
     

 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ) από 1/1/2015 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 Εγκεκριμένο Ποσό 

σε ισχύ από 01/01/2015 
€ 

1.0 ΟΙΚΙΑΚΟΙ (Κώδικες διατιμήσεων 01, 02, 08)   

1.1 Κύπριοι πελάτες, πελάτες χωρών μελών της ΕΕ και αλλοδαποί πελάτες που είναι ιδιοκτήτες 
των υποστατικών  

 

  75 
 

1.2 Κύπριοι πελάτες, πελάτες χωρών μελών της ΕΕ που είναι ενοικιαστές των υποστατικών  200 

1.3 
 

1.4 

Αλλοδαποί πελάτες (μη μέλη χωρών ΕΕ) που είναι ενοικιαστές των υποστατικών 
 
Συγκεκριμένες Κατηγορίες Ευάλωτων Καταναλωτών (κώδικας διατίμησης 08) 

 350 

50 

2.0 ΜΙΚΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Κώδικες διατιμήσεων 10, 20)   

2.1 Κύπριοι πελάτες και πελάτες χωρών μελών της ΕΕ  που είναι ιδιοκτήτες των υποστατικών 
 

 200 

2.2 
 

2.3 

Κύπριοι πελάτες και πελάτες χωρών μελών της ΕΕ  που είναι ενοικιαστές των υποστατικών 
 
Αλλοδαποί πελάτες (μη μέλη χωρών ΕΕ) ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των 
υποστατικών 

 250 

600 

3.0 ΜΕΣΑΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Κώδικας διατίμησης 30)                    
 

  

3.1 Κύπριοι πελάτες και πελάτες χωρών μελών της ΕΕ ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή 
ενοικιαστές των υποστατικών 
 

 450 

3.2 Αλλοδαποί πελάτες (μη μέλη χωρών ΕΕ) ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των 
υποστατικών  

 800 

4.0 

4.1 
 

4.2 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Κώδικες διατιμήσεων 40, 50) 

Κύπριοι πελάτες και πελάτες χωρών μελών της ΕΕ ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή 
ενοικιαστές των υποστατικών  

Αλλοδαποί πελάτες (μη μέλη χωρών ΕΕ) ανεξάρτητα αν είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των 
υποστατικών 

  

600 
 

900 

5.0 ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (Κώδικας διατίμησης 46)  120 

6.0 ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ)   

6.1 Πελάτες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες νυκτερινών κέντρων, μπυραριών, εστιατορίων, 

καφετεριών, πρακτορείων στοιχημάτων, λεσχών και γενικά χώρων αναψυχής του κοινού 
  

  Για φορτίο μέχρι 40
 
Α 1-φ και μέχρι 30 Α 3-φ  300 

  Για φορτίο από 40 Α 3-φ μέχρι και 60 Α 3-φ  700 

  Για φορτίο πέραν των 60 Α 3-φ (από 80 Α 3-φ και πάνω)  1.200 
 

6.2 

 

Πελάτες οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες νυκτερινών κέντρων, μπυραριών, εστιατορίων, 

καφετεριών, πρακτορείων στοιχημάτων, λεσχών και γενικά χώρων αναψυχής του κοινού 

  

  Για φορτίο μέχρι 40
 
Α 1-φ και μέχρι 30 Α 3-φ  

 Για φορτίο από 40 Α 3-φ μέχρι και 60 Α 3-φ 

 500 

1.000 

  Για φορτίο πέραν των 60 Α 3-φ (από 80 Α 3-φ και πάνω)  1.700 

7.0 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ   

  Κυπριακή Δημοκρατία  0 

  Βρετανικές Βάσεις  0 

  Χώροι θρησκευτικής λατρείας  0 

  Πρεσβείες  0 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

 Τα ποσά των προκαταβολών (deposits) σύνδεσης νέων πελατών που αφορούν τις περιπτώσεις 1.1, 1.4 και 2.1 
του πιο πάνω πίνακα, θα χρεώνονται στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί. 

 
 Για όλες τις άλλες περιπτώσεις του πιο πάνω πίνακα, τα ποσά θα πληρώνονται προκαταβολικά στο ταμείο την 

ημέρα της υπογραφής της Συμφωνίας Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
 
 Η ΡΑΕΚ, έχει εγκρίνει για τους ιδιοκτήτες των υποστατικών οικιακής χρήσης που είναι ενταγμένοι στις διατιμήσεις 

με κώδικες 01, 02 και 08, όπως σε περιπτώσεις θανάτου του υφιστάμενου πελάτη της ΑΗΚ, να έχει τη δυνατότητα 
άλλο άτομο της οικογένειας (σύζυγος η παιδί) να μεταβιβάσει το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του, 
χρεώνοντας τον με το ίδιο ποσό προκαταβολής που επιβαρύνθηκε ο λογαριασμός του πελάτη που απεβίωσε και 
όχι με το ποσό προκαταβολής που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις χρεώσεις του πιο πάνω πίνακα.  

 



JL/El     

 
 

 
 

Η μεταβίβαση αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή εάν το άτομο το οποίο θα γίνει πελάτης της ΑΗΚ, προσκομίσει ένα 
από τα πιο κάτω πιστοποιητικά: 
 

1. Τον τίτλο ιδιοκτησίας του υποστατικού εάν είναι ο ιδιοκτήτης και το πιστοποιητικό θανάτου του υφιστάμενου 
πελάτη της ΑΗΚ ή  

 
2. Το διάταγμα διαχείρισης της περιουσίας του αποθανόντα και βεβαίωση από το διαχειριστή ότι αποδέχεται να 

μεταβιβαστεί ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας στο συγκεκριμένο κληρονόμο ή 
 

3. Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη της Ενορίας του ότι είναι ένας από τους κληρονόμους του αποθανόντα με 
σύμφωνη αποδοχή των υπόλοιπων κληρονόμων για μεταβίβαση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο 
όνομα του.  

 
 
 
 


