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Η Protergia είναι ο Τομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 

1.200 MW, που ξεπερνά το 14% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου 

θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας.



Διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας που περιλαμβάνουν μονάδες 

παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά 

πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα).



Παράλληλα, η Protergia δραστηριοποιείται 

στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 

προσφέροντας ρεύμα σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.



Η συνεργασία

Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. έχει επιλέξει την Protergia 

για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών της 

και παράλληλα εξασφάλισε μοναδικά προνόμια για όλα 

τα μέλη της Ομοσπονδίας.

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.



Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Protergia Οικιακό Νυχτερινό Συνέπειας

Protergia Οικιακό Ν Nυχτερινό Συνέπειας   

Ημερήσια & Νυχτερινή Κατανάλωση

Κατανάλωση
4μηνου

0 έως και 2.000 kWh >2.000 kWh

Έκπτωση στην 
χρέωση ενέργειας 
ημέρας vs βασικού 

προμηθευτή

-30% -35,5%

Χρέωση ενέργειας 
ημέρας  €/kWh

0,0661 €/kWh 0,0661 €/kWh

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

Κατανάλωση
4μηνου

0 έως και 2.000 kWh >2.000 kWh

Έκπτωση στην 
χρέωση ενέργειας 
ημέρας vs βασικού 

προμηθευτή

-30% -35,5%

Χρέωση ενέργειας 
ημέρας €/kWh

0,0661 €/kWh 0,0661 €/kWh

Χρέωση ενέργειας 
νύχτας €/kWh

0,0661 €/kWh

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

Πραγματική Νυχτερινή Χρέωση όλο το 24ωρο, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών σας!

ΕΚΠΤΩΣΗ 
Έως και 35% 

από τον βασικό 
προμηθευτή

Η προσφορά ισχύει για όλα τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. για 24 μήνες, με 

προϋπόθεση την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών τους!



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 36,6 25,1% 52,1 39,9 23,5%

1000 - 96,1 69,6 27,6% 99,4 72,9 26,7%

1500 - 143,4 102,7 28,4% 146,7 106,0 27,8%

2000 - 190,7 135,7 28,8% 194,0 139,0 28,4%

2500 - 257,8 168,8 34,5% 261,1 172,1 34,1%

3000 - 309,1 201,8 34,7% 312,4 205,1 34,3%

Οικιακό Νυχτερινό 
(Γ1 Ν) 

400 100 48,0 36,6 23,8% 51,3 39,9 22,2%

800 200 92,4 69,6 24,7% 95,7 72,9 23,8%

1150 350 135,4 102,7 24,2% 138,7 106,0 23,6%

1550 450 179,9 135,7 24,6% 183,2 139,0 24,1%

1900 600 222,9 168,8 24,3% 226,2 172,1 23,9%

2300 700 285,6 201,8 29,3% 288,9 205,1 29,0%



Ελάτε σήμερα στην Protergia και κερδίστε!

✓ Πραγματική Νυχτερινή Χρέωση όλο το 24ωρο, για 2 ολόκληρα χρόνια
με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών σας!

✓ Έκπτωση έως και 35% σε σχέση με τις χρεώσεις 
ενέργειας ημέρας του βασικού προμηθευτή!

✓ Έκπτωση 30% στο Φυσικό Αέριο για 2 ολόκληρα χρόνια!

✓ Χωρίς καταβολή εγγύησης για την ηλεκτρική ενέργεια
με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

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



Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Νέες Προωθητικές για Κοινόχρηστο -Ηλεκτρική Ενέργεια

ΝέαΠροωθητική -10% για 6 μήνες

➢ Έκπτωση έως και 21,8% στο ηλεκτρικό ρεύμα της επιχείρησης

➢ 10% έκπτωση στην χρέωση της ενέργειας για 6 μήνες vs ΔΕΗ

➢ 6,14% έκπτωση για τους επόμενους 6 μήνες vs ΔΕΗ

➢ 15% έκπτωση επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων για εμπρόθεσμες πληρωμές και για όλη την διάρκεια της σύμβασης

➢ Χωρίς εγγύηση για εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

➢ Χρεώσεις Προωθητικής:

PROTERGIA E1
Ζώνη Ενέργεια (€/kWh) Πάγιο (€/μήνα)

1o εξάμηνο 0,09138 (-10%) 0,530
2o εξάμηνο 0,09530 (-6,14%) 0,530



➢ 31% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Ημέρας για εμπρόθεσμες πληρωμές

➢ Πάγιο 5,5€/μήνα (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής)

➢ Χωρίς Εγγύηση για εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

➢ 12μηνη Σύμβαση & δέσμευση, με πέναλτι σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης (με πίνακα απόσβεσης)

➢ Χρεώσεις Προωθητικής:

Προωθητική 

Διπλάσια Έκπτωση 12 μήνες

Χρεώσεις με  έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης (31%) Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης

Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση Ενέργειας  (€/kWh) Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Protergia

Επαγγελματικό 1
5,5 0,06576 5,5 0,0953

Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Νέες Προωθητικές για Επαγγελματίες -Ηλεκτρική Ενέργεια

ΝέαΠροωθητική  Επαγγελματικό 1 – Διπλάσια Έκπτωση/12μήνες 



Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Νέες Προωθητικές για Επαγγελματίες -Ηλεκτρική Ενέργεια

ΝέαΠροωθητική  Επαγγελματικό 2 – -100% ισχύς για 12μήνες 

Προωθητική 

-100% Ισχύς για 12 μήνες

Χρεώσεις με  έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης (10%) Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης

Πάγιο (€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας  

(€/kWh)
Χρέωση Ισχύς
(€/kW/μήνα)

Πάγιο (€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας 

(€/kWh)

Χρέωση Ισχύς
(€/kW/μήνα)

Protergia

Επαγγελματικό 2
0 0,06804 0 0 0,0756 0



➢ 31% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Ημέρας για εμπρόθεσμες πληρωμές

➢ 15% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές

➢ Πάγιο 5,5€/μήνα (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής)

➢ Χωρίς Εγγύηση για εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

➢ 12μηνη Σύμβαση & δέσμευση, με πέναλτι σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης (με πίνακα απόσβεσης)

➢ Χρεώσεις Προωθητικής:

Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Νέες Προωθητικές για Επαγγελματίες -Ηλεκτρική Ενέργεια

ΝέαΠροωθητική  Επαγγελματικό 3 – Διπλάσια Έκπτωση/12μήνες 

Προωθητική 
Διπλάσια Έκπτωση 12 μήνες

Χρεώσεις με  έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης

Πάγιο 
(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας 
Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας 
Νύχτας  (€/kWh)

Πάγιο 
(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας 
Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας 
Νύχτας  (€/kWh)

Protergia

Επαγγελματικό 3
5,5 0,07197 0,05619 5,5 0,1043 0,0661



✓ Τιμή ενέργειας χαμηλότερη του Νυχτερινού όλο το 24ωρο (Ε1)

✓ Οι μόνοι στην αγορά που παρέχουμε όχι μόνο ΔΙΠΛΑΣΙΑ, αλλά και ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ έκπτωση συνέπειας, τώρα και στους Επαγγελματίες

(αφορά τιμολόγια Ε1 ή Ε3)

✓ Χωρίς Εγγύηση (για εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού)

✓ Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia

✓ Για όσους πελάτες δεν 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

Νέες Προωθητικές για Επαγγελματίες - Ηλεκτρική Ενέργεια
Διευκρινίσεις 



✓ Χωρίς εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

✓ Για τους Συνεπείς πελάτες χωρίς πάγια εντολή:

▪ Παρέχεται έκπτωση 30% με την εμπρόθεσμη καταβολή της εγγύησης στο 1ο

λογαριασμό
▪ 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. (Αφορά πελάτες που δεν είχαν πάνω

από ένα (1) εκπρόθεσμα πληρωμένο λογαριασμό κατά τη διάρκεια έκδοσης και πληρωμής έξι (6) συνεχόμενων
λογαριασμών ρεύματος)

Από το πρόγραμμα αναπροσαρμογής εγγύησης και ανταπόδοσης εξαιρούνται οι πελάτες  Κ.Ο.Τ. και οι Ευάλωτοι Καταναλωτές.

Πραγματική Νυχτερινή Χρέωση όλο το 24ωρο, για 2 ολόκληρα χρόνια!

Πρόγραμμα αναπροσαρμογής εγγύησης Ηλεκτρικού Ρεύματος 
& ανταπόδοσης



Για τη συμπλήρωση της αίτησης παρακαλούμε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική

διεύθυνση energy@pomida.gr ή στο cs@Protergia.gr από το προσωπικό σας email, με θέμα

‘Πρόγραμμα μελών Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.’ ή καλέστε στο 18311 ή να απευθυνθείτε προς καθοδήγηση στην

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. στα γραφεία της οποίας θα υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρίας κάθε Τρίτη απόγευμα και

Παρασκευή πρωί.

Εντός 3 εργάσιμων ημερών, θα σας σταλεί η αίτηση προς υπογραφή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ηλεκτρικού Ρεύματος 

▪ Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού ρεύματος (2 όψεις) με την αντίστοιχη εξογλητική απόδειξη

▪ Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

▪ Κάρτα Μέλους ή Αριθμό Μητρώου Μέλους της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

▪ ΑΦΜ, ΔΟΥ, email, κινητό & σταθερό τηλέφωνο

▪ Ένδειξη μετρητή παροχής

Επιπλέον,

• Για τα Κοινόχρηστα χρειαζόμαστε Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

• Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις χρειαζόμαστε Βεβαίωση έναρξης Εργασιών ή σφραγίδα

• Για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. χρειαζόμαστε:

• Ισχύον καταστατικό (τελευταίο κωδικοποιημένο)

• ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή ΓΕΜΗ εκπροσώπησης

• Κ.Α.Δ. (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, μόνο τον αριθμό)

Μπορείτε να μας δηλώσετε, εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τον λογαριασμό μόνο ηλεκτρονικά ή να δηλώσετε πάγια 

εντολή εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού

mailto:energy@pomida.gr


Επιπλέον, κερδίστε 30% έκπτωση στο Φυσικό Αέριο του σπιτιού σας ή  

20% έκπτωση στο Φυσικό Αέριο της επιχείρησής σας, 

για 2 ολόκληρα χρόνια

✓ Με μειωμένη χρηματική εγγύηση Φυσικού Αερίου

✓ Έλεγχο των καταναλώσεών σας μέσω του myprotergia!

Σημείωση: Την προσφορά Φυσικού Αερίου δικαιούνται τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., με τη προϋπόθεση νέας ή 
ενεργής σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στον ίδιο ΑΦΜ.



= [ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh, όπως αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ (www.depa.gr) 

] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης 

ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (www.ecb.europa.eu) ] +

+ 0,0106 €/kWh για Οικιακό Αυτόνομο           ή + 0,0136 €/kWh για Οικιακό Κοινόχρηστο

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατηγορία 

Πελάτη

Πάγιο 

(€/μήνα)

Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου 

(€/kWh)
Παραδείγματα Τιμών Προμήθειας (€/kWh)

Φυσικό Αέριο 

Οικιακό 

Αυτόνομο

Double 30%

Όλες οι 

κατηγορίες 

Οικιακών 

Πελατών 

με παροχή 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από 

την Protergia*

3,50

30% Έκπτωση

επί της Τιμής Προμήθειας Φυσικού Αερίου**

Βάσει του τύπου υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου της 

Protergia, η Τιμή Προμήθειας με την εφαρμογή της έκπτωσης 

μεσοσταθμικά για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο για το έτος 2018 

διαμορφώθηκε σε:  0,02180€/kWh

Φυσικό Αέριο 

Οικιακό

Κοινόχρηστο 

Double 30%

Όλες οι 

κατηγορίες 

Οικιακών 

Πελατών 

με παροχή 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από 

την Protergia*

0

Βάσει του τύπου υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου της 

Protergia, η Τιμή Προμήθειας με την εφαρμογή της έκπτωσης 

μεσοσταθμικά για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο για το έτος 2018 

διαμορφώθηκε σε:  0,02390€/kWh

Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Προωθητική / Protergia Φυσικό Αέριο Οικιακό Double 30%
ΕΚΠΤΩΣΗ 

30% 
στο Φυσικό 

Αέριο!

* Ο Πελάτης οφείλει να διατηρεί ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στα ίδιο ΑΦΜ. Σε άλλη περίπτωση παρέχεται Προωθητική με έκπτωση 15%

** Η έκπτωση εφαρμόζεται επί της Τιμής Προμήθειας Φυσικού Αερίου όπως αυτή υπολογίζεται, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο του Βασικού Προϊόντος

Διαφανής Τύπος υπολογισμού Τιμής Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε €/kWh

http://www.depa.gr/
http://www.ecb.europa.eu/


= [ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh, όπως αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ (www.depa.gr) 

] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης 

ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (www.ecb.europa.eu) ] +

+ 0,0093 €/kWh για Εμπορικό

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατηγορία 

Πελάτη

Πάγιο 

(€/μήνα)

Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου 

(€/kWh)
Παραδείγματα Τιμών Προμήθειας (€/kWh)

Φυσικό Αέριο

Εμπορικό

Όλες οι 

κατηγορίες 

Εμπορικών 

Πελατών 

με παροχή 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από 

την Protergia*

0
20% Έκπτωση

επί της Τιμής Προμήθειας Φυσικού Αερίου**

Βάσει του τύπου υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου της 

Protergia, η Τιμή Προμήθειας με την εφαρμογή της έκπτωσης 

μεσοσταθμικά για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο για το έτος 2018 

διαμορφώθηκε σε:  0,02388€/kWh

Τιμολόγιο για τα μέλη της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Προωθητική / Protergia Φυσικό Αέριο Εμπορικό Double 20%

ΕΚΠΤΩΣΗ 
20% 

στο Φυσικό 
Αέριο!

* Ο Πελάτης οφείλει να διατηρεί ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στα ίδιο ΑΦΜ. Σε άλλη περίπτωση παρέχεται Προωθητική με έκπτωση 15%

** Η έκπτωση εφαρμόζεται επί της Τιμής Προμήθειας Φυσικού Αερίου όπως αυτή υπολογίζεται, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο του Βασικού Προϊόντος

Διαφανής Τύπος υπολογισμού Τιμής Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε €/kWh

http://www.depa.gr/
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html


Για τη συμπλήρωση της αίτησης παρακαλούμε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική

διεύθυνση energy@pomida.gr ή στο cs@Protergia.gr από το προσωπικό σας email, με θέμα ‘Πρόγραμμα

μελών Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.’ ή καλέστε στο 18311 ή να απευθυνθείτε προς καθοδήγηση στην Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. στα

γραφεία της οποίας θα υπάρχει εκπρόσωπος της εταιρίας κάθε Τρίτη απόγευμα και Παρασκευή πρωί.

Εντός 3 εργάσιμων ημερών, θα σας σταλεί η αίτηση προς υπογραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά Φυσικού Αερίου 

▪ Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού Φυσικού Αερίου (όλες οι σελίδες) με τη αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη, ή αν 

αφορά νέα σύνδεση Φ.Α. απαιτείται η σύμβαση σύνδεσης με ΕΔΑ.

▪ Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

▪ Κάρτα Μέλους ή Αριθμό Μητρώου Μέλους της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

▪ ΑΦΜ, ΔΟΥ, email, κινητό & σταθερό τηλέφωνο

▪ Αποσαφήνιση αν ο πελάτης του Φυσικού Αερίου είναι Ενοικιαστής ή Ιδιοκτήτης του ακινήτου. 

▪ Αποκλειστικά για ΕΔΑ Αττικής αν ο πελάτης είναι Ενοικιαστής, θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραμμένη  και η Υπεύθυνη 

Δήλωση Ιδιοκτήτη

▪ Για ΕΔΑ ΘΕΣΣ αν ο πελάτης είναι Ενοικιαστής θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ιδιοκτήτη

Επιπλέον,

▪ Για τα Κοινόχρηστα χρειαζόμαστε Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή

▪ Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις χρειαζόμαστε Βεβαίωση έναρξης Εργασιών ή σφραγίδα

▪ Για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. χρειαζόμαστε:

• Ισχύον καταστατικό (τελευταίο κωδικοποιημένο)

• ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή ΓΕΜΗ εκπροσώπησης

• Κ.Α.Δ. (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, μόνο τον αριθμό)

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να λαμβάνετε τον λογαριασμό μόνο ηλεκτρονικά

* Για την σύμβαση ΦΑ, ο Πελάτης οφείλει να διατηρεί ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στα ίδια 

στοιχεία (ίδιο ΑΦΜ).  Σε περίπτωση που η παροχή Φυσικού Αερίου είναι σε διαφορετικό ΑΦΜ από αυτό της Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης Συνοίκησης.

mailto:energy@pomida.gr




Να γνωρίζετε πως…

✓ Για την αλλαγή προμηθευτή δεν υπάρχει 
καμία επιπλέον χρέωση.

✓ Με την αλλαγή προμηθευτή δεν θα 
μείνετε λεπτό χωρίς ρεύμα ή Φυσικό 
Αέριο.

✓ 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, το μέλος 
θα μπορεί να ζητήσει  την ένταξή του 
στο αντίστοιχο «Πρόγραμμα Μελών 
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α» της περιόδου εκείνης, 
καλώντας στο 18311.   

✓ Το κάθε μέλος μπορεί να φέρει όσες 
παροχές θέλει στο δικό του όνομα, και 
ακόμη έως 3 παροχές ηλεκτρικής 
ενέργειας και 3 παροχές φυσικού αερίου 
σε διαφορετικά ονόματα.



Δείχνουμε το δρόμο 

προς το μέλλον

της ενέργειας


