
4 Οδός/ Αριθµός

11          Επισυνάπτεται αναλυτική Περιγραφή Φορτίου

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παροχή Νέου/ Επιπρόσθετου Φορτίου

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ    ΑΡ. ΠΕΛΑΤΗ    ΑΡ. F.L

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ - Βλέπε στο πίσω µέρος για Οδηγίες Συµπλήρωσης και Επισυναπτόµενα Έγγραφα. 
                Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα δεν θα παραλαµβάνονται.  
 Στοιχεία Αιτητή - Πελάτη

1 Ονοµατεπώνυµο πελάτη

 Αρ. Ταυτότητας/ Διαβατηρίου     Αρ. Εγγραφής Εταιρείας

2 Διεύθυνση Αλληλογραφίας (οδός, αριθµός, Τ.Θ.)

  Πόλη/ Χωριό       Ταχ. Κώδικας

3 Τηλ. Οικίας       Τηλ. Εργασίας                     Τηλ. Κινητό

   Τηλ. Φαξ                    E-mail

 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος

 Στοιχεία Υποστατικού/ Τεµαχίου προς Εξυπηρέτηση

6 Όνοµα ιδιοκτήτη

7 Ποσοστό ιδιοκτησίας (επιλέξτε  ανάλογα µε την περίπτωση)               Όλο      Μερίδιο

8 Αρ. Λογαριασµού          Αρ. Μετρητή

9 Όνοµα Ηλεκτρολόγου                                                                      Αρ. Άδειας                        Αρ. Τηλ.

10 Είδος και Τύπος Παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος

 Περιγραφή Υποστατικού/ Φορτίου 
 

Ηµεροµηνία    Υπογραφή Αιτητή / Σφραγίδα Εταιρείας

12 Αιτούµενη Μέγιστη Ζήτηση (Ασφάλεια)       AMP/kVA

13 Αίτηση για Σύστηµα γείωσης TN-C-S

14 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία για ηλεκτροδότηση

15 Σχόλια/ Παρατηρήσεις

             Τύπος     Οικιακή    Εµπορική 
Είδος 

Νέα Παροχή
Επιπρόσθετο Φορτίο

Διαφηµ. 
Πινακίδες

ΆλλοΟδικός 
Φωτισµός

ΥδραντλίαΘερµ/τεςΒιοµηχα-
νική

Ηλεκτρ. 
Οικοπέδων

 Έγκριση / Απόρριψη / Όροι Ηλεκτροδότησης
 Όνοµα Μελετητή

 Σχόλια Μελετητή

Ε
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00
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1.

0

 Για Υπηρεσιακή Χρήση

5 Τεµάχιο/ α                 Φ/ Σχ                                                             Συµπλ.

Ισχύς

kVA AMP
ΤριφασικόΜονοφασικό

Έκδοση Τελικών Όρων Έκδοση Προκαταρκτικών Όρων

Πόλη/ Χωριό Τ.Κ.

Προσωρινή Παροχή Στη µόνιµη θέση Σε βοηθητικό πάσσαλο Περίοδος αιτούµενης παροχής έτη

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) τα στοιχεία που έχω δώσει είναι ορθά λαµβάνοντας υπόψη τις συνέπειες του Νόµου περί ψευδών δηλώσεων, β) έλαβα και 
υπέγραψα το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης µε το οποίο η ΑΗΚ µε πληροφορεί για τα δικαιώµατα µου µε βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισµού 
Προστασίας Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νοµοθεσίας, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

√



Κάθε αίτηση για παροχή ηλεκτρισµού για οποιοδήποτε σκοπό, πρέπει 
να συνοδεύεται από τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο να φαίνεται καθαρά 
και µε ακρίβεια η θέση των υποστατικών για τα οποία υποβάλλεται 
η αίτηση. 

Κάθε αιτητής πρέπει να δηλώνει το τελικό φορτίο που ζητεί. Μέχρι 
80Α 3Φ δηλώστε µέγεθος ασφάλειας και από 100Α 3Φ και πάνω 
δηλώστε ΧΒΑ (ΚVA). 

Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 
ή Συνεταιρισµός, η αίτηση πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται 
από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δεσµεύουν την Εταιρεία/ 
Συνεταιρισµό, σύµφωνα µε το Καταστατικό.

Σηµείο 1-3: Παρακαλώ συµπληρώστε µε τα στοιχεία σας/ της εταιρείας 
σας. Αφήστε κενό πεδίο αν κάτι δεν ισχύει στην περίπτωση σας. 
 
Σηµείο 4-7: Συµπληρώστε τα τοπογραφικά στοιχεία του υποστατικού 
και στοιχεία ιδιοκτησίας ανάλογα. Στο σηµείο 7 συµπληρώστε στο 
πεδίο «Μερίδιο:» το ποσοστό ιδιοκτησίας π.χ. ½. 
 
Σηµείο 9: Συµπληρώστε τα στοιχεία του αδειούχου 
ηλεκτρολόγου-υπεύθυνου για την ηλεκτρική εγκατάσταση. 

Σηµείο 10: Επιλέξτε τον τύπο και το είδος παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος και σηµειώστε  στο πεδίο της επιλογής σας. Στην επιλογή 
«Άλλο» παρακαλώ σηµειώστε τον κωδικό από τον παρακάτω πίνακα: 

Σηµείο 11-14: Συµπληρώστε ανάλογα τις απαραίτητες πληροφορίες σε 
συνεργασία µε τον ηλεκτρολόγο σας. Εάν επισυνάπτεται ξεχωριστά 
αναλυτική περιγραφή του φορτίου παρακαλώ σηµειώστε  στο ανάλογο 
πεδίο στο Σηµείο 11. Αλλιώς συµπληρώστε τον πίνακα.

EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σηµειώστε  στα πεδία δίπλα στα έγγραφα που επισυνάπτετε µε 
την αίτηση σας. Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα δεν θα 
παραλαµβάνονται.

Σηµείο 10:

1      Νέα Παροχή: (οικίες, πολυκατοικίες, καταστήµατα,         
        γραφεία, φάρµες, βιοµηχανίες, εκτός Κυβερνητικών 
        Βιοµηχανικών Περιοχών)

        (α)    Άδεια Οικοδοµής ή Πολεοδοµική
        (β)    Τοπογραφικό σχέδιο της Άδειας Οικοδοµής ή Πολεοδοµικής 
                που φέρει τη σφραγίδα εγκρίσεως της Αρµόδιας Αρχής, 
                µε τυχόν ρυµοτοµία και Οδικό Δίκτυο
        (γ)    Τίτλο Ιδιοκτησίας
        (δ)    Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δηµόσιος δρόµος προς τα 
                υποστατικά, θα πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλλεται επίσηµο 
                έγγραφο που να κοινοποιεί την ύπαρξη και να καθορίζει τη 
                διαδροµή του δικαιώµατος διάβασης από δηµόσιο δρόµο 
                προς τα υποστατικά 
        (ε)    Χωροταξικό ή/και αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης 
                υπογείου και ισογείου (για συγκροτήµατα)
        (ζ)    Για οικοδοµές που συµφωνήθηκε Ηλεκτρικός Υποσταθµός ή 
  Υπόγεια Παροχή, σχέδιο και αποτύπωση του οικοπέδου,
  της οικοδοµής, του Υποσταθµού ή και Δωµατίου Μετρητών 
  και σωληνώσεων, σε ηλεκτρονική µορφή (σε ψηφιακό δίσκο),
  σε απόλυτες συντεταγµένες στο Σύστηµα Γεωγραφικής 
  Αναφοράς LTM.

2      Επιπρόσθετο Φορτίο: 
        
        (α)    Τοπογραφικό σχέδιο µε σηµειωµένο το τεµάχιο αιτητή
        (β)    Αριθµό λογαριασµού ή αριθµό µετρητή
        

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ
3      Προσωρινή Παροχή: 

        (α)    Άδεια Οικοδοµής ή Πολεοδοµική 
        (β)    Τοπογραφικό σχέδιο της Άδειας Οικοδοµής ή Πολεοδοµικής
                που φέρει τη σφραγίδα εγκρίσεως της Αρµόδιας Αρχής 
        (γ)    Τίτλο Ιδιοκτησίας
                Οι αιτήσεις για προσωρινή παροχή ρεύµατος για                                
                οικοδοµικούς σκοπούς θα πρέπει να συνοδεύονται και µε 
                αίτηση για την κανονική παροχή ρεύµατος στην οικοδοµή που 
                θα ανεγερθεί (όταν δεν υπάρχει Δίκτυο της ΑΗΚ)
        (δ)    Χωροταξικό Σχέδιο µε προτεινόµενη θέση βοηθητικού 
                πασσάλου ή θέση µόνιµης παροχής
        (ε)    Περίοδος για την αιτούµενη παροχή

4      Θερµοσυσσωρευτές-Εκτός Αιχµής:

        (α)    Τοπογραφικό σχέδιο µε σηµειωµένο το τεµάχιο αιτητή
        (β)    Αριθµό λογαριασµού ή µετρητή κανονικής παροχής 

5      Υδραντλίες:

        (α)    Άδεια Υδροληψίας
        (β)    Τοπογραφικό Σχέδιο της άδειας Υδροληψίας (µε εγκεκριµένο                                 
                σηµείο υδραντλίας)
        (γ)    Τίτλο Ιδιοκτησίας
 

6      Ηλεκτροδότηση Οικοπέδων:

        (α)    Αντίγραφο Άδειας Διαίρεσης της Γης
        (β)    Αντίγραφο των όρων της Άδειας Διαίρεσης της Γης
        (γ)    Αντίγραφο του τελικού τοπογραφικού σχεδίου της Άδειας
                Διαίρεσης (αυτού που δείχνει το Διαχωρισµό και φέρει τη 
                σφραγίδα έγκρισης του Δήµου ή της Επαρχιακής Διοίκησης) 
        (δ)    Γραπτή βεβαίωση ότι οροθετήθηκαν τα οικόπεδα
        (ε)    Τίτλο ιδιοκτησίας
        (στ)  Τρία αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων των οικοπέδων (που
                 φέρουν τη σφραγίδα της Άδειας Διαίρεσης)
        (ζ)    Σχέδια του διαχωρισµού σε ηλεκτρονική µορφή (σε ψηφιακό 
                δίσκο) σε απόλυτες συντεταγµένες στο Σύστηµα Γεωγραφικής                 
                Αναφοράς LTM

7      Διαφηµιστικές Πινακίδες:

                > Υπεραστικοί Δρόµοι (Δηµόσια Έργα)
        (α)    Πολεοδοµική Άδεια
        (β)    Άδεια ανέγερσης από την Αρχή Τοπικής Διοίκησης
        (γ)    Τοπογραφικό σχέδιο της Πολεοδοµικής Άδειας
        (δ)    Χωροταξικό

                > Ιδιωτικοί Χώροι/Δηµόσιοι Χώροι
        (α)    Τίτλος Ιδιοκτησίας/ Ενοικιαστήριο/ Συγκατάθεση Ιδιοκτήτη
                 τεµαχίου
        (β)    Τοπογραφικό σχέδιο
        (γ)    Έγκριση από την Τοπική Αρχή

8      Κυβερνητικές Βιοµηχανικές Περιοχές:

        Οι αιτήσεις για παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος υποβάλλονται  
 κατευθείαν στην ΑΗΚ
 (α)    Συµφωνία Εκµίσθωσης Βιοµηχανικού Γηπέδου
 (β)    Βεβαίωση από Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας  

 και Τουρισµού για το κατανεµηµένο φορτίο στο γήπεδο αυτό 
 (ανάλογα µε την έκταση του γηπέδου)

9      Κεραίες / Αναµεταδότες κινητής τηλεφωνίας: 

        (α)    Τοπογραφικό σχέδιο
        (β)    Γραπτή Συγκατάθεση Ιδιοκτήτη ή πλειοψηφίας Ιδιοκτητών/
                 Διαχειριστικής Επιτροπής της πολυκατοικίας για την 
                 εγκατάσταση κεραίας/ αναµεταδότη
        (γ)    Άδεια Τοπικής Αρχής 

10     Άλλες Περιπτώσεις:

        (α)    Τοπογραφικό Σχέδιο 
        (β)    Τίτλο Ιδιοκτησίας
        (γ)    Αριθµό Λογαριασµού ή Μετρητή (όπου υπάρχει) 

Ιστοσελίδα: www.eac.com.cy

Κωδικός

8

9

10

Είδος Παροχής

Κυβερνητικές Βιοµηχανικές Περιοχές

Κεραίες/Αναµεταδότες κινητής τηλεφωνίας

Άλλες περιπτώσεις 

√

√

√



Υπογραφή: Ηµεροµηνία:

Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Ο/Η ___________________________________________________________________

µε αρ. Δελτίου Ταυτότητας ____________________ (ή αρ. Διαβατηρίου ____________________  όταν δεν υπάρχει 
ταυτότητα χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης) δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και µε πλήρη επίγνωση 
συγκατάθεση µου στην ΑΗΚ όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά 
Δεδοµένα) που µε αφορούν, σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν 
ισχύ εθνική Νοµοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.  

Έχω ενηµερωθεί ότι: 
-   η ΑΗΚ θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή Προσωπικά Δεδοµένα που µε       
    αφορούν, για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται, ανάλογα µε την περίπτωση
-   τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι: ονοµατεπώνυµο, αριθµός ταυτότητας και/ή διαβατηρίου και/ή αριθµός αλλοδαπού    
    πολίτη, τηλέφωνο, τηλεοµοιότυπο, ταχυδροµική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού,            
    Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο ή αγοραπωλητήριο έγγραφο,  ηλεκτρολογικά σχέδια,          
    αριθµό Φ.Π.Α., βιογραφικά σηµειώµατα (CV), οικονοµικές καταστάσεις, έγγραφο µε τα στοιχεία του ΙΒΑΝ, αριθµό       
    ταυτότητας δικαιούχου ειδικής διατίµησης 08, κ.α.
-   τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδοµένα θα χρησιµοποιούνται µόνο για τους ακόλουθους σκοπούς, ανάλογα µε την          
    περίπτωση, όπως µελέτη και επεξεργασία αιτήµατος, παροχή υπηρεσιών/αγαθών, κατάρτιση προφίλ,  αξιολόγηση       
    προσφορών, σύναψη συµβάσεων, επίτευξη του στόχου της συνεργασίας, εξέταση αίτησης πρόσληψης, εργοδότηση,       
    ενηµέρωση, έρευνα και στατιστική ανάλυση
-   η παροχή Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν στην ΑΗΚ, αποτελεί νοµική ή συµβατική υποχρέωση ή      
    απαίτηση για τη σύναψη σύµβασης και/ή την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης και τυχόν άρνηση µου, µπορεί να οδηγήσει  
    στην απόρριψη του αιτήµατος µου
-   η ΑΗΚ µπορεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδοµένα µου, µόνο εάν είναι απαραίτητο, σε συνεργάτες της για νόµιµους  
    σκοπούς και/ή σε αρµόδιες αρχές για συµµόρφωση µε το Νόµο.

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώµατα σε σχέση µε τα Προσωπικά Δεδοµένα που µε αφορούν: 
-   ενηµέρωσης
-   πρόσβασης 
-   διόρθωσης ή τροποποίησης
-   διαγραφής (Δικαίωµα στη λήθη)
-   περιορισµού επεξεργασίας
-   γνωστοποίησης
-   φορητότητας δεδοµένων
-   εναντίωσης στην επεξεργασία 
-   στην µη αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων από µέρους της ΑΗΚ
-   καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
-   ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής µου ανά πάσα στιγµή.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης µου δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση µου πριν την 
ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η ΑΗΚ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδοµένων έχει έννοµο συµφέρον 
διατήρησης των Προσωπικών Δεδοµένων που µε αφορούν, το αίτηµα µου για ανάκληση και/ή διαγραφή τους µπορεί να µην 
γίνει αποδεκτό. 

Έχω επίσης ενηµερωθεί ότι: 
-   η Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου είναι διαθέσιµη στον 
    ιστότοπο www.eac.com.cy και ότι
-   µπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε αίτηµα/ερώτηµα στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδοµένων στις πιο κάτω   
    διευθύνσεις: Υπεύθυνη Προστασίας Δεδοµένων ΑΗΚ, Τ.Θ. 24506, 1399 Λευκωσία ή dataprotection@eac.com.cy.


