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Διεύθυνση Προμήθειας, Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Xρήσης 
Σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 για μηνιαίες και από τον Μάρτιο 2020 για διμηνιαίες διατιμήσεις Ιανουάριος 2020 

 

 

 

Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης  

 

Οι Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης εφαρμόζονται στις κατηγορίες 

καταναλωτών των οποίων η οικονομική δραστηριότητα καθορίζεται στους Στατιστικούς 

Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων Καταναλωτών (NACE Code, Αναθεώρηση 2) της 

ΑΗΚ ως Εμπορική ή Γεωργική ή Βιομηχανική ή Άντληση Νερού. 

Τέτοιου είδους δραστηριότητες για τις Διατιμήσεις Εμπορικής Χρήσης θεωρούνται οι 

παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για εμπορική χρήση ή 

έχουν σχέση με εμπόριο ή επάγγελμα. Ως παροχές για εμπορική χρήση θεωρούνται επίσης 

και οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούνται για εκκλησίες, μοναστήρια, 

νοσοκομεία, σχολεία, οικοτροφεία, ξενοδοχεία, ξενώνες, συλλόγους και άλλα παρόμοια 

κτίρια ή ιδρύματα δημόσια και μη. 

Οι δραστηριότητες που αφορούν τις Διατιμήσεις Βιομηχανικής Χρήσης περιλαμβάνουν 

τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για σκοπούς κινητήριας δύναμης ή ηλεκτροχημικές ή 

ηλεκτροθερμικές μεθόδους επεξεργασίας σε εργοστάσια, εργαστήρια, χυτήρια, μύλους, 

αντλιοστάσια ή άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Για τους σκοπούς των διατιμήσεων αυτών, σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε 

θέμα κατά πόσο η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προορίζεται για κάποιο από τους πιο πάνω 

σκοπούς, η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται τελεσίδικα από την ΑΗΚ.  

Οι διατιμήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε παροχές για εφεδρικούς σκοπούς. 

 

 

  



Διεύθυνση Προμήθειας, Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Xρήσης 
Σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 για μηνιαίες και από τον Μάρτιο 2020 για διμηνιαίες διατιμήσεις Ιανουάριος 2020 

 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Οι διατιμήσεις αυτές εφαρμόζονται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
στη Χαμηλή Τάση όπου η εγκεκριμένη ισχύς των υποστατικών του καταναλωτή 

δεν υπερβαίνει τα 70kVA (100A 3-Φ) 
 

 
 

Διμηνιαία Διατίμηση Εμπορικής Χρήσης Μονής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης  

(Κώδικας 10) 

 

Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε δίμηνο για παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την παρούσα διατίμηση είναι: 
 
Κόστος Ενέργειας για κάθε παρεχόμενη μονάδα    9,40 cent 
    

Κόστος Δικτύου για κάθε παρεχόμενη μονάδα   2,88 cent  
  
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη μονάδα 0,65 cent 
 

Κόστος Μέτρησης           €0,98 
 

Κόστος Προμήθειας           €4,78 
  
 

Ανάλυση Κόστους Ενέργειας 

Το κόστος ενέργειας ανά παρεχόμενη μονάδα υπολογίζεται ως η μέση τιμή της ενέργειας 
στη Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ και της Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ, σταθμισμένη με τις 
αντίστοιχες ποσότητες. 
 

 Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ   9,89 cent 

 Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ   6,70 cent 

 

Ρήτρα Καυσίμων:   

Κάθε δίμηνο οι επιβαρύνσεις για κάθε μονάδα που χρεώνεται θα αυξάνονται ή μειώνονται 
ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων για κάθε 1 cent 
αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το 
κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το δίμηνο, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.   
 
❖ Ισχύουν οι αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης. 

  



Διεύθυνση Προμήθειας, Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Xρήσης 
Σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 για μηνιαίες και από τον Μάρτιο 2020 για διμηνιαίες διατιμήσεις Ιανουάριος 2020 

 

 
 
 
Διμηνιαία Διατίμηση Βιομηχανικής Χρήσης Μονής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης  

(Κώδικας 20) 

 
Oι επιβαρύνσεις, με βασική τιμή καυσίμων €300/Μ.Τ., για κάθε δίμηνο για παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την παρούσα διατίμηση είναι: 

 
Κόστος Ενέργειας για κάθε παρεχόμενη μονάδα    9,45 cent 
    

Κόστος Δικτύου για κάθε παρεχόμενη μονάδα   2,88 cent  
  
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη μονάδα 0,65 cent 
 

Κόστος Μέτρησης           €0,98 
 

Κόστος Προμήθειας           €4,78 
 
 
Ανάλυση Κόστους Ενέργειας 

Το κόστος ενέργειας ανά παρεχόμενη μονάδα υπολογίζεται ως η μέση τιμή της ενέργειας 
στη Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ και της Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ, σταθμισμένη με τις 
αντίστοιχες ποσότητες. 
 

 Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ   9,98 cent 

 Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ   6,71 cent 

 

Ρήτρα Καυσίμων:   

Κάθε δίμηνο οι επιβαρύνσεις για κάθε μονάδα που χρεώνεται θα αυξάνονται ή μειώνονται 
ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων για κάθε 1 cent 
αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το 
κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το δίμηνο, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.   
 
❖ Ισχύουν οι αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης. 

 



Διεύθυνση Προμήθειας, Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Xρήσης 
Σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 για μηνιαίες και από τον Μάρτιο 2020 για διμηνιαίες διατιμήσεις Ιανουάριος 2020 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Η διατίμηση αυτή εφαρμόζεται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας                                      
στη Χαμηλή Τάση, όπου η εγκεκριμένη ισχύς των υποστατικών                                    

του καταναλωτή υπερβαίνει τα 70kVA (100A 3-Φ) 

 

 

Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής 
Εγγραφής Χαμηλής Τάσης  

(Κώδικας 30) 
 

  Χρέωση για κάθε Παρεχόμενη Μονάδα                                                        
cent / kWh                                                                                                                Χρέωση 

ανά 
Μήνα      

€ 

 
   

  
Επιβαρύνσεις 

Διατίμησης 
Περίοδοι  

Οκτώβριος - Μάιος Ιούνιος - Σεπτέμβριος  

  

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ  
και Αργίες 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ 
και Αργίες 

 

  Κόστος 
Ενέργειας 

Αιχμής 8,85 cent 8,52 cent 13,77 cent 8,55 cent -  

  Εκτός Αιχμής 7,62 cent 7,28 cent  8,47 cent 8,26 cent -  

 
Κόστος 
Δικτύου 

Αιχμής 2,88 cent 2,88 cent  2,88 cent 2,88 cent -  

 Εκτός Αιχμής 2,88 cent 2,88 cent  2,88 cent 2,88 cent -  

 
Κόστος 

Επικουρικών 
Υπηρεσιών 

Αιχμής 0,65 cent 0,65 cent  0,65 cent 0,65 cent -  

  Εκτός Αιχμής 0,65 cent 0,65 cent  0,65 cent 0,65 cent -  

 
Κόστος Μέτρησης - €0,49  

 
Κόστος Προμήθειας - €2,39  

 

Ανάλυση Κόστους Ενέργειας 

Το κόστος ενέργειας ανά παρεχόμενη μονάδα υπολογίζεται ως η μέση τιμή της ενέργειας 
στη Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ και της Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ, σταθμισμένη με τις 
αντίστοιχες ποσότητες. 
 

 Περίοδοι  

Οκτώβριος - Μάιος Ιούνιος - Σεπτέμβριος 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ 
και Αργίες 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ 
και Αργίες 

Διατίμηση 
Χονδρικής Δ-Χ 

Αιχμής 9,10 cent 8,74 cent 14,37 cent 8,99 cent 

Εκτός Αιχμής 8,15 cent 7,75 cent  8,73 cent 8,52 cent 

Υποχρέωση 
Αγοράς Ενέργειας 

από ΑΠΕ 

Αιχμής 6,35 cent 6,10 cent 10,03 cent 6,27 cent 

Εκτός Αιχμής 5,69 cent 5,41 cent   6,09 cent 5,95 cent 

 
Ρήτρα Καυσίμων:   

Κάθε μήνα οι επιβαρύνσεις για κάθε μονάδα που χρεώνεται θα αυξάνονται ή μειώνονται  
ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων για κάθε 1 cent 
αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το 
κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το μήνα, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.   
 

❖ Ισχύουν οι αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης.  



Διεύθυνση Προμήθειας, Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Xρήσης 
Σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 για μηνιαίες και από τον Μάρτιο 2020 για διμηνιαίες διατιμήσεις Ιανουάριος 2020 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

 

Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής 
Εγγραφής Μέσης Τάσης  

(Κώδικας 40) 

       
Χρέωση για κάθε Παρεχόμενη Μονάδα                                                           

cent / kWh                                                                                                                Χρέωση 
ανά 

Μήνα      
€ 

Επιβαρύνσεις 
Διατίμησης 

Περίοδοι 

Οκτώβριος - Μάιος  Ιούνιος - Σεπτέμβριος 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ  
και Αργίες 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ  
και Αργίες 

Κόστος 
Ενέργειας 

Αιχμής 8,72 cent 8,40 cent 13,56 cent 8,42 cent - 

Εκτός Αιχμής 7,50 cent 7,17 cent 8,34 cent 8,13 cent - 

Κόστος 
 Δικτύου  

Αιχμής 1,80 cent 1,80 cent 1,80 cent 1,80 cent - 

Εκτός Αιχμής 1,80 cent 1,80 cent 1,80 cent 1,80 cent - 

Κόστος 
Επικουρικών 
Υπηρεσιών 

Αιχμής 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent - 

Εκτός Αιχμής 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent 0,64 cent - 

Κόστος Μέτρησης - €0,49 

Κόστος Προμήθειας - €2,39 

       
Ανάλυση Κόστους Ενέργειας 

Το κόστος ενέργειας ανά παρεχόμενη μονάδα υπολογίζεται ως η μέση τιμή της ενέργειας 
στη Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ και της Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ, σταθμισμένη με τις 
αντίστοιχες ποσότητες. 

 

 Περίοδοι  

Οκτώβριος - Μάιος Ιούνιος - Σεπτέμβριος 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ  
και Αργίες 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ        
και Αργίες 

Διατίμηση 
Χονδρικής Δ-Χ 

Αιχμής 8,96 cent 8,61 cent 14,16 cent 8,86 cent 

Εκτός Αιχμής 8,03 cent 7,63 cent 8,60 cent 8,39 cent 

Υποχρέωση 
Αγοράς Ενέργειας 

από ΑΠΕ 

Αιχμής 6,25 cent 6,01 cent 9,88 cent 6,18 cent 

Εκτός Αιχμής 5,61 cent 5,32 cent 6,00 cent 5,86 cent 

 
Ρήτρα Καυσίμων:   

Κάθε μήνα οι επιβαρύνσεις για κάθε μονάδα που χρεώνεται θα αυξάνονται ή μειώνονται    
ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων για κάθε 1 cent 
αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το 
κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το μήνα, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.   
 

❖ Ισχύουν οι αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης.  



Διεύθυνση Προμήθειας, Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Xρήσης 
Σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 για μηνιαίες και από τον Μάρτιο 2020 για διμηνιαίες διατιμήσεις Ιανουάριος 2020 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

 

Μηνιαία Διατίμηση Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Διπλής 
Εγγραφής Ψηλής Τάσης  

(Κώδικας 50) 

 

Ανάλυση Κόστους Ενέργειας 

Το κόστος ενέργειας ανά παρεχόμενη μονάδα υπολογίζεται ως η μέση τιμή της ενέργειας 
στη Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ και της Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ, σταθμισμένη με τις 
αντίστοιχες ποσότητες. 
 

 Περίοδοι  

Οκτώβριος - Μάιος Ιούνιος - Σεπτέμβριος 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ 
και Αργίες 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ  
και Αργίες 

Διατίμηση 
Χονδρικής Δ-Χ 

Αιχμής 8,84 cent 8,50 cent 13,97 cent 8,74 cent 

Εκτός Αιχμής 7,93 cent 7,53 cent 8,49 cent 8,28 cent 

Υποχρέωση 
Αγοράς Ενέργειας 

από ΑΠΕ 

Αιχμής 6,17 cent 5,93 cent 9,75 cent 6,10 cent 

Εκτός Αιχμής 5,53 cent 5,26 cent 5,92 cent 5,78 cent 

 
Ρήτρα Καυσίμων:   

Κάθε μήνα οι επιβαρύνσεις για κάθε μονάδα που χρεώνεται θα αυξάνονται ή μειώνονται   
ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων για κάθε 1 cent 
αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το 
κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το μήνα, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.   

 

❖ Ισχύουν οι αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης.  

Χρέωση για κάθε Παρεχόμενη Μονάδα                                                      
cent / kWh                                                                                                                Χρέωση 

ανά 
Μήνα     

€ 
Επιβαρύνσεις 

Διατίμησης 
 Περίοδοι 

Οκτώβριος - Μάιος Ιούνιος - Σεπτέμβριος 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ  
και Αργίες 

Καθη-
μερινές 

Σαβ/Κυρ  
και Αργίες 

Κόστος 
Ενέργειας 

Αιχμής 8,60 cent 8,29 cent 13,38 cent 8,31 cent - 

Εκτός Αιχμής 7,40 cent 7,08 cent 8,23 cent 8,03 cent - 

Κόστος  
Δικτύου  

Αιχμής 0,61 cent 0,61 cent 0,61 cent 0,61 cent - 

Εκτός Αιχμής 0,61 cent 0,61 cent 0,61 cent 0,61 cent - 

Κόστος 
Επικουρικών 
Υπηρεσιών 

Αιχμής 0,63 cent 0,63 cent 0,63 cent 0,63 cent - 

Εκτός Αιχμής 0,63 cent 0,63 cent 0,63 cent 0,63 cent - 

Κόστος Προμήθειας - €2,39 
  



Διεύθυνση Προμήθειας, Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Xρήσης 
Σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 για μηνιαίες και από τον Μάρτιο 2020 για διμηνιαίες διατιμήσεις Ιανουάριος 2020 

 

 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
“Δίμηνο”, όπου οι καταγραφές ένδειξης του μετρητή γίνονται κάθε δίμηνο, σημαίνει την 
περίοδο από την έναρξη της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι την πρώτη κανονική 
καταγραφή της ένδειξης του μετρητή ή την περίοδο από μια κανονική καταγραφή μέχρι την 
επόμενη καταγραφή ή την περίοδο από μια κανονική καταγραφή μέχρι τη διακοπή της 
παροχής, πάνω σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη διατίμηση ανάλογα με το ποια θα είναι η 
περίπτωση.  Όπου οι καταγραφές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το δίμηνο, η 
διμηνιαία κατανάλωση γίνεται καθ’ υπολογισμό. 

“Μήνας”, όπου οι καταγραφές ένδειξης του μετρητή γίνονται κάθε μήνα, σημαίνει την περίοδο 
από την έναρξη της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι την πρώτη κανονική καταγραφή της 
ένδειξης του μετρητή ή την περίοδο από μια κανονική καταγραφή μέχρι την επόμενη 
καταγραφή ή την περίοδο από μια κανονική καταγραφή μέχρι τη διακοπή της παροχής, πάνω 
σε οποιανδήποτε συγκεκριμένη διατίμηση ανάλογα με το ποια θα είναι η περίπτωση.  

“Εκτός Αιχμής Περίοδοι” και “Περίοδοι Αιχμής” είναι οι περίοδοι που έχουν εγκριθεί από τη   
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου με την Απόφαση Αρ. 97/2017 ως ακολούθως: 

     

Δομή Διατιμήσεων 

Περίοδοι 

Περιγραφή  

Οκτώβριος - Μάιος Ιούνιος - Σεπτέμβριος 

Καθημερινές 
Σαββατοκυρίακα 

και Αργίες 
Καθημερινές 

Σαββατοκυρίακα 
και Αργίες 

Αιχμής 16:00 - 23:00 16:00 - 23:00 9:00 - 23:00  9:00 - 23:00  

Εκτός Αιχμής 23:00 -16:00 23:00 -16:00 23:00 - 9:00 23:00 - 9:00 

 
 
“Κατά μετρικό τόνο κόστος καυσίμων” σημαίνει τη μέση τιμή του κόστους καυσίμων της 
περιόδου που συμπίπτει ή και προηγείται της περιόδου κατανάλωσης, όπως καθορίζει η ΑΗΚ, 
με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων. 

“Μονάδα” σημαίνει ένα ωριαίο κιλοβάτ (kWh). 

“Χαμηλή Τάση” σημαίνει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που καταμετρείται σε τάση 500 βόλτ ή 
χαμηλότερη. 

“Μέση Τάση” σημαίνει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που καταμετρείται σε τάση 11.000 βολτ 
μέχρι 66.000 βολτ.  

“Ψηλή Τάση” σημαίνει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που καταμετρείται σε τάση 66.000 βολτ 
και άνω. 

 

 

 
  



Διεύθυνση Προμήθειας, Διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Xρήσης 
Σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2020 για μηνιαίες και από τον Μάρτιο 2020 για διμηνιαίες διατιμήσεις Ιανουάριος 2020 

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
(1)     Ο Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων αναθεωρείται κάθε εξάμηνο σύμφωνα με Αποφάσεις 

της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. Η εκάστοτε ισχύουσα τιμή του δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ. 

(2)     Οι καταναλωτές της Μηνιαίας Διατίμησης Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης 
Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Μέσης Τάσης, με κώδικα 40, των οποίων η οικονομική 
δραστηριότητα καθορίζεται στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων 
Καταναλωτών (NACE Code, Αναθεώρηση 2) της ΑΗΚ ως Βιομηχανική ή Άντληση Νερού, 
με εγκεκριμένη ισχύ των υποστατικών τους 1000 kVA και άνω, επωφελούνται έκπτωση 
στις χρεώσεις ενέργειας. 

 Το Κόστος Ενέργειας, Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών μειώνεται κατά 0,21 cent για 
κάθε παρεχόμενη μονάδα. Η ειδική έκπτωση θα εφαρμόζεται μέχρι τη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρισμού ή για περίοδο τεσσάρων χρόνων μετά την εφαρμογή των νέων 
διατιμήσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα. 

Η ειδική έκπτωση κατανέμεται στις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ 
σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 

 

 ΒΡΔ Παραγωγής 0,11 cent 

 ΒΡΔ Μεταφοράς 0,06 cent 

 ΒΡΔ Διανομής 0,03 cent 

 ΒΡΔ Προμήθειας 0,01 cent 

 
 (3)    Οι καταναλωτές της Μηνιαίας Διατίμησης Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης 

Εποχιακής Διπλής Εγγραφής Ψηλής Τάσης, με κώδικα 50, επωφελούνται έκπτωση στις 
χρεώσεις ενέργειας. 

 Το Κόστος Ενέργειας, Δικτύου και Επικουρικών Υπηρεσιών μειώνεται κατά 0,19 cent για 
κάθε παρεχόμενη μονάδα. Η ειδική έκπτωση θα εφαρμόζεται μέχρι τη λειτουργία της 
αγοράς ηλεκτρισμού ή για περίοδο τεσσάρων χρόνων μετά την εφαρμογή των νέων 
διατιμήσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα. 

Η ειδική έκπτωση κατανέμεται στις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ 
σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 

 

 ΒΡΔ Παραγωγής 0,12 cent 

 ΒΡΔ Μεταφοράς 0,06 cent 

 ΒΡΔ Διανομής 0,00 cent 

 ΒΡΔ Προμήθειας 0,01 cent 

 
(4) Στην περίπτωση που ένα υποστατικό έχει δύο ή περισσότερους κατόχους και υπάρχει 

ξεχωριστό σημείο παροχής για κάθε κάτοχο, η ΑΗΚ θα υπολογίζει και θα χρεώνει 
ξεχωριστά κάθε σημείο παροχής. 

(5) Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία παροχής για τον ίδιο καταναλωτή, η ΑΗΚ   
έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να εφαρμόσει την κατάλληλη διατίμηση για κάθε 
σημείο παροχής. 

(6)     Για υφιστάμενους καταναλωτές που τερματίζουν την παροχή τους πριν από την εκπνοή   
της κανονικής περιόδου λογαριασμού, όπως και για νέους καταναλωτές σε σχέση με την 
πρώτη περίοδο λογαριασμού, το κόστος Μέτρησης και Προμήθειας θα υπολογίζεται 
ανάλογα με τον αριθμό των ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων παρεχόταν 
ηλεκτρισμός. 


