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TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Σειρά Προϊόντων ELPEDISONprotect Home 

 

Σε ισχύ από 07.02.2017 

 

Όροι τιμοκατάλογου ELPEDISONprotect Home: 

1. O τιμοκατάλογος αφορά Οικιακούς Πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο χαμηλής τάσης και ισχύει για συμβάσεις που 

συνάπτονται από τις 07.02.2017. Μετά την αποδοχή της αίτησης του Πελάτη από την ELPEDISON, αποτελεί τη συνολική 

συμφωνία μαζί με την Αίτηση του Πελάτη και τους Γενικούς Όρους Προμήθειας. 

2. Η Χρέωση Προμήθειας εξαρτάται από το προϊόν που επιλέγει ο Πελάτης, και ανάλογα με τον μετρητή του. 

3. Οι εκάστοτε Χρεώσεις Προμήθειας περιλαμβάνουν το κόστος Ενέργειας, τις Απώλειες του Δικτύου, το κόστος Διαθεσιμότητας 

Ισχύος, το κόστος των Επικουρικών Υπηρεσιών, το κόστος Έκτακτων Εισαγωγών-Eξαγωγών, το κόστος Διασυνοριακού 

Εμπορίου, το κόστος από χρεώσεις βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και το 

κόστος του Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης του Συστήματος. Η Χρέωση Προμήθειας θα αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 6.1 των Γενικών Όρων Προμήθειας. 

4. Οι εκάστοτε Χρεώσεις Προμήθειας δεν περιλαμβάνουν τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, δηλ. χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος 

και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος,  χρεώσεις για τη χρήση του Δικτύου Διανομής και 

την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του αρμοδίου Διαχειριστή, χρεώσεις για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, 

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), λοιπές χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α ή άλλους φόρους και εισφορές, που τυχόν επιβάλλονται από τις αρμόδιες 

Αρχές, όπως η εισφορά υπέρ των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών, κλπ. Ο Πελάτης επιβαρύνεται εξολοκλήρου 

με τις προαναφερθείσες χρεώσεις. 

 

Όνομα προϊόντος 

Χρέωση 
Προμήθειας 

Ημέρας (€/kWh) 

Χρέωση 
Προμήθειας 

Νύχτας* (€/kWh) 

Πάγια 
Χρέωση 

Χαρακτηριστικά 

ELPEDISONprotect 
Home 

0,08960 - 

1€/μήνα 

Για εσάς που θέλετε σημαντικές 
εκπτώσεις στο ρεύμα σας είστε 

«πρωινοί τύποι»! (οικιακοί πελάτες 
με απλό μετρητή) 

ELPEDISONprotect 
Home Night 

 
0,08960 

 
0,06610 

Για εσάς που κάνετε σημαντική 
χρήση νυχτερινού ρεύματος και 

θέλετε ανταγωνιστικές χρεώσεις 
(οικιακοί πελάτες με νυχτερινό 

μετρητή) 

ELPEDISONprotect 
Home Simple 

0,0860 0,0860 

Για εσάς που θέλετε φθηνότερη 
χρέωση νυχτερινού ρεύματος, 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, 
ΧΩΡΙΣ περιορισμούς! (οικιακοί 
πελάτες με νυχτερινό μετρητή) 

  
 

*
02:00-8.00 και 15.00-17.00 για τη χειμερινή περίοδο, δηλ. από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου & 23.00-7.00 για τη θερινή 

περίοδο, δηλαδή από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 


