
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 
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 Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων: Ημέρας από 1.2.2016, Νύχτας από 1.2.2013, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2016.

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