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Σε ισχύ από 08.05.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικοί όροι  

1. O τιμοκατάλογος αφορά πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο μέσης τάσης, με ετήσια κατανάλωση έως 3.000.000 kWh ανά 

μετρητή και για Συντελεστή Χρησιμοποίησης έως 70%. Μετά την αποδοχή της αίτησης του Πελάτη από την ELPEDISON Energy, 

αποτελεί τη συνολική συμφωνία μαζί με την Αίτηση του Πελάτη και τη Σύμβαση Προμήθειας Μέσης Τάσης. 

2. Οι εκάστοτε Χρεώσεις Προμήθειας περιλαμβάνουν το κόστος  Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις Απώλειες του Δικτύου, το 

κόστος Διαθεσιμότητας Ισχύος,  το κόστος των Επικουρικών Υπηρεσιών, το κόστος Έκτακτων εισαγωγών-εξαγωγών, το κόστος 

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

Σταθμών και το κόστος του Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης του Συστήματος. Μετά την έναρξη της προμήθειας, η ELPEDISON  καθ' 

όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας, θα αναπροσαρμόζει τις Χρεώσεις Προμήθειας, ακολουθώντας τις 

διακυμάνσεις της Οριακής Τιμής  Συστήματος (ΟΤΣ), όπως προκύπτει από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.   

3. 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. 

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

Όνομα προϊόντος Χρέωση Προμήθειας 
(€/kWh) 

Ζώνη Χρέωσης Παρατηρήσεις  

Για Συντελεστή 
Χρησιμοποίησης  

από 25 %  έως 70% 

0,08700 

 

Energy Low 

 

 
Energy High 

 

Για Συντελεστή 
Χρησιμοποίησης έως 25% 

7:00-23:00, εργάσιμες μέρες όλο το χρόνο 

23:00-7:00, εργάσιμες μέρες & όλες  τις  ώρες του  
Σαββατοκύριακου και των αργιών του έτους 

0,06600 

 

0,09500 

 
0,06600 

 

7:00-23:00, εργάσιμες μέρες όλο το χρόνο 

23:00-7:00, εργάσιμες μέρες & όλες  τις  ώρες του  
Σαββατοκύριακου και των αργιών του έτους 


