
Μέτρα Αγροτικού εξηλεκτρισµού 

Για τον εξηλεκτρισµό των εγκαταστάσεων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων φυτικής 
και ζωικής παραγωγής, πλην των ιπποφορβείων δροµώνων ίππων, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

Ι .α. Η ηλεκτροδότηση των αγροτικών εγκαταστάσεων στην χαµηλή τάση (Χ.Τ) γίνεται 
είτε µε πρόγραµµα αγροτικού εξηλεκτρισµού και µε επιδότηση από τις πιστώσεις 
∆.Ε., είτε εκτός προγράµµατος χωρίς επιδοτήσεις από τις ∆. Ε. µε την εφαρµογή της 
διαδικασίας, που ισχύει στη ∆.Ε.Η. για τους λοιπούς καταναλωτές. 

β. II ηλεκτροδότηση στη µέση τιµή (Μ.Τ) των αγροτικών εγκαταστάσεων γίνεται εκτός 
προγράµµατος αγροτικού εξηλεκτρισµού και χωρίς επιδότηση από τις πιστώσεις 
∆.Ε..µε εφαρµογή της διαδικασίας που ισχύει στη ∆.Ε.Η για τους λοιπούς 
καταναλωτές Μ. Τ. 

Με την ίδια διαδικασία (εκτός προγράµµατος αγροτικού εξηλεκτρισµού) 
ηλεκτροδοτούνται στην χαµηλή ή µέση τάση και τα εγγειοβελτιωτικά κ.λπ. έργα 
αγροτικής φύσεως (αντλιοστάσια κ.λπ.).που κατασκευάζονται από το ∆ηµόσιο σε 
βάρος των πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Π .∆.Ε. Η δαπάνη για την 
ηλεκτροδότηση των έργων αυτών τις οικείες πιστώσεις κατασκευής τους. 

γ. Γα έργα που κατασκευάζονται από το ∆ηµόσιο σε περιοχές εφαρµογής κανονισµών 
της Ε.Ο.Κ όταν η ηλεκτροδότηση τους δεν προωθείται µε την διαδικασία του 
προγράµµατος αγροτικού εξηλεκτρισµού, θα ηλεκτροδοτούνται µε την διαδικασία 
που ισχύει στη ∆.Ε.Η. για τους λοιπούς καταναλωτές. 

δ. Με την διαδικασία των λοιπών καταναλωτών και χωρίς επιδότηση από τις πιστώσεις 
∆.Ε γίνεται η ηλεκτροδότηση των αγροτικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν σε 
παραγωγούς, που δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργοί. 

Επίσης µε την ίδια διαδικασία γίνεται και η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων 
που ανήκουν συνιδιοκτησιακά σε, γεωργούς και µη γεωργούς κατά κύρια 
απασχόληση, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας των µη γεωργών υπερβαίνει το 50%. 

ε. Οι καταναλώσεις ρεύµατος των αγροτικών εγκαταστάσεων τιµολογούνται από την 
∆.Ε.Η, για τη Χαµηλή τάση µε το µειωµένο αγροτικό Τιµολόγιο Χαµηλής Τάσης 
(ΜΑΤ/Χ.Τ) και για τη µέση Τάση µε το µειωµένο αγροτικό Τιµολόγιο Μ. Τ 
(ΜΑΤ/Μ.Σ), όπως αυτά θα διαµορφώνονται εκάστοτε µε τις ρυθµίσεις που θα 
αποφασίζεται να ισχύουν κάθε φορά στη ∆ .Ε .Η .  Οι αγροτικοί καταναλωτές ανάλογα 
µε τη χρήση τους εντάσσονται στα αντίστοιχα τιµολόγια της ∆ .Ε .Η .  

2. Γα παραπάνω µέτρα αγροτικού εξηλεκτρισµού εφαρµόζονται για τις εγκαταστάσεις των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που αποβλέπουν σε παραγωγικούς σκοπούς και ανήκουν 
σε. φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ΟΕΒ. ΊΈΛ. κ.λπ.). σε Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ),σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βράδυ και στο 
∆ηµόσιο. 

Ειδικότερα τα µέτρα αγροτικού εξηλεκτρισµού εφαρµόζονται για τις εγκαταστάσεις 
που καλύπτουν: 

 α. Άρδευση: Είναι οι εγκαταστάσεις σε κάθε είδος υδροληψιών (πηγάδια, γεωτρήσεις, 
υδατοδεξαµενές. παρόχθια αντλιοστάσια κ.λπ) µε νόµιµη λειτουργία για την 
εξυπηρέτηση 



των αρδευτικών  αναγκών κάθε  είδους  καλλιέργειες  των αγροτικών εκµεταλλεύσεων  
των ενδιαφεροµένων παραγωγών. 

β. Αποστράγγιση: Είναι οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εξυγίανση της 
γεωργικής γης. και την εξασφάλιση συνθηκών καλλιέργειας της. 

γ. Άρδευση -Ύδρευση (µικτή χρήση): Είναι οι εγκαταστάσεις άντλησης νερού, που 
ανήκουν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτ/σης. Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις κάθε βαθµού και το ∆ηµόσιο, εξυπηρετούν αρδευτικές και υδρευτικές 
ανάγκες µόνιµων κατοίκων και υπάρχει ή έχει εξασφαλιστεί η κατασκευή ανοιχτού 
(χωµάτινου ή επενδυµένου) ή κλειστού δικτύου άρδευσης µε διοίκηση και διαχείριση 
από τους παραπάνω φορείς και εφόσον η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην 
περίοδο άρδευσης από τον Απρίλιο έως και Οκτώβριο και αργότερα ή νωρίτερα- 
ανάλογα µε την περιοχή, προβλέπεται να καλύπτει το 80% της συνολικής 
κατανάλωσης. 

δ. Κτηνοτροφικές και άλλες αγροτικές χρήσεις: Είναι όλες οι εγκαταστάσεις µε νόµιµη 
λειτουργία, που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή της γεωργίας, κτηνοτροφίας 
και αλιείας. Ειδικότερα για την ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
(βουστάσια. χοιροστάσια. ποιµνιοστάσια κ.λπ. (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
ύπαρξη νόµιµων κτιριακών εγκαταστάσεων σταυλισµού των ζώων καθώς και άδεια 
λειτουργίας όπου απαιτείται. 

3.   Οι εγκαταστάσεις των αγροτικών εκµεταλλεύσεων διακρίνονται στις εξής 
κατηγορίες: 

α. Κύριες: Είναι κάθε είδους εγκαταστάσεις, που χρησιµεύουν, και συντελούν µε. 
οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής 
παραγωγής. 

β. Συναφείς: Είναι κάθε είδους εγκαταστάσεις, µέσα ή έξω από το χώρο των κύριων 
εγκαταστάσεων που χρησιµεύουν και συντελούν µε οποιοδήποτε τρόπο στην 
προστασία, συλλογή, αποφλοίωση ξηρών καρπών, παρασκευή ζωοτροφών, 
προβλάστηση. πρόψυξη γάλακτος, σφαγή ζώων. τυποποίηση, συσκευασία, 
συντήρηση, ξήρανση, κ.λπ. των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής της γεωργίας, 
κτηνοτροφίας και αλιείας, χωρίς να γίνεται µεταποίηση των προϊόντων αυτών. 

Για τις συναφείς εγκαταστάσεις ισχύουν τα µέτρα αγροτικού εξηλεκτρισµού εφόσον 
αυτές (α) ανήκουν σε παραγωγούς και οµάδες παραγωγών για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των δικών τους αποκλειστικά αγροτικών εκµεταλλεύσεων. ανεξάρτητα αν 
γίνεται ή όχι ταυτόχρονη ηλεκτροδότηση κύριων εγκαταστάσεων και (β) ανήκουν 
στο ∆ηµόσιο, σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµού 
(συµπεριλαµβάνονται και οι Κοινοπραξίες τους), Ο.Τ.Α., Ο.Ε.Β. . Γ.Ε.Α. Ο.Β.. 
Ε.Ο.Κ., και άλλα Νοµικά πρόσωπα, που εποπτεύονται από το Κράτος, δεν έχουν 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετούν παραγωγούς, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή 
µη αντίστοιχων κύριων εκµεταλλεύσεων ή εγκαταστάσεων. Στις εγκαταστάσεις αυτές 
δεν περιλαµβάνονται τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Σφαγεία, καθώς και οι 
εγκαταστάσεις άλλων Νοµικών προσώπων, πλην της παραπάνω, τα οποία έχουν 
συσταθεί να ασκούν αποκλειστικά εµπορία των αγροτικών προϊόντων και δεν έχουν 
κύριες εκµεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις πρωτογενούς παραγωγής . 

γ . Βοηθητικές: Είναι οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο χώρο των κύριων ή συναφών 
εγκαταστάσεων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και εξυπηρετούν τις λειτουργικές 
ανάγκες τους (χώροι παραµονής ζώων. αποθήκευσης ζωοτροφών, εφοδίων και 
προϊόντων, υπόστεγα επισκευής εξοπλισµού κλπ.) αποκλειόµενης της κατοικίας του 
φορέα. 
Όλες οι κύριες και συναφείς εγκαταστάσεις µπορεί να βρίσκονται µέσα ή έξω από 
των χώρο των  αγροτικών  εκµεταλλεύσεων,   αν  αυτό  δικαιολογείται για  λόγους   
ιδιοκτησιακούς  ή 



επιστήµης  ή   τεχνικής  ή   µείωσης  του   κόστους  παραγωγής,  τυποποίησης,   
συσκευασίας, διατήρησης κ.λπ. των προϊόντων της πρωτογενής φυτικής και ζωικής 
παραγωγής . 

4.α. Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων γίνεται 
αποκλειστικά ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόµενων φορέων στις Νοµαρχιακές 
Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας. οι οποίες κινούν την 
διαδικασία µελέτης, προγραµµατισµού και κατασκευής των έργων αγροτικού 
εξηλεκτρισµού, σαν ατοµικά (µία εγκατάσταση), οµαδικά (δύο ή περισσότερες 
εγκαταστάσεις ) και συλλογικά (συλλογικοί φορείς). Οµαδική εγκατάσταση θεωρείται 
εκείνη που: α) όλα τα µέλη της οµάδας έχουν συγκυριότητα στην εγκατάσταση ή 
δικαιώµατα χρήσης ή β) ορισµένα µέλη έχουν συγκυριότητα ή δικαιώµατα χρήσης και 
τα υπόλοιπα µέλη δεσµεύονται απέναντι τους µε σύµβαση χρησιδανείου. 

β. Τα παραπάνω έργα εξηλεκτρισµού εφόσον πρόκειται να γίνουν µε επιδότηση από τις 
πιστώσεις ∆.Κ., εντάσσονται στα ετήσια Νοµαρχιακά Προγράµµατα αγροτικού 
εξηλεκτρισµού (αρχικό στο τέλος του προηγούµενου χρόνου ή αρχές του χρόνου και 
συµπληρωµατικά στη διάρκεια του χρόνου τουλάχιστον ανά τρίµηνο), που 
συντάσσονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ύστερα από γνωµοδότηση τοη' Τοπικών 
επιτροπών Αγροτικού εξηλεκτρισµού (Τ.Ε.Α.Ε.), που έχουν συσταθεί µε την 
347624/21.10.82 (Φ.Ε.Κ 241/22.10.82 τ.Β) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Γεωργίας και εγκρίνονται από τους οικείους 
Νοµάρχες και τα Οικεία Νοµαρχιακά Συµβούλια (Ν.Σ), τα οποία και ενεργούν για τη 
χρηµατοδότηση τους από τις πιστώσεις του Π.∆.Ε. (ΣΑΝΤ). 

γ. Στα προγράµµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού, εντάσσονται για κατασκευή τα για τα 
οποία υπάρχει δηλωµένο το ενδιαφέρον των φορέων των εγκαταστάσεων για την 
καταβολή της συµµετοχής τους. που προκύπτει κατά περίπτωση, ύστερα από 
ειδοποίηση τους. από τις αρµόδιες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων 

δ. Τα έργα. που είτε από την φυσιογνωµία τους. είτε από τυχόν δεσµεύσεις µε 
συµβατικές υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο ή την ΕΟΚ. χαρακτηρίζεται σαν επείγοντα 
εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα αυτά. 

ε. Ίο ύψος της ετήσιας χρηµατοδότησης για τα παραπάνω προγράµµατα από τις 
πιστώσεις ∆.Ε. των ΣΑΝΤ. θα καθορίζεται από τα οικεία Ν.Σ., ανάλογα µε τις 
ανάγκες και δυνατότητες και ύστερα από εισήγηση των αρµοδίων Νοµαρχιακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες 
της ∆.Ε.Η. 

στ. Το όριο πιστώσεων των ΣΑΝΤ είναι και όριο κατασκευών των έργων του 
Προγράµµατος. 

5. Η µελέτη και κατασκευή των απαραίτητων ηλεκτρικών δικτύων και Υ/Σ. διανοµής 
για την ηλεκτροδότηση των αγροτικών εγκαταστάσεων γίνεται από τη ∆ΕΗ. σύµφωνα 
µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και Κανονισµός της και σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στην απόφαση αυτή. 

6. Συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης 
Η συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης (Σ.∆.Η.) των αγροτικών εγκαταστάσεων στη 
χαµηλή τάση (Χ.Τ) αποτελείται από δαπάνη δικτύου (∆.∆) και την δαπάνη παροχής 
(∆.Π.). 

 
 
 
 
 
 



 
Α) Η δαπάνη δικτύου καλύπτει την επέκταση, ενίσχυση ή ανακατασκευή των δικτύων 
διανοµής, που µε ευθύνη της ∆ΕΗ, είναι απόλυτα αναγκαία για την ηλεκτροδότηση των 
αγροτικών εγκαταστάσεων ή για την επαύξηση της ισχύος ηλεκτροδοτηµένων. 
 
Β) Η δαπάνη παροχής (∆.Π.) καλύπτει το µέσο κόστος της δαπάνης παροχέτευσης και 
εγκατάστασης µέτρησης του ρεύµατος στις αγροτικές εγκαταστάσεις και καθορίζεται σε 
σταθερές τιµές για κάθε τύπο παροχής προκειµένου για δίκτυα χαµηλής τάσης. Οι τιµές 
αυτές είναι ενιαίες για όλη τη χώρα, δεν µεταβάλλονται σε χρονικά διαστήµατα 
τουλάχιστον µικρότερα του έτους και όταν κρίνεται αναγκαία η µεταβολή τους αυτή θα 
γίνεται ύστερα από προηγούµενη σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Γεωργίας. 
 
7.Κατανοµή δαπάνης ηλεκτροδότησης 
 
Η συνολική δαπάνη κατασκευής των ατοµικών, οµαδικών και συλλογικών έργων 
ηλεκτροδότησης των αγροτικών εγκαταστάσεων, που γίνεται µε επιδότηση από τις 
πιστώσεις ∆.Ε. µέσω του προγράµµατος αγροτικού εξηλεκτρισµού, κατανέµεται µεταξύ της 
∆ΕΗ, του ∆ηµοσίου (∆Ε) και των ωφελουµένων φορέων των έργων µε κριτήρια 
οικονοµικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά ως εξής: 
 
Α) Η ∆ΕΗ επιβαρύνεται µε ποσοστό 47% της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης (Σ.∆.Η.) 
για έργα µε δείκτη αποδοτικότητας (∆.Α.) από 1:1 έως 1:60 και για έργα µε δείκτη 
αποδοτικότητας µικρότερο από 1:60 (π.χ. 1:61 κ.λπ.) η επβάρυνσή της καθορίζεται µε βάση 
τον τύπο Σ = 60 Χ ε Χ 0,47 (όπου Σ = συµµετοχή της ∆ΕΗ και ε προβλεπόµενα ετήσια 
έσοδα της ∆ΕΗ από καταναλώσεις ρεύµατος). 
 
Ο δείκτης αποδοτικότητας εκφράζεται από το λόγο των ετησίων εσόδων (αριθµός KWH x 
τιµή ρεύµατος ανά KWH) προς τη συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης. 
 
Για τον υπολογισµό των προβλεποµένων ετήσιων καταναλώσεων ρεύµατος λαµβάνονται 
υπόψη τα γεωργοτεχνικά στοιχεία των αντιστοίχων δελτίων Νο. 1α κ.λπ., που συντάσσονται 
για την ηλεκτροδότηση κάθε αγροτικής εγκατάστασης. 
 
Στις περιπτώσεις ενίσχυσης δικτύων, για επαύξηση της εγκαταστηµένης ισχύος σε 
ηλεκτροδοτηµένες εγκαταστάσεις, λόγω επέκτασης κ.λπ., για τον υπολογισµό των ετήσιων 
εσόδων της ∆ΕΗ και του συντελεστή οικονοµικής ευστάθειας θα λαµβάνονται υπόψη 
συνολικά τα νέα µαζί µε τα αρχικά (αρχικής ηλεκτροδότησης) γεωργοτεχνικά στοιχεία των 
εκµεταλλεύσεων (συνολικό µανοµετρικό ύψος, συνολική έκταση ή επιφάνεια, ισχύς, ώρες 
λειτουργίας, κ.λπ.). 
 
 Η παραπάνω ρύθµιση για τη συµµετοχή της ∆ΕΗ στις δαπάνες κατασκευής των 
έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού υπόκειται σε επανέλεγχο και επανακαθορισµό της εφόσον  
 
από τα αποτελέσµατα εφαρµογής της, τουλάχιστον ένα χρόνο διαπιστωθεί αξιόλογη 
απόκλιση της συµµετοχής της από ποσοστό 43% περίπου της Σ∆Η. 
 
Οι πιστώσεις ∆.Ε. επιβαρύνονται µε ποσοστό της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης 
ανάλογα µε το συντελεστή οικονοµικής ευστάθειας των έργων (ΣΟΕ), το δείκτη 
αποδοτικότητας των δικτύων (∆.Α.) όσον αφορά την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων 
συναφών φορτίων και το είδος των αγροτικών εγκαταστάσεων. Ο συντελεστής οικονοµικής 
ευστάθειας (Σ.Ο.Ε.) των έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού προκύπτει από την εφαρµογή του 
τύπου: 



 
Σ.Ο.Ε. = Κρ Χ Σω / Σ(Φ+∆Ε) Χ Ε 
 
Όπου Κρ = Ετήσιες καταναλώσεις ρεύµατος σε KWH που υπολογίζονται µε βάση τις 
σταθερές τιµές που έχουν καθοριστεί ή θα καθορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας κατά 
οµάδες καλλιεργητών και είδος εγκαταστάσεων των εκµεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής 
και οι οποίες, µε αποφάσεις του Τ.Ε.Α.Ε., µπορούν να προσαρµόζονται στις τοπικές 
συνθήκες κάθε περιοχής, σε ποσοστό µέχρι + ή – 20%. 
 
 
Σω           = σταθερός συντελεστής υπολογισµού της ετήσιας ωφέλειας από την 
ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων 
 
 
Σ(Φ+∆Ε) = συµµετοχή φορέα και ∆Ε 
 
 
Ε              = το επιτόκιο της ΑΤΕ, που ισχύει κάθε φορά για τα µεσοπρόθεσµα δάνεια. 
 
 Οι σταθεροί συντελεστές υπολογισµού της ετήσιας ωφέλειας, η οποία προκύπτει για 
τις αγροτικές εγκαταστάσεις από την ηλεκτροδότησή τους καθορίζονται από το Υπουργείο 
Γεωργίας για κάθε είδος εγκατάστασης, ανάλογα µε τις µεταβολές, που γίνονται στις τιµές 
του ρεύµατος και των υγρών καυσίµων, καθώς και του µηχανολογικού εξοπλισµού κ.λπ. 
Στις περιπτώσεις που οι Σ.Ο.Ε. είναι µικρότεροι της µονάδας στρογγυλοποιούνται στο 
ανώτερο ή κατώτερο ποσοστό, εφόσον αντίστοιχα τα χιλιοστά είναι ίσα ή µεγαλύτερα από 
6 ή ίσα ή µικρότερα από 5. 
 
 
(α) Ειδικότερα η συµµετοχή των πιστώσεων ∆.Ε. τη συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης των 
εγκαταστάσεων των ατοµικών, οµαδικών και συλλογικών έργων καθορίζεται ως 
ακολούθως, είτε πρόκειται για αρχική ηλεκτροδότηση είτε για επαύξηση εγκατεστηµένης 
ισχύος ηλεκτροδοτηµένων εγκαταστάσεων µε ενίσχυση ή ανακατευσκευή δικτύου: 

1. Έργα ηλεκτροδότησης αρδευτικών και στραγγιστικών εγκαταστάσεων 
 

Για τα έργα µε συντελεστή οικονοµικής ευστάθεια (ΣΟΕ) ίσο ή µεγαλύτερο της µονάδας οι 
πιστώσεις ∆.Ε. συµµετέχουν µε ποσό που αντιπροσωπεύει ποσοστό 25% της συνολικής 
δαπάνης ηλεκτροδότησης. 
 
Για τα έργα µε ΣΟΕ µικρότερο της µονάδας η συµµετοχή των ∆.Ε. καθορίζεται µε την 
εφαρµογή του τύπου: 
 
 Σ∆Ε = 0,20 x ΣΟΕ x Σ∆Η 
 
Όπου Σ∆Ε = συµµετοχή των πιστώσεων ∆.Ε. 
 

2. Έργα ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής & θερµοκηπίων 
 

Για τα έργα µε ΣΟΕ ίσο ή µεγαλύτερο της µονάδας οι πιστώσεις ∆.Ε. συµµετέχουν µε ποσό 
που αντιπροσωπεύει µέχρι 50% της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης. 
Για τα έργα µε ΣΟΕ µικρότερο της µονάδας η συµµετοχή των ∆.Ε. καθορίζεται µε την 
εφαρµογή του τύπου: 
 
 Σ∆Ε = 0,40 x ΣΟΕ x Σ∆Η 



 
 

3. Έργα ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων συναφών φορτίων 
 

Για τα έργα µε δείκτη αποδοτικότητας (∆Α) 1/1 έως 1/60 οι πιστώσεις ∆.Ε. συµµετέχουν µε 
ποσοστό 30% της συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης και για έργα µε ∆Α µικρότερο του 
1/60, η συµµετοχή τους καθορίζεται µε βάση τον τύπο: 
 
 Σ∆Ε = 60 x Ε x 0,25 
 
(β) Στα έργα εξηλεκτρισµού που περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις ζωικής και φυτικής 
παραγωγής (µικτά) θα εφαρµόζεται η επιδότηση που αντιστοιχεί στο είδος της 
εγκατάστασης που κυριαρχεί (υπερτερεί). 
 
Οι ωφελούµενοι φορείς-παραγωγοί επιβαρύνονται µε το υπόλοιπο της συνολικής δαπάνης 
ηλεκτροδότησης, που αποµένει, µετά την αφαίρεση των συµµετοχών της ∆ΕΗ και των 
πιστώσεων ∆.Ε. 
γα. Σε κάθε περίπτωση (για όλα τα είδη των αγροτικών εγκαταστάσεων) η συµµετοχή των 
φορέων των έργων του προγράµµατος αγροτικού εξηλεκτρισµού δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από το ποσό, που αντιπροσωπεύει τη δαπάνη της αντίστοιχης παροχής τους που 
χρεώνεται για τους αγροτικούς καταναλωτές, ούτε και µικρότερη από το 20% της 
συνολικής δαπάνης ηλεκτροδότησης, προκειµένου για τις εγκαταστάσεις ζωικής 
παραγωγής και θερµοκηπίων. 
 
γβ. Το τυχόν επιπλέον  ποσό συµµετοχής των φορέων των έργων, που προκύπτει από την 
εφαρµογή της παραπάνω περίπτωσης (γα) αφαιρείται από την συµµετοχή των πιστώσεων 
∆.Ε. 
 
γγ. Οι φορείς των εγκαταστάσεων, στις οποίες γίνεται επαύξηση ισχύος, χωρίς ενίσχυση ή 
ανακατασκευή δικτύων, επιβαρύνονται µε ολόκληρη τη δαπάνη που προκύπτει από τη 
διαφορά παροχών. 
 
γδ. Η δαπάνη πραγµατοποίησης της ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε 
απόσταση παροχής και δεν απαιτούν ενίσχυση ή ανακατασκευή δικτύων, βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τους φορείς των εγκαταστάσεων αυτών. Για την ηλεκτροδότηση των 
εγκαταστάσεων αυτών, που έχει καταβληθεί στη ∆.Ε.Η. η αξία παροχής τους και 
καθυστερεί η ηλεκτρική σύνδεση από υπαιτιότητα των ενδιαφεροµένων, θα ειδοποιούνται 
από τη ∆.Ε.Η. ότι µετά από παρέλευση ενός έτους από την πληρωµή της συµµετοχής η 
δαπάνη παροχής θα υπόκειται σε αναθεώρηση. 
8. α. Η διάκριση σε γεωργούς ή µη γεωργούς αφορά µόνο τις περιπτώσεις που φορείς των 
εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων είναι φυσικά πρόσωπα (ένας παραγωγός ή οµάδα 
παραγωγών) ή εταιρίες κάθε µορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ενώ οι λοιποί φορείς 
θεωρούνται γεωργοί. 
 
β. Στα έργα αγροτικού εξηλεκτρισµού, που κατασκευάζονται δίκτυα για την 
ηλεκτροδότηση περισσοτέρων της µιας αγροτικών εγκαταστάσεων, η συµµετοχή των 
φορέων στις δαπάνες ηλεκτροδότησης επιµερίζεται µεταξύ των εγκαταστάσεων µε βάση τη 
δαπάνη παροχών τους, που είναι ανάλογη µε την εγκαταστηµένη ισχύ. Στην περίπτωση 
αυτή, για τον προσδιορισµό της συµµετοχής του φορέα κάθε εγκατάστασης στις δαπάνες 
ηλεκτροδότησης εφαρµόζεται ο τύπος: 
 
Σ1 ή 2 κ.λπ. = ∆π 1 ή 2 κ.λπ. ΣΣΦ / Σ.∆.Π. 
 



Όπου Σ1 ή 2   = ή επιµέρους συµµετοχή κάθε εγκατάστασης 
 
∆π 1 ή 2 κ.λπ. = ή επιµέρους δαπάνη παροχής κάθε εγκατάστασης 
 
ΣΣΦ                = η συνολική συµµετοχή φορέων σε δαπάνες ηλεκτροδότησης 
 
Σ∆Π               = η συνολική δαπάνη παροχών των εγκαταστάσεων 
 
η. Για τα οµαδικά έργα αγροτικού εξηλεκτρισµού η ∆ΕΗ έχει την υποχρέωση για µια 
διετία, από την αποπεράτωση των ηλεκτρικών τους δικτύων, να ηλεκτροδοτεί κάθε 
αγροτική εγκατάσταση, που βρίσκεται σ’ απόσταση παροχής, µέχρι  να καλυφθεί η 
συνολική ισχύς, που έχει προβλεφθεί από τις αντίστοιχες µελέτες. Η ηλεκτροδότηση των 
εγκαταστάσεων αυτών, από απόσταση παροχής, στη διάρκεια της διετίας θα γίνεται µόνο 
µε την επιβάρυνση των φορέων τους. 
δ.Για τις αγροτικές εγκαταστάσεις που έχουν ηλεκτροδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος της 
απόφασης αυτής µε τη διαδικασία των λοιπών καταναλωτών της ∆ΕΗ και γίνεται 
µετατροπή του τιµολογίου ρεύµατος σε αγροτική χρήση, οι φορείς τους επιβαρύνονται µε 
τη δαπάνη παροχής τους, µειωµένη κατά το ποσό της συµµετοχής τους, για δαπάνη 
παροχής που προκύπτει από την εφαρµογή της διαδικασίας για τους λοιπούς καταναλωτές 
ρεύµατος, εφόσον η συµµετοχή αυτή είναι µικρότερη από τη δαπάνη παροχής των 
αγροτικών καταναλωτών. Σε αντίθετη περίπτωση, οι φορείς των εγκαταστάσεων αυτών δεν 
έχουν καµία επιβάρυνση για την µετατροπή του τιµολογίου ρεύµατος. 
Η ηλεκτροδότηση στη χαµηλή τάση (Χ.Τ.) των ατοµικών, οµαδικών και συλλογικών έργων 
των διαφόρων φορέων (πλην των φορέων που δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργοί), 
όταν αυτή δεν πραγµατοποιείται µε επιδότηση από τις πιστώσεις ∆.Ε., αλλά µε τη 
διαδικασία των λοιπών καταναλωτών, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, που 
υποβάλλεται στις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων. 
Για τις αγροτικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα αγροτικού 
εξηλεκτρισµού, εφόσον η ηλεκτροδότησή τους πραγµατοποιείται χωρίς επιδότηση από τις 
∆.Ε. ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, η συµµετοχή της ∆ΕΗ στη συνολική δαπάνη 
ηλεκτροδότησης είναι η προκύπτουσα από τη διαδικασία αγροτικού εξηλεκτρισµού. Το 
υπόλοιπο της δαπάνης βαρύνει τους φορείς των εγκαταστάσεων. 
Τα δελτία γεωργοτεχνικών στοιχείων, που διαβιβάζονται από τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες 
Εγγείων Βελτιώσεων στις αρµόδιες Τοπικές Υπηρεσίες της ∆ΕΗ για τη σύνταξη των 
µελετών κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων, αναγράφονται στη στήλη παρατηρήσεων 
και τα στοιχεία που αφορούν το είδος των αγροτικών εγκαταστάσεων, το κύριο επάγγελµα 
των παραγωγών, όταν φορείς των έργων εξηλεκτρισµού δεν είναι το ∆ηµόσιο, οι ΟΤΑ, 
ΟΕΒ, ΤΕΑ, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµού, αλλά Νοµικά Πρόσωπα 
που εποπτεύονται από το Κράτος και Εταιρείες, το ποσοστό της τυχόν συνιδιοκτησίας των 
εγκαταστάσεων από µη γεωργούς, καθώς και η διαδικασία πραγµατοποίησης της 
ηλεκτροδότησης (µε πρόγραµµα αγροτικού εξηλεκτρισµού ή µε τη διαδικασία των λοιπών 
καταναλωτών). 
10. α. Ο χαρακτηρισµός των παραγωγών σε µη γεωργούς κατά κύρια απασχόληση γίνεται 
από τις Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων µε βάση τις σχετικές διατάξεις που 
ισχύουν για το θέµα αυτό, όπως είναι το 890/81 Π.∆. «Περί εκσυγχρονισµού των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε αργότερα οι 124/3.6.83, 129/83 κ.λπ. 
Αποφάσεις της Επιτροπής Τιµών και Εισοδηµάτων «περί εγκρίσεως προγράµµατος 
οικονοµικών ενισχύσεων εκσυγχρονισµού των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε εγκεκριµένο 
σχέδιο ανάπτυξης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά, καθώς και η 
13724/12.8.86 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, για την εφαρµογή του 797/85 Καν. ΕΟΚ. 
β. Οι παραπάνω Υπηρεσίες µπορούν, κατά την κρίση τους, να ζητούν από τους 
ενδιαφερόµενους την προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων ή άλλων απαραίτητων στοιχείων 
και δικαιολογητικών από τις ∆/νσεις Γεωργίας, Υπηρεσίες ΑΤΕ, Αγροτικούς Συλλόγους, 



Συνεταιριστικές Οργανώσεις κ.λπ. καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.∆. 105/69 για την 
ακρίβεια των στοιχείων, που αναφέρονται στην αίτηση των ενδιαφεροµένων για κάθε 
εγκατάσταση. 
γ. Σε περιπτώσεις αµφιβολίας των Υπηρεσιών ή όταν οι ενδιαφερόµενοι δεν δέχονται το 
χαρακτηρισµό τους των µη γεωργών, γνωµατεύουν σχετικά οι  Τ.Υ.Ε.Β και σε τυχόν 
διαφωνία των µελών τους, αποφασίζουν τελεσίδικα οι οικείοι Νοµάρχες. 
 
11. Κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων και Υ/Σ διανοµής και κάλυψη προϋποθέσεων 
 
Η κατασκευή των απαραίτητων αγροτικών ηλεκτρικών δικτύων και Υ/Σ διανοµής γίνεται 
από τη ∆ΕΗ κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τα αντίστοιχα των άλλων  φορέων και 
σύµφωνα µε τη σειρά κάλυψης των προϋποθέσεων και µε τα παρακάτω: 
α. Για τα έργα που εντάσσονται στα Νοµαρχιακά προγράµµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού, 
η κατασκευή των ηλεκτρικών δικτύων γίνεται ύστερα από την καταβολή στη ∆.Ε.Η. των 
συµµετοχών των φορέων στις δαπάνες ηλεκτροδότησης, όπως αυτοί καθορίζονται στους 
πίνακες του προγράµµατος και ύστερα από την ετοιµότητα των απαραίτητων 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεών τους ή µετά τη δανειοκάλυψη των προϋποθέσεων 
αυτών (συµµετοχή και ετοιµότητα) από την ΑΤΕ ή το ∆ηµόσιο ή τα Νοµαρχιακά Ταµεία. 
Για την κάλυψη των προϋποθέσεων κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων των οδικών 
έργων εφαρµόζονται όσα ορίζονται στη σχετική απόφαση, που ισχύει κάθε φορά, για τη 
µελέτη, προγραµµατισµό, κατασκευή και παραλαβή των έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού. 
 
Όταν δεν πραγµατοποιηθεί η προώθηση ενός έργου για κατασκευή, επιστρέφονται από τη 
∆.Ε.Η. οι συµµετοχές που έχουν καταβληθεί από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 
Ειδικά για τα οµαδικά έργα οι φορείς τους θα ειδοποιούνται από τη ∆.Ε.Η. να µην 
προβαίνουν στην ετοιµότητα των εγκαταστάσεών τους αν προηγούµενα δεν έχει 
εξασφαλιστεί η καταβολή της συµµετοχής τους από το προβλεπόµενο ποσοστό 
εγκαταστάσεων και έκτασης (για τα αρδευτικά). 
β) Η καταβολή στη ∆ΕΗ της συµµετοχής του ∆ηµοσίου (πιστώσεις ∆.Ε.) για τα παραπάνω 
έργα γίνεται συνολικά µετά τη διαπίστωση κατασκευής των δικτύων, µε τη σύνταξη και 
υπογραφή σχετικού Πρακτικού που αποτελεί αναγκαίο παραστατικό πληρωµής. 
γ. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πλήρης αποπεράτωση της κατασκευής των 
ηλεκτρικών δικτύων των παραπάνω έργων µέχρι το τέλος της περιόδου πληρωµής των 
πιστώσεων ∆.Ε., που έχουν διατεθεί σε κάθε Νοµό για το σκοπό αυτό, είναι  το αυτό για τα 
έργα µε µερική κατασκευή και παραλαβή και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις ∆.Ε., 
να καταβάλλεται στη ∆.Ε.Η. ολόκληρο το ποσό της συµµετοχής του ∆ηµοσίου, το οποίο 
αναλογεί για τα έργα αυτά, αρκεί στο σχετικό πρακτικό παραλαβής να σηµειώνονται το 
ποσοστό κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων και η έγγραφη ανάληψη υποχρέωσης από τη 
∆.Ε.Η. να συνεχίσει την κατασκευή τους κατά απόλυτη προτεραιότητα στον επόµενο 
χρόνο. 
 
 
δ.Για τα έργα που γίνονται χωρίς επιδότηση από τις πιστώσεις ∆.Ε., η κατασκευή των 
ηλεκτρικών τους δικτύων πραγµατοποιείται µετά την καταβολή, από τους φορείς των 
αγροτικών εγκαταστάσεων, της συµµετοχής τους και µετά την ετοιµότητα των 
απαραίτητων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεών τους ή τη δανειακή κάλυψη των 
προϋποθέσεων αυτών από την Α.Τ.Ε. κ.λπ. 
 
ε.Τα δίκτυα των έργων αυτών κατασκευάζονται µετά την αποπεράτωση των δικτύων των 
έργων, που µέχρι τη στιγµή αυτή έχουν ενταχθεί µε επιδότηση στο πρόγραµµα αγροτικού 
εξηλεκτρισµού του Νοµού, έχουν αναγγελθεί και καλύψει τις προϋποθέσεις κατασκευής 
τους ή και νωρίτερα,. Εφόσον είτε δεν δηµιουργούν καθυστέρηση στην κατασκευή των 
έργων του προγράµµατος, είτε αν για τα έργα αυτά υπάρχουν δεσµεύσεις για το χρόνο 



αποπεράτωσής τους λόγω εφαρµογής Καν/σµών Ε.Ο.Κ. κ.λπ., ή εφόσον οι φορείς των 
έργων επιβαρυνθούν µε ολόκληρη τη συνολική δαπάνη ηλεκτροδότησης των 
εγκαταστάσεών τους. 
Για την ταχύτερη κατασκευή των ηλεκτρικών δικτύων των έργων αγροτικού 
εξηλεκτρισµού, η ∆ΕΗ ενεργεί για την ταχύτερη σύνταξη των µελετών και την έγκαιρη 
εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων, µετασχηµατιστών και άλλων υλικών για την 
κάλυψη των αναγκών κατασκευής των δικτύων. Επίσης, η ∆ΕΗ παίρνει τα αναγκαία µέτρα, 
που θα εξασφαλίζουν τον προσφορότερο τρόπο ανάθεσης και κατασκευής των ηλεκτρικών 
δικτύων. 
Στα οµαδικά έργα, που καλύφθηκε το απαιτούµενο ελάχιστο ποσό των προϋποθέσεων 
κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων, είναι δυνατή η εξαίρεση κλάδων  δικτύων, όταν για 
τους κλάδους αυτούς καµιά εγκατάσταση δεν κάλυψε τις προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις 
αυτές προχωρεί η κατασκευή των δικτύων για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που καλύπτουν 
το απαιτούµενο ελάχιστο ποσοστό και εκ των υστέρων γίνεται τροποποίηση της µελέτης 
των έργων αυτών και τα έργα αυτά επανεντάσσονται στο πρόγραµµα µε τα νέα στοιχεία 
όσον αφορά τη συµµετοχή της ∆.Ε.Η. Η τυχόν επιπλέον ή επί έλαττον διαφορά στη 
συµµετοχή των φορέων βαρύνει ή αφαιρείται αντίστοιχα από τις ∆.Ε. 
Όταν στα οµαδικά έργα από τις δηλώσεις των φορέων προκύπτει ότι δεν καλύπτεται το 
απαιτούµενο ελάχιστο ποσοστό των προϋποθέσεων προώθησής τους για κατασκευή, τότε 
εξετάζεται η δυνατότητα αναθεώρησης της µελέτης των δικτύων µε βάση στις δηλώσεις 
ενδιαφέροντος των φορέων-παραγωγών και τη θέση (διασπορά) των εγκαταστάσεών τους. 
 
12. Εξαιρέσεις 
 
Τα µέτρα, που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν ισχύουν στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α. Για τις εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την άρδευση και 
στράγγιση εκτάσεων, που νοικιάζονται για ένα χρόνο για ορυζοκαλλιέργεια. 
Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αυτών γίνεται χωρίς επιδότηση από τις πιστώσεις 
∆.Ε. και σύµφωνα µε όσα εφαρµόζονται στη ∆ΕΗ για προσωρινούς καταναλωτών των 
άλλων χρήσεων. Οι καταναλώσεις ρεύµατος θα τιµολογούνται µε το αντίστοιχο τιµολόγιοα 
αγροτικής χρήσης. 
β. Για τις αρδευτικές εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης (α) που βρίσκονται µέσα σε περίµετρο 
συλλογικών αρδευτικών δικτύων, τα οποία λειτουργούν ή κατασκευάζονται ή έχουν 
χρηµατοδοτηθεί για κατασκευή από το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα και ΟΤΑ, (β) σε 
περιοχές έξω από συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο ή 
απαγόρευση από άποψη ανόρυξης κ.λπ. πηγαδιών και γεωτρήσεων και για εγκαταστάσεις 
που δεν έχουν νόµιµη ανόρυξη και λειτουργία, (γ) σε περιοχές, που µε απόφαση της 
∆ιοίκησης έχει προγραµµατιστεί η εφαρµογή αναδασµού και (δ) σε περιοχές που το νερό 
των εγκαταστάσεων αυτών έχει µεγάλο βαθµό υφαλµύρωσης. 
Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις αρδευτικές εγκαταστάσεις των παραπάνω περιοχών, για 
τις οποίες, µε σχετική απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ή των οικείων Νοµαρχών 
επιτρέπεται η ηλεκτροδότησή τους κατ’ εξαίρεση. 
Η κατ’ εξαίρεση ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων αυτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στην απόφασή µας αυτή, καθώς και στην παραπάνω απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας ή στις επί µέρους αποφάσεις των Νοµαρχών που ισχύουν  κάθε φορά για τους 
περιορισµούς στις ηλεκτροδοτήσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων µέσα σε περιοχές 
συλλογικών έργων κ.λπ. 
 
γ. Για τις αρδευτικές εγκαταστάσεις που δεν εξυπηρετούν εκµεταλλεύσεις µε καθαρά 
γεωργικό και παραγωγικό χαρακτήρα (οικιακοί λαχανόκηποι και οπωρώνες, 
µικροοικοπεδικές εκτάσεις γεωργών και άλλων φορέων και καθαρά οικοπεδικές εκτάσεις 
µη γεωργών µε εξοχικά σπίτια ή όχι). Οι εγκαταστάσεις αυτές θα ηλεκτροδοτούνται ύστερα 



από σχετικό σηµείωµα των τοπικών Υπηρεσιών Ε.Β. και σύµφωνα µε όσα ισχύουν στη 
∆ΕΗ για τους λοιπούς καταναλωτές. 
 
Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από γνωµοδότηση της Τ.Ε.Α.Ε. και σχετική 
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας, είναι δυνατό να καθαρίζονται για το Νοµό η ελάχιστη 
έκταση και τυχόν άλλα κριτήρια, µε βάση τα οποία µια εκµετάλλευση µπορεί να 
χαρακτηρίζεται σαν γεωργική µε παραγωγικό χαρακτήρα. 
δ. Για τις εγκαταστάσεις µεταποιήσεως, εµπορίας και εµπορικής επεξεργασίας των 
προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής. 
13.Τιµολογιακές και λοιπές ρυθµίσεις 
α. Για την τιµολόγηση των καταναλωτών ρεύµατος στις κύριες, συναφείς και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις των αγροτικών εκµεταλλεύσεων εφαρµόζονται τα µειωµένα αγροτικά 
τιµολόγια χαµηλής και µέσης τάσης (Μ.Λ.Τ. / Χ.Τ. και Μ.Α.Τ. / Μ.Τ.), όπως αυτά 
διαµορφώνονται µε τις ρυθµίσεις, που ισχύουν κάθε φορά στη ∆ΕΗ για τους αγροτικούς 
καταναλωτές. Κατά τα λοιπά οι αγροτικοί καταναλωτές θα υπόκεινται στους όρους και 
υποχρεώσεις του ισχύοντος εκάστοτε για την αντίστοιχη χρήση τιµολογίου, ως και στους 
όρους και υποχρεώσεις των «Γενικών όρων και Συµφωνιών περί παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος εις καταναλωτάς», πλην του όρου «περί ωρών αιχµής» ο οποίος έχει εφαρµογή 
µόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση. 
β. Το ελάχιστο χρέωσης υπολογίζεται για όλους τους αγροτικούς καταναλωτές ρεύµατος 
Χ.Τ. και Μ.Τ. µε βάση τις τιµολογιακές και λοιπές ρυθµίσεις, που ισχύουν κάθε φορά στα 
αντίστοιχα τιµολόγια της ∆ΕΗ, σε συνδυασµό και µε τα ακόλουθα: 
 
(α) Η χρέωση του παραπάνω ελαχίστου στις αγροτικές εγκαταστάσεις άρδευσης και 
στράγγισης γίνεται σε ετήσια βάση. 
Για τη χρέωση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι ενδείξεις του µεγιστοδείκτη (εάν υπάρχει) 
εφόσον αυτές είναι ίσες ή µεγαλύτερες του 75% της εγκατεστηµένης ισχύος, διαφορετικά 
σε κάθε περίπτωση (µε ή χωρίς µεγιστοδείκτη) λαµβάνεται υπόψη το 75% της 
εγκατεστηµένης ισχύος. 
 
 Για τις εγκαταστάσεις των λοιπών αγροτικών χρήσεων η χρέωση του παραπάνω ελαχίστου  
γίνεται µε βάση όσα ισχύουν κάθε φορά για τα αντίστοιχα τιµολόγιά του, στα οποία έχουν 
ενταχθεί. 
(β) Ελάχιστο χρέωσης δεν καταλογίζεται στους αγροτικούς καταναλωτές σε περιπτώσεις, 
που οι µικρές ή µηδενικές καταναλώσεις ρεύµατος, οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή 
σε εφαρµογή αµειψισποράς για λόγους ανωτέρας βίας. Η απαλλαγή των καταναλωτών 
αυτών από το παραπάνω ελάχιστο πραγµατοποιείται, ύστερα από αίτησή τους στην οικεία 
Νοµαρχιακή Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, η οποία υποβάλλεται πριν ή κατά την έναρξη 
της αρδευτικής περιόδου και όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου για τις περιπτώσεις 
εφαρµογής αµειψισποράς ή αµέσως όταν συµβεί ο λόγος ανωτέρας βίας και ύστερα από 
επιτόπια έρευνα του θέµατος από κοινού από έναν Γεωπόνο της παραπάνω Υπηρεσίας και 
από ένα Γεωπόνο της οικείας Υπηρεσίας της ∆ΕΗ και αντίστοιχη απόφαση της Τ.Ε.Α.Ε., 
που εγκρίνεται από τον οικείο Νοµάρχη. 
(γ) Προκειµένου περί νέων αρδευτικών καταναλωτών, τους οποίους η ένδειξη του µηνός 
Οκτωβρίου τους βρίσκει συνδεδεµένους λιγότερες από 120 ηµέρες, θα γίνεται αναλογικός 
καταλογισµός της ελάχιστης ετήσιας χρέωσης. Στην περίπτωση που στο διάστηµα αυτό, 
έχουν πραγµατοποιήσει µηδενικές ή πολύ µικρές καταναλώσεις (για δοκιµή κ.λπ.) δεν 
καταλογίζεται ελάχιστη χρέωση, καθόσον η έλλειψη δυνατότητας συνθηκών λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων ανάπτυξης καλλιεργειών κ.λπ. θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας. 
Για την απαλλαγή των καταναλωτών αυτών από την ελάχιστη χρέωση ακολουθείται η 
διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου (β). 
γ. Οι αγροτικοί καταναλωτές όπως και οι λοιποί καταναλωτές, µε την υπογραφή του 
συµβολαίου παροχής ρεύµατος στις εγκαταστάσεις τους, επιβαρύνονται µε προκαταβολή 



έναντι καταναλώσεως ρεύµατος. Το ποσό της προκαταβολής αυτής υπολογίζεται µε βάση, 
όσα ισχύουν κάθε φορά στη ∆ΕΗ. Η προκαταβολή αυτή στην περίπτωση διακοπής του 
ρεύµατος από µη έγκαιρη εξόφληση των λογαριασµών, αναπροσαρµόζεται στο ύψος του 
µέσου όρου των λογαριασµών του προηγούµενου δωδεκαµήνου και οι καταναλωτές 
επιβαρύνονται µε τέλη επανασύνδεσης, σύµφωνα µε όσα ισχύουν στη ∆ΕΗ και για τους 
λοιπούς καταναλωτές. 
δ. Όταν αγροτικοί καταναλωτές είναι το ∆ηµόσιο και οι ΟΤΑ, οι προκαταβολές έναντι 
καταναλώσεων ρεύµατος διέπονται από τις ρυθµίσεις που ισχύουν για το ∆ηµόσιο. 
ε. Η σύµβαση παροχής ρεύµατος στις περιπτώσεις συνιδιόκτητων εγκαταστάσεων θα 
υπογράφεται από το συνιδιοκτήτη που είναι εξουσιοδοτηµένος από όλους τους υπόλοιπους 
που αναφέρονται στο αντίστοιχο δελτίο γεωργοτεχνικών στοιχείων και η εξουσιοδότηση 
αυτή παραµένει στον οικείο φάκελο του αρχείου της ∆ΕΗ. 
 
14. Εξαιρέσεις εφαρµογής των τιµολογιακών και λοιπών ρυθµίσεων 
Οι παραπάνω τιµολογιακές και λοιπές ρυθµίσεις δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α. Για τις κύριες, συναφείς και βοηθητικές εγκαταστάσεις των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 
όταν διαπιστώνεται ότι δεν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή, συντήρηση, κ.λπ. 
προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά για µη αγροτικούς σκοπούς ή 
για άσκηση εµποροβιοτεχνικών επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές (α) για την 
τιµολόγηση των καταναλώσεων ρεύµατος εφαρµόζονται όσα ισχύουν στη ∆.Ε.Η. για τους 
λοιπούς καταναλωτές αναδροµικά από τότε, που µετατράπηκε η χρήση των εγκαταστάσεων 
(µη αγροτικός σκοπός) και (β) οι φορείς των εγκαταστάσεων αυτών υποχρεούνται στην 
επιστροφή εντόκως του ποσού επιδότησης που έχει καταβληθεί από τις πιστώσεις ∆.Ε., 
εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο ηλεκτροδότησης και η µετατροπή της 
χρήσης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 
Επίσης, οι αρµόδιες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες µε απόφαση της Τ.Ε.Α.Ε., που εγκρίνεται από 
τον οικείο Νοµάρχη, µπορούν να επιβάλλουν στους φορείς των αγροτικών εγκαταστάσεων 
κυρώσεις διακοπής του ρεύµατος και επιστροφής έντοκα του ποσού επιδότησης, που έχει 
καταβληθεί επιπλέον της δικαιούµενης, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι, από 
πρόθεση, δηλώθηκαν ψευδή στοιχεία (π.χ. έκταση, κύριο επάγγελµα κ.λπ.) από τους 
ενδιαφερόµενους. 
β. Για τις αγροτικές εγκαταστάσεις, που δεν εξυπηρετούν εκµεταλλεύσεις µε καθαρά 
γεωργικό και παραγωγικό χαρακτήρα. 
 
15. Ορίζουµε επίσης τα εξής: 
 
α. Για τα συµβόλαια παροχής ρεύµατος, την παροχή και λήψη ρεύµατος, τις εσωτερικές 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του πελάτη-καταναλωτή κ.λπ., ισχύουν όσα προβλέπονται στους 
«Γενικούς όρους και Συµφωνίες» της ∆ΕΗ, εφόσον δεν είναι αντίθετα µε όσα ορίζονται µε 
την απόφαση αυτή και τις άλλες σχετικές Υπουργικές και λοιπές αποφάσεις και ∆/γές, σε 
όσα σηµεία δεν τροποποιούνται. 
 
β. Για κάθε διευκρίνιση, σε όσα ορίζονται στην απόφασή µας αυτή, αρµόδια είναι η ∆/νση 
Εκµηχάνισης Γεωργίας και Εκµετάλλευσης Μηχανικού Εξοπλισµού (Ε.Γ.Ε.Μ.Ε.) του 
Υπουργείου Γεωργίας, ύστερα από συνεργασία της µε την οικεία ∆/νση της ∆.Ε.Η., στην 
οποία κοινοποιούνται οι διευκρινίσεις αυτές. Επίσης η ∆.Ε.Η. κοινοποιεί στην παραπάνω 
Υπηρεσία κάθε οδηγία της προς τις Περιφ/κές Υπηρεσίες της, σχετική µε τον αγροτικό 
εξηλεκτρισµό. 
 
γ. Όσα ορίζονται µε την απόφαση αυτή και δεν έχουν επιπτώσεις για τη ∆ΕΗ, µπορούν να 
τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται 
κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας. 



δ. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν ισχύει η 36068/2014/392/εγκ. 
42/14.4.73 Υπουργική Απόφαση. 
Οι άλλες Υπουργικές και λοιπές αποφάσεις και διαταγές, οι σχετικές µε τον αγροτικό 
εξηλεκτρισµό, δεν ισχύουν σε όσα σηµεία τροποποιούνται µε την απόφαση αυτή. Επίσης 
δεν ισχύει στο εξής κάθε άλλη απόφαση που ρυθµίζει διαφορετικά τη συµµετοχή της ∆ΕΗ 
και του ∆ηµοσίου στη δαπάνη ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων και Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων (γεωτρήσεις Π Α Υ Υ Θ., Παρεβρίων περιοχές και περιοχών Πιερίας Κοιλάδας). 
 
ε. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Υπουργείου Γεωργίας θα αναπροσαρµοστούν 
και θα κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείµενο, όσα προβλέπονται στις Υπουργικές κλπ. 
Αποφάσεις 58430/3423/769 εγκ. 72/30.6.73, 21322/1065/372/εγκ. 31/2.1.74 και 
21325/1151/εγκ. 34/6.3.74 καθώς και στις λοιπές αποφάσεις και διαταγές της ΥΕΒ σχετικές 
µε τη διαδικασία του αγροτικού εξηλεκτρισµού, µε σκοπό την απλούστευση της 
διαδικασίας και την ταχύτερη µελέτη, πληρέστερη αξιολόγηση, σωστότερο 
προγραµµατισµό και ταχύτερη κατασκευή και παραλαβή των έργων αγροτικού 
εξηλεκτρισµού. 
 
Η απόφαση αυτή θα εκδοθεί ύστερα από συνεργασία της αρµόδιας Υπηρεσίας του 
Υπουργείου µε την αντίστοιχη της ∆ΕΗ. 
 
στ. Το παρόν παράρτηµα συντάχθηκε από κοινού από τους αρµόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες του Υπουργείου Γεωργίας και της ∆ΕΗ, ύστερα από συνεργασία τους. 
 

 
 


