
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ELPEDISON LOYALTY PASS ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ELPEDISON 

Η Elpedison, θέλοντας να ευχαριστήσει τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν 

προς την εταιρεία, εργάζεται διαρκώς για τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους τους και 

την παροχή της χαμηλότερης δυνατής χρέωσης στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στο 

πλαίσιο της προσπάθειας αυτής η Elpedison δημιούργησε το πρωτοποριακό Elpedison Loyalty 

Pass με σκοπό να παρέχει σε όλους τους πελάτες της, υφιστάμενους και νέους, σημαντικές 

εκπτώσεις, ώστε να περιορίσει ή ακόμα και να εκμηδενίσει τις αρνητικές συνέπειες της 

ενεργειακής κρίσης, μειώνοντας το λογαριασμό τους για όσους μήνες θα διαρκέσουν τα μέτρα 

αναστολής των μεταβλητών τιμολογίων και επιστρέφοντάς τους σχεδόν όλο το κέρδος της, 

παρακρατώντας μόνο ένα μικρό και εύλογο ποσό. 

Στις 14/9/2022 η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) προέβη στην 5η Ανακοίνωσή της με συστάσεις 

προς τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τον τρόπο ταμειακής υλοποίησης των 

παρεχόμενων εκπτώσεων και κατά συνέπεια και τον τρόπο εφαρμογής του Elpedison Loyalty 

Pass. 

Συνεπώς, η Elpedison, ακολουθώντας την 5η Ανακοίνωση της Αρχής, προχωρά άμεσα σε 

τροποποίηση της μεθόδου εφαρμογής του Elpedison Loyalty Pass, ενσωματώνοντάς το πλέον 

στην Αρχική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Elpedison. 

Ειδικότερα για τους πελάτες που η Elpedison εκπροσωπούσε τον Αύγουστο του 2022, στις 

περιπτώσεις που έχει ήδη πραγματοποιηθεί η προκαταβολή Elpedison Loyalty Pass μηνός 

Σεπτεμβρίου 2022 σε λογαριασμούς με καταναλώσεις Αυγούστου 2022, η Εταιρεία εκκαθαρίζει 

την  προκαταβολή Elpedison Loyalty Pass μηνός Σεπτεμβρίου 20221 και προβαίνει σε παροχή 

πρόσθετης έκπτωσης στην Χρέωση Προμήθειας Αυγούστου. Η πρόσθετη αυτή έκπτωση 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 Για τους οικιακούς πελάτες (μετρητές Γ1 και Γ1Ν) - Μείωση της Χρέωσης Προμήθειας 

Αυγούστου κατά 250 €/MWh 

 Για τους επιχειρησιακούς πελάτες (μετρητές Γ21, Γ22, Γ23) - Μείωση της Χρέωσης 

Προμήθειας Αυγούστου κατά 300 €/MWh 

Στην Elpedison δεσμευόμαστε για την διαρκή προσπάθεια μείωσης του ενεργειακού κόστους των 

πελατών μας. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, η Elpedison, 

παρακολουθώντας τις εξελίξεις και αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία της αγοράς, δεσμεύεται για 

την παροχή των βέλτιστων κάθε φορά τιμολογιακών μέτρων  που δύναται να υλοποιεί, με σκοπό 

την παροχή του μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους στους πελάτες της που την εμπιστεύονται. 

                                                           
1 Βλ. σχετικό τιμοκατάλογο  
(www.elpedison.gr/files/1/Τιμοκατάλογοι Σεπτεμβριος 2022_upd 260922.pdf) 
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