
 
 
 
 

 
 

 

ΟΙΚΙΑΚΟ S1 
Ειδικοί Όροι: 
Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών 
Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

3. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% του ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση, με ελάχιστο ποσό τα 25 Ευρώ. 

4. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

5. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 10% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα 
κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα 
αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής 
της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών 
(εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 



ΟΙΚΙΑΚΟ S1+ 
 

Ειδικοί Όροι: 

Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Η διάρκεια του εμπορικού προγράμματος «S1+» ορίζεται στους 12 ημερολογιακούς 
μήνες και ισχύει από την ημερομηνία έναρξης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μετά το πέρας των 12 μηνών παύει η ισχύς των ειδικών όρων, η σύμβαση 
μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και διέπεται από τους Γενικούς Όρους με την 
επιφύλαξη διατηρήσεως της συμφωνηθείσας τιμής του παρόντος τιμοκαταλόγου. 

3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον πελάτη πριν από την συμπλήρωση 
της ορισμένης διάρκειας παραπάνω ο πελάτης θα επιβαρύνεται με ποινή πρόωρης 
αποχώρησης η οποία θα υπολογίζεται με βάση την πάγια χρέωση του παρόντος 
τιμοκαταλόγου σε ημερήσια βάση και θα επιβάλλεται για το διάστημα 
ημερολογιακών ημερών από την παύση εκπροσώπησης έως την συμπλήρωση των 12 
μηνών (365 ημέρες). Το ποσό αυτό θα χρεωθεί στον τελικό λογαριασμό κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

5. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% του ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση, με ελάχιστο ποσό τα 25 Ευρώ. 

6. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

7. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 25% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα 
κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα 
αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής 
της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών 
(εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό. 

8. Στο παρόν πρόγραμμα S1+ δεν δύναται να ενταχθεί όποιος εμπίπτει στην κατηγορία 
των Ευάλωτων Πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠΗΕ και έχει επιλέξει 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ή οποιοδήποτε άλλο προνομιακό πρόγραμμα (π.χ. 
πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης). 



ΟΙΚΙΑΚΟ S1N 
 

Ειδικοί Όροι: 

Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών 
Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Η Χρέωση Προμήθειας Νύχτας αφορά στις ώρες 02:00-08.00 και 15.00-17.00 για τη 
χειμερινή περίοδο, δηλ. από την 1η Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου & 23.00-07.00 
για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου. 

3. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

4. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% του ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση, με ελάχιστο ποσό τα 25 Ευρώ. 

5. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

6. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 10% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα 
κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό  λογαριασμό και θα 
αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής 
της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών 
(εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό. 



ΟΙΚΙΑΚΟ FIXED 
 

Ειδικοί Όροι: 
Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών 
Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

3. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% του ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση, με ελάχιστο ποσό τα 25 Ευρώ. 

4. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

5. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 10% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα 
κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα 
αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής 
της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών 
(εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό. 

 



ΟΙΚΙΑΚΟ S1N FIXED 
 
Ειδικοί Όροι: 
Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων:  

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

2. Η Χρέωση Προμήθειας Νύχτας αφορά στις ώρες 02:00-08.00 και 15.00-17.00 για τη 
χειμερινή περίοδο, δηλ. από την 1η Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου & 23.00-07.00 
για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου.  

3. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

4. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% του ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση, με ελάχιστο ποσό τα 25 Ευρώ.  

5. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση.  

6. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 10% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα 
κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα 
αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής 
της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών 
(εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό.  



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ S21 
 

Ειδικοί Όροι: 

Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών 
Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

3. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% της ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση. 

4. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

5. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 10% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα 
κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα 
αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής 
της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών 
(εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό. 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ S21+ 
 

Ειδικοί Όροι: 

Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών 
Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Η διάρκεια του εμπορικού προγράμματος «S21+» ορίζεται στους 12 ημερολογιακούς 
μήνες και ισχύει από την ημερομηνία έναρξης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μετά το πέρας των 12 μηνών παύει η ισχύς των ειδικών όρων, η σύμβαση 
μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου και διέπεται από τους Γενικούς Όρους με την 
επιφύλαξη διατηρήσεως της συμφωνηθείσας τιμής του παρόντος τιμοκαταλόγου. 

3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον πελάτη πριν από την συμπλήρωση 
της ορισμένης διάρκειας παραπάνω ο πελάτης θα επιβαρύνεται με ποινή πρόωρης 
αποχώρησης η οποία θα υπολογίζεται με βάση την πάγια χρέωση του παρόντος 
τιμοκαταλόγου σε ημερήσια βάση και θα επιβάλλεται για το διάστημα 
ημερολογιακών ημερών από την παύση εκπροσώπησης έως την συμπλήρωση των 12 
μηνών (365 ημέρες). Το ποσό αυτό θα χρεωθεί στον τελικό λογαριασμό κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

5. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% της ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση. 

6. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

7. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 25% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα 
κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα 
αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής 
της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών 
(εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό. 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ S22 
 

Ειδικοί Όροι: 

Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

3. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% της ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση. 

4. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

5. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 15% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας (€/kWh) και έκπτωση 50% στην αξία της Χρέωσης Ισχύος. 
Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση 
όλων των λογαριασμών. 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ S23 
 

Ειδικοί Όροι: 

Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών 
Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Η Χρέωση Προμήθειας Νύχτας αφορά στις ώρες 02:00-08.00 και 15.00-17.00 για τη 
χειμερινή περίοδο, δηλ. από την 1η Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου & 23.00-07.00 
για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου. 

3. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

4. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% της ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση. 

5. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ήεκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

6. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 15% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας Ημέρας (€/kWh) και έκπτωση 5% επί της τιμής  Χρέωσης 
Ενέργειας Νύχτας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που 
περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα αποδίδεται ως διακριτή 
πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης συνέπειας 
αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών. 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ FIXED 
 

Ειδικοί Όροι: 

Ως Ειδικοί Όροι που διέπουν την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συμφωνούνται οι ακόλουθοι, οι οποίοι υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών 
Όρων: 

1. Ο παρόν τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελούν 
τη συνολική συμφωνία για την παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

2. Ο τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις 
δεν περιλαμβάνονται οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, 
Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, λοιπές επιβαρύνσεις 
συστήματος μεταφοράς), ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Δ.Ε.Τ.Ε., 
το Τέλος Α.Π.Ε., τα Δημοτικά Τέλη, τυχόν έκτακτα Ειδικά Τέλη, καθώς και το κόστος 
Ε.Ρ.Τ. και Τ.Α.Π. ή τυχόν άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. 

3. Το ποσό της εγγύηση ανέρχεται στο 50% της ύψους του ποσού που είχε καταβληθεί 
στον τελευταίο προμηθευτή ως εγγύηση. 

4. Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού με πάγια εντολή επιστρέφεται ολόκληρο 
το ποσό της εγγύησης στον επόμενο λογαριασμό (έναντι ή εκκαθαριστικό) ως διακριτή 
πίστωση. 

5. Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έκπτωση 10% επί της 
τιμής Χρέωσης Ενέργειας (€/kWh), η οποία υπολογίζεται για την ποσότητα 
κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και θα 
αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό. Προϋπόθεση παροχής 
της έκπτωσης συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών 
(εκκαθαριστικού και έναντι), που αφορούν το διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό 
ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό. 


