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Το Οικιακό Τιμολόγιο Γ1 απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με σταθερές ανάγκες κατανάλωσης,
καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εφαρμόζεται ενιαία τιμή χρέωσης για την κατανάλωση που 
πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα
με το συνολικό ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσης.  

Χρέωση Προμήθειας (με ισχύ από 25.7.2014) 
Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την παραγωγή και την προμήθεια της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις1 (με ισχύ από 1.1.2017)
Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που 
κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 
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Ελάχιστη Χρέωση: Μονοφασική (1Φ) παροχή: 5,30€/τετράμηνο & Τριφασική (3Φ) παροχή: 8,58€/τετράμηνο.

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής.

Διευκρινίσεις 
• Το Οικιακό Τιμολόγιο Γ1 αφορά περίοδο τετραμήνου (συγκεκριμένα, 120 ημερών). Εάν η καταμέτρηση αφορά 

διαφορετική περίοδο, τότε τα κλιμάκια κατανάλωσης, η χρέωση παγίου και η ελάχιστη χρέωση υπολογίζονται αναλογικά, 
χρησιμοποιώντας το συντελεστή Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης /120 ημέρες  

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη,
φόρους [Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΕΡΤ, ΤΑΠ),
όπως ορίζονται από την Πολιτεία.

1. Ισχύς Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016 & ΥΚΩ από 1.1.2012.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ απευθυνθείτε στο 11770.
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Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Γ1Ν (με Χρονοχρέωση) απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες, με 
διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  μέσα στην ημέρα. Είναι ένα τιμολόγιο της 
ΔΕΗ, όπου οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται με 
διαφορετικές τιμές, την τιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης “Ημέρας” και με μειωμένη 
τιμή “Νύχτας” στις ώρες μειωμένης χρέωσης.1

Χρέωση Προμήθειας (με ισχύ από 25.7.2014) 
Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την παραγωγή και την προμήθεια της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις2 (με ισχύ από 1.1.2017)
Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που
κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 
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Ελάχιστη Χρέωση: Μονοφασική (1Φ) παροχή: 5,30€/τετράμηνο & Τριφασική (3Φ) παροχή: 8,58€/τετράμηνο.

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής.

Διευκρινίσεις 
• Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Γ1Ν αφορά περίοδο τετραμήνου (συγκεκριμένα, 120 ημερών). Εάν η καταμέτρηση 

αφορά διαφορετική περίοδο, τότε τα κλιμάκια κατανάλωσης, η χρέωση παγίου και η ελάχιστη χρέωση υπολογίζονται 
αναλογικά, χρησιμοποιώντας το συντελεστή Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης /120 ημέρες.

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη, 
φόρους [Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΡΤ),
όπως ορίζονται από την Πολιτεία.

1. Πληροφορίες για το ωράριο του Oικιακού Nυχτερινού Tιμολογίου μπορείτε να βρείτε στο www.dei.gr & στο www.deddie.gr
2. Ισχύς Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016 & ΥΚΩ από 1.1.2012.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ απευθυνθείτε στο 11770.
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Το μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο Πολυτέκνων ΓΤ θεσπίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Τιμών και 
Εισοδημάτων (αρ. 2153/3.4.96). Χορηγείται σε οικογένειες πολυτέκνων, εφόσον έχουν ως 
προστατευόμενα μέλη 4 παιδιά και άνω, καθώς και εάν καλύπτουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις 
χορήγησης του τιμολογίου.  

Χρέωση Προμήθειας (με ισχύ από 1.1.2017)  

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις1 (με ισχύ από 1.1.2017)

Ελάχιστη Χρέωση: Μονοφασική (1Φ) παροχή: 6,32€/τετράμηνο & Τριφασική (3Φ) παροχή: 12,64€/τετράμηνο.

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής.

Διευκρινίσεις 
• Το Οικιακό Τιμολόγιο Πολυτέκνων ΓΤ αφορά περίοδο τετραμήνου (συγκεκριμένα, 120 ημερών). Εάν η καταμέτρηση 

αφορά διαφορετική περίοδο, τότε η χρέωση της κατανάλωσης και του παγίου υπολογίζονται αναλογικά, 
χρησιμοποιώντας το συντελεστή Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης /120 ημέρες.

• Ο ανωτέρω τιμοκατάλογος αφορά αποκλειστικά στις καταναλώσεις “Ημέρας”. Στις περιπτώσεις που υπάρχει μετρητής 
διπλής εγγραφής κατανάλωσης και είναι ενεργοποιημένο το μειωμένο (νυχτερινό) τιμολόγιο, τότε οι καταναλώσεις 
“Νύχτας” χρεώνονται με την τιμή “Νύχτας” (πάγιο & ενέργεια) του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν.

• Η Χρέωση Προμήθειας περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την παραγωγή και την προμήθεια 
της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 

• Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση 
του Εθνικού Συστήματος Διανομής, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη, 
φόρους [Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΕΡΤ, ΤΑΠ), 
όπως ορίζονται από την Πολιτεία.

1. Ισχύς Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016.
 
Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ και τις προϋποθέσεις
χορήγησης του Οικιακού Τιμολογίου Πολυτέκνων ΓΤ, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 11770.
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Το Επαγγελματικό Τιμολόγιο Γ21 απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, για χρήση σε γραφεία, 
καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία, κοινόχρηστους χώρους, που έχουν χαμηλές καταναλώσεις 
και μικρή ισχύ. Χορηγείται σε μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA. 

Χρέωση Προμήθειας (με ισχύ από 25.7.2014) 
Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την παραγωγή και την προμήθεια της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις1 (με ισχύ από 1.1.2017)
Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που 
κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής. 

Διευκρινίσεις 
• Το Τιμολόγιο Γ21Β είναι εξομοιωμένο με το Επαγγελματικό Γ21.
• Στο Eπαγγελματικό Τιμολόγιο Γ21, η χρέωση για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) παραμένει σταθερή, 

ανεξαρτήτως του ύψους κατανάλωσης. Το ποσό του παγίου υπολογίζεται πάντα αναλογικά, με την εφαρμογή ενός 
συντελεστή αναγωγής ημερών (αριθμός ημερών για τις οποίες εκδόθηκε ο λογαριασμός/30). 

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη,
φόρους [Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΕΡΤ, ΤΑΠ),
όπως ορίζονται από την Πολιτεία.

1. Ισχύς Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016 & ΥΚΩ από 1.1.2012.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ απευθυνθείτε στο 11770.
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Το Επαγγελματικό Τιμολόγιο Γ22 απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, για χρήση σε κτίρια 
γραφείων, μεγάλα καταστήματα, μεσαίες βιοτεχνίες κ.λπ. Χορηγείται σε μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ 
μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA. 

Aν ΣΥΝΤ. ΧΡΗΣ/ΣΗΣ < 0,20 τότε XZ=2 *ΚΜZ* ημέρες περιόδου Κατανάλωσης/30
Αν ΣΥΝΤ. ΧΡΗΣ/ΣΗΣ ≥ 0,20 τότε XZ=ΚΜZ* ημέρες περιόδου Κατανάλωσης/30

Χρέωση Προμήθειας (με ισχύ από 1.10.2015) 
Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την παραγωγή και την προμήθεια της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις1 (με ισχύ από 1.1.2017)
Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που 
κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής.
Η χρέωση Ενέργειας του Δικτύου Διανομής προσαυξάνεται σε συνάρτηση με το συνφ. 
 

Διευκρινίσεις 
• Το Τιμολόγιο Γ22Β είναι εξομοιωμένο με το Επαγγελματικό Γ22.
• Στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο Γ22, η χρέωση για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) παραμένει σταθερή, 

ανεξαρτήτως του ύψους κατανάλωσης. Εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο από τις 30 ημέρες, τότε η 
χρέωση ισχύος και του παγίου υπολογίζονται αναλογικά, χρησιμοποιώντας το συντελεστή Α = ημέρες περιόδου 
κατανάλωσης /30 ημέρες.

• XZ: Χρεωστέα Ζήτηση, ΚΜΖ: Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζήτηση, οποιαδήποτε ώρα ημέρας ή νύχτας.
ΣΥΝΤ. ΧΡΗΣ/ΣΗΣ: Κατανάλωση περιόδου /(24 * ημέρες περιόδου κατανάλωσης * ΚΜΖ)

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη,
φόρους [Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΕΡΤ,ΤΑΠ)
όπως ορίζονται από την Πολιτεία.

1. Ισχύς Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016 & ΥΚΩ από 1.1.2012.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ απευθυνθείτε στο 11770.
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Ισχύς
(ΜΠΧ)

€/kVA*ΣΙ/έτος

Είδος παροχής

χωρίς μέτρηση
αέργου ισχύος

με μέτρηση 
αέργου ισχύος

Σύστημα Μεταφοράς Δίκτυο Διανομής

Ενέργεια
(ΜMΧ)
€/kWh

Ισχύς
(ΜΠΧ)

€/kVA*ΣΙ/έτος

Ενέργεια
(ΜΜΧ)
€/kWh

Λοιπές
Χρεώσεις
(€/kWh)

ΕΤΜΕΑΡ
(€/kWh)

ΥΚΩ
(€/kWh)

Όλο το έτος 1,10 0,08259 0,53

Ζώνη Ενέργεια
(€/kWh)

Ισχύς
(€/kW/μήνα)

Πάγιο
(€/μήνα) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ22



Το Επαγγελματικό Τιμολόγιο Γ23 απευθύνεται σε επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης που έχουν  
διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα απ’ ό,τι τη νύχτα. Είναι ένα τιμολόγιο όπου
oι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται την ημέρα χρεώνονται με αυξημένη τιμή έναντι των άλλων 
Επαγγελματικών Τιμολογίων Γ21 και Γ22, ενώ οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται τη νύχτα1 
χρεώνονται με μειωμένη τιμή. Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται ανεξαρτήτως ισχύος παροχής.

Χρέωση Προμήθειας (με ισχύ από 25.7.2014) 
Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την παραγωγή και την προμήθεια της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις2 (με ισχύ από 1.1.2017) 
Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που 
κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 
 

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής.
Η χρέωση Ενέργειας του Δικτύου Διανομής προσαυξάνεται σε συνάρτηση με το συνφ. 
 
 Διευκρινίσεις 

• Το Τιμολόγιο Γ23Β είναι εξομοιωμένο με το Επαγγελματικό Γ23.
• Στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο Γ23, η χρέωση για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) παραμένει σταθερή, 

ανεξαρτήτως του ύψους κατανάλωσης. Εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο από τις 30 ημέρες, τότε η 
χρέωση του παγίου υπολογίζεται αναλογικά, χρησιμοποιώντας το συντελεστή Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης /30.

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη, φόρους 
[Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΕΡΤ, ΤΑΠ), όπως 
ορίζονται από την Πολιτεία.

1. Ωράριο Νυχτερινού: όλο το έτος 22:00-8:00.
2. Ισχύς Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016 & ΥΚΩ από 1.1.2012.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ απευθυνθείτε στο 11770.

Ημέρα,
όλο το έτος 0,11346

0,53
Νύχτα,1

όλο το έτος
0,06610

Ζώνη Ενέργεια
(€/kWh)

Πάγιο
(€/μήνα) 

1,47 0,0190

0,53 3,17

3,78

0,00

0,0167

0,0000 0,00007 0,02779 0,00889

0,00477

0,00 0,00000

0,0190 0,00007 0,02779 0,01824

Ισχύς
(ΜΠΧ)

€/kVA*ΣΙ/έτος

Είδος παροχής

Έως 25kVA

> 25kVA, 
χωρίς μέτρηση 
αέργου ισχύος

> 25kVA, 
με μέτρηση 

αέργου ισχύος

Σύστημα Μεταφοράς Δίκτυο Διανομής

Ενέργεια
(ΜMΧ)
€/kWh

Ισχύς
(ΜΠΧ)

€/kVA*ΣΙ/έτος

Ενέργεια
(ΜΜΧ)
€/kWh

Λοιπές
Χρεώσεις
(€/kWh)

ΕΤΜΕΑΡ
(€/kWh)

ΥΚΩ
(€/kWh)

Κατανάλωση
Νύχτας (kWh)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ23



Το Αγροτικό Τιμολόγιο - Διακοπτόμενο1 χορηγείται αποκλειστικά σε περιπτώσεις αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιονδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων 
πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 142196/10-11-87 
περί “Μέτρων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού”. 

Χρέωση Προμήθειας (με ισχύ από 1.1.2013) 
Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την παραγωγή και την προμήθεια της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις2 (με ισχύ από 1.1.2017) 
Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που 
κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 

Ελάχιστη Χρέωση: 4,20€/μήνα 

Διευκρινίσεις 
• Το Αγροτικό Τιμολόγιο χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση και τον 
έλεγχο των αναγκαίων δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αν οποτεδήποτε 
διαφοροποιηθεί η αρχική δραστηριότητα αγροτικής χρήσης, θα διακόπτεται η χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου.

• Στο Αγροτικό Τιμολόγιο, η χρέωση για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως του 
ύψους κατανάλωσης. Το ποσό του παγίου υπολογίζεται πάντα αναλογικά, με την εφαρμογή ενός συντελεστή αναγωγής 
ημερών (αριθμός ημερών για τις οποίες εκδόθηκε ο λογαριασμός/30).  

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη, φόρους 
[Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΕΡΤ, ΤΑΠ), όπως 
ορίζονται από την Πολιτεία.

1. Χορηγείται σε αγροτικούς πελάτες που θα συνάψουν σύμβαση, με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητείται από τη ΔΕΗ. 
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης θα τιμολογείται με ένα από τα Επαγγελματικά Τιμολόγια. 
2. Ισχύς Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016 & ΥΚΩ από 1.1.2012.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση του Αγροτικού Τιμολογίου,
μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα ΔΕΗ
ή στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.

Όλο το έτος 0,06412 0,53

Ζώνη Ενέργεια
(€/kWh)

Πάγιο
(€/μήνα) 

0,00 0,000,00000 0,0000 0,00007 0,01047 0,00707

Ισχύς
(ΜΠΧ)

€/kVA*ΣΙ/έτος

Σύστημα Μεταφοράς Δίκτυο Διανομής

Ενέργεια
(ΜΜΧ)
€/kWh

Ισχύς
(ΜΠΧ)

€/kVA*ΣΙ/έτος

Ενέργεια
(ΜΜΧ)
€/kWh

Λοιπές
Χρεώσεις
(€/kWh)

ΕΤΜΕΑΡ
(€/kWh)

ΥΚΩ
(€/kWh)

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ33/ΧΤ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Τ33/ΧΤ, ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΤ



Χορηγείται αποκλειστικά για το φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων 
Επαρχιακών Εθνικών Οδών.

Χρέωση Προμήθειας (με ισχύ από 1.1.2013) 
Περιλαμβάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την παραγωγή και την προμήθεια της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις1 (με ισχύ από 1.1.2017) 
Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις εγκρίνονται από την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που 
κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. 

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής. 
 
 

Διευκρινίσεις 
• Στο Τιμολόγιο Φωτισμού Οδών και Πλατειών, η χρέωση για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) παραμένει 

σταθερή, ανεξαρτήτως του ύψους κατανάλωσης. Το ποσό του παγίου υπολογίζεται πάντα αναλογικά, με την εφαρμογή 
ενός συντελεστή αναγωγής ημερών (αριθμός ημερών για τις οποίες εκδόθηκε ο λογαριασμός/30).

• Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, η ΔΕΗ συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη, φόρους 
[Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Ειδικό Τέλος 5‰] και ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΕΡΤ,ΤΑΠ), όπως ορίζονται 
από την Πολιτεία.

1. Ισχύς Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016 & ΥΚΩ από 1.1.2012.

Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ απευθυνθείτε στο 11770.

Όλο το έτος 0,08103 0,53

Ζώνη Ενέργεια
(€/kWh)

Πάγιο
(€/μήνα) 

1,47 0,0190

0,53 3,17

3,78 0,0167

0,00477 0,0190 0,00007 0,02779 0,01371

Ισχύς
(ΜΠΧ)

€/kVA*ΣΙ/έτος

Είδος παροχής

Έως 25kVA

> 25kVA, 
χωρίς μέτρηση 
αέργου ισχύος

> 25kVA, 
με μέτρηση 

αέργου ισχύος

Σύστημα Μεταφοράς Δίκτυο Διανομής

Ενέργεια
(ΜMΧ)
€/kWh

Ισχύς
(ΜΠΧ)

€/kVA*ΣΙ/έτος

Ενέργεια
(ΜΜΧ)
€/kWh

Λοιπές
Χρεώσεις
(€/kWh)

ΕΤΜΕΑΡ
(€/kWh)

ΥΚΩ
(€/kWh)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ
Τ-49, Τ-49/1, Γ-4



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς
 για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης 

(Σύστημα Μεταφοράς)
Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς ανά Πελάτη γίνεται με εφαρμογή
του εξής μαθηματικού τύπου:
ΧΧΣ = [ΜΠΧ(€/kVA & έτος) x kVA x Ημέρες /365]+[kWh x MMX(€/kWh)] 
όπου: 
ΜΠΧ(€/kVA & έτος): η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση  
kVA: η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη, όπως προκύπτει από την συμφωνία σύνδεσης
των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο 
Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης
kWh: η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τον Πελάτη κατά την Περίοδο κατανάλωσης
MMX(€/kWh): η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση 

Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Διανομής 
για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης 

(Δίκτυο Διανομής)

Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου ανά Πελάτη γίνεται με εφαρμογή του
εξής μαθηματικού τύπου:
ΧΧΔ = [ΜΠΧ(€/kVA & έτος) x kVA x Ημέρες /365]+[kWh x MMX(€/kWh)/συνφ] 
όπου: 
ΜΠΧ(€/kVA & έτος): η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση 
kVA: η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη, όπως προκύπτει από την συμφωνία σύνδεσης
των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο 
Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης
kWh: η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τον Πελάτη κατά την Περίοδο κατανάλωσης
MMX(€/kWh): η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση 
συνφ: η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη κατά την Περίοδο κατανάλωσης.
όπου συνφ = [1/(1+(Άεργα/Ενεργά)2)]½ 
Για τους Πελάτες για τους οποίους δεν γίνεται μέτρηση άεργου ισχύος, λαμβάνεται συνφ =1
 

Οι χρεώσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση είναι οι ακόλουθες:

Επαγγελματική 0,0050

Αγροτική 0,0000

Οικιακή 0,0022

Χρεώσεις ΕΦΚ

Χρήση (€/kWh)
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