
 
 

1 
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 138 του Ν.4951/2022 - ΦΕΚ Α' 129/04.07.2022), για την χρονική περίοδο 01/08/2022 – 
01/07/2023 αναστέλλεται η χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα προγράμματα ρεύματος ELPEDISON και οι χρεώσεις 
προμήθειας κάθε μήνα θα δημοσιεύονται την 20η του προηγούμενου μήνα.  
 
Η ρήτρα αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας δύναται να επανέλθει εκ νέου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 6 της σύμβασης 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

 

Σε όλα τα προγράμματα αποδίδεται και η μηνιαία Κρατική Επιδότηση όπως αυτή 
ανακοινώνεται κάθε φορά. 
 
Στους επόμενους πίνακες, παρουσιάζονται οι τιμοκατάλογοι των προϊόντων ρεύματος ELPEDISON για το μήνα Φεβρουάριο. 
 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 
Οικιακά τιμολόγια 
 
Στα “Λοιπά Οικιακά προγράμματα” περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προγράμματα: 24 Ώρες Νυχτερινό, 24 Ώρες Νυχτερινό Protect, 
ELPEDISON FREE, ELPEDISON MAX, Elpedison Φοιτητικό, Drive Green Electricity, ElectricityHome Day "Promo Εξοχικό", ElectricityHome 
Night "Promo Εξοχικό" και τυχόν προγράμματα, τα οποία δεν αναφέρονται παρακάτω. 
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Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης 

για μηνιαία καταναλώση βάσει κλίμακας1

(€/kWh)

(5) 

Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση 

για μηνιαία καταναλώση βάσει κλίμακας2 

(€/kWh)

(5)=(3)+(4)

0,1950
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh
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Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1483 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1483 €/kWh

ElectricityHome 

Night 
-

Νύχτας 0,1883 - 0,1883

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

-Ημέρας 0,1950 0,1950

ELPEDISON 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ Day
5,00 0,2277 -0,0600 0,1677

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1277 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1277 €/kWh  
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0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1277

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1677

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1677

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1211

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1611

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1611

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1550

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1950

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1950

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1550

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1950

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1950

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1483

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1883

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1883

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1050

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1450

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1450

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1550

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1950

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1950

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1550

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1950

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1950

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1483

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,1883

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,1883

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1951

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,2351

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,2351

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1951

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,2351

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,2351

0-500 kWh -0,0400 0-500 kWh 0,1884

501-1.000 kWh 0,0000 501-1.000 kWh 0,2284

>1.000 kWh 0,0000 >1.000 kWh 0,2284

Λοιπά οικιακά 

προγράμματα Day
-

5,00

ELPEDISON 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ Night

Ημέρας 0,2277 -0,0600 0,1677

Βασικός 

Τιμοκατάλογος 

Day3

5,00

5,00

1,00

0,1950

0,2351

-Λοιπά οικιακά 

προγράμματα 

Night

Ημέρας 0,1950

Βασικός 

Τιμοκατάλογος 

Night3

Ημέρας 0,2351 -

Νύχτας 0,2284 -

Νύχτας 0,1883

ElectricityHome 

Protect Day 
1,00 0,1950 - 0,1950

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1483 €/kWh

Νύχτας 0,1883 -

ElectricityHome 

Protect Night 

0,1883

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

0,1950

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1483 €/kWh

Ημέρας 0,1950 -

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1277 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1277 €/kWh

Νύχτας 0,2211 -0,0600 0,1611
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1211 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1211 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

0,2284
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1884 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1884 €/kWh

- 0,2351
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1951 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1951 €/kWh

0,2351

- 0,1950
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1951 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1951 €/kWh

- 0,1950
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1550 €/kWh

- 0,1883
Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1483 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1483 €/kWh

ELPEDISON 

ECONOMY
- 0,1450 - 0,1450

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1050 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική κρατική 

επιδότηση για την κλίμακα 501-1.000kWh διαμορφώνεται σε: 0,04 €/kWh

Σε περίπτωση επίτευξης στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης, η τελική χρέωση

κατόπιν της αυξημένης κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται σε: 0,1050 €/kWh
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1. Οι κλίμακες κατανάλωσης για το ύψος της Κρατικής Επιδότησης μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης αναφέρονται σε 
συνολική μηνιαία κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένης ημερήσιας και νυχτερινής, κι ορίζονται σε επίπεδο μήνα σύμφωνα με 
τις εκάστοτε αποφάσεις και κατευθύνσεις της Πολιτείας, ιδίως του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 

2. Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις καθώς και τις 
επιπλέον εκπτώσεις που δύναται να προσφέρει ο Προμηθευτής και οι οποίες αφορούν ειδικές κατηγορίες καταναλωτών π.χ. 
εκπτώσεις σε νέους πελάτες. 

3. Ως «Βασικός Τιμοκατάλογος» ορίζεται το τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πελάτες, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς 
«Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου» (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011). 

 
 

Κοινωνικά οικιακά τιμολόγια (ΚΟΤ) 

Στα “Λοιπά Οικιακά προγράμματα” περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προγράμματα: 24 Ώρες Νυχτερινό, 24 Ώρες Νυχτερινό Protect, 
ELPEDISON FREE, ELPEDISON MAX, Elpedison Φοιτητικό, Drive Green Electricity, ElectricityHome Day "Promo Εξοχικό", ElectricityHome 
Night "Promo Εξοχικό" και τυχόν προγράμματα, τα οποία δεν αναφέρονται παρακάτω. 
 

ΚΟΤ Α ΚΟΤ Β ΚΟΤ Α ΚΟΤ Β ΚΟΤ Α ΚΟΤ Β

ElectricityHome Day - - -0,075 -0,045 0,1200 0,1500 -0,0880 0,0320 0,0620 

Ημέρας 0,1950 - -0,075 -0,045 0,1200 0,1500 -0,0880 0,0320 0,0620 

Νύχτας 0,1883 - -0,075 -0,045 0,1133 0,1433 -0,0880 0,0253 0,0553 

ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ Day 5,00 -0,0600 -0,075 -0,045 0,0927 0,1227 -0,0880 0,0047 0,0347 

Ημέρας 0,2277 -0,0600 -0,075 -0,045 0,0927 0,1227 -0,0880 0,0047 0,0347 

Νύχτας 0,2211 -0,0600 -0,075 -0,045 0,0861 0,1161 -0,0880 -0,0019 0,0281 

ElectricityHome Protect 

Day 
1,00 - -0,075 -0,045 0,1200 0,1500 -0,0880 0,0320 0,0620 

Ημέρας 0,1950 - -0,075 -0,045 0,1200 0,1500 -0,0880 0,0320 0,0620 

Νύχτας 0,1883 - -0,075 -0,045 0,1133 0,1433 -0,0880 0,0253 0,0553 

ELPEDISON ECONOMY - - -0,075 -0,045 0,0700 0,1000 -0,0880 -0,0180 0,0120 

Λοιπά οικιακά 

προγράμματα Day
- - -0,075 -0,045 0,1200 0,1500 -0,0880 0,0320 0,0620 

Ημέρας 0,1950 - -0,075 -0,045 0,1200 0,1500 -0,0880 0,0320 0,0620 

Νύχτας 0,1883 - -0,075 -0,045 0,1133 0,1433 -0,0880 0,0253 0,0553 

Βασικός Τιμοκατάλογος 

Day3 5,00 - -0,075 -0,045 0,1601 0,1901 -0,0880 0,0721 0,1021 

Ημέρας 0,2351 - -0,075 -0,045 0,1601 0,1901 -0,0880 0,0721 0,1021 

Νύχτας 0,2284 - -0,075 -0,045 0,1534 0,1834 -0,0880 0,0654 0,0954 

0,1950

ElectricityHome Protect 

Night 
1,00

0,2351

Βασικός Τιμοκατάλογος 

Night3 5,00

0,2277

ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

Night
5,00

0,1950

Λοιπά οικιακά 

προγράμματα Night
-

ElectricityHome Night 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

KOT

(1) 

Πάγιες 

Χρεώσεις 

(€/μήνα)

(2α) 

Δημοσιευμένη 

Αρχική Τιμή 

Χρέωσης 

Προμήθειας 

(€/kWh)

0,1450

(2β) 

Έκπτωση 

Συνέπειας 

(€/kWh)

-

(3) 

Χρέωση Προμήθειας 

Elpedison 

Συμπεριλαμβανομένων 

των Εκπτώσεων

(€/kWh)

 (3)=(2α)+(2β)+(2γ)             

(4) 

Κρατική 

Επιδότηση 

μέσω του 

Ταμείου 

Ενεργειακής 

Μετάβασης1

(€/kWh)

(5) 

Τελική Τιμή Χρέωσης 

Προμήθειας μετά την 

Κρατική Επιδότηση2

(€/kWh)

(5)=(3)+(4)

0,1950

(2γ) 

Έκπτωση ΚΟΤ 

(€/kWh)

 
 

1. Οι κλίμακες κατανάλωσης για το ύψος της Κρατικής Επιδότησης μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης ορίζονται σε 
επίπεδο μήνα σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις και κατευθύνσεις της Πολιτείας, ιδίως του Υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος. 

2. Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις καθώς και τις 
επιπλέον εκπτώσεις που δύναται να προσφέρει ο Προμηθευτής και οι οποίες αφορούν ειδικές κατηγορίες καταναλωτών π.χ. 
εκπτώσεις σε νέους πελάτες. 

3. Ως «Βασικός Τιμοκατάλογος» ορίζεται το τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πελάτες, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς 
«Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου» (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011). 
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Επαγγελματικά τιμολόγια έως 35kVA    
 
Στα “Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα” περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προγράμματα: ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ for Business, ELPEDISON 
FREE for Business , ELPEDISON MAX for Business, 24 Ώρες Νυχτερινό Κοινόχρηστο, DriveGreen Electricity Κοινόχρηστο και τυχόν 
προγράμματα, τα οποία δεν αναφέρονται παρακάτω. 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 35kVA

(1) 

Πάγιες 

Χρεώσεις 

(€/μήνα)

(2β) 

Έκπτωση 

Συνέπειας 

(€/kWh)

(3) 

Χρέωση 

Προμήθειας 

Elpedison 

Συμπεριλαμβαν

ομένων των 

Εκπτώσεων 

(€/kWh) 

(3)=(2α)+(2β)

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1672

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1672

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1672

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1672

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1560

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1560

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1826

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1826

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1320

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1320

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1372

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1372

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1672

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1672

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1560

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1560

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1826

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1826

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1320

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1320

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,2094

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,2094

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,2121

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,2121

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,2364

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,2364

0-2.000 kWh -0,0200 0-2.000 kWh 0,1864

>2.000 kWh -0,0200 >2.000 kWh 0,1864
- 0,2064

- 0,2564

- 0,2294

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ22 5,00 0,2321 - 0,2321

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ21 5,00 0,2294

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ23 5,00

Ημέρας 0,2564

Νύχτας 0,2064

-0,0200 0,1760

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ23 5,00

Ημέρας 0,2226

Νύχτας 0,1720

-0,0200

-0,0200

0,2026

0,1520

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ22 5,00 0,1960

-0,0200

-0,0200

0,2026

0,1520

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ21 - 0,2072 -0,0200 0,1872

Ημέρας 0,2226

ElectricityBusiness 3 5,00

Νύχτας 0,1720

ELPEDISON ECONOMY for Business - 0,1572 - 0,1572

-0,0200 0,1872

ElectricityBusiness 2 5,00 0,1960 -0,0200 0,1760

(4) 

Κρατική Επιδότηση

μέσω του Ταμείου

Ενεργειακής 

Μετάβασης για μηνιαία 

καταναλώση βάσει κλίμακας1

(€/kWh)

(5) 

Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας 

μετά την Κρατική Επιδότηση2 

(€/kWh) 

(5)=(3)+(4)

ElectricityBusiness 1 - 0,2072 -0,0200 0,1872

ElectricityBusiness 1 Protect 1,00 0,2072

(2α) 

Δημοσιευμένη 

Αρχική Τιμή 

Χρέωσης 

Προμήθειας 

(€/kWh)

 
 

1. Οι κλίμακες κατανάλωσης για το ύψος της Κρατικής Επιδότησης μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης αναφέρονται σε 
συνολική μηνιαία κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένης ημερήσιας και νυχτερινής, κι ορίζονται σε επίπεδο μήνα σύμφωνα με 
τις εκάστοτε αποφάσεις και κατευθύνσεις της Πολιτείας, ιδίως του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 

2. Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις καθώς και τις 
επιπλέον εκπτώσεις που δύναται να προσφέρει ο Προμηθευτής και οι οποίες αφορούν ειδικές κατηγορίες καταναλωτών π.χ. 
εκπτώσεις σε νέους πελάτες. 

3. Ως «Βασικός Τιμοκατάλογος» ορίζεται το τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πελάτες, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς 
«Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου» (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), ώστε να διασφαλίζεται η 
συνέχιση της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους. 
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Επαγγελματικά τιμολόγια πάνω από 35kVA    
 
Στα “Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα” περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προγράμματα: ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ for Business, ELPEDISON 
FREE for Business , ELPEDISON MAX for Business, 24 Ώρες Νυχτερινό Κοινόχρηστο, DriveGreen Electricity Κοινόχρηστο και τυχόν 
προγράμματα, τα οποία δεν αναφέρονται παρακάτω. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 35kVA

(1) 

Πάγιες 

Χρεώσεις 

(€/μήνα)

(2β) 

Έκπτωση 

Συνέπειας 

(€/kWh)

(3) 

Χρέωση 

Προμήθειας 

Elpedison 

Συμπεριλαμβαν

ομένων των 

Εκπτώσεων 

(€/kWh) 

(3)=(2α)+(2β)

ElectricityBusiness 1 - -0,0200 0,1872

ElectricityBusiness 1 Protect 1,00 -0,0200 0,1872

ElectricityBusiness 2 5,00 -0,0200 0,1760

Ημέρας 0,2226 -0,0200 0,2026

Νύχτας 0,1720 -0,0200 0,1520

ELPEDISON ECONOMY for Business - - 0,1572

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ21 - -0,0200 0,1872

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ22 5,00 -0,0200 0,1760

Ημέρας 0,2226 -0,0200 0,2026

Νύχτας 0,1720 -0,0200 0,1520

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ21 5,00 - 0,2294

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ22 5,00 - 0,2321

Ημέρας 0,2564 - 0,2564

Νύχτας 0,2064 - 0,2064

0,1672

0,1672

-0,0200

0,1672

0,1672

0,1672

0,1672

0,1672

0,1672

-0,0200

-0,0200

-0,0200

(4) 

Κρατική Επιδότηση

μέσω του Ταμείου

Ενεργειακής Μετάβασης1

(€/kWh)

-0,0200

-0,0200

-0,0200

-0,0200

(5) 

Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας 

μετά την 

Κρατική Επιδότηση2

(€/kWh) 

(5)=(3)+(4)

0,1672

0,1672

0,1672

0,1672

-0,0200

-0,0200

-0,0200

-0,0200

-0,0200

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ23

0,2294

0,2321

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ23 5,00

5,00

5,00

0,2072

0,1960

0,1572

(2α) 

Δημοσιευμένη 

Αρχική Τιμή 

Χρέωσης 

Προμήθειας 

(€/kWh)

ElectricityBusiness 3

0,2072

0,2072

0,1960

-0,0200 0,1672

0,1672

 
 

1. Οι κλίμακες κατανάλωσης για το ύψος της Κρατικής Επιδότησης μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης ορίζονται σε 
επίπεδο μήνα σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις και κατευθύνσεις της Πολιτείας, ιδίως του Υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος. 

2. Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις καθώς και τις 
επιπλέον εκπτώσεις που δύναται να προσφέρει ο Προμηθευτής και οι οποίες αφορούν ειδικές κατηγορίες καταναλωτών π.χ. 
εκπτώσεις σε νέους πελάτες. 

3. Ως «Βασικός Τιμοκατάλογος» ορίζεται το τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πελάτες, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς 
«Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου» (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011). 
 

 

Αγροτικά τιμολόγια   
 
Στα “Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα” περιλαμβάνονται τα ακόλουθα προγράμματα: ELPEDISON ΣΥΝΕΠΕΙΑ for Business, ELPEDISON 
FREE for Business , ELPEDISON MAX for Business, 24 Ώρες Νυχτερινό Κοινόχρηστο, DriveGreen Electricity Κοινόχρηστο και τυχόν 
προγράμματα, τα οποία δεν αναφέρονται παρακάτω. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ

(1) 

Πάγιες 

Χρεώσεις 

(€/μήνα)

(2β) 

Έκπτωση 

Συνέπειας 

(€/kWh)

(3) 

Χρέωση 

Προμήθειας 

Elpedison 

Συμπεριλαμβαν

ομένων των 

Εκπτώσεων 

(€/kWh) 

(3)=(2α)+(2β)

ElectricityBusiness 1 - -0,0200 0,1872

ElectricityBusiness 1 Protect 1,00 -0,0200 0,1872

ElectricityBusiness 2 5,00 -0,0200 0,1760

Ημέρας 0,2226 -0,0200 0,2026

Νύχτας 0,1720 -0,0200 0,1520

ELPEDISON ECONOMY for Business - - 0,1572

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ21 - -0,0200 0,1872

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ22 5,00 -0,0200 0,1760

Ημέρας 0,2226 -0,0200 0,2026

Νύχτας 0,1720 -0,0200 0,1520

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ21 5,00 - 0,2294

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ22 5,00 - 0,2321

Ημέρας 0,2564 - 0,2564

Νύχτας 0,2064 - 0,2064

0,1472

(4) 

Κρατική Επιδότηση

μέσω του Ταμείου

Ενεργειακής Μετάβασης1

(€/kWh)

-0,0400

-0,0400

-0,0400

-0,0400

-0,0400

-0,0400

5,00
-0,0400

(5) 

Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας 

μετά την 

Κρατική Επιδότηση2

(€/kWh) 

(5)=(3)+(4)

0,1472

0,1472

0,1472

0,1472

0,1472
ElectricityBusiness 3 5,00

(2α) 

Δημοσιευμένη 

Αρχική Τιμή 

Χρέωσης 

Προμήθειας 

(€/kWh)

Λοιπά Επαγγελματικά προγράμματα Γ23

0,2072

0,2072

0,1960

Βασικός Τιμοκατάλογος3 - Γ23

0,2072

0,1960

5,00

0,2294

0,2321

0,1572 -0,0400 0,1472

0,1472

0,1472

0,1472

0,1472

0,1472

0,1472

-0,0400

-0,0400

-0,0400

-0,0400

-0,0400

-0,0400

0,1472

 

1. Οι κλίμακες κατανάλωσης για το ύψος της Κρατικής Επιδότησης μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης ορίζονται σε 
επίπεδο μήνα σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις και κατευθύνσεις της Πολιτείας, ιδίως του Υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος. 

2. Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις καθώς και τις 
επιπλέον εκπτώσεις που δύναται να προσφέρει ο Προμηθευτής και οι οποίες αφορούν ειδικές κατηγορίες καταναλωτών π.χ. 
εκπτώσεις σε νέους πελάτες. 

3. Ως «Βασικός Τιμοκατάλογος» ορίζεται το τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πελάτες, οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς 
«Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου» (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011). 
 

 

Επαγγελματικά τιμολόγια μέσης τάσης   
 

MV - Διασυνδεδεμένο 0,2327 -0,0200 0,2127

MV - Μη διασυνδεδεμένο 0,2355 -0,0200 0,215

MV - Κρήτη 0,2293 -0,0200 0,209

(4)                                

Τελική Τιμή Χρέωσης 

Προμήθειας μετά την 

Κρατική Επιδότηση 

(€/KWh) 

(4)=(2)+(3)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

(2)           

Δημοσιευμένη Αρχική Τιμή 

Χρέωσης Προμήθειας  

(€/KWh)

ElectricityBusiness Large

(3)                 

 Κρατική Επιδότηση

μέσω του Ταμείου

Ενεργειακής 

Μετάβασης1

(€/KWh)

 

1. Οι κλίμακες κατανάλωσης για το ύψος της Κρατικής Επιδότησης μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης ορίζονται σε 
επίπεδο μήνα σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις και κατευθύνσεις της Πολιτείας, ιδίως του Υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος. 


