Το ΔΕΗ myHomeEnter είναι το νέο προϊόν της ΔΕΗ που απευθύνεται σε όλους τους Οικιακούς πελάτες
ανεξάρτητα από το μετρητή που διαθέτουν. Με το ΔΕΗ myHomeEnter έχετε:
−

Σταθερότητα στις χρεώσεις ενέργειας

−

Ενιαίο πάγιο

−

Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας

−

Χρέωση ενέργειας χωρίς κλιμάκια κατανάλωσης

−

Σταθερότητα των τιμών, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

−

Έκπτωση 2% σε περίπτωση αυτόματης πληρωμής λογαριασμών με πάγια εντολή

−

Χωρίς ελάχιστη χρέωση

−

Ευελιξία με 12μηνη διάρκεια σύμβασης

Επιπλέον στους συνεπείς πελάτες, παρέχεται έκπτωση 5% στις χρεώσεις προμήθειας του λογαριασμού για το
χρονικό διάστημα ισχύος της.
Χρεώσεις Προμήθειας
Περιλαμβάνουν το κόστος και τις λοιπές δαπάνες της ΔΕΗ για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους
πελάτες.
Κατανάλωση

Χρεώσεις Ενέργειας

Πάγιο

(kWh)

(€ / kWh)

(€/μήνα)

Όλες οι kWh ημέρας

0,24500
3,0

Όλες οι kWh νύχτας
(για πελάτες που έχουν νυχτερινό μετρητή)

0,18000

Διευκρινίσεις
• Το ΔΕΗ myHomeEnter αφορά περίοδο μήνα (συγκεκριμένα, 30 ημερών). Εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο, τότε η χρέωση
παγίου υπολογίζεται αναλογικά, χρησιμοποιώντας το συντελεστή Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης /30 ημέρες.
• Το ΔΕΗ myHomeEnter παρέχεται και σε δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης και
Ευάλωτους Πελάτες καθώς και σε πελάτες με ενεργή Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού με την ΔΕΗ, με εξαίρεση την παροχή έκπτωσης
συνέπειας 5% στις χρεώσεις προμήθειας του λογαριασμού για το χρονικό διάστημα ισχύος της.
• 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.
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Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις1
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.

Κατανάλωση
(kWh)

Σύστημα Μεταφοράς
Χρέωση Ισχύος
€/kVA*ΣΙ/έτος

Δίκτυο Διανομής

Χρέωση Ενέργειας

Χρέωση Ισχύος

Χρέωση Ενέργειας

Λοιπές
Χρεώσεις

€/kWh

€/kVA*ΣΙ/έτος

€/kWh

(€/kWh)

ΕΤΜΕΑΡ

ΥΚΩ

(€/kWh)

(€/kWh)

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Ημέρας
Οι πρώτες 1600

0,0069

(0-1600)
Οι επόμενες 400
(1601-2000)

0,13

0,0056

0,52

0,0213

0,00007

0,017

Όλες οι υπόλοιπες

0,0500

0,0850

(2001 και άνω)
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Ημέρας δικαιούχων ΚΟΤ
Όλη η ενέργεια

-

0,00602

-

0,0237

0,00007

0,017

-

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Νύχτας & ζώνης μειωμένης χρέωσης (για πελάτες που έχουν νυχτερινό μετρητή)
Οι πρώτες 1600

0,0069

(0-1600)
Οι επόμενες 400
(1601-2000)
Όλες οι υπόλοιπες
(2001 και άνω)

0,00007

0,017

0,0150

0,030

Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής

1.Ισχύς Χρεώσεων: Σύστημα Μεταφοράς από 1.8.2021, Δίκτυο Διανομής από 1.4.2020,Λοιπών Χρεώσεων από 1.12.2016, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019 & ΥΚΩ από
1.1.2018.
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