
ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΤ ΠΡΟΦΕΡΕΙ Η ΑΗΚ ΣΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΣΗ 

                                                                                                             ε ιζσύ από 01/01/2015 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΤΠΗΡΔΙΑ ΄Η ΒΛΑΒΗ) 

  ΥΡΔΩΙΜΟ ΠΟΟ 

€ 

 1.0 Γιακοπή και επαναζύνδεζη λόγυ παπάνομυν επεκηάζευν ή και 
παπάνομυν επεμβάζευν ζηην ηλεκηπική εγκαηάζηαζη 

  

  

1.1 Μέζυ ηηρ αζθάλειαρ ή ηος αςηόμαηος μικποδιακόπηη   

1.1.1 Δηαθνπή 26,00 

1.1.2 Επαλαζύλδεζε   26,00  

1.2 Μέζυ ηηρ παποσήρ   

1.2.1 Δηαθνπή 81,00 

1.2.2 Επαλαζύλδεζε 81,00 

      

 2.0 Γιακοπή και επαναζύνδεζη μεηά από αίηηζη ηος πελάηη 

  

  

2.1 Μέζυ ηηρ αζθάλειαρ ή μέζυ ηος αςηόμαηος μικποδιακόπηη   

2.1.1 Δηαθνπή 26,00 

2.1.2 Επαλαζύλδεζε 26,00 

2.2 Μέζυ ηηρ παποσήρ   

2.2.1 Δηαθνπή 64,00 

2.2.2 Επαλαζύλδεζε 64,00  

2.3 Επίζθεςε γηα ζύλδεζε θαηαλαισηή ζε λέν ππνζηαηηθό 15,00 

2.4 Μεηαβίβαζε ινγαξηαζκνύ  
Η ρξέσζε ηζρύεη γηα ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο : 

 Μεηαβίβαζε ινγαξηαζκνύ από ζαλόληα ζπγγεληθό πξόζσπν ζε 
άιιν άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Μεηαβίβαζε ινγαξηαζκνύ από έλα ρξήζηε ζε άιιν κε ηελ 
παξνπζίαζε θαη ησλ δπν ελδηαθεξόκελσλ ζηα ΚΕΠ θαη κε ηελ 
πξνζθόκηζε ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηή.  

 Αιιαγή νλόκαηνο ζε πεξηπηώζεηο δηαδπγίνπ.  
 

7,5 

2.5 Μεηαβίβαζε ινγαξηαζκνύ γηα όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο κεηαβηβάζεσλ 
  

15 

   

3.0 Παπαβίαζη ζθπαγίδυν ηυν μεηπηηών ή ηυν αζθαλειοθοπέυν (με ή 
συπίρ αλλοίυζη ηηρ αζθάλειαρ ηοςρ) ή ηυν Αςηόμαηυν 
Μικποδιακοπηών, ή ηος επαθέα και/ή ηος Γέκηη Σηλεσειπιζμού 
Φοπηίος 
 

 

 

3.1 Οικιακοί καηαναλυηέρ   

3.1.1 Υσξίο δηεξεύλεζε γηα θινπή ξεύκαηνο ή παξάλνκε επέκβαζε 58,00 

3.1.2 Με δηεξεύλεζε γηα θινπή ξεύκαηνο ή παξάλνκε επέκβαζε. 227,00  

3.2 Μη οικιακοί καηαναλυηέρ   

3.2.1 Υσξίο δηεξεύλεζε γηα θινπή ξεύκαηνο ή παξάλνκε επέκβαζε   115,00 

  

3.2.2 Με δηεξεύλεζε γηα θινπή ξεύκαηνο ή παξάλνκε επέκβαζε 227,00  

      

4.0 Γιεπεύνηζη και ανηικαηάζηαζη αζθαλειοθοπέα ή αςηόμαηος   



ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΤΠΗΡΔΙΑ ΄Η ΒΛΑΒΗ) 

  ΥΡΔΩΙΜΟ ΠΟΟ 

€ 

μικποδιακόπηη (επγαηικά και ςλικά) 

  

4.1 Εξγαηηθά έμνδα γηα δηεξεύλεζε θαη αληηθαηάζηαζε  131,00 

4.2 Αζθαλειοθοπέαρ (επγαηικά και ςλικά)   

4.2.1 Μηα θάζε  137,00 

4.2.2 Δύν θάζεηο 143,00 

4.2.3 Σξεηο θάζεηο  149,00  

4.3 Αςηόμαηορ μικποδιακόπηηρ (επγαηικά και ςλικά)   

4.3.1 Μηα θάζε 158,00 

4.3.2 Δύν θάζεηο 186,00 

4.3.3 Σξεηο θάζεηο 213,00 

      

5.0 Γιεπεύνηζη και ανηικαηάζηαζη μεηπηηή πος ςπέζηη βλάβη και 
έλεγσο ζηο ΚΔΔΜ, (Κένηπο Δπιδιόπθυζηρ και Δλέγσος Μεηπηηών),  
εξ ςπαιηιόηηηαρ ηος καηαναλυηή 

  

  

5.1 Δπγαηικά έξοδα για διεπεύνηζη, ανηικαηάζηαζη και έλεγσο:   

5.1.1 Μνλνθαζηθόο κεηξεηήο 255,00 

5.1.2 Σξηθαζηθόο κεηξεηήο 273,00 

5.1.3 Σξηθαζηθόο κεηξεηήο κε κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο (Metering Panel LV) 495,00  

   

6.0 Δπίζκετη ηηρ ΑΗΚ για διακοπή ή επαναζύνδεζη λόγυ μη πληπυμήρ 

  

  

6.1 Δηαθνπή 25,00 

6.2 Επαλαζύλδεζε 

εκ. Η επίζθεςε γηα δηαθνπή ή επαλαζύλδεζε κέζσ ηεο παξνρήο 
ρξεώλεηαη €81,00. 

25,00 

   

7.0 Δπανέλεγσορ ηλεκηπικήρ εγκαηάζηαζηρ 

  

  

7.1 Επαλέιεγρνο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, όηαλ απαηηείηαη επαλάιεςε ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ εμ’ ππαξρήο. 

44,00 

7.2 Επαλέιεγρνο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο όηαλ απαηηείηαη απιή επίζθεςε γηα 
επηβεβαίσζε ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ ειεθηξνιόγνπ ζε ππνδείμεηο θαη 
παξαηεξήζεηο ηεο ΑΗΚ θαηά ηνλ αξρηθό έιεγρν. 

30,00 

      

8.0 Έλεγσορ μεηπηηή ζηο ΚΔΔΜ (Κένηπο Δπιδιόπθυζηρ και Δλέγσος 
Μεηπηηών), μεηά από αίηηζη ηος πελάηη 

  

  

8.1 Όηαν ηα αποηελέζμαηα ηος ελέγσος δείξοςν όηι ο μεηπηηήρ 
λειηοςπγεί οπθά. 

  

8.1.1 Μνλνθαζηθόο κεηξεηήο 59,00 

8.1.2 Σξηθαζηθόο κεηξεηήο 60,00 

8.1.3 Σξηθαζηθόο κεηξεηήο κε κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο (Metering Panel LV) 150,00 

      

8.2 ΄Οηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ είλαη εθηόο επηηξεπηώλ νξίσλ ΚΑΜΙΑ ΥΡΕΩΗ  

      

9.0 Δπίζκετη ηηρ ΑΗΚ ζηα ςποζηαηικά πελαηών μεηά από κλήζη για   



ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

(ΤΠΗΡΔΙΑ ΄Η ΒΛΑΒΗ) 

  ΥΡΔΩΙΜΟ ΠΟΟ 

€ 

επιδιόπθυζη αζθάλειαρ ή και επαναθοπά Αςηόμαηος 
Μικποδιακόπηη 

  

9.1 ε θαλνληθό ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεξγείνπ Επηθπιαθήο (07.00 – 
24.00) 

24,00  

9.2 Με ππεξσξηαθή εξγαζία (24.00 – 07.00) 62,00 

 Οι πιο πάνυ σπεώζειρ ςπόκεινηαι ζε ΦΠΑ 

 


