
Επεξήγηση του λογαριασμού της ΑΗΚ, 

με βάση τη μηνιαία διατίμηση 

εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης 

εποχιακής μέσης τάσης, με κώδικα 40.
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Αρ. Υποστατικού XXXXXXXXXX1

Ο αριθμός υποστατικού είναι 

μοναδικός για κάθε υποστατικό. 

Παραμένει ο ίδιος ακόμα και αν 

αλλάξει ο πελάτης και ο αριθμός 

λογαριασμού. Σε μερικές υπηρεσίες 

που παρέχει η ΑΗΚ, π.χ. το

Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης, δυνατό να 

ζητηθεί από τον πελάτη ο αριθμός 

υποστατικού.

Αρ. Υποστατικού1
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Εγκ. Ισχύς/Ασφάλεια

Εγκ. Ισχύς/Ασφάλεια   4000 KVA 3-Φ

Η Εγκεκριμένη Ισχύς υποδεικνύει τη Μέγιστη 

Ζήτηση φορτίου (σε KVA) για την οποία ο 

πελάτης είναι δικαιούχος και κατά πόσο το 

φορτίο είναι μονοφασικό ή τριφασικό.

Με τον όρο Ασφάλεια εννοείται η ονομαστική 

τιμή ηλεκτρικού ρεύματος (σε Ampere) την οποία 

ο εξοπλισμός της ΑΗΚ επιτρέπει να διοχετευτεί 

προς το υποστατικό σας.

Σημειώνεται ότι: 

- σε κάποιες περιπτώσεις λογαριασμών, που

ενεργοποιήθηκαν πριν από αρκετα χρόνια η        

εγκεκριμένη ισχύς/ασφάλεια μπορεί να μην    

αναγράφεται.

- η Εγκεκριμένη Ισχύς αφορά τους Μηνιαίους       

Πελάτες ενώ η Ασφάλεια αφορά συνήθως 

τους  Διμηνιαίους.

2

2
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H διατίμηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η χρέωση της 

κατανάλωσης. Η ΑΗΚ έχει διαμορφώσει τις διατιμήσεις της ώστε να 

λαμβάνει υπόψη το επίπεδο τάσης σύνδεσης και την καταναλωτική 

συμπεριφορά του πελάτη π.χ. σταθερότητα χρήσης του φορτίου, αν η 

χρήση του φορτίου (κατανάλωση) γίνεται σε κανονικές ή οικονομικές 

περιόδους.

Προσφέρονται ξεχωριστές διατιμήσεις για τις διάφορες χρήσεις

του ηλεκτρισμού κατηγοριοποιώντας τις σε Οικιακές, Εμπορικές 

Βιομηχανικές, Οδικού Φωτισμού και Άντλησης Νερού.

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, 

όπως γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, σύλλογοι και άλλα παρόμοια 

κτίρια ή ιδρύματα δημόσια και μη.

Οι δραστηριότητες που αφορούν τις Διατιμήσεις Βιομηχανικής Χρήσης 

περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος σε εργοστάσια, 

εργαστήρια, αντλιοστάσια κλπ.

Οι μηνιαίες διατιμήσεις εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης 

διαχωρίζονται ανάλογα με την τάση με την οποία τροφοδοτείται το 

υποστατικό, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Διατίμηση 30:  Εφαρμόζεται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Χαμηλή Τάση, όπου η εγκεκριμένη ισχύς των 

υποστατικών του καταναλωτή υπερβαίνει τα 70 KVA 

(100A 3-Φ)

Διατίμηση 40:  Εφαρμόζεται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Μέση Τάση

Διατίμηση 50:  Εφαρμόζεται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Ψηλή Τάση

Διατίμηση/σεις  40 – Μέσης Τάσης 

Διατίμηση/σεις   3

3
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χ

Στις διατιμήσεις Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης 30 

(Χαμηλής Τάσης), 40 (Μέσης Τάσης) και 50 (Ψηλής Τάσης) οι 

τιμές χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας μεταβάλλονται ανάλογα 

με την εποχή και την ώρα της ημέρας που γίνεται η 

κατανάλωση.

Τις περιόδους αυτές τις καθορίζει κατά καιρούς η ΑΗΚ, με βάση 

την καμπύλη φορτίου του Συστήματος, έχοντας ως απώτερο 

σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή εξομάλυνση της που θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση στα κόστη λειτουργίας. Η ΑΗΚ εντοπίζει 

τις περιόδους της ημέρας (ώρες αιχμής και ώρες εκτός αιχμής) 

και του χρόνου (Οκτώβριος – Μάιος και Ιούνιος - Σεπτέμβριος) 

που είναι επιθυμητή ή μη επιθυμητή η μετακύλιση φορτίου και 

μέσω των διατιμήσεων της ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τη χρήση 

ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτές τις περιόδους.

Επί του παρόντος ισχύουν οι πιο κάτω περίοδοι:

ΣΜ - Είναι ο Συντελεστής Μέτρησης με τον οποίο 

πολλαπλασιάζεται η διαφορά των ενδείξεων και προκύπτει από 

την τεχνική δομή του λογισμικού συστήματος.

Στους λογαριασμούς όπου δεν φαίνονται τα πιο πάνω στοιχεία, 

η κατανάλωση χρεώνεται με μια ενιαία τιμή για όλες τις μονάδες 

ανεξάρτητα από την εποχή ή τις ώρες κατανάλωσης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (kWh)4

40 ΑΚ 4348.91 3994.20                354710  

40 ΕΚ 10519.29 9652.99 866300

40 ΑΣ 1976.58 1823.26 153320

40 ΕΣ 4803.86 4440.03 363830

Σύνολο κατανάλωσης 1.738.160 kWh

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (kWh)

Διατίμηση Τελευταία       Προηγούμενη   ΣΜ      Κατανάλωση

4

Περιγραφή 

Περίοδοι
Οκτώβριος - Μάιος Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Καθημερινές Σαββατοκυρίακα 

και Αργίες

Σαββατοκυρίακα 

και Αργίες

Καθημερινές

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

Περιγραφή 

Περίοδοι
Οκτώβριος - Μάιος Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Καθημερινές Σαββατοκυρίακα 

και Αργίες

Σαββατοκυρίακα 

και Αργίες

Καθημερινές

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
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Αντίστοιχη περσινή κατανάλωση 1.819.090 kWh5

Δείχνει την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά την ίδια περίοδο

του προηγούμενου χρόνου.

Αντίστοιχη περσινή κατανάλωση5

H γραφική παράσταση απεικονίζει την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της 

τρέχουσας περιόδου σε σχέση με την 

κατανάλωση κατά την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου χρόνου.

Γραφική Παράσταση6

6
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Οι διατιμήσεις της ΑΗΚ είναι δομημένες με βασική τιμή 

καυσίμων τα €300 ανά Μετρικό Τόνο (MT).

Η τρέχουσα τιμή καυσίμων είναι η Μέση Σταθμική Τιμή 

Καυσίμων (ΜΣΤΚ) ανά ΜΤ για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η ΜΣΤΚ του μήνα υπολογίζεται με βάση την 

ποσότητα κατανάλωσης και το κόστος των καυσίμων με 

τον πιο κάτω τύπο (σε απλοποιημένη μορφή):

Κόστος κατανάλωσης καυσίμων του μήνα + κόστος ΚΟΔΑΠ*

+ κόστος αγοράς θερμοκηπιακών δικαιωμάτων**

Ποσότητα κατανάλωσης καυσίμων του μήνα

Η τρέχουσα τιμή καυσίμων που υπολογίζεται κάθε μήνα 

χρησιμοποιείται για:

• Μηνιαίους πελάτες των οποίων η καταγραφή του 

μετρητή τους γίνεται το μήνα που ακολουθεί τον 

υπολογισμό της τρέχουσας τιμής και 

• Διμηνιαίους πελάτες των οποίων η καταγραφή του 

μετρητή τους γίνεται δυο μήνες μετά τον υπολογισμό 

της τρέχουσας τιμής.

* Κόστος ΚΟΔΑΠ: Η ΑΗΚ πληρώνει στον ΚΟΔΑΠ τέλος 

για κάθε Μετρικό Τόνο καυσίμων που καταναλώνει.

** Κόστος αγοράς θερμοκηπιακών δικαιωμάτων:

το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για τους ρύπους που 

εκπέμπουν οι Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί της ΑΗΚ.

ΚΟΔΑΠ: Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης 

Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

Βασική τιμή καυσίμων: €300/MT (Μετρικό Τόνο)

Τρέχουσα τιμή καυσίμων: €439,15/MT

Βασική τιμή καυσίμων     

Τρέχουσα τιμή καυσίμων

7

7
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Αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων : €0,033613/kWh

Αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων

8

8

Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από το 

κόστος των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

της, το οποίο προσαρμόζεται σε μηνιαία βάση ως εξής: Η τιμή 

χρέωσης της κιλοβατώρας (kWh) αναφέρεται στη βασική τιμή 

καυσίμων €300/ΜΤ. Για κάθε 1 σεντ αύξηση ή μείωση της 

τρέχουσας τιμής καυσίμων από τη βασική τιμή των €300/ΜΤ, η 

τιμή της κιλοβατώρας (kWh) αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με 

την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων. 

Το τέλος αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων υπολογίζεται 

με τον πιο κάτω τύπο:

(Τρέχουσα Τιμή Καυσίμων – Βασική Τιμή Καυσίμων)

x Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμων x 100 

1

• Τρέχουσα Τιμή Καυσίμων 

• Βασική Τιμή Καυσίμων:  €300/ΜΤ

• Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων: 

- είναι ο αριθμητικός συντελεστής που επηρεάζει την

αναπροσαρμογή καυσίμων και σχετίζεται με την 

αποδοτικότητα των Μονάδων Παραγωγής 

- αναθεωρείται κάθε έξι μήνες και

- δημοσιεύεται στην ενότητα Κόστος Καυσίμων στην 

ιστοσελίδα της ΑΗΚ.

Η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων υπολογίζεται κάθε

μήνα και εφαρμόζεται για τους:

- μηνιαίους πελάτες των οποίων η καταγραφή του μετρητή 

τους γίνεται το μήνα που ακολουθεί τον υπολογισμό της 

τρέχουσας τιμής.

- διμηνιαίους πελάτες των οποίων η καταγραφή του μετρητή

τους γίνεται δυο μήνες μετά τον υπολογισμό της τρέχουσας

τιμής.
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Τα τρία ψηφία ελέγχου μαζί με τον 

αριθμό λογαριασμού χρησιμοποιούνται 

μόνο για την πληρωμή του 

λογαριασμού μέσω διαδικτύου.

Ψηφία Ελέγχου  

588 

Ψηφία Ελέγχου9

9
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Δείχνει την περίοδο κατανάλωσης στην οποία 

αναφέρεται ο λογαριασμός.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 31/12/2018 – 31/01/2019

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

10

10
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Η ΑΗΚ εφαρμόζει το Λειτουργικό Διαχωρισμό των 

Δραστηριοτήτων της σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία και 

σχετική Απόφαση της ΡΑΕΚ. Έτσι δημιουργούνται 

τέσσερις Ρυθμιζόμενες Ανεξάρτητες Δραστηριότητες: 

Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια. Αυτό 

διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με το Λειτουργικό Διαχωρισμό η μεθοδολογία 

διατιμήσεων ηλεκτρισμού προνοεί τη διαφανή 

παρουσίαση των επιμέρους χρεώσεων του κόστους 

ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής:

• Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας: Το κόστος 

παραγωγής της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας 

• Χρήση Δικτύου: Το κόστος χρήσης των δικτύων 

Μεταφοράς & Διανομής και της δαπάνης του 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

• Επικουρικές Υπηρεσίες: Το κόστος για την ασφάλεια 

και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας 

• Μέτρηση Κατανάλωσης: Το κόστος καταγραφής της 

ένδειξης του μετρητή

• Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας: Το κόστος των 

υπηρεσιών του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για 

τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών του.

Οι τιμές χρέωσης της ηλεκτρικής ενέργειας μεταβάλλονται 

ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας που γίνεται 

η κατανάλωση.

Χρεώσεις Διατίμησης

Χρεώσεις Διατίμησης 40

11

11
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Ειδική Έκπτωση Διατίμησης

Ειδική Έκπτωση Διατίμησης είναι η έκπτωση που 

επωφελούνται στις χρεώσεις ενέργειας οι καταναλωτές 

των διατιμήσεων με τους κώδικες 36 (Οδικός 

Φωτισμός), 46 (Άντλησης Νερού), 56 (Εναποθήκευσης 

Θερμικής Ενέργειας), 50 (Ψηλής Τάσης) και μεγάλοι 

βιομηχανικοί πελάτες της διατίμησης με κώδικα 40, 

έτσι ώστε οι χρεώσεις τους να διατηρηθούν στα επίπεδα 

των προηγούμενων διατιμήσεων που ίσχυαν πριν από 

την 1/9/2017.

Συγκεκριμένα, επωφελούνται την έκπτωση στις 

χρεώσεις ενέργειας οι καταναλωτές της Μηνιαίας 

Διατίμησης Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης 

Εποχιακής 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.

Η ειδική έκπτωση θα εφαρμόζεται μέχρι τη λειτουργία 

της αγοράς ηλεκτρισμού ή για περίοδο τεσσάρων 

χρόνων μετά την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, από 

την 1/9/2017, όποιο από τα δυο συμβεί νωρίτερα.

Ειδική Έκπτωση Διατίμησης {1.738.160kWh x €0,0048-}

12

12
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Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας {1.738.160kWh x €0,00083}

Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, με 

την Απόφαση της με Αρ. 01/2010, ενέκρινε 

από την 1/8/2010 την ανάκτηση των εξόδων 

στα οποία η ΑΗΚ υποβάλλεται, λόγω του 

επιπλέον κόστους που επιβαρύνεται από 

την εφαρμογή της Ειδικής Οικιακής 

Διατίμησης για Συγκεκριμένες Κατηγορίες 

Ευάλωτων Καταναλωτών με κώδικα 08, με 

χρέωση των λογαριασμών των πελατών της 

με Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφελείας (ΥΔΩ).

Το τέλος για τις ΥΔΩ χρεώνεται σε όλους 

τους πελάτες με βάση τις μονάδες που 

καταναλώνουν.

13

13
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Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ {1.738.160kWh x €0,01}

Ειδικό τέλος το οποίο η ΑΗΚ εισπράττει και αποδίδει 

στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Νόμος Ν.33(Ι)/2003 προνοεί την προώθηση και 

ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) (αιολική ή ηλιακή ενέργεια, βιομάζα 

κλπ) και τη δημιουργία Ειδικού Ταμείου Επιδότησης ή 

Χρηματοδότησής τους.

Το ειδικό τέλος χρεώνεται σε όλους τους πελάτες με 

βάση τις μονάδες (kWh) που καταναλώνουν.

Με βάση το συγκεκριμένο τιμολόγιο, το τέλος για το 

Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ είναι €0,01/kWh για τους πελάτες 

και τους αυτοπαραγωγούς και €0,005/kWh για τους 

ευάλωτους καταναλωτές.

Τονίζεται ότι αυτό το ποσό δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ14
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Σύνολο με Βασική Τιμή Καυσίμων:

Είναι το συνολικό ποσό που προκύπτει από τις 

μεταβλητές και τις σταθερές χρεώσεις της κάθε 

διατίμησης.

Σύνολο πριν το ΦΠΑ {19%}:

Είναι το συνολικό ποσό που υπόκειται σε ΦΠΑ.

Περιλαμβάνει:

- το Σύνολο με Βασική Τιμή Καυσίμων

- Την Αναπροσαρμογή Καυσίμων

- τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Ωφελείας και

- την Ειδική Έκπτωση Διατίμησης

Σύνολο χρεώσεων περιόδου εκτός ΦΠΑ:

Είναι το Σύνολο πριν το ΦΠΑ {19%} και η χρέωση 

για το Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ, η οποία δεν υπόκειται σε 

ΦΠΑ. Περιλαμβάνει επίσης τον Τόκο για 

εκπρόθεσμη εξόφληση, εάν υπάρχει. 

Το σύνολο αυτό χρειάζεται κυρίως για λογιστικούς 

σκοπούς.

Σύνολο χρεώσεων περιόδου:

Είναι το Σύνολο των χρεώσεων της συγκεκριμένης 

περιόδου εκτός ΦΠΑ, συν τη χρέωση για το ΦΠΑ.  

Το σύνολο αυτό χρειάζεται κυρίως για λογιστικούς 

σκοπούς.

Σύνολα Χρεώσεων

Σύνολα Χρεώσεων15
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16 Ποσό πληρωμής                          €295.874,44

Πληρωτέο μέχρι 21/02/2019

Ποσό πληρωμής: 

Είναι το ποσό που περιλαμβάνει όλες τις 

χρεώσεις του πελάτη και τυχόν ανεξόφλητο 

ποσό προηγούμενου λογαριασμού, μείον 

οποιεσδήποτε πιστώσεις (προπληρωμή, 

πιστώσεις που γίνονται με βάση τον Χάρτη 

του Πελάτη) και το οποίο, ο πελάτης εντός 

της καθορισμένης ημερομηνίας που 

αναγράφεται στο λογαριασμό οφείλει να 

πληρώσει στην ΑΗΚ.

Πληρωτέο μέχρι:

Δείχνει το χρονικό πλαίσιο που έχει στη 

διάθεση του ο πελάτης να εξοφλήσει το 

λογαριασμό του. Ο λογαριασμός μετά τη 

λήξη του εξοφλείται μόνο στα ΚΕΠ της ΑΗΚ 

και μέσω διαδικτύου με τη χρήση των 

ψηφίων ελέγχου.

Ποσό πληρωμής    

Πληρωτέο μέχρι
16
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Στο πίσω μέρος του λογαριασμού 

παρουσιάζονται σημαντικές 

επεξηγήσεις και πληροφορίες που 

αφορούν το λογαριασμό και τους 

πελάτες της ΑΗΚ.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους 

πιο κάτω συνδέσμους:

• Διατιμήσεις 

http://www.eac.com.cy/EL/RegulatedActivities

/Supply/tariffs/Pages/supply-tariffs.aspx

• Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

http://www.eac.com.cy/EL/RegulatedActivities/

Supply/FAQ/Pages/default.aspx

http://www.eac.com.cy/EL/RegulatedActivities/Supply/tariffs/Pages/supply-tariffs.aspx
http://www.eac.com.cy/EL/RegulatedActivities/Supply/FAQ/Pages/default.aspx

