Ε εξήγηση
Λογαριασμού

Ε εξήγηση του λογαριασμού της
με βάση τη μηνιαία διατίμηση εμ ορικής και
βιομηχανικής ε οχιακής χρήσης για ελάτες
συνδεδεμένους στη μέση τάση
Κώδικας Β

Αριθμός Υ οστατικού
Ο Αριθμός Υ οστατικού είναι ξεχωριστός
για κάθε υ οστατικό ακόμα και αν αλλάξει

ο ελάτης ο Αριθμός Υ οστατικού
αραμένει ο ίδιος και αυτό τον αριθμό θα
ρέ ει να αναφέρετε στη
εάν σας ρωτηθεί

Διατίμηση
•

Η Διατίμηση καθορίζει το τρό ο ου γίνονται οι Ανταγωνιστικές οι
Ρυθμιζόμενες και οι άλλες χρεώσεις κατανάλωσης Η
έχει
δομήσει τις διατιμήσεις της ώστε να λαμβάνει υ όψη την ημερήσια και
ε οχιακή συμ εριφορά της κατανάλωσης του ελάτη και βέβαια το ε ί εδο
τάσης σύνδεσης

•

Οι Διατιμήσεις Εμ ορικής και Βιομηχανικής Χρήσης θεωρούνται οι αροχές
ηλεκτρικού ρεύματος ου χρησιμο οιούνται α οκλειστικά για εμ ορική ή
βιομηχανική χρήση ό ως χ υ εραγορές καταστήματα ξενοδοχεία γραφεία
εργοστάσια εργαστήρια αντλιοστάσια και άλλα κτίρια του ιδίου τύ ου

•

Οι Διατιμήσεις Εμ ορικής και Βιομηχανικής Χρήσης είναι μηνιαίες και
διαχωρίζονται ανάλογα με το ε ί εδο τάσης ου τροφοδοτείται το υ οστατικό
ό ως ιο κάτω
Διατίμηση Β
Εφαρμόζεται για εγκεκριμένο φορτίο των υ οστατικών του
Εμ ορικού καταναλωτή ου δεν υ ερβαίνει τα
στη Χαμηλή Τάση
Διατίμηση Β
Εφαρμόζεται για εγκεκριμένο φορτίο των υ οστατικών του
Βιομηχανικού καταναλωτή ου δεν υ ερβαίνει τα
στη Χαμηλή Τάση
Διατίμηση Β
Εφαρμόζεται για εγκεκριμένο φορτίο των υ οστατικών του
Εμ ορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή ου υ ερβαίνει τα
και για
αροχή ηλεκτρικής στη Χαμηλή Τάση
Διατίμηση Β
Εφαρμόζεται για αροχή ηλεκτρικής ενέργειας του
Εμ ορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή στη Μέση Τάση

Εγκεκριμένο Φορτίο
Το Εγκεκριμένο Φορτίο
εκφράζει το μέγιστο φορτίο ου έχει
εγκριθεί α ό τον αρμόδιο Διαχειριστή

και δικαιούται ο ελάτης

Γραφική Παράσταση
Στη γραφική αράσταση α εικονίζονται οι
μηνιαίες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας
των ροηγούμενων

μηνών και βέβαια και

της τρέχουσας εριόδου Η κατανάλωση
εμφανίζεται ξεχωριστά για το τύ ο και τη

ερίοδο της ημέρας

Αντίστοιχη Περσινή Κατανάλωση
Στην ένδειξη Τρέχων Μήνας αρουσιάζεται η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του τρέχοντος μήνα
Στην ένδειξη Προηγούμενος Μήνας αρουσιάζεται η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του ροηγούμενου μήνα
Στην ένδειξη Αντίστοιχος ερσινός μήνας αρουσιάζεται
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την ίδια ερίοδο
του ερσινού χρόνου
Το βέλος και το οσοστό ου εμφανίζονται α εικονίζουν την
τάση ρος τα άνω ή ρος τα κάτω και τη οσοστιαία
διαφορά της κατανάλωσης ενέργειας του τρέχοντος
μήνα με τον αντίστοιχο ερσινό μήνα

Ανάλυση Χρεώσεων
για τη Περίοδο
Αναφέρεται στην ερίοδο κατανάλωσης στην
ο οία έγιναν οι χρεώσεις για την έκδοση του
λογαριασμού

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Είναι οι χρεώσεις ου αφορούν τις υ ηρεσίες
ου σχετίζονται με τις ανταγωνιστικές
υ ηρεσίες Αυτές είναι
➢Κόστος Ενέργειας
➢Κόστος Προμήθειας
➢Κόστος Ε ικουρικών Υ ηρεσιών
➢Κόστος Μέτρησης

Ανα ροσαρμογή
Καυσίμων
Η
εφαρμόζει διατιμήσεις οι ο οίες στηρίζονται στις
αραμέτρους των διατιμήσεων του Οργανισμού με Δεσ όζουσα Θέση
ΟΔΘ για μεσοσταθμική τιμή καυσίμου του με
ΜΤ και το
συντελεστή ανα ροσαρμογής τιμής καυσίμου ου εγκρίνει α ό καιρό εις
καιρό η ΡΑΕΚ Ειδικότερα αναφέρεται ότι το κόστος αραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας α ό τον ΟΔΘ εξαρτάται α ό το κόστος των
καυσίμων ου χρησιμο οιούνται για την αραγωγή του το ο οίο
ροσαρμόζεται σε μηνιαία βάση ως εξής Η βασική τιμή χρέωσης της
κιλοβατώρας
αναφέρεται στη βασική τιμή καυσίμων
ΜΤ Για
κάθε σεντ αύξηση ή μείωση της τρέχουσας τιμής καυσίμων α ό τη
βασική τιμή των
ΜΤ η τιμή της κιλοβατώρας
αυξάνεται ή
μειώνεται ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του Συντελεστή
Ρήτρας Καυσίμων Στην ανα ροσαρμογή τιμής καυσίμων εριλαμβάνεται
και το κόστος του ΟΔΘ για αγορά δικαιωμάτων θερμοκη ιακών αερίων
Συναφώς διευκρινίζεται ότι ο Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων είναι ο
αριθμητικός συντελεστής ου ε ηρεάζει την ανα ροσαρμογή καυσίμων
και σχετίζεται με το κόστος του μείγματος και η Τρέχουσα Τιμή
Καυσίμων είναι η μέση τιμή αγοράς καυσίμων α ό τον ΟΔΘ ανά Μετρικό
Τόνο ΜΤ για την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
Είναι οι χρεώσεις ου αφορούν υ ηρεσίες
σχετικά με την ρομήθεια ηλεκτρισμού στον
ελάτη και ρέ ει να καταβάλλονται στους
αρμόδιους αρόχους των υ ηρεσιών α ό τη
Αυτές είναι
➢Κόστος Χρήσης Δικτύων
➢Υ οχρεώσεις Δημόσιας Ωφέλειας

Υ οχρεώσεις Δημόσιας
Ωφέλειας
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύ ρου ΡΑΕΚ ενέκρινε την Υ ουργική
Α όφαση σύμφωνα με την ο οία όλοι οι καταναλωτές υ οχρεούνται
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να καταβάλουν αντίτιμο για κάλυψη Υ οχρεώσεων Δημόσιας
Ωφέλειας ΥΔΩ ό ως για αράδειγμα είναι η ειδική οικιακή διατίμηση
για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών
Περιλαμβάνεται στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Ταμείο ΑΠΕ
Η Χρέωση για το Ταμείο ΑΠΕ

ΕΞΕ

ΕΞΕ είναι το ειδικό τέλος το

ο οίο εισ ράττεται και α οδίδεται στο Ταμείο Ανανεώσιμων
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Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ
του Υ ουργείου Ενέργειας Εμ ορίου και Βιομηχανίας

Σύνολα Χρεώσεων
Το Σύνολο ανταγωνιστικών χρεώσεων είναι το
συνολικό ποσό για το Κόστος Ενέργειας, το Κόστος
Επικουρικών Υπηρεσιών, το Κόστος Μέτρησης και το
Κόστος Προμήθειας.
Το Σύνολο ρυθμιζόμενων χρεώσεων είναι το συνολικό πόσο
για το Κόστος Χρήσης Δικτύου και τις Υποχρεώσεις Δημόσιας
Ωφελείας.
Το Σύνολο πριν το ΦΠΑ είναι το συνολικό ποσό το οποίο θα
δεχθεί ΦΠΑ και περιλαμβάνει το Σύνολο ανταγωνιστικών
χρεώσεων και το Σύνολο ρυθμιζόμενων χρεώσεων.
Το Σύνολο Χρεώσεων Περιόδου περιλαμβάνει το Σύνολο πριν
το ΦΠΑ, τη χρέωση ΦΠΑ (19%), τη συνεισφορά στο Ταμείο ΑΠΕ &
ΕΞΕ (δεν φέρει ΦΠΑ) και το Τόκο για τυχόν εκπρόθεσμη εξόφληση.
Οι Προηγούμενες Καθυστερημένες Οφειλές είναι τυχόν
προηγούμενες οφειλές που εκκρεμούν.

Ποσό Πληρωμής
Πληρωτέο Μέχρι
Το Ποσό Πληρωμής είναι το οσό ου εριλαμβάνει όλες τις
χρεώσεις του ελάτη συν τις τυχόν ροηγούμενες καθυστερημένες
οφειλές
Το Πληρωτέο μέχρι δείχνει την τελευταία ημερομηνία και άρα το
χρονικό διάστημα ου έχει στη διάθεση του ο ελάτης για να
εξοφλήσει το λογαριασμό του Τυχόν καθυστέρηση στην εξόφληση
λογαριασμού ε ιφέρει τόκο υ ερημερίας και ιθανό και διακο ή
της αροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
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Πληρωμή Λογαριασμού
Ο τρό ος εξόφλησης του λογαριασμού γίνεται με
κατάθεση στους τρα εζικούς λογαριασμούς ου
αναγράφονται ή με αυτόματη εξόφληση μέσω

τρα εζικής εντολής

η
Στη

η

Σελίδα

σελίδα του λογαριασμού

αρουσιάζονται ε εξηγήσεις του
λογαριασμού και χρήσιμες ληροφορίες

Λεωφόρος Ελευθερίας
Αραδί ου Λάρνακας

