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Διατίμηση Οδικού Φωτισμού 

Η Διατίμηση Οδικού Φωτισμού εφαρμόζεται κυρίως για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για 

σκοπούς δημόσιου φωτισμού ή άλλους σκοπούς της εγκρίσεως της ΑΗΚ και παραχωρείται σε 

δήμους ή κοινότητες ή άλλους δημόσιους οργανισμούς.  
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Διμηνιαία Διατίμηση Οδικού Φωτισμού 

(Κώδικας 36) 

 

Με βάση τη διατίμηση αυτή θα παρέχεται ρεύμα καθημερινά μισή ώρα μετά τη δύση του 
ήλιου μέχρι μισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου.   

Η διατίμηση αυτή διαλαμβάνει ότι ο ηλεκτρισμός θα χρησιμοποιείται καθόλη τη διάρκεια της 
πιο πάνω περιόδου. 

Η περίοδος παροχής θα μπορεί να αυξάνεται από τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου 
εφόσον το ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι/κοινότητες. 

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    9,85 cent 
    

Κόστος Δικτύου για κάθε παρεχόμενη μονάδα   3,02 cent  
  
Κόστος Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε παρεχόμενη μονάδα 0,65 cent 
 

Κόστος Μέτρησης           €0,98 
 

Κόστος Προμήθειας           €6,08 
 

 

Ανάλυση Κόστους Ενέργειας 

Το κόστος ενέργειας ανά παρεχόμενη μονάδα υπολογίζεται με βάση την τιμή της ενέργειας 
στη Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ και τη βασική τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για το 2022.  
 

 Διατίμηση Χονδρικής Δ-Χ              10,12 cent 

 Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ                  7,34 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 σχετικές αναφορές των συνημμένων Ορισμών και Σημειώσεων, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διατίμησης.  
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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. 

“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. 

 

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. 

  
 


