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Gas On! Home  

Ειδικοί Όροι – Τιμοκατάλογος – Διπλή Ενέργεια 
Άρθρο Ε1: Αντικείμενο 

Ε1.1 Το κατωτέρω Εμπορικό Πρόγραμμα, προσφέρει στον Πελάτη που θα το επιλέξει προνομιακή τιμή Φυσικού Αερίου, 
για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο Ε2 του παρόντος.  

Ε1.2 Ρητά συμφωνείται ότι οι Ειδικοί Όροι που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Πελάτη στο παρόν Εμπορικό Πρό-
γραμμα, υπερισχύουν οποιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων.  

Ε1.3 Το Εμπορικό αυτό Πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου με αυτόνομη θέρμανση 
και αυτόνομη παροχή χρήσης Ζεστού Νερού και Κουζίνας σε όλη την Ελλάδα 

 Ε1.4 Το κατωτέρω Εμπορικό Πρόγραμμα αφορά σε οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη παροχή Φυσικού Αερίου με 
τύπο μετρητή G4 ή G6. Για οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη παροχή Φυσικού Αερίου και άλλο τύπο μετρητή προ-
σφέρονται τα Εμπορικά Προγράμματα «Gas On! Building». 

 

Άρθρο Ε2: Διάρκεια 

E2.1 Η διάρκεια του παρόντος Εμπορικού Προγράμματος ορίζεται ως αορίστου χρόνου.  

 

Άρθρο Ε3: Χρεώσεις — Ειδικές Προσφορές 

Ε3.1 Ανταγωνιστικές Χρεώσεις: Ρητά συμφωνείται ότι στα πλαίσια του παρόντος Εμπορικού Προγράμματος η Τιμή Χρέ-
ωσης Προμήθειας Φυσικού Αερίου (εφεξής «Συμφωνηθείσα Τιμή») θα υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα: 

 

Εμπορικό Πρόγραμμα Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh) 
Χρέωση Παγίου 
(€/30 Ημέρες) 

Gas On! Home Τιμή TTF (Title Transfer Facility)* + 0,0160 (περιθώριο εμπορίας) 3,50 

Πίνακας Ε3.1.1 - Στις ανωτέρω Τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε αναλογών Φ.Π.Α.  
 
* TTF: Είναι ο μέσος όρος των τιμών του προθεσμιακού προϊόντος TTF (Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) της Gasunie Transport 
Services B.V. στην Ολλανδία, για κάθε Μήνα, όταν αυτός ο Μήνας εμπορεύεται στο TTF σαν επόμενος Μήνας (“Front Month”). Ο μέσος όρος των 
τιμών του προθεσμιακού προϊόντος TTF δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα (m-1) από τον κάθε Μήνα, στην μηνιαία 
έκθεση του ICIS “European Spot Gas Markets” στη στήλη “Heren Monthly Indices for TTF front month”. 

 
- Η τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου στρογγυλοποιείται στο 9ο δεκαδικό ψηφίου 
 

Ειδική Προσφορά Gas On! Home  Ειδική Έκπτωση ίση με 30% για πάντα* 

*Η Παραπάνω έκπτωση υπολογίζεται αποκλειστικά επί του περιθωρίου εμπορίας του προμηθευτή, όπως αυτό παρου-
σιάζεται στον πίνακα Χρεώσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου (Πίνακας Ε3.1.1) και δεν αφορά πελάτες που έχουν σε 
ισχύ ενεργές συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ίδιο ΑΦΜ και διεύθυνση παροχής), οι οποίοι και θα λαμβά-
νουν την έκπτωση της παραγράφου Ε3.2. Μετά τον υπολογισμό της ειδικής προσφοράς, οι χρεώσεις προμήθειας του 
προγράμματος Gas On!Home διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

Εμπορικό Πρόγραμμα Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh) 
Χρέωση Παγίου 
(€/30 Ημέρες) 

Gas On! Home Τιμή TTF (Title Transfer Facility) + 0,0112 (περιθώριο εμπορίας) 3,50 

Πίνακας Ε3.1.2 - Στις ανωτέρω Τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε αναλογών Φ.Π.Α.  
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Ε3.2 Έκπτωση Διπλής Ενέργειας (aerion & electricon): Για όσο χρόνο παραμένουν ταυτόχρονα σε ισχύ ενεργές Συμβάσεις 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου του ιδίου Πελάτη (ίδιο ΑΦΜ και ίδια διεύθυνση παροχής) με την 
ΕΛΙΝΟΙΛ, θα αποδίδεται σε αυτόν συνολική έκπτωση επί του περιθωρίου εμπορίας του προμηθευτή (όπως αυτό παρου-
σιάζεται στον πίνακα Ε3.1.1) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Διπλή Ενέργεια Gas On! Home Έκπτωση Dual Energy ίση με 60% για πάντα* 

 

*Στην περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πελάτη διακοπεί με οποδήποτε τρόπο πριν την 
λήξη της διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, τότε ο Πελάτης θα μεταπίπτει αυτοδικαίως στις αντα-
γωνιστικές χρεώσεις της παραγράφου Ε3.1 με ειδική έκπτωση ίση με 30% (πίνακας Ε3.1.2). Μετά τον υπολογισμό της 
έκπτωσης Dual Energy, οι χρεώσεις προμήθειας του προγράμματος Gas On!Home διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

Εμπορικό Πρόγραμμα Αναλογική Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh) 
Χρέωση Παγίου 
(€/30 Ημέρες) 

Gas On! Home Τιμή TTF (Title Transfer Facility) + 0,0064 (περιθώριο εμπορίας) 3,50 

Πίνακας Ε3.2.1 - Στις ανωτέρω Τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε αναλογών Φ.Π.Α.  

 

 

Ε3.3: Ρυθμιζόμενες & Λοιπές Χρεώσεις: 

Ε3.3.1 Χρέωση Μεταφοράς & Χρέωση Διανομής: Όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών Φυσικού Αε-
ρίου του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Φυσικού 
Αερίου, επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες ρυθμιζόμενες χρεώσεις μεταφοράς (ΦΕΚ Β’ 3720/20.10.2017, ΦΕΚ Β’ 
35413/01.11.2016, ΦΕΚ Β’ 4737/29.12.2017) και χρεώσεις διανομής (ΡΑΕ 346/2016, ΡΑΕ347/2016, ΦΕΚ Β’ 
3067/26.09.2016), όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.  

Ε3.3.2 Λοιπές Χρεώσεις: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ν. 3986/2011 & Ν. 4389/2016), Ειδικό Τέλος ΔΕΤΕ 0,5% (Ν. 
2093/1992, Ν.2960/2001): 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ, Ανταποδοτικό 
Τέλος ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ 43/2016), Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Ν.4001/2011, ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14), όπως αυτές 
εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.  

Ε3.3.3 Στη συνολική αξία των Χρεώσεων του Λογαριασμού εφαρμόζεται ο εκάστοτε αναλογών Φ.Π.Α (ήτοι Χρέωση Προ-
μήθειας, Μεταφοράς, Διανομής, ΕΦΚ, Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ).  

Ε3.3.4 Οι Ρυθμιζόμενες & Λοιπές Χρεώσεις εφαρμόζονται επί του συνόλου της εκάστοτε καταμετρηθείσας ποσότητας 
Φυσικού Αερίου. 

 

Άρθρο Ε4: Εγγύηση 

Το ύψος της Εγγύησης ορίζεται σε ποσό ίσο με τον εκτιμώμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης για την προμήθεια σαράντα 
πέντε (45) ημερών (περιλαμβανομένων τυχόν φόρων), το οποίο κατ' ελάχιστο θα ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ 
(100,00€). Η Εγγύηση χρεώνεται στον πρώτο (1ο) ή στον δεύτερο (2ο) Λογαριασμό. Εφόσον ο Πελάτης ενεργοποιήσει την 
αυτόματη εξόφληση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας και ο Προμηθευτής λάβει σχετική 
ενημέρωση απο την τράπεζα, η Εγγύηση θα επιστρέφεται στον Πελάτη με σχετική πίστωση του αμέσως επόμενου λο-
γαριασμού. 
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Άρθρο Ε5: Πόντοι Προνομίων ΕΛΙΝ UP ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 

Για κάθε μήνα παραμονής του πελάτη στα ανωτέρω προγράμματα και εφόσον είναι συνδρομητής της κάρτας προνομίων 
ΕΛΙΝ UP ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ, θα του αποδίδονται στον λογαριασμό προνομίων του 200 πόντοι ανταμοιβής. Ο καταναλωτής 
θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση/σύμβαση προμήθειας το κινητό τηλέφωνο που έχει συνδέσει με την κάρτα προνο-
μίων του. Οι πόντοι UP ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ θα πιστώνονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης προμήθειας από τον πελάτη.   

 

 

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ             Ημερομηνία:  …  /..../.... 

      

      Ιωάννης Αληγιζάκης      Γεώργιος Τσούνιας                             Υπογραφή Πελάτη 

 


