
www.protergia.gr



Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, 

που ξεπερνά το 13,5% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου 

θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας.



Συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων 

του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 

μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας



Παράλληλα, η Protergia δραστηριοποιείται 

στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 

προσφέροντας ρεύμα σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα 



Η συνεργασία

H Ε.ΑΣ.Υ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ επιλέγοντας την Protergia 

για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών της 

εξασφαλίζει

μοναδικά προνόμια για όλους 

τους εργαζόμενους της εταιρείας



Τιμολόγιο για τους εργαζόμενους της 
Ε.ΑΣ.Υ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

Protergia Οικιακό

Protergia Οικιακό Ν

Ημερήσια & Νυχτερινή Κατανάλωση

 Η προσφορά ισχύει για όλους τους εργαζομένους και για 18 μήνες !

 Η έκπτωση κάθε κλίμακας εφαρμόζεται στο σύνολο της 4μηνιαίας 

κατανάλωσης της παροχής (από την πρώτη kWh), εφόσον βρίσκεται 

στο συγκεκριμένο επίπεδο κατανάλωσης !

Κατανάλωση 4μηνου 0 – 1000 kWh
> 1.000 έως και

2.000 kWh
>2.000 kWh

Έκπτωση στην χρέωση 
ενέργειας ημέρας vs

βασικού προμηθευτή
-15% -20% -30%

Χρέωση ενέργειας 
ημέρας  €/kWh με 

εφαρμογή της έκπτωσης

0,08041
€/kWh

0,07568 
€/kWh

0,071764
€/kWh

Πάγιο (€/4μηνο) 1,52€ (Μονοφασικό) / 4,80€ (Τριφασικό)

Κατανάλωση
4μηνου

0 – 1000 kWh
> 1.000 έως και

2.000 kWh
>2.000 kWh

Έκπτωση στην χρέωση 
ενέργειας ημέρας vs

βασικού προμηθευτή
-15% -20% -30%

Χρέωση ενέργειας 
ημέρας  €/kWh με 

εφαρμογή της 
έκπτωσης

0,08041
€/kWh

0,07568 
€/kWh

0,071764
€/kWh

Χρέωση ενέργειας 
νύχτας €/kWh

0,06610 €/kWh

Πάγιο (€/4μηνο) 3,52€ (Μονοφασικό) / 6,80€ (Τριφασικό)

Μην ανησυχείτε πλέον για την μεγάλη κατανάλωση, αφού η έκπτωση αυξάνεται όσο αυξάνεται και η κατανάλωσή σας!

ΕΚΠΤΩΣΗ 
Έως και 30% 
από το βασικό 
προμηθευτή



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΟΦΕΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ 

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα χαρακτηριστικών 

πελατών συγκριτικά με το βασικό τιμολόγιο του βασικού προμηθευτή

Σύγκριση με το βασικό 
τιμολόγιο του βασικού 

προμηθευτή

Κατανάλωση 
Ημέρας 

(kWh/ 4μηνο)

Κατανάλωση 
Νύχτας 

(kWh/ 4μηνο)

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

Βασικός 
Προμηθευτής(€)

Protergia (€)
Όφελος 

(%)
Βασικός 

Προμηθευτής(€)
Protergia (€)

Όφελος 
(%)

Οικιακό Ημερήσιο
(Γ1) 

500 - 48,8 41,7 14,5% 52,1 45,0 13,6%

1000 - 96,1 81,9 14,8% 99,4 85,2 14,3%

1500 - 143,4 115,0 19,8% 146,7 118,3 19,3%

2000 - 190,7 152,9 19,8% 194,0 156,2 19,5%

2500 - 257,8 180,9 29,8% 261,1 184,2 29,4%

3000 - 309,1 216,8 29,9% 312,4 220,1 29,5%

Οικιακό Νυχτερινό 
(Γ1 Ν) 

400 100 48,0 42,3 11,8% 51,3 45,6 11,1%

800 200 92,4 81,1 12,3% 95,7 84,3 11,9%

1150 350 135,4 113,7 16,1% 138,7 117,0 15,7%

1550 450 179,9 150,6 16,3% 183,2 153,8 16,0%

1900 600 238,0 179,5 24,6% 241,2 182,8 24,2%

2300 700 285,6 214,8 24,8% 288,9 218,1 24,5%



Ελάτε σήμερα στην Protergia και κερδίστε!

 Έκπτωση βάσει της κατανάλωσής σας έως και 30% 
σε σχέση με τις χρεώσεις ενέργειας ημέρας του βασικού προμηθευτή για 18 μήνες! 

 Χωρίς εγγύηση
με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

 Έλεγχο του λογαριασμού σας και εξοικονόμηση ενέργειας
μέσα από την υπηρεσία myprotergia

Με το τιμολόγιο της Protergia για τους εργαζόμενους της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ δεν ανησυχείτε 

πλέον για την μεγάλη κατανάλωση, αφού η έκπτωση αυξάνεται όσο αυξάνεται και η 

κατανάλωσή σας!





Για τη συμπλήρωση της αίτησης παρακαλούμε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά στην

ηλεκτρονική διεύθυνση milonatheano@gmail.com από το εταιρικό σας email, με θέμα

‘Project προσωπικού Ε.ΑΣ.Υ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ’.

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα, θα σας σταλεί η αίτηση προς υπογραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού ρεύματος (2 όψεις) 

 Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

 ΑΦΜ, ΔΟΥ, email, κινητό & σταθερό τηλέφωνο

 Ένδειξη μετρητή παροχής

 Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τον λογαριασμό μόνο ηλεκτρονικά

 Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε πάγια εντολή εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού

mailto:milonatheano@gmail.com


 Για όσους πελάτες δεν επιλέξουν να εξοφλούν με πάγια εντολή, παρέχεται:

 & 30% έκπτωση στην εγγύηση για εμπρόθεσμη καταβολή!

 & σταδιακή επιστροφή της καταβληθείσας εγγύησης στην περίπτωση που

παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση των λογαριασμών τους!

Συγκεκριμένα, στους πελάτες που δεν έχουν πάνω από ένα (1) εκπρόθεσμα πληρωμένο

λογαριασμό κατά τη διάρκεια έκδοσης & πληρωμής έξι (6) συνεχόμενων λογαριασμών

ρεύματος, θα επιστρέφεται ποσό ίσο με 10% της καταβληθείσας εγγύησης, μέσω πίστωσης

στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που εκδίδεται και μέχρι τον μηδενισμό της εγγύησης

στην περίπτωση που συμπληρωθούν 10 ως άνω εξάμηνα.

 Η προσφορά ισχύει για όλους τους εργαζομένους για 18 μήνες, με 18μηνη σύμβαση !

 Η έκπτωση κάθε κλίμακας εφαρμόζεται στο σύνολο της 4μηνιαίας κατανάλωσης της

παροχής (από την πρώτη kWh), εφόσον βρίσκεται στο συγκεκριμένο επίπεδο

κατανάλωσης!

Να γνωρίζετε πως…



 Για την αλλαγή προμηθευτή δεν υπάρχει 
καμία επιπλέον χρέωση

 Με την αλλαγή προμηθευτή δεν θα 
μείνετε λεπτό χωρίς ρεύμα

 Για την ολοκλήρωση της αλλαγής 
προμηθευτή απαιτούνται περίπου 10 
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
Σύμβασης, ενώ στο μεσοδιάστημα 
ενημερώνεστε με SMS για την πορεία 
της αίτησής σας.

 Μετά την λήξη  της σύμβασης (18 
μήνες), εφόσον ο εργαζόμενος 
παραμένει στη εταιρεία, μπορεί να 
αιτηθεί την ένταξή του στο αντίστοιχο 
«Ειδικό τιμολόγιο για Εργαζομένους» 
της περιόδου εκείνης, καλώντας στο 
18311.   

 Η προσφορά ισχύει για όσες παροχές 
θέλει να φέρει ο υπάλληλος, αλλά 
αποκλειστικά στο όνομά του. Σε 
περίπτωση  που ο λογαριασμός δεν είναι 
στο όνομα του υπαλλήλου, θα πρέπει να 
«μεταβιβάζεται» σε αυτόν.

Να γνωρίζετε πως…




