
Παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ ηεο εθάζηνηε νιηθήο ηηκήο κνλάδνο (kWh) 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εθάζηνηε νιηθήο ηηκήο ρξέωζεο ηεο κνλάδνο (kWh), ζηηο 
βαζηθέο ηηκέο κνλάδνο (kWh) πνπ αλαθέξνληαη ζε ηηκή καδνύη €300 ηνλ κεηξηθό ηόλν 
πξνζηίζεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ιόγω ηεο απμνκείωζεο ηνπ θόζηνπο θαπζίκνπ, όπωο 
απηή θαζνξίδεηαη από ηε Ρήηξα Καπζίκωλ.  
 
ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί επεμεγείηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο 
αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ηεο κνλάδνο (kWh). 
 
ύκθωλα κε ηε Ρήηξα Καπζίκωλ ε ηηκή γηα θάζε κνλάδα (kWh) ζα απμάλεηαη ή 
κεηώλεηαη θαηά 0,00133 cent γηα θάζε 5 cent αύμεζε ή κείωζε πάλω ή θάηω ηωλ 
€300 ηνπ θόζηνπο θαπζίκωλ θαηά κεηξηθό ηόλν. 
 
Γηα ζθνπνύο παξαδείγκαηνο παξαηίζεηαη πην θάηω ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο νιηθήο 
ηηκήο κνλάδνο (kWh) γηα ηηο Δηαηηκήζεηο Οηθηαθήο Χξήζεο κε Κωδηθνύο 05 θαη 06, γηα 
ηνλ Ιανοσάριο 2012. 
 
Σνλ Ιανοσάριο ηοσ 2012 ε ηηκή ηνπ καδνύη ήηαλ γηα ηνπο δηκεληαίνπο θαηαλαιωηέο 
€517/κεηξηθό ηόλν. 
 
Η ηηκή απηή ήηαλ θαηά €217 (€517 - €300) κεγαιύηεξε από ηα €300 
 
 
ή  21700 cent κεγαιύηεξε από ηα €300. 
 
Καηά ζπλέπεηα ε αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ηεο κνλάδνο (kWh) γηα ηνπο δηκεληαίνπο 
θαηαλαιωηέο ήηαλ ηνλ Ιανοσάριο ηοσ 2012 = 21700 x 0,00133 = 5 ,7722 cent. 
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Η αλαπξνζαξκνγή απηή (5,7722 cent) ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηηο βαζηθέο ηηκέο 
κνλάδνο (kWh) δηκεληαίωλ θαηαλαιωηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηηκή θαπζίκνπ 
€300/κεηξηθό ηόλν, για να σπολογιζηεί έηζι η ανηίζηοιτη ολική ηιμή μονάδος 
(kWh) για ηον Ιανοσάριο 2012, 
 
π.τ. η Διαηίμηζη Οικιακής Χρήζης Μονής Εγγραθής (Κώδικας 05), για ηον 
Ιανοσάριο ηοσ 2012 δηακνξθώζεθε ωο αθνινύζωο: 
 

Χρέωζη μονάδων 
Πάγιο ανάλογα με ηην ολική 

καηανάλωζη  

Μονάδες 

Βαζική 
ηιμή ζε 
cent 
/kWh 

Αναπροζαρμογή 
κασζίμων ζε 

cent/kWh 

Ολική ηιμή ζε 
cent/kWh  

Ολικές 
μονάδες 

€/δίμηνο 

Οι πρώηες 120 μονάδες 13,71 5,7722 19,4822         0-120 2,28 

Οι επόμενες 200 μονάδες 14,53 5,7722 20,3022       121-320 2,35 

Οι επόμενες 180 μονάδες 14,98 5,7722 20,7522       321-500 3,86 

Οι επόμενες 500 μονάδες 15,41 5,7722 21,1822       501-1000 5,87 

Οι επιπρόζθεηες μονάδες 15,58 5,7722 21,3522         1001+ 7,39 

 
 



Παρομοίως η Διαηίμηζη Οικιακής Χρήζης Διπλής Εγγραθής (Κώδικας 06), για 
ηον Ιανοσάριο ηοσ 2012, δηακνξθώζεθε ωο αθνινύζωο: 
 
 

  (ι) Σηαθερή διμηνιαία επιβάρσνζη €4,94 

  
Βαζική ηιμή ζε 
cent /kWh 

Αναπροζαρμογή 
κασζίμων ζε cent/kWh 

Ολική ηιμή ζε cent /kWh 

(ιι) 

Για κάθε παρετόμενη μονάδα 
ζε εκηός-αιτμής ώρες (από η 
ώρα 23:00 μέτρι η ώρα 7:00) 

9,33  5,7722 15,1022  

Για ηις σπόλοιπες ώρες (από η 
ώρα 7:00 μέτρι η ώρα 23:00) 

16,05  5,7722 21,8222 

 
 
 
Με ανάλογο ηρόπο η αναπροζαρμογή κασζίμων προζηίθεηαι ζηις βαζικές 
ηιμές μονάδος (kWh) και ηων άλλων διαηιμήζεων, για να σπολογιζηεί ανάλογα 
η ολική ηιμή μονάδος (kWh) για κάθε διαηίμηζη. 
 
 


