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TΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Προϊόν 
Χρέωση Προμήθειας - 

Peak (€/kWh) 
Χρέωση Προμήθειας - 

Off Peak (€/kWh) 

ElectricityBusiness Large 0,08900 0,08900 

Ειδικοί όροι  

1. O τιμοκατάλογος αποτελεί τη συνολική συμφωνία μαζί με τη Σύμβαση Προμήθειας Μέσης Τάσης του Πελάτη. 

2. Ο Προμηθευτής θα αναπροσαρμόζει τη Χρέωση Προμήθειας βάσει υπολογισμού του κόστους του ακολουθώντας τις 

διακυμάνσεις: (i) Της µέσης ωριαίας τιµής της Τιµής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ), δηλαδή της τιµής στην οποία 

εκκαθαρίζεται η Αγορά της Επόµενης Ηµέρας του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου Ενέργειας και διαµορφώνεται από το 

συνδυασµό των Εντολών Πώλησης και των Εντολών Αγοράς που ικανοποιούνται σε ηµερήσια βάση, στο πλαίσιο της 

Λειτουργίας της Αγοράς της Επόµενης Ηµέρας, (ii)Των μέσων μοναδιαίων χρεώσεων για όλους τους Λογαριασμούς 

Προσαυξήσεων (ΛΠ), (iii)Του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ), (iv) 

Του κόστους που σχετίζεται με τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας ή τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό 

Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλο εθνικό μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο μέτρο για τη διασφάλιση της 

διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλεί η έλλειψη ευέλικτης 

δυναμικότητας παραγωγής, (v)  Τυχόν επιπλέον κοστών χονδρεμπορικής που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία των 

Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Νόμου 4425/2016 (Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης), ή 

οποιωνδήποτε άλλων κοστών που θα προκύψουν από σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ρυθμιστικές ή κανονιστικές 

διατάξεις, ως εξής: Εφόσον το άθροισμα που προκύπτει από τα μέσα μηνιαία (i) έως και (v) για την περίοδο 

κατανάλωσης, προσαυξημένα κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών δικτύου, παραμένει εντός του 

εύρους 0,072-0,077 €/kWh, η Χρέωση Προμήθειας που θα καταβάλλει ο Πελάτης δεν θα αλλάζει. Σε περίπτωση που το 

κατά τα ως άνω οριζόμενο άθροισμα κυμαίνεται άνωθεν ή κάτωθεν του προαναφερθέντος εύρους, τυχόν τέτοια 

μεταβολή θα αντικατοπτρίζεται ισόποσα στη Χρέωση Προμήθειας κάθε μήνα. Όλα τα ως άνω στοιχεία (i) έως και (v) 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-reports) και την 

ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras). 

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

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

του Δικτύου Διανομής και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του αρμοδίου Διαχειριστή, τις χρεώσεις για την 

παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και τις λοιπές 

χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία· επίσης, δεν περιλαμβάνουν τον 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. 

 
   Διαβάστηκε  και έγινε αποδεκτό κατά την ημερομηνία της συνοδευτικής αίτησης, 
 
   Από ……………………………………………………………………………… 


