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Πόσο κοστίζει μια kwh; 

 

H τιμή της kwh εξαρτάται από τις συνολικές καταναλισκόμενες σε 4 μήνες (120 

ημέρες). 

 

Παραδείγματα : 

-έστω ότι καταναλώσαμε σε 120 ημέρες 800kwh τότε  η χρέωση ενέργειας είναι: 

800x0,05625=45ευρώ  

-έστω ότι καταναλώσαμε σε 120 ημέρες 1000kwh τότε  η χρέωση ενέργειας είναι: 

1000x0,07850=78,5ευρώ   

και  ΟΧΙ: 

800x0,05625+200x0,07850=45+15,7=60,7 ευρώ 

δηλαδή ενώ είχαμε αύξηση στη κατανάλωση κατά 25% (800->1000) είχαμε 

αύξηση  στη τιμή της ενέργειας κατά 35%. 

Οι συνολικές καταναλισκόμενες kwh σε 4 μήνες (120 ημέρες) καθορίζουν την τιμή: 

-Χρέωση Ενέργειας (€ / kWh) στις συσκευές του  σπιτιού   

- Χρέωση Ενέργειας (€ / kWh)  του Δικτύου μεταφοράς 

- Λοιπές επιβαρύνσεις (€ / kWh)  του Δικτύου μεταφοράς 

- Χρέωση Ενέργειας (€ / kWh)  του Δικτύου διανομής 

-Υπηρεσίες κοινής  ωφέλειας (€ / kWh. 

 

η τιμή της kwh που καταναλώνουμε στις συσκευές του  σπιτιού μας  επιβαρύνεται 

περίπου  κατά το 1/2 της τιμής της από τις άλλες χρεώσεις. Δηλαδή στη τιμή π.χ 

0,05625 πρέπει να προσθέσουμε ακόμα άλλα 0,02810 ευρώ/kwh περίπου 0,085 

ευρώ/kwh 

 

 

 

 

 



 
 

Οικιακό  -  Χωρίς Χρονοχρέωση (Τιμολόγιο Γ1) 

 
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις  
 

Κλιμάκια 
(στο σύνολο της 
κατανάλωσης) 

Χρέωση 
Ενέργειας 
(€ / kWh) 

Χρέωση Παγίου 
Μονοφασικής 
παροχής 

(€ ανά τετράμηνο) 

Χρέωση Παγίου 
Τριφασικής 
παροχής 

(€ ανά τετράμηνο) 
ΑΠΟ 0 – 800 kWh 0,05625 1,52 4,80 

ΑΠΟ 801 – 1000 kWh 0,07850 1,52 9,20 

ΑΠΟ 1001 – 2000 kWh 0,08150 1,52 9,20 

> 2000 kWh 0,09155 1,52 9,20 

Ελάχιστη Χρέωση μονοφασικού (€ / τετράμηνο) : 5,30  
Eλάχιστη Χρέωση τριφασικού (€ / τετράμηνο)    :  8,58  

 
 
Ρυθμιζόμενες  Χρεώσεις  
 

 
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
ΣΕ  kWh 

Χρέωση 
Ισχύος 

(€/kVA* 
ΣΙ ανά 
έτος) 

Χρέωση 
Ενέργειας 
(€/kWh) 

Λοιπές 
Επιβαρύνσεις 

(€/kWh) 

Χρέωση 
Ισχύος 

(Μοναδιαία 
Πάγια 
Χρέωση) 

(€/kVA* ΣΙ 
ανά έτος) 

Χρέωση 
Ενέργειας 

(Μοναδιαία 
Μεταβλητή 
Χρέωση) 
(€/kWh) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
(€/kWh) 

0 - 1600 
 

0,00699 
 

1601 -2000 0,01570 
2001-3000 0,03987 

> 3000 

0,16 0,00605 0,00046 0,59 0,0217 

0,04488 

 ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ:  Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής 

 
Σημείωση: 
   Μήνας τιμολογίου: 120 ημέρες. Εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο, τότε για τη Χρέωση 

Ισχύος, την Πάγια Χρέωση και για τα κλιμάκια κατανάλωσης του οικιακού τιμολογίου γίνεται αναλογική 

χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / 120 ημέρες.   

                 

   Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 
πληροφοριών που αναγράφεται στο λογαριασμό σας. 

 


