμάκιο
αμοιβής

κριτήριο κλιμακίου - πλήθος
συμβάσεων

αμοιβή ανά
σύμβαση

(προ ΦΠΑ)

αμοιβή με
συμπλήρωση

έτους (προ ΦΠΑ)

Γ1 και Γ1Ν

1 από 1 έως 5 5.00 € 8.00 €
2 από 1 έως 30 (άνω των 5) 10.00 € 8.00 €
3 από 1 έως 60 (άνω των 30) 15.00 € 8.00 €
4 από 61 και άνω 20.00 € 8.00 €

κατηγορία αμοιβή ανά
σύμβαση (καθαρά)

αμοιβή επί της
μηνιαίας

κατανάλωσης
(€/kWh)

Γ21 40.00 € 0.0010
Γ22-Γ23 40.00 € 0.0010
Μέση Τάση-1 <10GWh/year 250.00 € 0.0012
Μέση Τάση-2 >10GWh/year 500.00 € 0.0010

Διευκρινίσεις:

 Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα γίνεται συγκέντρωση των δεδομένων ,

αποστέλλεται ενημερωτικό σημείωμα προς τον πράκτορα και η καταβολή γίνεται μετά την

έκδοση του ανάλογου παραστατικού, από την πλευρά του.

 Για τον υπολογισμό της αμοιβής καταμετρώνται οι συμβάσεις με νέους πελάτες. Νέος

πελάτης θεωρείται αυτός που δεν ήταν ποτέ μέχρι σήμερα πελάτης των Ελληνικών

Ταχυδρομείων στην Ηλεκτρική Ενέργεια

 Η δραστηριότητα που ανταμείβεται είναι η προσέγγιση του πελάτη, η συγκέντρωση-

κατάθεση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών σε σημείο καταχώρησης και η διεκπεραίωση

της υπογραφής όλων των εγγράφων από τον πελάτη.

 Η αμοιβή «με συμπλήρωση ενός έτους» καταβάλλεται για κάθε επόμενο έτος. Αναγκαία

προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι ο καταναλωτής να εξακολουθεί να είναι

πελάτης των ΕΛΤΑ και να εξοφλεί κανονικά τους λογαριασμούς του.

 Η αμοιβή επί της μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας υπολογίζεται με βάση την ποσότητα

που αναφέρεται στους λογαριασμούς που εκδόθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

 Για τους πελάτες της Μέσης Τάσης θα πρέπει να προηγείται ενημέρωση της ΕΜΗΕ για τα

χαρακτηριστικά του πελάτη και η προσφορά θα ετοιμάζεται επίσης από την ΕΜΗΕ.
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Εξωτερικοί συνεργάτες

Ειδικότερα για τους επαγγελματίες καταναλωτές και μάλιστα αυτούς που έχουν σημαντικές

καταναλώσεις η διαδικασία προσέγγισης και η σύναψη συμφωνίας απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις

και εμπειρία. Για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων πωλήσεων σε αυτές τις κατηγορίες

είναι αναγκαία η ανάπτυξη συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες.

Οι αμοιβές καταβάλλονται με την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών.

Για τις συνεργασίες αυτές προτείνεται το  παρακάτω πλαίσιο αμοιβών ανά κατηγορία:

Οικιακοί καταναλωτές

Για τους οικιακούς καταναλωτές η αμοιβή συνδυάζεται με τον μηνιαίο στόχο που θα

συμφωνείται με τον συνεργάτη.

κατηγορία πλήθος συμβάσεων ανά
μήνα

αμοιβή με
την σύμβαση

αμοιβή με
συμπλήρωση

έτους

Γ1-Γ1Ν έως 50 30.00 € 20.00 €
Γ1-Γ1Ν από 51 έως 200 40.00 € 20.00 €
Γ1-Γ1Ν από 201 έως 500 50.00 € 20.00 €
Γ1-Γ1Ν από 501 έως 1000 60.00 € 20.00 €
Γ1-Γ1Ν άνω των 1001 70.00 € 20.00 €

Επαγγελματίες καταναλωτές με Χαμηλή Τάση

κατηγορία αμοιβή με
την σύμβαση

αμοιβή επί της
μηνιαίας

κατανάλωσης
€/kWh

Γ21 50.00 € 0.0010
Γ22-Γ23 50.00 € 0.0010

Καταναλωτές Μέσης Τάσης

κατηγορία
αμοιβή με

την
σύμβαση

αμοιβή επί
της μηνιαίας
κατανάλωσης

(€/kWh)
Μέση Τάση-1
<10GWh/year 250.00 € 0.0012
Μέση Τάση-2
>10GWh/year 500.00 € 0.0010
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Οι όροι συνεργασίας με τους εξωτερικούς συνεργάτες θα καταγραφούν αναλυτικά στις

συμβάσεις που θα συναφθούν. Παρατίθενται ορισμένοι γενικοί όροι που σε κάθε περίπτωση θα

ισχύουν:

 Τα ποσά που αναφέρονται ως «αμοιβή με την σύμβαση» θα καταβάλλονται με την

έκδοση του πρώτου λογαριασμού.

 Ο υπολογισμός των προς απόδοση ποσών γίνεται από την ΕΜΗΕ σε μηνιαία βάση.

 Διευκρινίζεται ότι η τιμή μονάδας για τον υπολογισμό της  αμοιβής του συνεργάτη με

βάση την μηνιαία κατανάλωση συναρτάται άμεσα με την τιμή μονάδας ενέργειας που θα

προσφερθεί στον πελάτη. Αν η προσφορά στον πελάτη είναι χαμηλότερη αναλογικά θα μειωθεί

και η αμοιβή του πωλητή με βάση την κατανάλωση. Η εφάπαξ αμοιβή με την σύναψη

σύμβασης δεν μεταβάλλεται.

 Η αμοιβή «με συμπλήρωση έτους» καταβάλλεται για όσα έτη ο καταναλωτής παραμένει

πελάτης των ΕΛΤΑ και εξοφλεί κανονικά τους λογαριασμούς του.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ε.Μ.Η.Ε

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ


