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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 196/2014 

 

Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 2014 
για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 14η Απριλίου 2014, και  

Λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α  ́179), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 15, 

122, 123, 125, 127, 128 και 140 του νόμου αυτού. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΦΕΚ Β  ́ 103/31.01.2012, εφεξής 
ΚΔΣ) όπως ισχύει, και ιδίως το Άρθρο 275. 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α  ́45/1999). 

4. Την υπ’ αριθμ. 17/2006 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά με τις «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών 
Απωλειών Δικτύου». 

5. Την από 04.06.2009 Απόφαση της ΡΑΕ (1332/2009) που εγκρίνει την Μεθοδολογία – 
Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Πελατών Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ B΄ 
1460/20.07.2009) όπως τροποποιήθηκε με την από 09.12.2010 Απόφαση της ΡΑΕ 2215/2010. 

6. Την από 31.12.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
(ΥΠΑΝ/ΑΠ.Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10.1990/19957, ΦΕΚ Β' 15/14.01.2008) «Ετήσιο Κόστος 2007 και 
Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» και τη σχετική γνωμοδότηση 
της ΡΑΕ (υπ’αριθμ. 294/2007). 

7. Την από 23.06.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1419/οικ.13798, 
ΦΕΚ Β' 1321/03.07.2009) και την από 04.06.2009 σχετική Γνωμοδότηση της ΡΑΕ (180/2009) 
«Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». 

8. Την από 15.06.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/608/οικ.12312, ΦΕΚ Β' 947/30.06.2010) και την από 22.12.2009 
σχετική Γνωμοδότηση της ΡΑΕ (505/2009) «Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του 
Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». 

9. Την από 31.12.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2186/23882, ΦΕΚ Β' 2094/31.12.2010) και ΦΕΚ Β' 45/24.01.2011, 
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καθώς και την από 22.12.2010 σχετική Γνωμοδότηση της ΡΑΕ (378/2010) «Ετήσιο Κόστος 
και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2011». 

10. Την υπ’ αριθμ. 1017/20.12.2012 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 
Δικτύου Διανομής για το 2012 και 2013, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του 2013 για το 
Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)». 

11. Την υπ’ αριθμ. 567/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ με θέμα «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών». 

12. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/30/οικ.2456/04.02.2008 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 
(ΦΕΚ Β’ 300/26.02.2008) με θέμα «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών». 

13. Τη υπ’ αριθμ. 368/30.10.2009 Γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου 
Μέσης Τάσης κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών». 

14. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ Β΄168/22.2.2010) απόφαση 
ΥΠΕΚΑ «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε. που 
τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών». 

15. Την υπ’ αριθμ. 1413/14.11.11 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2839/15.12.11) με θέμα «Μεθοδολογία 
υπολογισμού Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. που 
τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών». 

16. Τις από 2.10.2012 επιστολές της ΡΑΕ προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΡΑΕ/O-56121) και προς ΔΑΑ 
Α.Ε. (ΡΑΕ/O-56123) σχετικά με τον προγραμματισμό έγκαιρης έκδοσης αποφάσεων για τις 
χρεώσεις χρήσης του Δικτύου Διανομής για το 2014. 

17. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τον καθορισμό του Ετήσιου 
Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου για το 2014 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-
177617/7.11.2013, Ι-177662/11.11.2013, Ι-177828/13.11.2013, Ι-177968/19.11.2013, Ι-
178261/26.11.2013, Ι-178356/28.11.2013, Ι-179576/9.1.2014). 

18. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΔΑΑ Α.Ε. για τον καθορισμό των Χρεώσεων Χρήσης 
του Δικτύου και του Συστήματος για το 2014 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ/I-176440/14.10.2013). 

19. Τους Ετήσιους Απολογισμούς 2011 και 2012 της ΔΕΗ Α.Ε. όπως αυτοί δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΗ. 

20. Την Ετήσια Έκθεση Οικονομικών Καταστάσεων 2012 και τις Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις 2013 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

21. Το τεύχος αναλυτικών στοιχείων των λογιστικά διαχωρισμένων καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. 
για το 2011 (ΡΑΕ/Ι-162016/17.09.12). 

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

σκέφθηκε ως εξής: 

Α. Κανονιστικό πλαίσιο 
Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν.4001/2011, η διαχείριση του 
ΕΔΔΗΕ γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο οποίος κυρώνεται με 
απόφαση ΡΑΕ.  

Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση (θ) του άρθρου 128 του ν.4001/2011, με 
τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των 
Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ 
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κατά τομέα δραστηριότητας, προκειμένου να διαμορφώνονται τα κατάλληλα κίνητρα για την 
αποδοτικότερη λειτουργία του ΕΔΔΗΕ καθώς και του σχεδίου ανάπτυξη του Δικτύου.  

Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 140 του ν.4001/2011, η ΡΑΕ εγκρίνει, 
ένα (1) μήνα πριν την έναρξη ισχύος τους, μετά από εισήγηση των αρμόδιων διαχειριστών του 
ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ, τα τιμολόγια σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων τα οποία και 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. 

Επειδή, δεν έχει ακόμα θεσπιστεί ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ με τον οποίο καθορίζεται η 
μεθοδολογία υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ. Συνεπώς, εξακολουθεί να ισχύει 
η μεθοδολογία που θεσπίστηκε με τις από 31.12.2007, 15.06.2010 και 31.12.2010 Υπουργικές 
Αποφάσεις (σχετικά 6, 8 και 9). Η μεθοδολογία αυτή θεσπίστηκε προκειμένου να δύναται να 
ασκηθεί στην πράξη το δικαίωμα των πελατών να επιλέγουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και 
κατ’ αναλογία με τις προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΚΔΣ) για τον 
υπολογισμό του Ετησίου Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς. 

Επειδή, στο πλαίσιο έγκρισης του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ για 
το 2014 ζητήθηκαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σχετικό 16) και παρασχέθηκαν (σχετικό 17) στοιχεία 
και εκτιμήσεις για τον υπολογισμό της αξίας της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης και του 
κόστους αποσβέσεων για τα έτη 2013 και 2014 με βάση τις αξίες 31.12.2009 προ αναπροσαρμογής 
και τις μεταγενέστερες μεταβολές στα πάγια (λόγω προσθηκών, αποσύρσεων κλπ.) και για τις 
λειτουργικές δαπάνες της δραστηριότητας το 2014. 

Β. Αναφορικά με το κόστος κεφαλαίου και αποσβέσεων του 
ΕΔΔΗΕ 

Επειδή, βάσει της εκτίμησης απολογισμού που υπέβαλλε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το έτος 2013, μη 
λαμβανομένης υπόψη της αναπροσαρμογής 31.12.2009 των εν λειτουργία ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων της δραστηριότητας κατά τα προαναφερθέντα, και των 
προϋπολογιστικών στοιχείων για το 2014 (σχετικό 17), διαπιστώνεται ότι: 

α) Η μέση τιμή των απασχολούμενων κεφαλαίων του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2014, εκτιμάται 
σε 2.733.900 χιλ.€, υπολογιζόμενη όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 

β) Η μέση τιμή των απασχολούμενων κεφαλαίων του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εκτιμάται για το 
2014 σε 233.854 χιλ.€, υπολογιζόμενη όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. 

γ) Οι καθαρές αποσβέσεις 2014 των παγίων στοιχείων της δραστηριότητας εκτιμώνται σε 131.334 
χιλ.€ για τα πάγια στοιχεία του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ1 και σε 6.780 χιλ.€ για τα πάγια στοιχεία του 
Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ. 

δ) Οι επενδύσεις στο ΕΔΔΗΕ προϋπολογίζονται σε 292 εκ.€, περιλαμβανομένων συμμετοχών 
συνδεόμενων πελατών (εκτίμηση 80 εκ.€), επώνυμων έργων της Διανομής που υλοποιεί ο 
ΑΔΜΗΕ και κεφαλαιοποιούνται από τον Κύριο του ΕΔΔΗΕ (εκτίμηση 10 εκ.€) και επενδύσεων 
υποστήριξης της Διανομής που κεφαλαιοποιούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ (10 εκ.€). 

Επειδή, σύμφωνα με υποβληθέντα από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στοιχεία, συνάγεται ότι το κόστος 
δανειακών και ιδίων κεφαλαίων για τη δραστηριότητα της διανομής, κατά συνέπεια και το 
μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων της δραστηριότητας, είναι συγκριτικά υψηλότερο σε σχέση 
με εκείνο που παρουσιάζουν επιχειρήσεις με ανάλογες δραστηριότητες στο εξωτερικό, 
κυρίως ως αποτέλεσμα των ασφαλίστρων κινδύνου που ενσωματώνονται στα συναφή 

                                                   

1 Ρυθμιστικές (καθαρές) Αποσβέσεις=Αποσβέσεις Παγίου - Απομείωση Συμμετοχών Ισολογισμού - 
Απομείωση Συμμετοχών Αποτελεσμάτων (ληφθείσες από 1.1.09). Εν προκειμένω, βάσει των μεγεθών 
του Πίνακα 2: 200.272-58.500-(57.260-43.957)+4.000-1.135=131.334 
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επιτόκια δανεισμού και στην απόδοση που θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια κεφάλαιά της, 
λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. 

Επειδή, η ΡΑΕ, ως όργανο εποπτείας της εγχώριας αγοράς ενέργειας, έχει βασική 
αρμοδιότητα αναφορικά με τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες, την άσκηση κατάλληλης 
ρυθμιστικής πολιτικής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται με ισόρροπο τρόπο: α) η άντληση νέων 
κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στα εθνικά δίκτυα, 
προκειμένου να προάγεται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο η παροχή των αντίστοιχων 
υπηρεσιών, η ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της χώρας, και β) η προστασία των συμφερόντων των τελικών καταναλωτών, 
ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται 
υπέρμετρα από αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς, 
περιορίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, το ενδεχόμενο θραύσης της ελαστικότητας αυτών. 

Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί ότι είναι αναγκαία η εναρμόνιση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, της 
μεθοδολογίας υπολογισμού της απόδοσης κεφαλαίων (WACC) για όλα τα ρυθμιζόμενα 
δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου), λαμβάνοντας ωστόσο υπ’ όψη κατά την 
εκτίμηση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην εν λόγω μεθοδολογία: α) τις 
εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, και β) τις 
διαφοροποιήσεις που προκύπτουν λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής, στον ηλεκτρισμό και το αέριο. 

Επειδή, οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα εξομαλύνονται σταδιακά, τα βασικά 
χρηματοοικονομικά μεγέθη επανακάμπτουν σε επίπεδα που επιτρέπουν την εφαρμογή 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων που λαμβάνουν υπ’ όψη το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων, 
όπως αυτό διαμορφώνεται πλέον σε πραγματικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο κατά 
τα προηγούμενα έτη, λόγω των αρνητικών συνθηκών που επικρατούσαν, με αποτέλεσμα 
ανάλογες μεθοδολογικές προσεγγίσεις να μην είχαν (και δεν μπορούσαν να έχουν) άμεση 
συνάρτηση με τις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας. Στην περίπτωση που η σταδιακή 
βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της χώρας συνεχίζεται, θα πρέπει αυτή να 
αποτυπώνεται στους όρους βάσει των οποίων εκτιμάται το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου 
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, εφ’ όσον προφανώς η προσέγγιση αυτή είναι επιτρεπτή από 
τις πραγματικές χρηματοοικονομικές συνθήκες της χώρας.  

Επειδή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με: α) τη συγκριτική 
αξιολόγηση του επιχειρηματικού κίνδυνου που εμπεριέχουν ανάλογες επενδύσεις, β) την 
εξέλιξη της κεφαλαιακής διάρθρωσης της ΔΕΗ Α.Ε. ως Κυρίου του ΕΔΔΗΕ, και γ) το 
εκτιμώμενο κόστος δανειακών κεφαλαίων της ΔΕΗ Α.Ε. ως Κυρίου του ΕΔΔΗΕ, θεωρεί ως 
εύλογη την απόδοση του 8,5% για τη μονοπωλιακή δραστηριότητα της διανομής το 2014.  

Επειδή, βάσει των παραπάνω η κεφαλαιακή απόδοση και το κόστος αποσβέσεων της 
δραστηριότητας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ΕΔΔΗΕ για το 2013 καθορίζονται 
προϋπολογιστικά σε €252.260 χιλ.€ και €138.114 χιλ.€ αντιστοίχως, επιμεριζόμενα μεταξύ Κυρίου 
και Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ ως ακολούθως:     

Πίνακας 1 Κεφαλαιακό κόστος ΕΔΔΗΕ 2014 (ποσά σε χιλ.€) 
 Κεφαλαιακή απόδοση Κόστος αποσβέσεων Σύνολα 

ΔΕΗ Α.Ε. 232.382     131.334   363.716   
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.   19.878    6.780 26.658   
Σύνολα 252.260 138.114   390.374   
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Επειδή, από το συνολικό αντάλλαγμα που δικαιούται ο Κύριος του ΕΔΔΗΕ για την παραχώρηση 
της εκμετάλλευσης του Δικτύου το 2014 αφαιρούνται τα μισθώματα ακινήτων της ιδιοκτησίας του 
που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ ύψους 12 εκ.€, καθώς αναγνωρίζονται ως 
λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, το συνολικό αντάλλαγμα του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 
2014 διαμορφώνεται σε 351.716 χιλ.€ και το συνολικό κεφαλαιακό κόστος του ΕΔΔΗΕ 
αντιστοίχως σε 378.374 χιλ.€. 
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Γ. Αναφορικά με το κόστος λειτουργίας του ΕΔΔΗΕ 
Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή (σχετικό 17) οι λειτουργικές δαπάνες της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το 2014 προϋπολογίζονται σε 435 εκ.€. 

Επειδή, ο Διαχειριστής εισηγείται την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό των λειτουργικών του 
δαπανών για το 2014 των ακόλουθων: 

α) Δαπάνη ύψους 11,33 εκ.€ για την κάλυψη του κόστους για την παροχή, από τη ΔΕΗ Α.Ε., 
ηλεκτρικής ενέργειας στους υπαλλήλους του Διαχειριστή βάσει μειωμένου τιμολογίου. 

β) Δαπάνη ύψους 2,5 εκ.€ για την κάλυψη της επιβάρυνσης του Διαχειριστή με τμήμα της 
δαπάνης μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών του αποσπασμένου προσωπικού της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ, βάσει του άρθρου 13 παρ. 3 του ν.4147/2013. 

γ) Δαπάνη ύψους 0,15 εκ.€ για ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του 
Διαχειριστή. 

δ) Δαπάνη ύψους 0,85 εκ.€ για ομαδική ασφάλιση προσωπικού (παροχές ζωής και 
νοσοκομειακή περίθαλψη) και για ασφάλιση αστικής ευθύνης του Διαχειριστή (έναντι τρίτων 
αναφορικά με υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες και λοιπές απαιτήσεις). 

Επειδή δεν κρίνεται εύλογο οι ανωτέρω υπό στοιχεία (α) έως και (γ) δαπάνες να ανακτώνται μέσω 
των χρεώσεων που καταβάλλουν οι Χρήστες του ΕΔΔΗΕ, λόγω έλλειψης ανταποδοτικότητας 
προς τους τελευταίους δεδομένου ότι πρόκειται για παροχές προς το προσωπικό του Διαχειριστή οι 
οποίες δεν σχετίζονται με κανενός είδους υπηρεσία προς τους χρήστες. 

Επειδή ως προς την ασφάλιση αστικής ευθύνης του Διαχειριστή κρίνεται αναγκαίο να εξετασθούν 
οι καλύψεις και οι όροι ασφάλισης, οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν. Για το λόγο αυτό, η σχετική 
δαπάνη ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό του ετήσιου κόστους του ΕΔΔΗΕ για το 2014 με 
επιφύλαξη. 

Επειδή, επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής εισηγείται την ενσωμάτωση στο κόστος του ΕΔΔΗΕ του 
κόστους για τη δραστηριότητα από τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων συνολικού ύψους 99,2 
εκ.€ από Προμηθευτές που δεν δραστηριοποιούνται πλέον στην αγορά. 

Επειδή, κρίνεται ότι η εκτίμηση σχηματισμού της ανωτέρω πρόβλεψης που αφορά σε οφειλές, η 
διεκδίκηση των οποίων έχει δρομολογηθεί μέσω δικαστικών ενεργειών, δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνει τους Χρήστες του ΕΔΔΗΕ μέσω του Απαιτούμενου Εσόδου. Σε κάθε περίπτωση 
παρέχεται η δυνατότητα συνυπολογισμού έκτακτων σημαντικών δαπανών απολογιστικά και υπό 
την προϋπόθεση πραγματοποίησης των κινδύνων. 

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του ΕΔΔΗΕ για το 
2014 ανέρχεται σε 421,02 εκ.€, με την ανάλυση του Πίνακα 4.  
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Επειδή, η δαπάνη ύψους 13,5 εκ.€ που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του 2014 αφορά σε 
υπηρεσίες εκμετάλλευσης του Δικτύου Διανομής (επί Υποσταθμών 150/20 kV) που θα παρέχει ο 
ΑΔΜΗΕ στον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες προ της έναρξης λειτουργίας των ανεξάρτητων Διαχειριστών 
(2012) παρέχονταν από τη Μεταφορά στη Διανομή. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών 
είναι εύλογο να επιβαρύνει αποκλειστικά τους χρήστες του ΕΔΔΗΕ. Επειδή ωστόσο για την 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών αναλώνονται πόροι του ΑΔΜΗΕ, το κόστος των οποίων 
ενσωματώνεται στο Ετήσιο Κόστος του ΕΣΜΗΕ, για την αποφυγή διπλής χρέωσης το ως άνω 
κόστος είναι αναγκαίο να αφαιρείται από το απαιτούμενο έσοδο για το ΕΣΜΗΕ. 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών 
του ΔΕΔΔΗΕ για το 2014, ύψους 421,02 εκ.€ κυμαίνεται στα επίπεδα των προϋπολογισμών του 
2013 και του 2012 και θεωρείται εύλογος. 

Δ. Αναφορικά με το Ετήσιο Κόστος και το Απαιτούμενο Έσοδο 
του ΕΔΔΗΕ 
Επειδή, βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, οι παράμετροι 
υπολογισμού του Ετήσιου Κόστους του ΕΔΔΗΕ για το έτος 2014 που θεωρούνται εύλογες από τη 
ΡΑΕ συνοψίζονται ως εξής: 

Πίνακας 5 Ετήσιο Κόστος ΕΔΔΗΕ 2014 (ποσά σε χιλ.€) 
 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Σύνολα 

Κεφαλαιακή απόδοση 232.382        19.878   252.260 
Κόστος αποσβέσεων 131.334   6.780 138.114   
Λειτουργικό Κόστος - 421.020 421.020 

Μείον μίσθωμα κτιρίων 
ΔΕΗ Α.Ε. -12.000 - -12.000 

Σύνολα 351.716 447.678 799.394 

Δ.1 Υπερανάκτηση – Υποανάκτηση Απαιτούμενου Εσόδου Προηγούμενων Ετών 

Επειδή, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διαχειριστή, το 2012 σημειώθηκε υπερανάκτηση του 
επιτρεπόμενου εσόδου κατά 21,3 εκ.€ ενώ το 2013 αναμένεται να κλείσει με υποανάκτηση ύψους 
22,7 εκ.€ περίπου. Επομένως κρίνεται εύλογο στο Ετήσιο Κόστος 2014 να προστεθεί 
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προϋπολογιστικά ποσό 1,4 εκ.€ και η οριστική εκκαθάριση να γίνει κατά την έγκριση του Ετήσιου 
Κόστους του 2015. 

Επειδή ο Διαχειριστής δεν απέδωσε μέρος της υπερανάκτησης του 2012 στον Κύριο του ΕΔΔΗΕ 
ενώ αντιθέτως επιμέρισε την υποανάκτηση του 2013 αναλογικά προς το απαιτούμενο έσοδο του 
Κυρίου, η ενσωμάτωση των σχετικών ποσών στο απαιτούμενο έσοδο του 2014 γίνεται ως 
ακολούθως: 

α) 8.178 χιλ.€ αφαιρούνται από το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή2. 

β) 9.578 χιλ.€ προστίθενται στο Απαιτούμενο Έσοδο του Κυρίου3. 

Δ.2 Έσοδα από Λοιπές Πωλήσεις 

Επειδή, η ΔΕΗ Α.Ε. ως Κύριος και η ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ έχουν έσοδα από 
λοιπές πωλήσεις που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της Διανομής (εκποίηση άχρηστου 
υλικού και ανταλλακτικών παγίων, ενοικίαση υποδομών, τέλη επανασύνδεσης, έσοδα από παροχή 
λοιπών υπηρεσιών σε καταναλωτές κλπ.). Όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 378/2010 
Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, τα έσοδα του λογαριασμού «Λοιπές Πωλήσεις» θεωρείται σκόπιμο να 
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου προς ανάκτηση μέσω των 
Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που 
υπέβαλλε ο Διαχειριστής και τις λογιστικά διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ 
Α.Ε., τα έσοδα από λοιπές πωλήσεις το 2012 τα οποία απομειώνουν το επιτρεπόμενο έσοδο του 
Διαχειριστή και του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ από τις χρεώσεις χρήσης του 2014 ανέρχονται σε 7.657 
χιλ.€ και σε 6.000 χιλ.€4 αντιστοίχως. 

Επειδή, το επιτρεπόμενο έσοδο του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2012 είχε μειωθεί 
προϋπολογιστικά κατά 6 εκ.€ (Απόφαση 1017/2012). 

Επειδή ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμά τα έσοδα του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ από εκποίηση άχρηστου υλικού και 
ανταλλακτικών παγίων το 2014 σε 10 εκ.€. Επομένως το επιτρεπόμενο έσοδο του Κυρίου του 
ΔΕΔΔΗΕ για το 2014 μπορεί να μειωθεί προϋπολογιστικά κατά 5 εκ.€. 

Επειδή όσον αφορά στο επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ, προτείνεται να μην επιβληθεί 
αντίστοιχη μείωση προϋπολογιστικά, ώστε τα έσοδα από λοιπές πωλήσεις το 2014 να συμβάλουν 
στην ενίσχυση της βραχυχρόνιας ρευστότητας του Διαχειριστή. 

Επειδή, το κόστος του δικτύου ΜΤ κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί αποκλειστικά το 
Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ανακτάται μέσω των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου 
ΔΑΑ και δεν περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Κόστος του ΕΔΔΗΕ (σχετικά 11 έως 15). Για τη χρήση 
του υπόψη δικτύου ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ οφείλει από το 2010 αντάλλαγμα στη ΔΕΗ Α.Ε., 
το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1413/14.11.11 απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 15). 
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση και τα στοιχεία που παρείχε στη ΡΑΕ ο Διαχειριστής Δικτύου 
ΔΑΑ (σχετικό 18), το αντάλλαγμα αυτό για το έτος 2012 υπολογίζεται σε 220 χιλ.€, ποσό που θα 
πρέπει να αφαιρεθεί από το επιτρεπόμενο έσοδο του Διαχειριστή και του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ5. 

                                                   
2 21,3-22,7 x 435,5 ÷ 753,5 
3 22,7 x 318,0 ÷ 753,5 
4 Υπολογιζόμενο λαμβάνοντας υπόψη το ήμισυ των τιμολογηθέντων στον ΔΕΔΔΗΕ ποσών για 
εκποίηση άχρηστου υλικού και ανταλλακτικών παγίων (6,8 εκ.€) και τη διαφορά του συνόλου των ποσών 
αυτών από το συνολικό έσοδο του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ από λοιπές πωλήσεις που προκύπτει από τις 
διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις ΔΕΗ (9,4 εκ.€). 
5 Κεφαλαιακό κόστος: €132.860 (αφαιρείται από επιτρεπόμενο έσοδο Κυρίου). Κόστος 
εκμετάλλευσης: €87.338 (αφαιρείται από επιτρεπόμενο έσοδο Διαχειριστή). 
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Δ.3 Εκκαθάριση επενδύσεων 

Επειδή, στον προϋπολογισμό του Ετήσιου Κόστους περιλαμβάνονται επίσης το κόστος 
αποσβέσεων και η απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων που αφορούν σε νέες 
επενδύσεις. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κόστους που παρασχέθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ, 
υπολογίζεται ότι τα σχετικά μεγέθη για το 2012 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο υψηλότερο του 
προϋπολογισμού, λόγω απόκλισης των επενδύσεων και των συμμετοχών πελατών σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό. 

Πίνακας 6 
 
Εκκαθάριση Ετήσιου Κόστους 2012 λόγω απόκλισης 
προϋπολογισμού επενδύσεων 

 
 
 
 

(ποσά σε χιλ.€) 
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Επενδύσεις (πάγια Κυρίου ΕΔΔΗΕ) 303.390 293.000 

Συμμετοχές Πελατών 106.531 130.000 

Αποσβέσεις Επενδύσεων (αφαιρ. Συμμετοχών) 
 συντ. απόσβεσης: 1/35 % 
 θεωρώντας αποσβέσεις για ένα εξάμηνο 

2.812 2.329 

Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων Επενδύσεων (αφαιρ. 
Συμμετοχών) 
 επιτόκιο απόδοσης: 8% 

15.524 12.854 

Προϋπολογιστική υποεκτίμηση αποσβέσεων & 
απόδοσης επενδύσεων 2012 (€) 3.154 

Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλλε ο Διαχειριστής, η απόκλιση από τον 
προϋπολογισμό επενδύσεων οφείλεται σε αύξηση των συνδέσεων παραγωγών και σε μεταφορά 
κονδυλίων του προϋπολογισμού για επώνυμα έργα, των οποίων η υλοποίηση καθυστέρησε μέσα 
στο 2012, για την υλοποίηση έργων ενίσχυσης του δικτύου σε σχέση με την υποστήριξη της 
αυξανόμενης εισόδου παραγωγών στο δίκτυο. Αντίστοιχα η απόκλιση στο ποσό των συμμετοχών 
αποδίδεται στη μείωση του πλήθους νέων συνδέσεων καταναλωτών και στο γεγονός ότι οι 
συμμετοχές για σημαντικό μέρος των συνδέσεων παραγωγών που υλοποιήθηκαν το 2012 είχαν 
καταβληθεί από το προηγούμενο έτος. 

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, η απόκλιση από τον προϋπολογισμό επενδύσεων 2012 
κρίνεται επαρκώς τεκμηριωμένη. Επομένως, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του απαιτούμενου 
εσόδου του έτους 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 275 του Κώδικα 
Διαχείρισης του Συστήματος, κρίνεται σκόπιμη η προσαύξηση του απαιτούμενου εσόδου του 
Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2014, κατά το ποσό των 3.154 χιλ.€ λόγω απόκλισης των δαπανών 
επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012 σε σχέση με τις δαπάνες που λήφθηκαν υπόψη 
κατά την έγκριση του αντίστοιχου προϋπολογισμού του Ετήσιου Κόστους του Δικτύου. 

Δ.4 Εκκαθάριση λειτουργικών δαπανών 

Επειδή, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΔΕΔΔΗΕ για το κόστος 
εκμετάλλευσης του Δικτύου Διανομής το έτος 20126 (Πίνακας 4), σημειώνεται απόκλιση (μείωση) 

                                                   
6 Σημειώνεται ότι στις απολογιστικές δαπάνες 2012 που εμφανίζονται στον Πίνακα 4 δεν 
περιλαμβάνεται η δαπάνη για την παροχή μειωμένου τιμολογίου. 
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3% σε σχέση με τον αντίστοιχο συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Οι σημαντικότερες 
επιμέρους αποκλίσεις σημειώνονται στις εξής κατηγορίες λειτουργικών δαπανών: 

 Αύξηση στις δαπάνες συντήρησης και στις παροχές τρίτων (5 εκ.€), κυρίως λόγω αύξησης 
στις κλοπές μετασχηματιστών και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το Α’ τρίμηνο 
2012. 

 Μείωση στις δαπάνες για λήψη υπηρεσιών από τη ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 125 
παρ. 4 του ν.4001/2011 (15 εκ.€).  

 Μείωση της δαπάνης ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων του Διαχειριστή (2,5 εκ.€). 

 Αύξηση της δαπάνης για τη μίσθωση κτιρίων του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ από τον 
Διαχειριστή (2,5 εκ.€) 

Επειδή η συνολική απόκλιση κείται εντός του ορίου όπου δεν γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με το 
άρθρο 275 παρ. 4 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 

Επειδή η αύξηση στις δαπάνες συντήρησης και στις παροχές τρίτων αποδίδεται σε εξωγενείς, μη 
δυνάμενους να προβλεφθούν παράγοντες, ενώ η επιτευχθείσα μείωση στις δαπάνες για λήψη 
υπηρεσιών από τη ΔΕΗ Α.Ε. και για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του Διαχειριστή 
διατηρείται στον προϋπολογισμό του 2014. 

Επειδή η δαπάνη για τη μίσθωση κτιρίων του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ από τον Διαχειριστή αφαιρείται 
από το συνολικό έσοδο του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ. 

Επειδή για τους ανωτέρω λόγους, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του απαιτούμενου εσόδου του 
έτους 2012 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 275 του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος, κρίνεται σκόπιμη η προσαύξηση του απαιτούμενου εσόδου του Διαχειριστή του 
ΕΔΔΗΕ για το 2014, κατά το ποσό των 2,5 εκ.€ και η ισόποση μείωση του απαιτούμενου εσόδου 
του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ, λόγω απόκλισης της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε το έτος 2012 για τη 
μίσθωση κτιρίων του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη που λήφθηκε 
υπόψη κατά την έγκριση του αντίστοιχου προϋπολογισμού του Ετήσιου Κόστους του Δικτύου. 

Δ.5 Υπόλοιπο εκκαθάρισης καθαρού πλεονάσματος ετών 2010-2011 (απόφαση 
ΡΑΕ 1017/2012) 

Επειδή, βάσει της απόφασης ΡΑΕ 1017/2012 για το Ετήσιο Κόστος του ΕΔΔΗΕ τα έτη 2012 και 
2013 καθορίσθηκε ότι από το επιτρεπόμενο έσοδο του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για τα έτη 2013 έως 
και 2015 θα πρέπει να αφαιρεθεί συνολικά το ποσό των €54.011.621, το οποίο αποτελεί το καθαρό 
πλεόνασμα των εσόδων της δραστηριότητας της Διανομής τη διετία 2010-2011. Με την ίδια 
απόφαση, το επιτρεπόμενο έσοδο του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2013 μειώθηκε κατά το ποσό 
των €17.223.890. Το υπόλοιπο ύψους €36.787.731 κρίνεται σκόπιμο να αφαιρεθεί από το έσοδο 
του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2014. 

Δ.6 Απαιτούμενο Έσοδο 2014 

Επειδή, συνοψίζοντας, το Ετήσιο Κόστος και το Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΔΔΗΕ για το έτος 
2014 διαμορφώνεται για τον Κύριο και τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ ως ακολούθως: 
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Ε. Αναφορικά με τις Χρεώσεις Χρήσης του ΕΔΔΗΕ για το 2014 
Επειδή, για τον καθορισμό των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίστηκε στις προαναφερόμενες Υπουργικές Αποφάσεις (σχετικά 6 έως και 9) οι 
Κατηγορίες Πελατών για τις Χρεώσεις Χρήσης του ΕΔΔΗΕ είναι: 

α) «Κατηγορία ΜΤ», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες μέσης τάσης (ΜΤ), 

β) «Κατηγορία ΟΙΚ», στην οποία εντάσσονται οι οικιακοί πελάτες χαμηλής τάσης (ΧΤ), 

γ) «Κατηγορία ΧΤ/P-Q», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες χαμηλής τάσης με μέτρηση 
μέγιστης ισχύος κατανάλωσης7 και μέτρηση αέργου ισχύος, 

δ)  «Κατηγορία ΧΤ/P», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες χαμηλής τάσης με μέτρηση 
μέγιστης ισχύος κατανάλωσης7 χωρίς μέτρηση αέργου ισχύος, 

ε) «Κατηγορία ΧΤ/Λ», στην οποία εντάσσονται οι λοιποί πελάτες χαμηλής τάσης8. 

Επειδή, οι Πελάτες που εντάσσονται στα Αγροτικά Τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης έχουν 
στη σύμβασή τους όρους περιορισμού φορτίου κατά τις ώρες αιχμής. Συνεπώς δεν έχουν 
εγγυημένη δυνατότητα χρήσης του ΕΔΔΗΕ και θα πρέπει να απαλλάσσονται από τις σχετικές 
Χρεώσεις Χρήσης. 

Επειδή, για να δοθούν κίνητρα διαχείρισης του φορτίου στους Πελάτες χαμηλής τάσης με 
δυνατότητα ζωνικής μέτρησης των καταναλώσεών τους, κρίνεται σκόπιμο να απαλλάσσονται οι 
νυχτερινές καταναλώσεις από τις Χρεώσεις Χρήσης ΕΔΔΗΕ. 

                                                   
7  Διευκρινίζεται πως μέτρηση μέγιστης κατανάλωσης θεωρούνται πως έχουν οι Πελάτες με παροχή άνω των 

25kVA. 
8 Oι μη οικιακοί πελάτες με παροχή έως και 25kVA. 
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Επειδή, για τον επιμερισμό του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΔΔΗΕ 2014 (754.283 χιλ.€) μεταξύ 
πρωτεύοντος (ΜΤ) και δευτερεύοντος (ΧΤ) Δικτύου Διανομής, κρίνεται εύλογο να 
χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές 40% και 60%, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στην απόφαση ΡΑΕ 
1017/2013. Επομένως προκύπτει RRπρωτ. = €301.713.200 και RRδευτ. = €452.569.800  

Επειδή, το κόστος κάθε τμήματος του ΕΔΔΗΕ είναι σκόπιμο να επιμερίζεται μεταξύ των 
Κατηγοριών Πελατών αναλογικά προς τη συνεισφορά της κάθε Κατηγορίας στο φορτίο αιχμής 
του Δικτύου. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δυνατότητες μέτρησης ή εκτίμησης 
σε ωριαία βάση της έγχυσης ισχύος στο Δίκτυο και της απορρόφησης ισχύος από αυτό, 
θεωρούνται εύλογα τα ακόλουθα: 

α) Το κόστος του πρωτεύοντος δικτύου (ΜΤ) να επιμερίζεται μεταξύ Πελατών ΜΤ και 
Πελατών ΧΤ αναλογικά προς τη συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο φορτίο αιχμής του 
Δικτύου. 

β) Tο συνολικό κόστος που αναλογεί στους Πελάτες ΧΤ για το πρωτεύον (ΜΤ) και το 
δευτερεύον δίκτυο (ΧΤ) να επιμερίζεται μεταξύ Κατηγοριών Πελατών ΧΤ για τις Χρεώσεις 
Χρήσης Δικτύου αναλογικά προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας των πελατών κάθε 
Κατηγορίας. 

Επειδή, η ζήτηση ισχύος των Πελατών ΧΤ αλλά και του Δικτύου ΧΤ δεν μετρώνται σε ωριαία 
βάση, η συμμετοχή των Πελατών ΧΤ στο φορτίο συγκεκριμένων ωρών αιχμής του Δικτύου 
μπορεί να εκτιμηθεί μόνο αφαιρώντας τη ζήτηση ισχύος των Πελατών ΜΤ, η οποία μετράται σε 
ωριαία βάση, από το συνολικό φορτίο του Δικτύου που καθορίζεται από τη συνολική ισχύ που 
εγχέεται στο Δίκτυο τις συγκεκριμένες ώρες αιχμής από όλες τις πηγές τροφοδότησής του, δηλαδή 
από το Σύστημα και από τις μονάδες παραγωγής που συνδέονται στο Δίκτυο, μετά από αναγωγή 
όλων των μεγεθών ζήτησης και έγχυσης στο ίδιο επίπεδο τάσης (π.χ. στη ΜΤ) βάσει των 
συντελεστών απωλειών που ισχύουν για το Δίκτυο. Ωστόσο, επί του παρόντος ούτε το σύνολο της 
παραγωγής που εγχέεται στο Δίκτυο από μονάδες που συνδέονται σε αυτό μετράται σε ωριαία 
βάση και θα πρέπει επίσης να εκτιμάται. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο το πλήθος των ωρών 
που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του φορτίου αιχμής του Δικτύου και για την 
εκτίμηση της συμμετοχής των Πελατών ΜΤ και ΧΤ στο φορτίο αυτό να είναι σχετικά 
περιορισμένο. 

Επειδή, λόγω των προαναφερθέντων κρίνεται εύλογο επί του παρόντος και έως ότου αποκτηθεί 
σχετική εμπιστοσύνη όσον αφορά στην εκτίμηση της παραγωγής του Δικτύου για περισσότερες 
ώρες του έτους, ο επιμερισμός του κόστους του πρωτεύοντος Δικτύου (ΜΤ) μεταξύ Πελατών ΜΤ 
και Πελατών ΧΤ να γίνεται αναλογικά προς τη συμμετοχή κάθε κατηγορίας στο συνολικό φορτίο 
του Δικτύου τις ώρες θερινής και χειμερινής αιχμής ζήτησης. Συγκεκριμένα, ο επιμερισμός 
κρίνεται εύλογο να γίνει αναλογικά προς την Ισχύ Χρέωσης κάθε κατηγορίας πελατών του 
Δικτύου (Πελάτες ΜΤ και Πελάτες ΧΤ), όπου το μέγεθος της Ισχύος Χρέωσης ορίζεται κατ’ 
αναλογία του ορισμού του στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ως ο αριθμητικός μέσος 
όρος των εξής τιμών ζήτησης ισχύος: 

α) της μέσης ωριαίας ζήτησης ισχύος την ώρα χειμερινής αιχμής του Δικτύου, 

β) της μέσης ωριαίας ζήτησης ισχύος την ώρα θερινής αιχμής του Δικτύου, και 

γ) της μεγαλύτερης από τις δύο παραπάνω τιμές. 

Επειδή, από την εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας χρησιμοποιώντας απολογιστικά στοιχεία 
ζήτησης Πελατών ΜΤ και έγχυσης ισχύος στο ΕΔΔΗΕ από το Σύστημα Μεταφοράς και 
εκτιμήσεις για την έγχυση από μονάδες παραγωγής που συνδέονται στο Δίκτυο τις ώρες χειμερινής 
και θερινής αιχμής του ΕΔΔΗΕ το 2013, εκτιμάται ότι το κόστος του πρωτεύοντος δικτύου (ΜΤ) 
επιμερίζεται προσεγγιστικά κατά 21,5% στους Πελάτες ΜΤ και κατά 78,5% στους Πελάτες ΧΤ9. 

                                                   

9 Ισχύς Χρέωσης Πελατών ΜΤ=1.786 ΜW, Ισχύς Χρέωσης Πελατών ΧΤ=6.505 ΜW. 
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Επειδή, το συνολικό κόστος που αναλογεί στους Πελάτες ΧΤ για το πρωτεύον (ΜΤ) και το 
δευτερεύον δίκτυο (ΧΤ) επιμερίζεται μεταξύ Κατηγοριών Πελατών ΧΤ για τις Χρεώσεις Χρήσης 
Δικτύου αναλογικά προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας των πελατών κάθε Κατηγορίας. 

Επειδή, βάσει του παραπάνω επιμερισμού του κόστους του πρωτεύοντος δικτύου (ΜΤ) και των 
διαθέσιμων προβλέψεων για την τελική κατανάλωση ενέργειας ανά Κατηγορία Πελατών ΧΤ, το 
συνολικό Απαιτούμενο Έσοδο (RR) του ΕΔΔΗΕ για το 2014 επιμερίζεται στις πέντε Κατηγορίες 
Πελατών Δικτύου όπως έχουν οριστεί ως ακολούθως: 

 RR(MT) RR(OIK) RR(XT/P-Q) RR(XT/P) RR(XT/Λ) 

Απαιτούμενο 
Έσοδο ανά 
Κατηγορία 

Πελατών για τις 
Χρεώσεις 
Χρήσης 

Δικτύου (€) 

64.988.442 385.107.167 87.720.065 77.266.540 139.200.787 

Επειδή, ο επιμερισμός του απαιτούμενου εσόδου από κάθε Κατηγορία Πελατών ΧΧΔ μεταξύ 
χρέωσης ισχύος και χρέωσης ενέργειας κρίνεται εύλογο να συνεχίσει να γίνεται βάσει των 
συντελεστών που εφαρμόσθηκαν με την απόφαση για το Ετήσιο Κόστος και τις Χρεώσεις Χρήσης 
Δικτύου του 2011 (σχετικά 9), οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:  

Κατηγορία Ισχύς Ενέργεια 
ΜΤ 50% 50% 
ΟΙΚ (πλην ΥΚΩ) 10% 90% 
ΟΙΚ (ΥΚΩ) 0% 100% 
Λοιπές Κατηγορίες ΧΤ 20% 80% 

Επειδή, για τον υπολογισμό των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης ΕΔΔΗΕ κάθε Κατηγορίας 
Πελατών ΧΧΔ (χρεώσεις ισχύος και χρεώσεις ενέργειας) ο Διαχειριστής υπέβαλλε στη ΡΑΕ 
προβλέψεις για το πλήθος, τη συμφωνημένη ισχύ, τη μηνιαία μέγιστη ζήτηση τις ώρες αιχμής και 
την τελική κατανάλωση πελατών του ΕΔΔΗΕ για το 2014. 

ΣΤ. Αναφορικά με τον υπολογισμό του ανταλλάγματος έτους 2014 
για τη χρήση του δικτύου ΜΤ της ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το 
Δίκτυο ΔΑΑ  
Επειδή για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1413/2011 απόφασης ΡΑΕ (σχετικό 15) και 
συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 αυτής, απαιτείται να καθοριστεί η 
αριθμητική τιμή του συντελεστή αναπροσαρμογής ΣΑ για το 2014, βάσει της σχέσης: 

,
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όπου, 

ΜΜΖΑi,m, Μηνιαία Μέγιστη Ζήτηση Ζώνης Αιχμής του Πελάτη Μέσης Τάσης (i) στον 
οποίο επιμερίζονται Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ΔΕΗ, για το 
μήνα (m), σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους αναφοράς (yo) που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου 
Διανομής της ΔΕΗ του έτους 2014, 
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ΣΙi, Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη Μέσης Τάσης (i), στον οποίο 
επιμερίζονται Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ΔΕΗ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του έτους αναφοράς (yo) που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 
των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ του έτους 2014, 

ΠΜΤΔΕΗ, Πελάτες Μέσης Τάσης στους οποίους επιμερίζονται Χρεώσεις Χρήσης του 
Δικτύου Διανομής ΔΕΗ κατά το έτος 2014. 

Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των Χρεώσεων 
Χρήσης του ΕΔΔΗΕ για το 2014, ο συντελεστής αναπροσαρμογής ΣΑ για το 2014 λαμβάνει τιμή 
3,40 υπολογιζόμενη ως ακολούθως: 
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Αποφασίζει:  
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 παράγραφος 3 του ν.4001/2011 ως 
ακολούθως: 

Άρθρο 1 

1. Εγκρίνει το Ετήσιο Κόστος και το Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΔΔΗΕ για το έτος 2014 ως 
ακολούθως: 

Ετήσιο Κόστος & Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ 2014 (ποσά σε χιλ.€) 

 Κύριος ΕΔΔΗΕ Διαχειριστής 
ΕΔΔΗΕ Σύνολα 

Ετήσιο Κόστος ΕΔΔΗΕ 
2014 351.716 447.678 799.394 

Απαιτούμενο Έσοδο 
ΕΔΔΗΕ 2014 320.027 434.256 754.283 

2. Εγκρίνει τα τιμολόγια χρήσης (μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης) του ΕΔΔΗΕ για το έτος 2014, 
ως ακολούθως:  

Κατηγορία Πελατών 
Χρέωση Ισχύος 

(Μοναδιαία Πάγια 
Χρέωση) 

Χρέωση Ενέργειας 
(Μοναδιαία 

Μεταβλητή Χρέωση) 
(λεπτά €/kWh) 

Πελάτες Μέσης Τάσης 1.170 €/MW 
Μεγίστης Μηνιαίως 

τιμής της Μέσης Ωριαίας 
Ζήτησης τις Ώρες Αιχμής 

(11πμ-2μμ) 

0,30 

Πελάτες Χαμηλής Τάσης με μέτρηση 
μέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω 
των 25 kVA) και μέτρηση αέργου 
ισχύος 

3,85 €/kVA 
Συμφωνημένης Ισχύος 

Παροχής ανά έτος 
1,67 

Πελάτες Χαμηλής Τάσης με μέτρηση 
μέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω 

3,27 €/ kVA 
Συμφωνημένης Ισχύος 

1,90 
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των 25 kVA), χωρίς μέτρηση αέργου 
ισχύος 

Παροχής ανά έτος 

Οικιακοί Πελάτες Χαμηλής Τάσης 0,56 €/kVA 
Συμφωνημένης Ισχύος 

Παροχής ανά έτος 
2,14 

Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου και Τιμολογίου 
Πολυτέκνων 

- 2,37 

Λοιποί Πελάτες Χαμηλής Τάσης 
(παροχή έως και 25 kVA) 

1,50 €/kVA 
Συμφωνημένης Ισχύος 

Παροχής ανά έτος 
1,90 

Από την επιβολή των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης ΕΔΔΗΕ για το 2014 απαλλάσσονται οι 
Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών 
που εντάσσονται στα τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β, οι καταναλώσεις Πελατών χαμηλής 
τάσης με μετρητή φορτίου ζώνης που καταγράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές 
αυτούς ζώνες χαμηλού φορτίου καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11μμ-7πμ) των 
Πελατών χαμηλής τάσης με ωριαίο μετρητή. 

Άρθρο 2 

1. Καθορίζει την αριθμητική τιμή του Συντελεστή Αναπροσαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 
2 της υπ’ αριθμ. 1413/2011 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2839/15.12.11) για το έτος 2014 σε 3,40 
(ΣΑ2014 = 3,40). 

2. Η τιμή της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη Χρέωση Ισχύος 
(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση) για Πελάτες Μέσης Τάσης που ισχύει το 2014 και καθορίζεται 
στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου της παρούσας και η εφαρμογή της άρχεται 
ταυτόχρονα με την έναρξη εφαρμογής της ως άνω Χρέωσης Ισχύος στους Πελάτες Μέσης 
Τάσης του Δικτύου ΔΑΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/30/οικ.2456/4.2.2008 
απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 300/26.2.2008). 

Άρθρο 3 

1. Η ισχύς των τιμολογίων χρήσης του ΕΔΔΗΕ που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση 
άρχεται την 1η Ιουνίου 2014. 

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

Δρ. Νίκος Βασιλάκος 

 


