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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
nrg prime & nrg adapt 

 
 

  

Ε.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 
τίτλο «NRG SUPPLY AND TRADING S.A.», που εδρεύει στο Μαρούσι 
Αττικής, επί της συμβολής της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 168 με την οδό 
Σοφοκλέους, με ΑΦΜ 998102480, της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ.: 008361601000 (εφεξής ο «Προμηθευτής»), είναι κάτοχος 
Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 
541/2013 Απόφασης της ΡΑΕ (15/11/2013), όπως αυτή τροποποιηθείσα 
ισχύει, και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρείται 
από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) και από τον Διαχειριστή 
των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.) ως Προμηθευτής με αριθμό 29XNRGTRADING—S. 
2. Ο Προμηθευτής προσφέρει στους Πελάτες της ενότητας Ε.2 τα εκεί 
αναλυτικά αναφερόμενα κυμαινόμενα εμπορικά προγράμματα 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής το «Προγράμματα»). 
3. Η ένταξη και συμμετοχή του Πελάτη σε ορισμένο εκ των 
Προγραμμάτων, καθώς και όροι αυτού, καθορίζονται από τους παρόντες 
ειδικούς όρους (εφεξής «Ειδικοί Όροι»). Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν 
αντιθέτων Γενικών Όρων. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από τους 
παρόντες Ειδικούς Όρους, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας του Προμηθευτή (εφεξής «Γενικοί Όροι»).  
  
5. Τα Προγράμματα συνδυάζονται εφόσον αφορούν σε οικιακές 
παροχές με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και το Περιβαλλοντικό 
Οικιακό Τιμολόγιο (ΠΟΤ). 

 
Ε.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  
Τα Προγράμματα απευθύνονται, κατά την κάτωθι διάκρισή τους, σε 
Οικιακούς και Μη Οικιακούς Πελάτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε 
αυτά κατά το χρονικό διάστημα διάθεσής τους και έχουν, ανά περίπτωση, την 
ακόλουθη διάρκεια.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Οικιακή 
nrg prime 24 μήνες 

nrg adapt 24 μήνες 

Επαγγελματική Γ21 
& Κοινόχρηστη 

nrg prime 4BUSINESS1 12 μήνες 

nrg adapt 4BUSINESS1 12 μήνες 

Επαγγελματική Γ22 
& Κοινόχρηστη 

nrg adapt 4BUSINESS2 12 μήνες 

Επαγγελματική Γ23 
& Κοινόχρηστη 

nrg adapt 4BUSINESS3 12 μήνες 

 
Ε.3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  
Η διάρκεια των Προγραμμάτων ηλεκτρικής ενέργειας άρχεται: 
i) για νέες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ημερομηνία πρώτης 
εκπροσώπησης της νέας παροχής, ενώ  
ii) για ήδη εκπροσωπούμενες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας κατά την 
ημερομηνία σύναψης της σχετικής Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (για Οικιακούς Πελάτες ή/και Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις 
Χαμηλής Τάσης).  
 
Ε.4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
1. Για την τιμολόγηση του Πελάτη συμφωνείται ότι θα εφαρμόζονται οι 
Χρεώσεις Προμήθειας των Προγραμμάτων, όπως αυτές αναφέρονται στον 
Γενικό Τιμοκατάλογο Προσφερόμενων Προγραμμάτων του Προμηθευτή ή 
στον Κατάλογο προωθητικών ενεργειών και εκπτώσεων επί προγραμμάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακές και επαγγελματικές παροχές χαμηλής 
τάσης του Προμηθευτή. 
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 της παρούσας ενότητας, η χρέωση 
ηλεκτρικής ενέργειας των Προγραμμάτων καθορίζεται βάσει της εκάστοτε 
πρώτης δημοσιευθείσας από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής «Μ.Τ.Α.»), η 
οποία δημοσιεύεται μηνιαίως και συγκεκριμένα απολογιστικά, ήτοι στον 
επόμενο μήνα από τον μήνα στον οποίο αφορά η κατανάλωση (εφεξής 
«Μήνας Αναφοράς») στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.: 
https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras.  
3.  Διευκρινίζεται ότι η Μ.Τ.Α. ενδέχεται να υπόκειται σε σημαντικές 
αυξομοιώσεις, αναλόγως της εξέλιξης της χρηματιστηριακής τιμής αγοράς 

της ηλεκτρικής ενέργειας στην ενδοημερήσια αγορά και την αγορά της 
επόμενης ημέρας, όπως οι εν λόγω τιμές δημοσιεύονται καθημερινά από το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας στον ιστότοπο: 
https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market. Η 
εξέλιξη της Μ.Τ.Α. για το χρονικό διάστημα 1/2021 – 5/2022, ως και των 
βασικών δεικτών που διαμορφώνουν την εν λόγω τιμή (Αγορά Επόμενης 
Μέρας και Ενδοημερήσια Αγορά, Αποκλίσεις, Σύνολο Λογαριασμών 
Προσαυξήσεων) εμφαίνεται αναλυτικά στον αμέσως επόμενο πίνακα: 

ΜΗΝΑΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΑΓΟΡΑ 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 

(€/MWh) 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
 (€/MWh) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 
(€/MWh) 

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ   

(€/MWh) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
2021 

55,441 € 0,830 € 7,639 € 63,910 € 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
2021 

50,787 € 0,353 € 11,431 € 62,571 € 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 58,614 € 1,181 € 9,424 € 69,220 € 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 64,003 € 1,902 € 8,021 € 73,926 € 

ΜΑΙΟΣ 2021 63,172 € 1,996 € 11,156 € 76,324 € 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 86,385 € 1,343 € 10,648 € 98,376 € 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 103,446 € 1,500 € 7,534 € 112,479 € 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 127,446 € -0,087 € 9,423 € 136,782 € 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2021 

136,399 € 0,856 € 9,859 € 147,114 € 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 204,052 € -0,437 € 17,580 € 221,195 € 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
2021 

236,281 € 0,259 € 15,421 € 251,961 € 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2021 

244,459 € 2,815 € 17,101 € 264,375 € 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
2022 

231,968 € 2,887 € 16,281 € 251,137 € 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
2022 

214,700 € 1,425 € 13,748 € 229,872 € 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 273,927 € 4,899 € 19,044 € 297,870 € 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 247,702 € 1,956 € 16,529 € 266,186 € 

ΜΑΙΟΣ 2022 224,826 € 1,861 € 15,677 € 242,365 € 

4. Η εφαρμογή των χρεώσεων προμήθειας ανωτέρω αναστέλλεται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129). 
 
Ε.5. ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
Δωρεάν Συνδρομή Ανάκλησης Εγγυήσεων (Συνδρομή nrg Green) 
Ο Προμηθευτής προσφέρει σε έκαστο Πελάτη που θα ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα “nrg prime” Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ) για χρονικό διάστημα 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη εκπροσώπησης της παροχής 
του ενώπιον του αρμοδίου διαχειριστή, χωρίς την υποχρέωση καταβολής 
της σχετικής συνδρομής της ενότητας Α.(iv) του Γενικού Τιμοκαταλόγου 
Προσφερομένων Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Προμηθευτή. 
Εγγυήσεις Προέλευσης είναι τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που 
πιστοποιούν ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε ο Πελάτης 
στην ως άνω παροχή του, ο Προμηθευτής έχει ανακαλέσει (δεσμεύσει) 
αποκλειστικά στο όνομά του εν λόγω Πελάτη ισόποση ενέργεια, η οποία 
έχει παραχθεί από πιστοποιημένες ΑΠΕ. Η ανάκληση (δέσμευση) ΕΠ 
διέπεται από τους όρους και συμφωνίες του όρου 17 των Γενικών Όρων του 
Προμηθευτή. 
 
Ημερομηνία  Για τον Πελάτη            Για τον Προμηθευτή 

http://www.nrg.gr/
https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras
https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market

