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ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ (ΜΤ) 
 

Μηνιαία χρέωση 
 
Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
1. Τιμολόγιο Β1
 

Ισχύς:   χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ)    12,0640 €/kW 
ενέργεια: οι πρώτες 400 kWh ανά kW (ΚMZ)    0,07185 €/kWh 

οι υπόλοιπες kWh      0,04760 €/kWh 
ελάχιστη χρέωση για ΧΖ<=5 kW:                  276,38 € 
ελάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kW:       2,7575*(ΧΖ-5)+276,38 € 

 
2. Τιμολόγιο Β2
 

ισχύς:   χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ)     4,3497 €/kW 
ενέργεια:  όλες οι kWh      0,09412 €/kWh 
ελάχιστη χρέωση για ΧΖ<=5 kW:      276,38 € 
ελάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kW:      2,7575*(ΧΖ-5)+276,38 € 
 

 
Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
1. Τιμολόγιο Β1Β
 

ισχύς:   χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ)    9,9753 €/kW 
ενέργεια: οι πρώτες 400 kWh ανά kW (ΚMZ)   0,05901 €/kWh 

οι υπόλοιπες kWh     0,03915 €/kWh 
ελάχιστη χρέωση για ΧΖ<=5 kW:      228,63 € 
ελάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kW:      2,2788*(ΧΖ-5)+228,63 € 

 
2. Τιμολόγιο Β2Β

 
ισχύς:   χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ)     3,6160 €/kW 
ενέργεια:  όλες οι kWh      0,07719 €/kWh 
ελάχιστη χρέωση για ΧΖ<=5 kW:      228,63 € 
ελάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kW:      2,2788*(ΧΖ-5)+228,63 € 

 
Ειδικοί όροι τιμολογίων Γενικής Χρήσης Β1, Β2 και Βιομηχανικής Χρήσης Β1Β, Β2Β: 

α.  ΧΖ =ΚΜΖ * {1+[(0,87/συνφ)-1]*1,25}, αν συνφ <0,95, 
ΧΖ =ΚΜΖ * (0,85/συνφ), αν συνφ >= 0,95 

β. Αν ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι μεγαλύτερος από 30%, γίνεται μείωση της χρέωσης ισχύος 
ίση με [50 - 50 * (MA/ΚΜΖ)] %, όπου ΚΜΖ η Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση ισχύος και MA η 
μέγιστη ζήτηση ισχύος κατά τις ώρες αιχμής 

γ. Μετά από αίτηση του καταναλωτή, η ζήτηση κατά το νυκτερινό ωράριο και τις Κυριακές δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ΧΖ και της μείωσης της χρέωσης ισχύος 
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3. Τιμολόγια Β15Β, Β25Β

 
Χρέωση ισχύος (σε €/kW,μήνα) : 
 

Ζώνη Αιχμής  Ζώνη Ημέρας  Ζώνη Νύχτας 
 

- τιμολόγιο Β15Β  12,8292  7,6968   1,2778   
τιμολόγιο Β25Β    5,5923  3,3604   0,5622   

 
-           Χρέωση ενέργειας (σε €/kWh): 

 
                                               Ζώνη Αιχμής               Ζώνη Ημέρας             Ζώνη Νύχτας 
 
τιμολόγιο Β15Β  0,08854  0,04528  0,03347  
τιμολόγιο Β25Β  0,12151  0,06215  0,04592  

 
- Χρέωση αέργου ενέργειας: 0,00919 €/kVArh 

 
Ειδικοί όροι τιμολογίων Βιομηχανικής Χρήσης Β15Β, Β25Β: 

-  Αν Q>0,40*E ο πελάτης έχει επιβάρυνση Χ=1,45*( Q-0,48*Ε)*TQ 
- Αν Q<=0,40*E ο πελάτης έχει έκπτωση Π=0,55*(0,62*Ε-Q)*TQ 

Όπου: 
Q = Άεργος Ενέργεια (kVArh) 
E = Ενεργός Ενέργεια (kWh) 
TQ = Χρέωση Αέργου Ενέργειας (€/kVArh) 
X = Ποσό επιβάρυνσης (€) 
Π = Ποσό έκπτωσης (€) 

 
- Τα τιμολόγια αυτά χορηγούνται μόνο αν η συμφωνημένη ισχύς στη ζώνη αιχμής είναι τουλάχιστον 

3000 kW. 
- Η χρέωση ισχύος υπολογίζεται επί συμφωνημένης ισχύος σε κάθε ζώνη. 
- Η διάρκεια των ζωνών χρέωσης, ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης κλπ αναφέρονται στην 

περιγραφή του τιμολογίου, που διατίθεται στα κατά τόπους Γραφεία της ΔΕΗ. 
 
Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
 
1. Άρδευσης Τ33/ΜΤ (βασικό τιμολόγιο)

 
ενέργεια: οι πρώτες (300 * ΜΜΖ) kWh    0,07400 €/kWh 

οι υπόλοιπες kWh      0,05914 €/kWh 
ελαχίστη χρέωση:       9,8780*ΜΖ €/έτος 
όπου  ΜΜΖ  = η μέγιστη μηνιαία ζήτηση ισχύος σε kW 

ΜΖ  = η μεγαλύτερη από τις τιμές ΜΜΖ κατά το προηγηθέν 12μηνο 
 

2. Αποστράγγισης Τ-33Α/ΜΤ (βασικό τιμολόγιο)
 

ενέργεια: όλες οι kWh        0,05711 €/kWh 
ελαχίστη χρέωση:       0 € 

 
3. Mειωμένο Αγροτικό Τιμολόγιο ΜΑΤ/ΜΤ

 
ενέργεια: όλες οι kWh (0,06679*0,60)    0,04007 €/kWh 
ελάχιστη χρέωση: 60% της ελαχίστης χρέωσης του βασικού τιμολογίου. 




