ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Greek Environmental & Energy Network Α.Ε.
Πελάτες Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Περιλαμβάνουν το κόστος για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΧΤ)
GREEN BUSINESS (Γ21)

GREEN BUSINESS PLUS (Γ22)

GREEN BUSINESS N (Γ23/Γ23B)

Ενέργεια (€/KWh)

0,0995

0,0995

0,115

Ενέργεια (Ν) (€/KWh)

-

-

0,079

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΧΤ)
Χρέωση Ενέργειας (€/KWh)

Χρέωση Ενέργειας (Ν) (€/KWh)

GREEN HOME (Γ1)

0,0995

-

GREEN HOME PLUS (Γ1Ν)

0,0995

0,079

Α. Τα προγράμματα με μειωμένες χρεώσεις (Ν) παρέχουν προνομιακή χρέωση για συγκεκριμένες ζώνες κατανάλωσης.
Την περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου οι προνομιακές ζώνες είναι 15:00-17:00 & 02:00-08:00. Την περίοδο
από 1η Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου η προνομιακή ζώνη είναι 23:00-07:00.
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2.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Βάσει των Νόμων 2773/99 και 3426/05, όπως ισχύουν, και του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες προβλέπεται η διακριτή
αναγραφή των παρακάτω χρεώσεων επί των εντύπων λογαριασμών κατανάλωσης. Οι χρεώσεις αυτές εγκρίνονται από
την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος,
ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

GREEN BUSINESS
GREEN BUSINESS

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
για παροχή έως
και 25kVA
για παροχή
>25kVA

GREEN BUSINESS PLUS
GREEN BUSINESS PLUS
GREEN INDUSTRY

με μέτρηση μέγιστης
και άεργης ισχύος
για παροχή έως
και 25kVA

GREEN INDUSTRY PLUS
GREEN INDUSTRY PLUS
GREEN BUSINESS N

GREEN BUSINESS N

GREEN HOME

με μέτρηση μέγιστης
και άεργης ισχύος
για παροχή έως
και 25kVA
για παροχή
>25kVA χωρίς
μέτρηση
άεργου ισχύος
0-1600 kWh
1600-2000 kWh
2000–3000 kWh

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΠΧ

ΜΜΧ

(€/kVA)

(€/kWh)

0,53

0,00477

0,53

Λοιπές
Επιβαρύνσ
εις (€/kWh)

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.
(€/kWh)

ΜΜΧ

(€/kVA)

(€/kWh)

0,00007

1,47

0,0190

0,01824

0,01700

0,00477

0,00007

3,17

0,0190

0,01824

0,01700

0,53

0,00477

0,00007

3,17

0,0190

0,01824

0,01700

0,53

0,00477

0,00007

3,78

0,0167

0,01824

0,01700

0,53

0,00477

0,00007

1,47

0,0190

0,01824

0,01700

0,53

0,00477

0,00007

3,17

0,0190

0,01824

0,01700

0,53

0,00477

0,00007

3,78

0,0167

0,01824

0,01700

0,53

0,00477

0,00007

1,47

0,0190

0,01824

0,01700

0,53

0,00477

0,00007

3,17

0,0190

0,01824

0,01700

0,13

0,00527

0,00007

0,54

0,0213

0,13

0,00527

0,00007

0,54

0,0213

>3000 kWh
0-1600 kWh
1600-2000 kWh
GREEN HOME PLUS

ΥΚΩ
(€/kWh)

ΜΠΧ

2000–3000 kWh
>3000 kWh

0,0069
0,05
0,085
0,085
0,0069
/0,0069 (N)
0,05
/0,05 (N)
0,085
/0,085 (N)
0,085
/0,085 (N)

0,01700

0,01700

Α. ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Για Χρήση Δικτύου: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου
Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (Σύστημα Μεταφοράς). Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος
παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία Πάγια
Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ), εκφράζονται σε €/kWh/έτος και σε €/kWh αντίστοιχα. Ο
υπολογισμός της υπόψη χρέωσης γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: [ΜΠΧ (€/kVA/έτος) x kVA x Ημέρες/365] + [kWh x ΜΜΧ
(€/kWh)].
Για Λοιπές Επιβαρύνσεις: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς, τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς και τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος. Ο υπολογισμός τους γίνεται ως
εξής: kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh).

Β. ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής
Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της
κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
(ΜΜΧ), εκφράζονται σε €/kVA/έτος και σε €/kWh αντίστοιχα. Σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη
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ισχύ, στη μεταβλητή χρέωση υπεισέρχεται και ο συντελεστής ισχύος (συνφ). Για τους λοιπούς πελάτες ο συντελεστής
ισχύος λαμβάνεται ίσος με την μονάδα (συνφ=1). Ο υπολογισμός της γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: [ΜΠΧ (€/kVA/έτος)
x kVA x Ημέρες/365] + [kWh x ΜΜΧ (€/kWh) / συνφ].

Γ. ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ)
Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07) οι υπηρεσίες: α)
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία
πελατών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας και β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους
πελάτες, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η χρέωσή τους γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:
kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh).

Δ. Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.
Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ της τιμής που δικαιούνται οι παραγωγοί αυτοί και της
τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Οριακή Τιμή Συστήματος). Αποτελεί τη συνεισφορά
όλων μας στην προώθηση των ΑΠΕ. Ο υπολογισμός του γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: kWh x Μοναδιαία Χρέωση
(€/kWh).

3. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Ειδικό Τέλος Εκτέλεσης Τελωνειακών Υπηρεσιών (ΔΕΤΕ) σύμφωνα με
τους Ν.3833/10 και Ν.2093/92 επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια. Η χρέωση για Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
είναι 0,0022 €/kWh για οικιακή χρήση και 0,005 €/kWh για επιχειρηματική χρήση. Η χρέωση για το Ειδικό Τέλος
Εκτέλεσης Τελωνειακών Υπηρεσιών (ΔΕΤΕ) υπολογίζεται ως το 5‰ του ποσού που προκύπτει από το άθροισμα του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο εκκαθάρισης.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Ο Λογαριασμός της GREEN είναι μηνιαίος για τα προγράμματα GREEN BUSINESS, GREEN BUSINESS PLUS, GREEN
HOME και GREEN HOME PLUS.
B. Η εκκαθάριση των μετρήσεων πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει η Greek Environmental & Energy
Network A.E. από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη μέτρηση εκδίδεται
λογαριασμός ΕΝΑΝΤΙ με βάση τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης του κάθε πελάτη.
Γ. Οι χρεώσεις που αναγράφονται στους πίνακες δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Οι χρεώσεις υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6%.
Δ. Το άθροισμα των χρεώσεων στρογγυλοποιείται σε λεπτά του ευρώ (€).

* Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 01.01.2020, σε συνδυασμό με τους Γενικούς Όρους που αναγράφονται στη Σύμβαση Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Greek Environmental & Energy Network A.E., οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.green.com.gr.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Greek Environmental & Energy Network Α.Ε.
Πελάτες Μέσης Τάσης (ΜΤ)
1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση που μια επιχείρησή είναι συνδεδεμένη υπό Μέση Τάση (ΜΤ) στις κατηγορίες Β1, Β2, Β1Β, Β2Β, μετά από
μελέτη των τελευταίων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και ανάλυση του καταναλωτικού προφίλ, μπορούμε να
προχωρήσουμε στη σύνταξη της Οικονομικής μας Προσφοράς για την Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στις
εγκαταστάσεις της.

2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Βάσει των Νόμων 2773/99 και 3426/05, όπως ισχύουν και του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες προβλέπεται η διακριτή
αναγραφή των παρακάτω χρεώσεων επί των εντύπων λογαριασμών κατανάλωσης. Οι χρεώσεις αυτές εγκρίνονται από
την Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος,
ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(€/ΜW)

GREEN MEDIUM
VOLTAGE
GREEN MEDIUM
VOLTAGE

Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/KWh)

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΠΧ (€/ΜW)

ΜΜΧ

ΥΚΩ

Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.

(€/KWh)

(€/KWh)

(€/KW)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

1,329

0,00007

1,179

0,0029

0,01790

0,00878

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

1,329

0,00007

1,179

0,0029

0,00691

0,00878

Α. ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για Χρήση Δικτύου: Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου
Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από τα εργοστάσια παραγωγής
στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση, βάσει της καταμετρηθείσας Μέγιστης
Ζήτησης (MΑ) της περιόδου κατανάλωσης μεταξύ 11:00-14:00. Η αντίστοιχη Μοναδιαία Χρέωση Ισχύος, εκφράζεται σε
€/KW/Μήνας.
Ο υπολογισμός της υπόψη χρέωσης γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: (€/KW/Μήνα) x ΜΑ ( KW) x Ημέρες/30.
Για Λοιπές Επιβαρύνσεις: Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς, τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς και τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος. Ο υπολογισμός τους γίνεται ως
εξής:
kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh).

Β. ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής
Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της καταμετρηθείσας Μέγιστης Ζήτησης (MΑ) της περιόδου κατανάλωσης
μεταξύ 11:00-14:00) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης). Οι αντίστοιχες μοναδιαίες χρεώσεις, Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση (ΜΠΧ) και Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση (ΜΜΧ), εκφράζονται σε €/KW/Μήνα και σε €/KWh αντίστοιχα.
Στη μεταβλητή χρέωση υπεισέρχεται και ο συντελεστής ισχύος (συνφ). Ο υπολογισμός της γίνεται με τον ακόλουθο
τύπο:
[ΜΠΧ (€/KW/Μήνα) x KW x Ημέρες/30] + [kWh x ΜΜΧ (€/kWh) / συνφ].

Γ. ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ)

Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07) οι υπηρεσίες: α)
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία
πελατών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας και β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους
πελάτες, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η χρέωσή τους γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:
kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh).
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Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ

Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ της τιμής που δικαιούνται οι παραγωγοί αυτοί και της
τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Οριακή Τιμή Συστήματος). Αποτελεί τη συνεισφορά
όλων μας στην προώθηση των ΑΠΕ. Ο υπολογισμός του γίνεται με τον ακόλουθο τύπο:
kWh x Μοναδιαία Χρέωση (€/kWh).

3. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Ειδικό Τέλος Εκτέλεσης Τελωνειακών Υπηρεσιών (ΔΕΤΕ) σύμφωνα με
τους Ν.3833/10 και Ν.2093/92 επιβάλλονται στην ηλεκτρική ενέργεια. Η χρέωση για Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
είναι 0,0022 €/kWh για οικιακή χρήση και 0,005 €/kWh για επιχειρηματική χρήση. Η χρέωση για το Ειδικό Τέλος
Εκτέλεσης Τελωνειακών Υπηρεσιών (ΔΕΤΕ) υπολογίζεται ως το 5‰ του ποσού που προκύπτει από το άθροισμα του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και της αξίας κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο εκκαθάρισης.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Ο Λογαριασμός της GREEN είναι μηνιαίος για τα προγράμματα GREEN Medium Voltage.
B. Η εκκαθάριση των μετρήσεων πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει η Greek Environmental & Energy
Network A.E. από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ).
Γ. Οι χρεώσεις που αναγράφονται στους πίνακες δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Οι χρεώσεις υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 6%.
Δ. Το άθροισμα των χρεώσεων στρογγυλοποιείται σε λεπτά του ευρώ (€).
*Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 01.01.2020 σε συνδυασμό με τους Γενικούς Όρους που αναγράφονται στη Σύμβαση Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Greek Environmental & Energy Network A.E., οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.green.com.gr.
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