
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 

 

Οι ώρες ενάρξεως και λήξεως του νυκτερινού οικιακού τιμολογίου από 01.11.2013 έως 

30.04.2014 έχουν ως εξής: 

1. Για τους οικιακούς πελάτες που διαμένουν: 

 σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες του Νομού Αττικής  

 στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων: Αγρινίου, Αιγίου, Αιτωλικού, Ακτίου, 

Αλεξανδρούπολης, Αλμυρού Μαγνησίας, Αμαλιάδας, Αμυνταίου, Αμφίκλειας, 

Άμφισσας, Αξιούπολης, Άργους, Άρτας, Βέροιας, Βόλου, Γιαννιτσών, Γρεβενών, 

Διδυμοτείχου, Διστόμου, Δομοκού, Δράμας, Έδεσσας, Ηγουμενίτσας, Θήβας, 

Ιάσμου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, 

Κασσάνδρειας, Καστοριάς, Κατερίνης, Κιάτου, Κιλκίς, Κοζάνης, Κομοτηνής, 

Κορίνθου, Κρανιδίου, Κυπαρισσίας, Λαγκαδά, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, 

Λιβαδειάς, Νικήτης, Μολάων, Μουδανιών, Ναυπάκτου, Ναυπλίου, Νάουσας, 

Ξάνθης, Ξυλόκαστρου, Πάτρας, Πλαταμώνος, Πολυγύρου, Πρέβεζας, Προβατώνα, 

Πτολεμαΐδας , Πύλου, Πύργου, Οινοφύτων, Ορεστιάδας, Σερρών, Σιδηροκάστρου, 

Σοφάδων, Σκάλας, Σκύδρας, Σπάρτης, Σταγείρων, Στυλίδας, Σχηματαρίου, Τρικάλων, 

Τρίπολης, Φλώρινας     

 στα νησιά Εύβοια,  Κέα, Κέρκυρα, Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο 

το νυκτερινό τιμολόγιο εφαρμόζεται με 2 ωράρια: 

1.1. Το συνεχές ωράριο (23:00–07:00) διαρκείας 8 ωρών. Αυτό θα ισχύσει για όσους 

καταναλωτές  το χρησιμοποιούν ήδη και δεν επιθυμούν να το αλλάξουν. 

1.2. Το τμηματικό ωράριο, δηλαδή 2 ώρες το απόγευμα (15:00-17:00) και 6 ώρες τη 

νύχτα (02:00–08:00), δηλαδή 8 ώρες συνολικά. Αυτό θα ισχύσει για τις εξής ομάδες 

καταναλωτών:  

 Τους καταναλωτές που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το τμηματικό ωράριο 02:00-

08:00 και 15:00-17:00 μέχρι 30.04.2013. 

 Τους νέους  καταναλωτές  που ζητούν νυκτερινό τιμολόγιο, οι οποίοι θα λαμβάνουν 

αυτό το ωράριο και μόνο. 

 Τους καταναλωτές που έχουν το συνεχές και επιθυμούν  να το αλλάξουν και να 

λάβουν το τμηματικό (οι οποίοι όμως δεν μπορούν πλέον να επανέλθουν στο 

συνεχές ωράριο). 



2. Για τους οικιακούς καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης το 

νυκτερινό τιμολόγιο εφαρμόζεται με  2 ωράρια: 

2.1. Το συνεχές ωράριο (23:00-07:00). Αυτό θα ισχύσει για  όσους  καταναλωτές 

χρησιμοποιούν ήδη αυτό το ωράριο και δεν επιθυμούν να το αλλάξουν. 

2.2. Το νυκτερινό τιμολόγιο με τμηματικό ωράριο 02:00–08:00 και 15:00–17:00 (8 ώρες 

στο 24ωρο). Αυτό θα ισχύσει για τους καταναλωτές που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το το 

τμηματικό ωράριο 02:00-08:00 και 15:00-17:00 μέχρι 30.04.2013. Όσοι έχουν το ωράριο 

23:00–07:00 και θέλουν να το αλλάξουν μπορούν να λάβουν το τμηματικό 02:00–08:00 και 

15:00–17:00, αλλά δεν μπορούν πλέον να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο. 

3. Στα νησιά Κρήτη (στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων  Ηρακλείου, Ρεθύμνου, 

Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου, Σητείας, Χανίων, Σταλίδας Ηρακλείου, Μοιρών Ηρακλείου, 

Πραιτορίων Ηρακλείου, Βρυσών Χανίων και Αγιάς Χανίων), καθώς και στα νησιά Ηράκλεια, 

Ίο, Κάλυμνο, Κουφονήσια, Κω, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Νάξο, Νίσυρο, Πάρο, Ρόδο, Σάμο, 

Σίκινο,  Σύρο, Σχοινούσα, Τήλο, Φολέγανδρο, Χάλκη, Χίο, ισχύουν τα εξής: 

3.1. Το τιμολόγιο εφαρμόζεται με δύο ωράρια, το συνεχές (23.00-07.00) και το 

τμηματικό (02.00-08.00 και 15.30-17.30).  

3.2. Το τμηματικό  ωράριο θα εφαρμόζεται υποχρεωτικώς σε όλους τους νέους 

οικιακούς καταναλωτές που ζητούν νυκτερινό τιμολόγιο.  

Οι καταναλωτές που έχουν σήμερα το συνεχές ωράριο θα εξακολουθήσουν να το 

χρησιμοποιούν. Αν επιθυμούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό ωράριο, 

μπορούν να το λάβουν αν το δηλώσουν στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ AE, αλλά οι εν 

λόγω καταναλωτές δεν θα μπορούν πλέον να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.  

3.3. Το συνεχές ωράριο παύει πλέον να εφαρμόζεται σε νέους καταναλωτές και θα 

χορηγείται μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Σε γεωγραφικές περιοχές όπου 

λειτουργούν μόνο χρονοδιακόπτες θα χορηγείται μόνο το συνεχές ωράριο. 

4. Για τους οικιακούς καταναλωτές της υπόλοιπης χώρας, το νυχτερινό τιμολόγιο θα 

ισχύει με το συνεχές ωράριο (23:00-07:00), δηλαδή με τον τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα. 


