
 
 

 

 

 

 

 

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
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FIX POWER ΗΟΜΕ (Γ1/Γ1Ν) 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο από 11/03/2022 εως  23/06/2022) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER ΗΟΜΕ 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 10% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,2950 €/kWh 0,2660 €/kWh 

Νυχτερινή Προμήθεια Ενέργειας 0,2610 €/kWh 0,2350 €/kWh 
Πάγιο  14,90 €/μήνα  14,90 € /μήνα  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 
Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -10% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 3 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 
 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-16 17 18 19 20 21 22 23 24 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 160 €     140 €  120 € 100 €   80 €    60 €    40 €    20 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

 

 



 
 

FIX POWER BUSINESS 1 (Γ21) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο από 11/03/2022 εως  23/06/2022) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 1 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 10% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,3100 €/kWh 0,2790 €/kWh 

Πάγιο  29,90 €/μήνα  29,90 €/μήνα 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -10% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 1 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (24) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 180 €     150 €    120 €    90 €    60 €    30 €  

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

  



 
 

FIX POWER BUSINESS 2 (Γ22) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο από 11/03/2022 εως  23/06/2022) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 2 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 10% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,2950 €/kWh 0,2660 €/kWh 

Πάγιο  49,90 €/μήνα  49,90 € /μήνα  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -10% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 2 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 180 €     150 €    120 €    90 €    60 €    30 €  

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
  



 
 

FIX POWER BUSINESS 3 (Γ23) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο από 11/03/2022 εως  23/06/2022) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 3 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 5% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,2950 €/kWh 0,2800 €/kWh 

Νυχτερινή Προμήθεια Ενέργειας 0,2655 €/kWh 0,25223 €/kWh 
Πάγιο  49,90 €/μήνα  49,90 € /μήνα  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 
Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -5% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 3 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 
 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

 
ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 180 €     150 €    120 €    90 €    60 €    30 €  

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

  



 
 

  



 
 

 

 

SMART POWER HOME 
OIKIAKH ΧΡΗΣΗ 

 (Εμπορικά Διαθέσιμο από 30/09/2021 εως  11/03/2022) 

 

 

 

Χρεώσεις Προμήθειας 
Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

 

 

 

 

 

 

1. Για τα προγράμματα Smart Power Home 150 Promo 1M & Smart Power Home 150 N Promo 1M, Smart Power 
Home 300 Promo 1M & Smart Power Home 300 N Promo 1M, Smart Power Home 450 Promo 1M , Smart Power 
Home 450 N Promo 1M και Smart Power Home 600 Promo 1M & Smart Power Home 600 N Promo 1M, δεν 
ισχύουν οι όροι 6.2 & 6.3 των Γενικών Όρων περί αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας.  

2. Η τιμολόγηση θα γίνεται με τις τιμές της εμπρόθεσμης πληρωμής που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα που 
φέρει τον τίτλο «χρεώσεις με έκπτωση συνέπειας». Σε περίπτωση μη συνεπούς εξόφλησης των λογαριασμών θα 
αποδίδεται χρέωση εκπρόθεσμης εξόφλησης στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, η οποία θα υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις χρεώσεις του ανωτέρω Πίνακα που φέρει τον τίτλο «αρχικές χρεώσεις» σε συνάρτηση με το 
πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται ο αντισυμβαλλόμενος πελάτης. Έτσι, εάν π.χ. ο πελάτης έχει ενταχθεί στο 
πρόγραμμα Smart Power 150 Promo Home 1M και απωλέσει το δικαίωμα της έκπτωσης συνέπειας λόγω του 
γεγονότος ότι στην περίοδο των τεσσάρων μηνών (βάσει των οποίων εκδίδεται ο εκκαθαριστικός λογαριασμός 
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων) δεν έχει πληρώσει εμπρόθεσμα έναν από τους μηνιαίους 
λογαριασμούς του τετραμήνου, οι χρεώσεις του, για το σύνολο των λογαριασμών, θα προσδιοριστούν από την 
αντίστοιχη στήλη του ανωτέρω πίνακα που φέρει τον τίτλο «αρχικές χρεώσεις». Ας σημειωθεί ότι το δικαίωμα 
έκπτωσης θα εξακολουθεί να ισχύει για τα επόμενα τετράμηνα και ως εκ τούτου η απώλεια του δικαιώματος 
εκπτώσεως θα αναφέρεται μόνο στην περίοδο του τετραμήνου κατά την οποία ο πελάτης δεν έχει τηρήσει την 
υποχρέωση εμπρόθεσμης πληρωμής. 

 3. Με την επιλογή προγράμματος Smart Power Home 150 Promo 1M & Smart Power Home 150 Ν Promo 1M, το 
ποσό του παγίου ανέρχεται στα 31 €, Smart Power Home 300 Promo 1M & Smart Power Home 300 Ν Promo 1M, 
το ποσό του παγίου ανέρχεται στα 61 €, Smart Power Home 450 Promo 1M & Smart Power Home 450 Ν Promo 
1M, το ποσό του παγίου ανέρχεται στα 91 €, Smart Power Home 600 Promo 1M & Smart Power Home 600 Ν 

 Σταθερό Μηνιαίο 
Κόστος 

Σταθερό Μηνιαίο Κόστος με 
έκπτωση συνέπειας 10% 

Smart Power Home 150 31€/μήνα 27,90€/μήνα 
Smart Power Home 300 61€/μήνα 54,90€/μήνα 
Smart Power Home 450 91€/μήνα 81,90€/μήνα 
Smart Power Home 600 121€/μήνα 108,90€/μήνα 



 
 

Promo 1M, το ποσό του παγίου ανέρχεται στα 121 €, για διάστημα 30 ημερών. Για τους μεγαλύτερους ή 
μικρότερους, των 30 ημερών, μήνες ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται αναλόγως. Για παράδειγμα: για 
τους μήνες με 31 ημέρες, το πάγιο για το Smart Power Home 150 Promo 1M & Smart Power Home 150 Promo 
1M Ν διαμορφώνεται σε 31€ / 30 ημέρες Χ 31 ημέρες = 32,033€. Για τους μήνες με 28 ημέρες διαμορφώνεται σε 
31€ / 30 ημέρες Χ 28 ημέρες = 28,933€.  

4. Στο ποσό του παγίου των προγραμμάτων Smart Power Home 150 Promo 1M & Smart Power Home 150 N 
Promo 1M, Smart Power Home 300 Promo 1M & Smart Power Home 300 N Promo 1M, Smart Power Home 450 
Promo 1M, Smart Power Home 450 N Promo 1M και Smart Power Home 600 Promo 1M & Smart Power Home 
600 N Promo 1M, συμπεριλαμβάνονται μόνο οι χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας ημέρας και νύχτας. Δεν 
περιλαμβάνονται, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αναλύονται ανωτέρω, η χρέωση των οποίων υπολογίζεται με 
τις ανωτέρω τιμές βάσει της πραγματικής κατανάλωσης, ούτε οι χρεώσεις για Δήμους, ΕΡΤ κλπ.  

5. Η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται μόνο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό βάσει της πραγματικής 
μέτρησης που πραγματοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Στους έναντι λογαριασμούς χρεώνεται μόνο το ποσό παγίου 
ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Για παράδειγμα για τα προγράμματα Smart Power Home 150 Promo 1M & Smart 
Power Home 150 N Promo 1M, αν στον 1ο έναντι λογαριασμό υπολογίζεται κατανάλωση 180KWh, στον 2ο 
140KWh, στον 3ο 170KWh και στον εκκαθαριστικό συνολικά 650KWh, και στους 3 έναντι λογαριασμούς η 
χρέωση θα είναι 31€ (για εκπρόθεσμη πληρωμή) ή 27,90€ (για εμπρόθεσμη) και στον εκκαθαριστικό θα χρεωθεί 
η υπερβάλλουσα κατανάλωση των 50KWh, πλέον του παγίου. Η υπερβάλλουσα κατανάλωση σε περίπτωση 
εμπρόθεσμης εξόφλησης χρεώνεται 0,2239€/kWh και σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης χρεώνεται 0,2488 
€/kWh. 6. Οι KWh που δεν έχουν καταναλωθεί σε έναν ολόκληρο κύκλο τιμολόγησης (από τον 1ο έναντι έως τον 
εκκαθαριστικό) δεν πιστώνονται σε επόμενο κύκλο τιμολόγησης. Για παράδειγμα για τα προγράμματα Smart 
Power Home 150 Promo 1M & Smart Power Home 150 N Promo 1M, αν στον 1ο έναντι λογαριασμό υπολογίζεται 
κατανάλωση 140KWh, στον 2ο 160KWh, στον 3ο 130KWh και στον εκκαθαριστικό συνολικά 570KWh, και στους 4 
λογαριασμούς η χρέωση θα είναι 31€ (για εκπρόθεσμη πληρωμή) ή 27,90€ (για εμπρόθεσμη) και δεν θα 
μεταφερθούν στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης οι υπολειπόμενες 30KWh. 7. Για τα προγράμματα Smart Power 
Home 150 Promo 1M & Smart Power Home 150 N Promo 1M, Smart Power Home 300 Promo 1M & Smart Power 
Home 300 N Promo 1M, Smart Power Home 450 Promo 1M, Smart Power Home 450 N Promo 1M και Smart 
Power Home 600 Promo 1M & Smart Power Home 600 N Promo 1M δίνεται δώρο το πάγιο του προγράμματος 
για τον πρώτο μήνα και αφορά πάγιο διάρκειας 30 ημερών. 

 

   Η προσφορά ίσχυε μόνο για νέους οικιακούς πελάτες και μόνο για τα παραπάνω προγράμματα. 
   Στο δώρο δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν υπερβάλλουσα κατανάλωση. 
   Ο 1ος μήνας πάγιο δώρο για τα παραπάνω προγράμματα δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις. 
   Σε περίπτωση υπερβάλλουσας κατανάλωσης, για τα παραπάνω προγράμματα η χρέωση kWh είναι ίδια. 

   Ισχύει ελάχιστη παραμονή σε προγράμματα SMART POWER HOME για 24 μήνες 
 

 

 1-13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Smart Power Home 150 120€ 110€ 100€ 90€ 80€ 70€ 60€ 50€ 40€ 30€ 20€ 10€ 
Smart Power Home 300 140€ 130€ 120€ 110€ 100€ 90€ 80€ 70€ 60€ 45€ 30€ 15€ 
Smart Power Home 450 160€ 150€ 120€ 130€ 120€ 105€ 90€ 75€ 60€ 45€ 30€ 15€ 
Smart Power Home 600 180€ 165€ 120€ 130€ 120€ 105€ 105€ 90€ 75€ 60€ 45€ 15€ 



 
 

  



 
 

FIX POWER ΗΟΜΕ (Γ1/Γ1Ν) 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο από 30/09/2021 εως 11/03/2022) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER HOME 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 12% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,1850 €/kWh 0,1628 €/kWh 

Πάγιο  14,90 €/μήνα  13,11 € /μήνα  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -12% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER ΗΟΜΕ 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (24) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-18 19 20 21 22 23 24 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 120 €     75 €    60 €    45 €    30 €    15 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

 

  



 
 

FIX POWER BUSINESS 1 (Γ21) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο από 30/09/2021 εως  11/03/2022) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 1 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 12% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,1850 €/kWh 0,1628 €/kWh 

Πάγιο  19,90 €/μήνα  17,512€ /μήνα  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -12% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 1 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (24) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-18 19 20 21 22 23 24 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 120 €     75 €    60 €    45 €    30 €    15 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

  



 
 

FIX POWER BUSINESS 2 (Γ22) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο από 30/09/2021 εως  11/03/2022) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 2 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 15% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,1850 €/kWh 0,1573 €/kWh 

Πάγιο  19,90 €/μήνα  19,90 € /μήνα  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -15% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 2 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 160 €     140 €    120 €    100 €    80 €    60 €  40€ 20€ 0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
 

  



 
 

FIX POWER BUSINESS 3 (Γ23) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο από 30/09/2021 εως  11/03/2022) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 3 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 25% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,1900 €/kWh 0,1425 €/kWh 

Νυχτερινή Προμήθεια Ενέργειας 0,1492 €/kWh 0,1119 €/kWh 
Πάγιο  19,00 €/μήνα  19,90 € /μήνα  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 
Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -25% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 3 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 
 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 160 €     140 €    120 €    100 €    80 €    60 €  40€ 20€ 0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

  



 
 

  



 
 

FIX POWER ΗΟΜΕ (Γ1/Γ1Ν) 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 30/09/2021) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER HOME 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 12% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,0880 €/kWh 0,07744 €/kWh 

Πάγιο  3,90 €/μήνα  3,40 € /μήνα  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -12% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER ΗΟΜΕ 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (24) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-18 19 20 21 22 23 24 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 120 €     75 €    60 €    45 €    30 €    15 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

  



 
 

FIX POWER BUSINESS 1 (Γ21) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 30/09/2021) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 1 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 12% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,0890 €/kWh 0,07832 €/kWh 

Πάγιο  4,00 €/μήνα  3,52€ /μήνα  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -12% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 1 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (24) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-18 19 20 21 22 23 24 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 120 €     75 €    60 €    45 €    30 €    15 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

 

 
  



 
 

FIX POWER BUSINESS 2 (Γ22) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 30/09/2021) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 2 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 15% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,09635 €/kWh 0,08190 €/kWh 

Πάγιο  5,90 €/μήνα  5,90 € /μήνα  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -15% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 2 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 

 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 160 €     140 €    120 €    100 €    80 €    60 €  40€ 20€ 0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
 

  



 
 

FIX POWER BUSINESS 3 (Γ23) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 30/09/2021) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

FIX POWER BUSINESS 3 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση 

Συνέπειας 20% 
Προμήθεια Ενέργειας 0,11900 €/kWh 0,09520 €/kWh 

Πάγιο  5 €/μήνα  5 € /μήνα  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 
Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -20% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  FIX POWER 
BUSINESS 3 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 
 Δεν εφαρμόζεται η χρέωση της ρήτρας προσαρμογής (ΟΤΣ) 
 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Σταθερή τιμή προμήθειας   
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 160 €     140 €    120 €    100 €    80 €    60 €  40€ 20€ 0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
 

  



 
 

  



 
 

EFA POWER HOME PROMO 1&13 & EFA POWER HOME N PROMO 1&13  
ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/08/2021) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

EFA POWER HOME 

  
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση Συνέπειας 12% 

Προμήθεια Ενέργειας  0,0748 €/kWh 0,06582 €/kWh 

Πάγιο 
(έως 150 kWh) 1,5€/μήνα  1,32€/μήνα  
(150-300 kWh) 2,5€/μήνα  2,2€/μήνα  
(από 300 kWh) 4€/μήνα  3,52€/μήνα  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας: Επιπλέον Έκπτωση -12% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  EFA POWER 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 
Δωρεάν ρεύμα για τον 1ο & 13ο μήνα 
o Ο πελάτης δικαιούται δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στον 1ο και τον 13ο μήνα κατανάλωσης. 
o Η προσφορά αφορά αποκλειστικά τη χρέωση ενέργειας και δεν περιλαμβάνει τη μηνιαία πάγια 

χρέωση. 
o Στην περίπτωση πίστωσης σε εκκαθαριστικό λογαριασμό, η πίστωση θα υπολογίζεται αναλογικά 

βάσει της κατανάλωσης και των ημερών αυτής. 
o Η έκπτωση συνέπειας ισχύει για όλους του μήνες που βρίσκεται ο πελάτης στα προγράμματα EFA 

Power Home Promo 1&13 & EFA Power Home Ν Promo 1&13 και υπολογίζεται βάσει του ισχύοντος 
τιμοκαταλόγου. 

o Τα προγράμματα EFA Power Home Promo 1&13 & EFA Power Home Ν Promo 1&13 δεν 
συνδυάζονται με άλλες εκπτώσεις 

 Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες 
 Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει εγκατεστημένος και ενεργός νυχτερινός μετρητής. 
 Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου καθορίζεται από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) 
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 50€ για μονοφασική παροχή & 100€ για τριφασική. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο 
λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (24) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 



 
 

 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-18 19 20 21 22 23 24 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 120 €     75 €    60 €    45 €    30 €    15 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

  



 
 

EFA POWER BUSINESS 1 (Γ21) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/08/2021) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

EFA POWER BUSINESS 1 

  
Χρέωσεις χωρίς Συνέπεια 

Χρεώσεις με έκπτωση Συνέπειας 
12% 

Προμήθεια 
Ενέργειας 

(έως 1900kWh/μήνα) 0,07343 €/kWh  0,06462 €/kWh  
(από 1900kWh/μήνα) 0,08207 €/kWh  0,07222 €/kWh  

Πάγιο 

(έως 500kWh) 3€/μήνα  2,64€/μήνα  
(από 500 έως 1000kWh) 6€/μήνα  5,28€/μήνα 
(από 1000 έως 1900kWh) 10,5€/μήνα  9,24€/μήνα  
(από 1900kWh και άνω) - - 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας : Επιπλέον Έκπτωση -12% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  EFA POWER 
BUSINESS 1 
 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες 
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης 100€. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της 
σύμβασης , εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (24) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
  

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-18 19 20 21 22 23 24 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 120 €     75 €    60 €    45 €    30 €    15 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 

 

 



 
 

EFA POWER BUSINESS 2 (Γ22) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/08/2021) 
 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος : 

EFA POWER BUSINESS 2 

  Χρέωσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση Συνέπειας 12% 

Προμήθεια Ενέργειας 0,07422 €/kWh 0,06531 €/kWh 
Χρέωση Ισχύος 0,9 €/kW 0,79 €/kWh 
Πάγιο - - 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας : Επιπλέον Έκπτωση -12% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  EFA POWER 
BUSINESS 2 
 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Απευθύνεται σε επιχειρήσεις , που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή τάση , με εγκατεστημένη ισχύ από 

25kVA έως 250kVA 
 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 

εγγύησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 55kVA ΕΩΣ 85kVA ΕΩΣ 135kVA ΕΩΣ 250kVA 
ΕΓΓΥΗΣΗ 380 € 980 € 1.450 € 1.850 € 

 
Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , εφόσον 
δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-6 7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 120 €   100 €    80 €    60 €    40 €    20 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός. 
 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ  



 
 

EFA POWER BUSINESS 3 (Γ23) 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 (Εμπορικά Διαθέσιμο έως: 31/08/2021) 

 

Χρεώσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος: 

 EFA POWER BUSINESS 3 

   
Χρεώσεις χωρίς Συνέπεια Χρεώσεις με έκπτωση Συνέπειας 12% 

 Προμήθεια Ενέργειας Ημερήσια Κατανάλωση 0,09876 €/kWh 0,08691 €/kWh 

 Νυχτερινή Κατανάλωση 0,06610 €/kWh 0,05817 €/kWh 

 Πάγιο - - 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 Επεξήγηση Εκπτώσεων 

Έκπτωση συνέπειας : Επιπλέον Έκπτωση -12% στην αρχική τιμή προμήθειας ενέργειας  EFA POWER 
BUSINESS 3 
o Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που 

αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό  
o Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε 

εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο εκκαθαριστικό 
λογαριασμό 

 Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες 
 Απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, που είναι συνδεδεμένοι στη χαμηλή τάση, 

χρειάζονται διαφορετική χρώση ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας και έχουν εγκατεστημένο νυχτερινό 
μετρητή.  

 Μηδενική Εγγύηση με ενεργοποίηση της πάγιας εντολής ως τρόπο εξόφλησης, διαφορετικά καταβολή 
εγγύησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων:  

ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 55kVA ΕΩΣ 85kVA ΕΩΣ 135kVA ΕΩΣ 250kVA 
ΕΓΓΥΗΣΗ 380 € 980 € 1.450 € 1.850 € 

 
 Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης , 
εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο 
 

 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, η παροχή θα 
επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1-6 7 8 9 10 11 12 
ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 120 €   100 €    80 €    60 €    40 €    20 €  0€ 

 
 Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή 

Εκκαθαριστικός   

 Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
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