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ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) 
 
 
Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
1. Τιμολόγιο Γ1 

 
Tετραμηνιαία χρέωση 

 
1.1. Αν η κατανάλωση είναι 0 έως 800 kWh ανά τετράμηνο: 
 

Πάγιο:  
Μονοφασικών παροχών      3,08 € ανά τετράμηνο  
Τριφασικών παροχών       8,76 € ανά τετράμηνο 

 
Eνέργεια 1Φ: Όλες οι kWh:      0,07169 €/kWh 
 
 Ενέργεια 3Φ: Όλες οι kWh:       0,07671 €/kWh 
       
Ελάχιστη χρέωση: 
Μονοφασικών παροχών:       6,34 € ανά τετράμηνο 
Τριφασικών παροχών:      13,54 € ανά τετράμηνο 
 

 
1.2. Αν η κατανάλωση είναι 801 έως 1600 kWh ανά τετράμηνο: 

 
Πάγιο: 
Μονοφασικών παροχών                  11,44 € ανά τετράμηνο 
Τριφασικών παροχών                  23,08 € ανά τετράμηνο 
 
Ενέργεια 1Φ: 
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο:     0,08761 €/kWh 
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο:               0,11165 €/kWh 
 
Ενέργεια 3Φ: 
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο:     0,08761€/kWh 
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο:    0,11165 €/kWh 
 

 
1.3. Αν η κατανάλωση είναι 1601 έως 2000 kWh ανά τετράμηνο: 

 
Πάγιο:  
Μονοφασικών παροχών              15,18 € ανά τετράμηνο 
Τριφασικών παροχών               38,32 € ανά τετράμηνο  
 
Ενέργεια 1Φ: 
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο:               0,08761 €/kWh 
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο:              0,11165 €/kWh 
οι υπόλοιπες 400 kWh ανά τετράμηνο:              0,13705 €/kWh 
 
Ενέργεια 3Φ: 
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο:                0,08761€/kWh 
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο:               0,11165 €/kWh 
οι υπόλοιπες 400 kWh ανά τετράμηνο:               0,13705 €/kWh 
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1.4. Αν η κατανάλωση είναι 2001 έως 3000 kWh ανά τετράμηνο: 

 
Πάγιο: 
Μονοφασικών παροχών               46,38€ ανά τετράμηνο  
Τριφασικών παροχών                64,44 € ανά τετράμηνο 

 
Ενέργεια 1Φ: 
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο:     0,08925 €/kWh 
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο:    0,11373 €/kWh 
οι επόμενες 400 kWh ανά τετράμηνο:    0,13959 €/kWh 
οι υπόλοιπες 1000 kWh ανά τετράμηνο:    0,18674 €/kWh 
 
Ενέργεια 3Φ: 
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο:     0,08925 €/kWh 
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο:    0,11373 €/kWh 
οι υπόλοιπες 400 kWh ανά τετράμηνο:               0,13959 €/kWh 
οι υπόλοιπες 1000 kWh ανά τετράμηνο:    0,18674€/kWh 
 

1.5. Αν η κατανάλωση είναι 3001 kWh και άνω ανά τετράμηνο: 
 
Πάγιο: 
Μονοφασικών παροχών               46,38 € ανά τετράμηνο  
Τριφασικών παροχών                64,44 € ανά τετράμηνο 

 
Ενέργεια 1Φ: 
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο:     0,08981€/kWh 
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο:    0,11443 €/kWh 
οι επόμενες 400 kWh ανά τετράμηνο:    0,14045 €/kWh 
οι επόμενες 1000 kWh ανά τετράμηνο:    0,18790 €/kWh 
οι υπόλοιπες  kWh ανά τετράμηνο     0,18971 €/kWh 
                                         
 
Ενέργεια 3Φ: 
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο:     0,08981 €/kWh 
οι επόμενες 800 kWh ανά τετράμηνο:    0,11443 €/kWh 
οι επόμενες 400 kWh ανά τετράμηνο:    0,14045 €/kWh 
οι επόμενες 1000 kWh ανά τετράμηνο:    0,18790 €/kWh 
οι υπόλοιπες  kWh ανά τετράμηνο     0,18971 €/kWh 
 
 
 

2. Τιμολόγιο Γ1N 
 
Tετραμηνιαία χρέωση 
 

2.1. Ωράριο "κανονικής χρέωσης":  
Πάγιο, τιμές ενέργειας, ελάχιστη χρέωση: όπως στο τιμολόγιο Γ1 
 

2.2. Ωράριο "μειωμένης χρέωσης": 
Πάγιο (ανεξάρτητο του ωραρίου "κανονικής χρέωσης"):  3,98 € 
ενέργεια:        0,05279 €/kWh 
 
ελάχιστη χρέωση:       το πάγιο 
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3. Τιμολόγιο ΓT (Πολυτέκνων) 

 
Τετραμηνιαία χρέωση 
 
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες πολυτέκνων, εφ’ όσον έχουν ως προστατευόμενα μέλη 4 παιδιά και 
άνω καθώς και εφ΄ όσον καλύπτουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορηγήσεως του τιμολογίου 

 
Πάγιο:  
μονοφασικών παροχών:      2,06€ ανά τετράμηνο 
τριφασικών παροχών:       6,30 € ανά τετράμηνο 
 
Ενέργεια: 
Για πολύτεκνους με 4 προστατευόμενα παιδιά 
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο:    0,04457 €/kWh 
– οι επόμενες 1100 kWh ανά τετράμηνο:   0,07598 €/kWh 

 – οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο:    0,15746 €/kWh 
 
Για πολύτεκνους με 5 έως και 9 προστατευόμενα παιδιά 
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο:    0,04457 €/kWh 
– οι επόμενες 1600 kWh ανά τετράμηνο:   0,07598 €/kWh 
 – οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο:    0,15746 €/kWh 
 
Για πολύτεκνους με 10 και άνω προστατευόμενα παιδιά 
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο:    0,04457 €/kWh 
– οι επόμενες 2100 kWh ανά τετράμηνο:   0,07598 €/kWh 
 – οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο:    0,15746 €/kWh 

 
Eλάχιστη χρέωση: 
Mονοφασικών παροχών:                       6,32 € ανά τετράμηνο 
Tριφασικών παροχών:                                 12,64 € ανά τετράμηνο 

 



    7 

 
 
 
B. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 
1. Τιμολόγιο Γ21 
 

Τετραμηνιαία χρέωση 
 
πάγιο:         10,30 € 
ενέργεια:  Όλες οι kWh      0,14002 €/kWh 
 
ελάχιστη χρέωση:        το πάγιο 

 
 
2. Τιμολόγιο Γ22 

 
Mηνιαία χρέωση 
 
πάγιο:         3,28 € 
ισχύς:   χρεωστέα ζήτηση     2,4718 €/kW 
ενέργεια:  όλες οι kWh      0,11529 €/kWh 
 
ελάχιστη χρεωστέα ζήτηση: 18 kW 
ελάχιστη χρέωση: το πάγιο και η ισχύς των 18 kW 

 
Ειδικοί όροι τιμολογίου Γ22: 
Αν συνφ<0,95, τότε: ΧΖ =ΚΜΖ*{1+[(0,95/συνφ)-1]*1,6} 
Αν συνφ>=0,95, τότε: ΧΖ = ΚΜΖ, 

Όπου: 
XZ = Χρεωστέα Ζήτηση (kW) 
KMZ = Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση (kW) 
 

 
 
3. Τιμολόγιο Γ23 
 

Τετραμηνιαία χρέωση 
 
πάγιο:         20,14 € 
ενέργεια:  
- ωράριο "κανονικής χρέωσης"     0,18921 €/kWh 
- ωράριο "μειωμένης χρέωσης"    0,05925 €/kWh 
 
ελάχιστη χρέωση:         (ΣΙ)*2,3492 € 
όπου ΣΙ = Συμφωνημένη Ισχύς σε kVA 
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Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 

1. Τιμολόγιο Γ21/B 
 

Tετραμηνιαία χρέωση 
 
πάγιο:         9,60 € 
ενέργεια:  όλες οι kWh      0,13001 €/kWh 
 
ελάχιστη χρέωση:       το πάγιο 
 

 
2. Τιμολόγιο Γ22/Β 

 
Mηνιαία χρέωση 
 
πάγιο:         2,89 € 
ισχύς:   χρεωστέα ζήτηση     2,1581 €/kW 
ενέργεια:  όλες οι kWh      0,10039 €/kWh 

ελάχιστη τιμή χρεωστέας ζήτηση: 18 kW 
ελάχιστη χρέωση: το πάγιο και η ισχύς των 18 kW 

 
Ειδικοί όροι τιμολογίου Γ22Β: 
Αν συνφ<0,95, τότε: ΧΖ = ΚΜΖ*{1+[(0,95/συνφ)-1]*1,6} 
Αν συνφ>=0,95, τότε: ΧΖ = ΚΜΖ, 
 
Όπου: 
XZ = Χρεωστέα Ζήτηση (kW) 
KMZ = Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση (kW) 
 

 
3. Τιμολόγιο Γ23/B 
 

Τετραμηνιαία χρέωση 
 
πάγιο:         17,66 € 
ενέργεια: ωράριο "κανονικής χρέωσης"    0,16585 €/kWh 

ωράριο "μειωμένης χρέωσης"   0,05140 €/kWh 
 

ελάχιστη χρέωση:         (ΣΙ)*2,0534 € 
όπου ΣΙ = Συμφωνημένη Ισχύς σε kVA 
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Δ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΤΕΦ): 
 
 
1. Για τη "συμβατική περιοχή" τ. ΗΕΑΠ (ΕΦΑ) 

 
πάγιο:         0 € 
ενέργεια:          
- για φωτισμό:        0,13522 €/kWh 
- για κίνηση:       0,10865 €/kWh 

ελάχιστη μηνιαία χρέωση για φωτισμό (η αξία 2 kWh):  0,27 €    
ελάχιστη μηνιαία χρέωση για κίνηση (η αξία 5 kWh):   0,54 €  
   

2. Για την πόλη της Θεσσαλονίκης (ΕΦΘ) 
 

πάγιο:         0 € 
ενέργεια        0,11215 €/kWh 

ελάχιστη χρέωση:        0 € 
 
3. Για την υπόλοιπη χώρα (ΕΦΧ 
 

πάγιο:         0 € 
ενέργεια:        0,09761 €/kWh 

ελάχιστη χρέωση:       0 € 

 
 
 
Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 
Μηνιαία ή τετραμηνιαία χρέωση 

 
1. Άρδευσης Τ-33/ΧΤ (βασικό τιμολόγιο) 
 

πάγιο:         0 € 
ενέργεια: οι πρώτες 300*(ΜΖ) kWh    0,08194 €/kWh 

οι υπόλοιπες kWh     0,06539 €/kWh 

ελάχιστη ετήσια χρέωση:       10,9356*(ΜΖ) € 

όπου ΜΖ είναι η Μέγιστη Ζήτηση (σε kW) του συμπληρωθέντος 12μήνου 
 
2. Αποστράγγισης Τ-33Α/ΧΤ (βασικό τιμολόγιο) 
 

πάγιο:         0 € 
ενέργεια:        0,06937 €/kWh 

ελάχιστη χρέωση:       0 € 
 

3. Μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο ΜΑΤ/ΧΤ 
 

πάγιο:         0 € 
ενέργεια: όλες οι kWh (0,07385*0,60)    0,04431 €/kWh 

ελάχιστη χρέωση: 60% της ελαχίστης χρέωσης του βασικού τιμολογίου 
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ΣΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
 

 
1. Τ-49 

 
πάγιο:         0 € 
ενέργεια:  
- λυκόφως - λυκαυγές:      0,12086 €/kWh 
- λυκόφως - μεσονύκτιο:     0,14090 €/kWh 
 
ελάχιστη χρέωση:       0 € 
(εφαρμόζονται ειδικές εκπτώσεις) 
 

 
2. Τ-49/1 (συμβατικής περιοχής τ.ΗΕΑΠ) 

 
 
πάγιο:         0 € 
ενέργεια:        0,12162 €/kWh 
 
ελάχιστη χρέωση (η αξία 4 kWh):     0,49 €    
(εφαρμόζονται ειδικές εκπτώσεις) 
 

 
3. Γ-4 (Εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα μόνο σε Δήμους και Κοινότητες) 

 
 
πάγιο:                                               0 € 
ενέργεια:  
 λυκόφως - λυκαυγές:       0,09117 €/kWh 
 λυκόφως - μεσονύκτιο:      0,10642 €/kWh 
 
ελάχιστη χρέωση:       0 € 

 
 
 
Z. ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ: 
 
 
 Τ-49 ΟΛΠ (Δεν χορηγείται πλέον) 

 
Μηνιαία χρέωση 
 
πάγιο:         0 € 
ισχύς:                   11,1903 €/kW 
ενέργεια:         0,10192 €/kWh 
 
ελάχιστη χρέωση (η αξία 2 kWh):      0,20 € 

 
 
 


