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Η Protergia είναι ο Τομέας Ενέργειας της MYTILINEOS, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα, που με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 1.200 MW θερμικών μονάδων και άνω των 130 MW
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 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).

Δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με περισσότερες από 200.000 παροχές σε όλη την 
Ελλάδα.



Η συνεργασία

Η επιλέγοντας την Protergia 

για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών της, εξασφαλίζει μοναδικά 

προνόμια για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας.



• Ηλεκτρική Ενέργεια: Τιμή χαμηλότερη και από τη Νυχτερινή Χρέωση όλο το 24ωρο, για
2 ολόκληρα χρόνια με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών σας!

• Φυσικό Αέριο: Έκπτωση 35% στην τιμή προμήθειας του οικιακού αυτόνομου για 2
ολόκληρα χρόνια!

• Χωρίς καταβολή εγγύησης για την ηλεκτρική ενέργεια αλλά και το Φυσικό Αέριο με εξόφληση
μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού

• Έλεγχο του λογαριασμού σας και εξοικονόμηση ενέργειας με την υπηρεσία myprotergia

• Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

• Άμεση τεχνική βοήθεια όλο το 24ωρο με την υπηρεσία Protergia Home Care

Διπλή Ενέργεια και κερδίζεις περισσότερο!



Protergia Οικιακό – Οικιακό Ν VIP 66

Τιμή ενέργειας 0,066€/kWh όλο το 24ωρο, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών σας!

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών ισχύουν οι εξής χρεώσεις: 

Ενέργεια ημέρας: 0,11028 €/kWh έως 2.000kWh/4μηνο ή 0,11274 >2.000kWh/4μηνο

Ενέργεια νύχτας: 0,07897 €/kWh

Πάγιο (€/μήνα):  1,00€  (Μονοφασικό ή Τριφασικό)

Η προσφορά ισχύει για όλους τους εργαζομένους για 24 μήνες, με προϋπόθεση την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών τους!

ΤΙΜΗ
Χαμηλότερη 

και 
από το νυχτερινό

Τιμολόγιο για τους εργαζόμενους της INTERAMERICAN

Κατανάλωση 4μηνου 0 έως και 2.000 kWh >2.000 kWh 

Έκπτωση στην χρέωση ενέργειας ημέρας vs  βασικού 

προμηθευτή
-40,3% -44,7%

Έκπτωση στην χρέωση ενέργειας νύχτας vs  βασικού 

προμηθευτή

Χρέωση ενέργειας ημέρας  €/kWh
0,06600 

0,11028€/kWh

0,06600 

0,11274€/kWh

Χρέωση ενέργειας νύχτας  €/kWh

Πάγιο (€/μήνα) 1,0€ (Μονοφ ασικό ή Τριφ ασικό)

0,06600 

0,07897€/kWh

-16,4%



✓ Χωρίς εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής
τραπεζικού λογαριασμού

✓ Για λοιπούς τρόπους εξόφλησης παρέχεται

▪ & Έκπτωση 30% στην εγγύηση για εμπρόθεσμη
καταβολή

▪ & σταδιακή επιστροφή της καταβληθείσας
εγγύησης στην περίπτωση που παρουσιάζουν
συνέπεια στην εξόφληση των λογαριασμών τους

✓ Η σύμβαση συνοδεύεται από δέσμευση παραμονής 24
μηνών. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον
πελάτη, πριν τη συμπλήρωση των 24 μηνών ισχύει χρέωση,
ανάλογα με το χρονικό διάστημα εκπροσώπησης του μετρητή
της Εγκατάστασής του

✓ Ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 8.8 της σύμβασης

✓ Η παροχή έκπτωσης εμπροθέσμων παρέχεται αναλογικά
αλλά διακριτά στον αντίστοιχο εκκαθαριστικό λογαριασμό
που λαμβάνει ο πελάτης. Προϋπόθεση, να εξοφλεί
εμπρόθεσμα κάθε μηνιαίο λογαριασμό του μέχρι την έκδοση
κάθε εκκαθαριστικού λογαριασμού

Protergia Οικιακό – Οικιακό Ν VIP 66

Διευκρινίσεις



Συνδυάστε την Ηλεκτρική Ενέργεια και με Φυσικό Αέριο & βγείτε
τριπλά κερδισμένος

✓ 35% έκπτωση στο Φυσικό Αέριο!

✓ Τιμή χαμηλότερη από Νυχτερινό στην Ηλεκτρική Ενέργεια για εμπρόθεσμη εξόφληση!

✓ Άμεση τεχνική βοήθεια για την οικία σας με την υπηρεσία Protergia Home Care

Σημείωση: Τη προσφορά Φυσικού Αερίου δικαιούνται οι εργαζόμενοι, με τη προϋπόθεση νέας ή ενεργής σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με 
την Protergia στον ίδιο ΑΦΜ



ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κατηγορία Πελάτη

Πάγιο

(€/μήνα)

Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου

(€/kWh)

Φυσικό Αέριο Οικιακό

Αυτόνομο

Double 35%

Όλες οι κατηγορίες Οικιακών Πελατών

με παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας από την

Protergia*

3,50

επί της Τιμής Προμήθειας Φυσικού Αερίου**

Φυσικό Αέριο Οικιακό

Κοινόχρηστο

Double 35%

Όλες οι κατηγορίες Οικιακών Πελατών

με παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας από την

Protergia*

0

Τιμολόγιο για τους εργαζόμενους της INTERAMERICAN
Προωθητική / Protergia Φυσικό Αέριο Οικιακό Double 35%

* Ο Πελάτης οφείλει να διατηρεί ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στα ίδιο ΑΦΜ. Σε άλλη περίπτωση παρέχεται Προωθητική με έκπτωση 20%

** 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

ΕΚΠΤΩΣΗ 
35% 

στο Φυσικό 
Αέριο

=[ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «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 ]

+ [0,0106€/kWh] Για Αυτόνομη Σύνδεση + [0,0136€/kWh] Για Κοινόχρηστη Σύνδεση





Να γνωρίζετε πώς….

✓ Για την αλλαγή προμηθευτή δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση

✓ Με την αλλαγή προμηθευτή δεν θα μείνετε λεπτό χωρίς ηλεκτρικό 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. (SMS λαμβάνετε μόνο για τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος)

✓ Μετά την λήξη  της σύμβασης (24 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. (Αστική Χρέωση)

✓ Η προσφορά ισχύει για ως τρεις (3) παροχές που θέλει να φέρει ο υπάλληλος



Απαραίτητα δικαιολογητικά Ηλεκτρικού Ρεύματος 

▪ Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού Ηλεκτρικού ρεύματος (2 όψεις) με τη    αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη

▪ 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

H προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών για την ένταξη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του εργαζόμενου στο ευνοϊκό τιμολόγιο λήγει στις 

30/06/2020.

*Δυνατότητα ένταξης στο ειδικό τιμολόγιο της Protergia, έχουν οι παροχές που ο λογαριασμός τους δεν παρουσιάζει ανεξόφλητα, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμισμένων διακανονισμών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά Φυσικού Αερίου 

▪ Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου λογαριασμού Φυσικού Αερίου (όλες οι σελίδες), ή αν αφορά νέα σύνδεση Φ.Α απαιτείται η σύμβαση σύνδεσης με ΕΔΑ 

με τη αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη

▪ Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

▪ 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

▪Εάν επιθυμείτε 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.

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

spyros.triantafillopoulos@alloptions.gr από το εταιρικό σας email, με θέμα ‘Project προσωπικού INTERAMERICAN’.

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

✓ Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών:

i. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται από το εταιρικό email του εργαζομένου με θέμα ‘Project προσωπικού INTERAMERICAN’

ii. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν διαθέτει εταιρικό email, μπορεί να τα αποστέλλει από το προσωπικό του email, επισυνάπτοντας βεβαίωση εργασίας στην 

INTERAMERICAN , αναφέροντας στο θέμα ‘Project προσωπικού INTERAMERICAN’

✓ Αν τα στοιχεία που φαίνονται στον λογαριασμό ρεύματος ή αερίου είναι διαφορετικά από αυτά του εργαζόμενου, θα πρέπει:

i. είτε η ενεργοποίηση στη Protergia να γίνεται στα στοιχεία του εργαζόμενου

ii. είτε να αναφέρεται, στο email αποστολής των δικαιολογητικών, η συγγένεια που συνδέει το συγκεκριμένο χρήστη με εργαζόμενο της INTERAMERICAN , 

επισυνάπτοντας την αντίστοιχη βεβαίωση εργασίας του εργαζόμενου

mailto:spyros.triantafillopoulos@alloptions.gr


Η Protergia σας προσφέρει ολοκληρωμένη λύση ενέργειας για 
το σπίτι & μοναδικά πλεονεκτήματα

✓ Οικονομία: Mεγιστοποίηση του συνολικού οφέλους από τις υπηρεσίες Double Energy

✓ Έλεγχος κόστους:  Εφαρμογές που δίνουν τον πλήρη έλεγχο της κατανάλωσης, & χωρίς 
καμία απολύτως χρέωση

✓ Μοναδική εμπειρία πελάτη με πληθώρα επιλογών εξυπηρέτησης
▪ Φυσική παρουσία: Καταστήματα Protergia, Εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων 

Cosmote & Γερμανό με εξειδικευμένους Energy Advisor
▪ Τηλεφωνικά
▪ Ηλεκτρονικά: click2call, live chat, web form

✓ Ευελιξία: Υπηρεσίες που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες για κάθε προφίλ καταναλωτή

✓ Αξιοπιστία: 
▪ Μεγαλύτερος εναλλακτικός παραγωγός ηλεκτρικής Ενέργειας 
▪ Μας εμπιστεύονται περισσότεροι από 200k πελάτες

✓ Ασφαλιστική κάλυψη με την υπηρεσία Protergia Home Care, σε συνεργασία με την 
ασφαλιστική εταιρεία Eurolife ERB (αφορά αυτόνομο):

▪ Άμεση τεχνική βοήθεια 24x7, 365 ημέρες/χρόνο!
▪ Καλύψεις για Ηλεκτρολογικές βλάβες, Βλάβες Φυσικού Αερίου αλλά και Πυρκαγιά




