Παράδειγμα Υπολογισμού της Ολικής Τιμής Χρέωσης της κάθε Παρεχόμενης Μονάδας (kWh)
Για τον υπολογισμό της ολικής τιμής χρέωσης της κάθε παρεχόμενης μονάδας (kWh), σύμφωνα με τις
επιβαρύνσεις που αναφέρονται στις διατιμήσεις της ΑΗΚ με βασική τιμή καυσίμων €300 ανά μετρικό
τόνο (M.T.), προστίθεται η αναπροσαρμογή λόγω της αυξομείωσης του κόστους καυσίμων, όπως αυτή
καθορίζεται από τη Ρήτρα Καυσίμων.
Πιο κάτω επεξηγείται ο τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμογής της τιμής της μονάδας (kWh), για
τους διμηνιαίους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης, όπου λαμβάνεται υπόψη
ως Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων τα 0,00024438 cent και Τιμή Καυσίμων τα €330/M.T..
Σύμφωνα με τον ορισμό της ρήτρας καυσίμων αυτό σημαίνει ότι, η τιμή για κάθε μονάδα (kWh) θα
αυξάνεται ή μειώνεται κατά 0,00024438 cent για κάθε 1 cent αύξηση ή μείωση πάνω ή κάτω των €300
του κόστους καυσίμων ανά μετρικό τόνο.
Η τιμή καυσίμων των €330 είναι κατά €30 (€330 - €300) μεγαλύτερη από τα €300 ή κατά 3000 cent
μεγαλύτερη από τα €300.
Κατά συνέπεια στο παράδειγμα αυτό η αναπροσαρμογή της τιμής της μονάδας (kWh) για τους
διμηνιαίους καταναλωτές χαμηλής τάσης είναι : 3000 x 0,00024438 = 0,7331 cent.
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Για να υπολογιστεί η αντίστοιχη ολική τιμή μονάδας (kWh), η αναπροσαρμογή αυτή (0,7331 cent)
θα πρέπει να προστεθεί στις βασικές τιμές χρέωσης της κάθε παρεχόμενης μονάδας (kWh) των
διμηνιαίων καταναλωτών χαμηλής τάσης που αναφέρονται στην τιμή καυσίμων των €300/Μ.Τ..
Με βάση τα δεδομένα αυτά, παρουσιάζονται τα πιο κάτω παραδείγματα για διατιμήσεις οικιακής
χρήσης:

Α) Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Μονής Εγγραφής - Κώδικας 01

Χρέωση ανά
Διμηνία
€

Χρέωση για κάθε Παρεχόμενη Μονάδα

Διμηνιαίες
Επιβαρύνσεις
Διατίμησης

Βασική Τιμή
cent / kWh

Αναπροσαρμογή
Ολική Τιμή
Καυσίμων
cent / kWh
cent /kWh

Κόστος Ενέργειας

9,23

Κόστος Δικτύου

3,21

3,21

Κόστος Επικουρικών
Υπηρεσιών

0,67

0,67

0,7331

9,9631

Κόστος Μέτρησης

0,98

Κόστος Προμήθειας

4,68

Β) Διατίμηση Οικιακής Χρήσης Διπλής Εγγραφής - Κώδικας 02

Χρέωση για κάθε Παρεχόμενη Μονάδα

Διμηνιαίες
Επιβαρύνσεις
Διατίμησης

Χρέωση ανά
Διμηνία
€

Αναπροσαρμογή
Ολική Τιμή
Καυσίμων
cent / kWh
cent /kWh

Περίοδοι

Βασική Τιμή
cent / kWh

Κανονική
(09:00 – 23:00)

9,89

0,7331

10,6231

Οικονομική
(23:00 – 09:00)

7,94

0,7331

8,6731

Κανονική
(09:00 – 23:00)

3,22

3,22

Οικονομική
(23:00 – 09:00)

3,21

3,21

Κανονική
(09:00 – 23:00)

0,67

0,67

Οικονομική
(23:00 – 09:00)

0,67

0,67

Κόστος Ενέργειας

Κόστος Δικτύου

Κόστος
Επικουρικών
Υπηρεσιών

Κόστος Μέτρησης

0,98

Κόστος
Προμήθειας

4,68

Με τον ίδιο τρόπο, η αναπροσαρμογή καυσίμων προστίθεται στις βασικές τιμές
χρέωσης της κάθε παρεχόμενης μονάδας (kWh) και των άλλων διατιμήσεων, για να
υπολογιστεί η ολική τιμή τους.

