
Υπηρεσία e-charge από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Ερώτηση: Τι είναι η υπηρεσία e-charge και 

σε ποιους απευθύνεται;

Η υπηρεσία e-charge προσφέρεται από την ΑΗΚ στους κατόχους 

ηλεκτρικών οχημάτων σε Παγκύπρια βάση.  Με αυτή την υπηρεσία 

οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν πρόσβαση για ασφαλή 

και αξιόπιστη φόρτιση του οχήματος τους σε Δημόσιους χώρους 

όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί φορτιστές.

Ερώτηση: Πως μπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στο 

σύστημα;

Ο ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος θα πρέπει να αποταθεί σε 

οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ να 

υπογράψει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και να παραλάβει την 

κάρτα αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας RFID (Radio Frequency 

Identification) με την οποία θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους 

φορτιστές που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν από την 

ΑΗΚ στο μέλλον.
Ερώτηση: Ποιο το κόστος σύνδεσης με την 

υπηρεσία e-charge;

Ο κάθε χρήστης του συστήματος χρεώνεται €25,00 

πάγιο, στον πρώτο λογαριασμό και τα τιμολόγια θα 

αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών 

οχημάτων κάθε διμηνία.

Ερώτηση: Ποια η δυνατότητα φόρτισης των

φορτιστών που έχουν εγκατασταθεί;

Οι σταθμοί ημιταχείας φόρτισης που έχουν 

εγκατασταθεί παρέχουν τη δυνατότητα φόρτισης του 

ηλεκτρικού οχήματος μέχρι 21kW(3-Ph) . Επίσης

υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης μέχρι 7kW(1-Ph). Σε 

κάθε σημείο φόρτισης υπάρχουν δύο (2) 

ρευματολήπτες φόρτισης που μπορούν να 

εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα δύο οχήματα.

Οι σταθμοί ταχείας φόρτισης που έχουν εγκατασταθεί 

παρέχουν τη δυνατότητα φόρτισης του ηλεκτρικού 

οχήματος μέχρι 43kW AC και μέχρι 50 kW(DC). 

Ερώτηση: Σε ποιους χώρους έχουν εγκατασταθεί

φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων;

Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος έχουν 

εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία σε δημόσιους χώρους 

ώστε να εξυπηρετούν τον κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος να 

καλύψει με το όχημα του ολόκληρη την Κύπρο. Μπορείτε να

βρείτε τα σημεία αυτά στον σύνδεσμο

https://myeac.etrel.com/#/portal/locations.



Υφιστάμενοι Σταθμοί Φόρτισης Ημι-ταχείας Φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (22kW AC):

Όλες οι πληροφορίες  για την υπηρεσία e-charge, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ 

www.eac.com.cy
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Υφιστάμενοι Σταθμοί Φόρτισης Tαχείας Φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (43kW AC ή/και 50kW DC):

http://www.eac.com.cy/

