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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «Power On! Home» 

 
Α. Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων «Power On! Home» 

 

Οικιακό Πρόγραμμα 
electricon 

Κατηγορία 
Τιμολογίου 

Χρέωση 
Ημερήσιας  ή και 

Νυχτερινής 
Κατανάλωσης 

(€/kWh) 

Xρέωση 
Παγίου/μήνα 

Διάρκεια 

Power On! Home Γ1-Γ1Ν 1,18*TEA+0,045 1,00€ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

 
1. Ο παρών Τιμοκατάλογος συνοδεύεται από την Αίτηση/Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Δήλωση Αποδοχής Όρων, τους Γενικούς Όρους Σύμβασης 

Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

2. Ο Τιμοκατάλογος αναφέρεται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις. Στις παραπάνω χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι, τέλη και οτιδήποτε άλλο 

προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις Αρμόδιες Αρχές. 

3. Η τιμή χρέωσης του παγίου αφορά σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.  

4. Ως «ΤΕΑ» νοείται η Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η ΤΕΑ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας (http://www.enexgroup.gr). 

5. Η χρέωση του πελάτη για την Ημερήσια ή/και Νυχτερινή κατανάλωση της παροχής του υπολογίζεται με την εξής μεθοδολογία: Λαμβάνουμε την μέση Τιμή 

Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (ΤΕΑ) σε €/kWh, για την περίοδο κατανάλωσης που αφορά ο κάθε έναντι ή εκκαθαριστικός λογαριασμός και 

πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 1,18. Σε αυτήν την τιμή προσθέτουμε τον συντελεστή προσαύξησης 0,045€/kWh . Το αποτέλεσμα σε €/kWh πολλαπλασιάζεται 

με την κατανάλωση της παροχής σε kWh και μαζί με το μηνιαίο πάγιο του τιμολογίου αποτελούν το σύνολο των ανταγωνιστικών χρεώσεων για την συγκεκριμένη 

περίοδο κατανάλωσης.  

Β. Ειδικοί Όροι: 
 
1. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν για το εμπορικό πρόγραμμα electricon «Power On! Home», το οποίο 

προσφέρεται σε οικιακούς καταναλωτές με μετρητές με ημερήσια ή/και με νυχτερινή κατανάλωση. 

2. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων της Σύμβασης Προμήθειας, όπου ορίζεται διαφορετικά. 

3. Η διάρκεια του εμπορικού προγράμματος electricon «Power On! Home», ορίζεται ως αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησης 

του Πελάτη απο τον Προμηθευτή. 

4. Η Χρέωση Προμήθειας Νύχτας αφορά στις ώρες 02:00-08.00 και 15.00-17.00 για τη χειμερινή περίοδο, δηλ. από την 1η Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου & 23.00-

07.00 για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου. 

5. Το ύψος της Εγγύησης ορίζεται στην αξία της εκτιμώμενης κατανάλωσης 45 ημερών με ελάχιστο τα εκατό ευρώ (100€) για μονοφασική ή τα εκατόν τριάντα ευρώ 

(130€) για τριφασική παροχή. 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 από την τράπεζα, η Εγγύηση θα επιστρέφεται στον 

Πελάτη με σχετική πίστωση του αμέσως επόμενου λογαριασμού. 

6. 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 προνομίων του. Οι πόντοι UP ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ θα πιστώνονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης προμήθειας από τον πελάτη. 

7. Για το πρόγραμμα electricon «Power On! Home», δεν ισχύει το άρθρο Γ.8.1 των Γενικών Όρων Προμήθειας αναφορικά με την δυνατότητα του προμηθευτή για 

χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής.  

8. Το πρόγραμμα electricon «Power On! Home», είναι διαθέσιμο και για δικαιούχους ΚΟΤ.  

9. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δεν θα εφαρμόζονται για το διάστημα 

από 01/08/2022-01/07/2023. Η άνω περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης.  Η ελίν, βάσει της ιδίας 

ως άνω διάταξης, θα ανακοινώνει σε μηνιαία βάση, σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα της, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας που εφαρμόζονται στο παρόν τιμολόγιο προμήθειας. 

10. Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από 01/10/2022 

 

Έλαβα γνώση των παραπάνω Τιμοκαταλόγων και Ειδικών Όρων και συμφωνώ. 

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

 
 
 

 
Ιωάννης Αληγιζάκης       Γεώργιος Τσούνιας                                       Υπογραφή Πελάτη  

http://www.enexgroup.gr/

