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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 294/2007 

 

Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης  

του ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 27η Σεπτεµβρίου 2007 και  

Λαµβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα 

τις διατάξεις των άρθρων 23, 23α και 29 του νόµου αυτού. 

2. Το µε αρ. πρωτ. Γ.∆ΝΣ.1076/7.3.2006 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-35856/8-3-2006) µε 
θέµα «Ετήσιο Κόστος Συστήµατος µεταφοράς - Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του 
Συστήµατος - Ετήσιο Κόστος ∆ικτύου ∆ιανοµής - Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου ∆ιανοµής». 

3. Το µε αρ. πρωτ. Γ.∆ΝΣ.2884/6.7.2007 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-54825/6-7-2007) µε 
θέµα «Πρόταση για τα τιµολόγια χρήσης του συστήµατος και του Πρωτεύοντος και 
∆ευτερεύοντος ∆ικτύου από τους πελάτες ΜΤ και ΧΤ ενόψει της πλήρους απελευθέρωσης της 
αγοράς». 

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

5. Την υπ’ αριθµ. 86/2007 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά µε τις «Αρχές και Κανόνες Κατανοµής 
του Ενεργητικού και Παθητικού και των ∆απανών και Εσόδων για την Κατάρτιση Χωριστών 
Λογαριασµών των ∆ραστηριοτήτων της Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ∆ΕΗ Α.Ε.» 

6. Την από 14-6-2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Α.Π. ∆5/ΗΛ/Β/Φ67/909/13016) 
σχετικά µε τον «Προϋπολογισµό ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και 
Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2007», καθώς και την υπ’αριθµ. 137/2007 σχετική 
γνωµοδότηση της ΡΑΕ. 

7. Την υπ’ αριθµ. 232/2007 γνωµοδότηση της ΡΑΕ µε θέµα «Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις 
Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». 

8. Το από 12-09-2007 έγγραφο της ∆ΕΗ Α.Ε. υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ.∆ΝΣ./4080 (ΡΑΕ/Ι-59736/12-
09-2007) µε θέµα «Ετήσιο κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας». 
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σκέφθηκε ως εξής: 
1. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 και της παραγράφου 2 του 

άρθρου 23α του ν.2773/1999, η διαχείριση του ∆ικτύου γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα 
∆ιαχείρισης του ∆ικτύου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από 
σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ. Επισηµαίνεται ότι το ∆ίκτυο συνίσταται από το δίκτυο διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας που διασυνδέεται µε το ηπειρωτικό Σύστηµα µεταφοράς και το δίκτυο 
των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών.  

2. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση (θ) του άρθρου 23 του ν.2773/1999, 
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου καθορίζονται οι χρεώσεις χρήσης του ∆ικτύου, ο 
τρόπος και τα κριτήρια υπολογισµού των χρεώσεων αυτών, λαµβανοµένης υπόψη της 
απόδοσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, κατά τοµέα δραστηριότητας, και του 
προγραµµατισµού ανάπτυξής του. Βάσει των διατάξεων αυτών, η απόδοση του ∆ιαχειριστή 
του ∆ικτύου λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό των χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου, 
προκειµένου να διαµορφώνονται τα κατάλληλα κίνητρα για την αποδοτικότερη λειτουργία του 
∆ικτύου ∆ιανοµής. 

3. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.2773/1999, «τα τιµολόγια 
πρόσβασης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, στα οποία 
περιλαµβάνονται οι χρεώσεις χρήσης, καταρτίζονται σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία 
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή, όπως προβλέπεται στους 
αντίστοιχους Κώδικες. Η µεθοδολογία τιµολόγησης καταρτίζεται µε τρόπο που επιτρέπει την 
πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστηµα, στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και στα Μη 
∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιµότητά τους. 
Τα τιµολόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του αρµόδιου 
∆ιαχειριστή και σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ». 

4. Επειδή, δεν έχει ακόµα θεσπιστεί ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής, στον οποίο 
θα συµπεριλαµβάνεται η µεθοδολογία καθορισµού των χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου, η ΡΑΕ 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των 
κανόνων του ανταγωνισµού και την προστασία του καταναλωτή, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ. 1 του ν.2773/99, κρίνει αναγκαίο να καθοριστούν οι χρεώσεις χρήσης ∆ικτύου 
∆ιανοµής, προκειµένου να δύναται να ασκηθεί στην πράξη το δικαίωµα των επιλεγόντων 
πελατών να επιλέγουν προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 

5. Επειδή, η ∆ΕΗ Α.Ε., µε τις από 8 Μαρτίου 2006 και 6 Ιουλίου 2007 επιστολές της, 
εισηγήθηκε µεθοδολογία κατάρτισης των τιµολογίων χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής, η οποία 
περιλαµβάνει µεθοδολογία καθορισµού του προϋπολογιζόµενου ετησίου κόστους της χρήσης 
του ∆ικτύου, καθώς και πρόταση κατάρτισης τιµολογίων χρήσης του ∆ικτύου.  

6. Επειδή, η προτεινόµενη από τη ∆ΕΗ Α.Ε. µεθοδολογία υπολογισµού του προϋπολογιζόµενου 
ετησίου κόστους του ∆ικτύου, είναι ανάλογη αυτής που ισχύει για τον υπολογισµό του 
ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς, σύµφωνα µε το Κώδικα ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆Σ&ΣΗΕ).  

7. Επειδή, στην εισήγηση της ∆ΕΗ Α.Ε. αναφορικά µε τα προτεινόµενα τιµολόγια χρήσης του 
∆ικτύου, αναφέρεται σαφώς ότι τα τιµολόγια αυτά βασίζονται αποκλειστικά στην δοµή των 
υφισταµένων, µη διαχωρισµένων ανά ηλεκτρική δραστηριότητα, τιµολογίων πώλησης 
ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. Αναφέρεται δε ότι η µεθοδολογία κατάρτισής τους 
αποτελεί επί τοις ουσίας διαδικασία προσαρµογής των τιµολογίων χρήσης του ∆ικτύου ως 
µέρους των υφισταµένων τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. 
Ειδικότερα, κατά την κατάρτιση των προτεινοµένων από τη ∆ΕΗ τιµολογίων χρήσης ∆ικτύου 
λαµβάνεται υπόψη το συνολικό έσοδο που προκύπτει από την εφαρµογή των τιµολογίων 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε κατηγορία καταναλωτή, µέρος του οποίου διατίθεται 
για την ανάκτηση του ετησίου κόστους του ∆ικτύου. Με τη συγκεκριµένη πρόταση 
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επιχειρείται, µέσω της προτεινόµενης δοµής των τιµολογίων χρήσης του ∆ικτύου, η 
καθιέρωση της δοµής των τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. ως 
σηµείου αναφοράς και για τον ανταγωνισµό. Ειδικότερα, τυχόν υιοθέτηση των προτεινοµένων 
τιµολογίων χρήσης ∆ικτύου θα µετέφερε τις όποιες στρεβλώσεις στις δοµές των υφιστάµενων 
τιµολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. στο σύνολο της αγοράς, αφού θα 
επέβαλε στους εναλλακτικούς προµηθευτές να υιοθετήσουν τιµολόγια πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας ανάλογα µε αυτά της ∆ΕΗ Α.Ε., παρεµποδίζοντας την ανάπτυξη υγιούς 
ανταγωνισµού στη λιανική αγορά.  

8. Επειδή, έως τη θέσπιση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου στον οποίο θα 
συµπεριλαµβάνεται αναλυτική µεθοδολογία για τον προϋπολογισµό του ετήσιου κόστους του 
∆ικτύου κατά τρόπο που να παρέχει κατάλληλα κίνητρα αύξησης της αποτελεσµατικότητας 
των δραστηριοτήτων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, κρίνεται βάσει των ανωτέρω σκόπιµο: 

α) το ετήσιο αντάλλαγµα της ∆ΕΗ Α.Ε. ως κυρίου του ∆ικτύου να υπολογίζεται µε 
µεθοδολογία ανάλογη αυτής που προβλέπεται για τον υπολογισµό του ετησίου κόστους 
του Συστήµατος Μεταφοράς κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ, 

β) ως σηµείο αναφοράς για την εκτίµηση της απόδοσης της διαχείρισης του ∆ικτύου, κατά 
τον καθορισµό του ετήσιου ανταλλάγµατος της ∆ΕΗ Α.Ε. ως κυρίου του ∆ικτύου, να 
ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των διαχωρισµένων οικονοµικών καταστάσεων της ∆ΕΗ 
Α.Ε. για το έτος 2006, τιµαριθµικά αναπροσαρµοσµένα για το 2007. Για τις επόµενες δύο 
χρήσεις εφαρµόζεται συντελεστής βελτίωσης αποδοτικότητας ο οποίος αντανακλά την 
απαιτούµενη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης του ∆ικτύου, και εφαρµόζεται 
ως ποσοστιαία αποµείωση των αποδεκτών εξόδων λειτουργίας του ∆ικτύου. Η 
µεθοδολογία αυτή κρίνεται εύλογη δεδοµένου ότι για πρώτη φορά προσδιορίζεται το 
ετήσιο κόστος του ∆ικτύου και υπάρχουν διακεκριµένα στοιχεία της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη 
δραστηριότητα της διανοµής, και ως εκ τούτου δεν µπορεί να εκτιµηθεί η έως τώρα 
εξέλιξη της αποδοτικότητας της δραστηριότητας αυτής. 

9. Επειδή, για την εκτίµηση του προϋπολογιζόµενου ετησίου κόστους του ∆ικτύου, 
λαµβάνονται υπόψη οι διαχωρισµένες κατά δραστηριότητα οικονοµικές καταστάσεις του 
έτους 2006 της ∆ΕΗ Α.Ε., και εκτιµώνται τα λειτουργικά έξοδα καθώς και οι αποσβέσεις και 
το κόστος του επενδυµένου κεφαλαίου του ∆ικτύου ∆ιανοµής. 

10. Επειδή, σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη χρήση 
2006, και ιδίως τις διαχωρισµένες κατά ηλεκτρική δραστηριότητα καταστάσεις, οι οποίες 
καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση 86/2007 της ΡΑΕ σχετικά µε τις 
«Αρχές και Κανόνες Κατανοµής του Ενεργητικού και Παθητικού και των ∆απανών και 
Εσόδων για την Κατάρτιση Χωριστών Λογαριασµών των ∆ραστηριοτήτων της 
Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ∆ΕΗ Α.Ε.», κατά το έτος 2006 τα λειτουργικά έξοδα του 
∆ικτύου ανέρχονται σε 463.615 χιλ.Ευρώ, οι αποσβέσεις των παγίων σε 151.977 χιλ.Ευρώ και 
η µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων, ιδίων και ξένων, κεφαλαίων 
της ∆ΕΗ Α.Ε. που παραχωρούνται στη δραστηριότητα δικτύου σε 2.035.289 χιλ. Ευρώ. Κατά 
το έτος 2007 τα µεγέθη αυτά εξελίσσονται λαµβάνοντας υπόψη της εξέλιξη του Γενικού 
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά το 2007, και τις εκτιµώµενες επενδύσεις στην δραστηριότητα 
του ∆ικτύου ∆ιανοµής. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: 

α)  Τα λειτουργικά έξοδα του ∆ικτύου, θεωρώντας ότι ο ∆ΤΚ κατά το 2007, κατ’ αναλογία 
της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ για το ετήσιο κόστος του Συστήµατος µεταφοράς 
(αρ.αποφ. 137/2007) θα µεταβληθεί κατά 3,2%, εκτιµώνται ότι θα διαµορφωθούν σε 
478.450 χιλ. Ευρώ. 

β) Η µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων ξένων κεφαλαίων που 
παραχωρούνται στο ∆ίκτυο για το 2007 παραµένει στο επίπεδο των  2.035.289 χιλ. Ευρώ, 
εφόσον δεν έχουν γνωστοποιηθεί προϋπολογιστικά στοιχεία για το 2007, σχετικά µε τις 
επενδύσεις της δραστηριότητας της διανοµής. 
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γ) Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, παραµένουν σε 151.977 χιλ.Ευρώ, εφόσον και η 
κεφαλαιουχική παραχώρηση παραµένει η ίδια. 

δ) Κατ’ αναλογία της γνωµοδότησης της ΡΑΕ για το ετήσιο κόστος Συστήµατος µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, η ΡΑΕ εκτιµά ότι η εύλογη απόδοση των απασχολούµενων 
κεφαλαίων του ∆ικτύου, προ φόρων, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ισούται µε 
6,8%. 

ε) Βάσει των ανωτέρω, εκτιµάται ότι το ετήσιο κόστος του ∆ικτύου για το 2007, που 
δικαιούται να εισπράξει ο Κύριος του ∆ικτύου ανέρχεται σε 768.827 χιλ. Ευρώ.  

11. Επειδή, ο καθορισµός των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου κρίνεται σκόπιµο να γίνει κατά 
τρόπο ώστε: 

α) Να συλλέγεται το συνολικό προϋπολογιζόµενο ετήσιο κόστος του ∆ικτύου. 

β) Η χρέωση κάθε χρήστη για τη χρήση του ∆ικτύου αφενός να αντανακλά το συγκριτικό 
µακροχρόνιο µέσο σταθερό και οριακό µεταβλητό κόστος που προκαλεί για το ∆ίκτυο η 
σύνδεση σε αυτό και η λειτουργία των εγκαταστάσεων του χρήστη, και αφετέρου να 
λαµβάνει υπόψη τον αποτελεσµατικό επιµερισµό του κόστους µεταξύ των βασικών 
κατηγοριών των χρηστών, αναλόγως των ηλεκτρικών και οικονοµικών 
χαρακτηριστικών τους. Σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν διαθέσιµα αναλυτικά 
στοιχεία για τον προσδιορισµό του µακροχρόνιου κόστους κρίνεται εύλογο να 
εφαρµόζονται προσεγγιστικές µέθοδοι εκτίµησης των µεγεθών αυτών. Επίσης, 
λαµβάνονται υπόψη τα ισχύοντα µη διαχωρισµένα ανά υπηρεσία Τιµολόγια Πώλησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά τη µεταβατική περίοδο αναδιοργάνωσής 
τους, ώστε να οµαλοποιηθεί η διαδικασία διαχωρισµού τους. 

γ) Ο τρόπος υπολογισµού του ύψους της Χρέωσης Χρήσης του ∆ικτύου να είναι απλός 
και κατανοητός για τους χρήστες, και το αποτέλεσµά του επαρκώς προβλέψιµο.  

δ) Οι Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου για τους Παραγωγούς οι εγκαταστάσεις των οποίων 
συνδέονται στο ∆ίκτυο είναι µηδενικές, χάριν απλοποίησης κατά την παρούσα φάση, 
δεδοµένου ότι σε µεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων αυτών η λειτουργία των 
εγκαταστάσεων παραγωγής δύναται να προκαλεί τελικά µείωση του συνολικού κόστους 
του ∆ικτύου. 

12. Στο πλαίσιο των ως άνω αρχών, οι µοναδιαίες χρεώσεις των Πελατών για τη χρήση του 
∆ικτύου κρίνεται σκόπιµο να καθορίζονται ανά κατηγορία Πελατών, και οι κατηγορίες να 
ορίζονται κατά τρόπο ώστε οι Πελάτες οι οποίοι εκτιµάται ότι επιβαρύνουν κατά παρόµοιο 
τρόπο το ∆ίκτυο να εντάσσονται σε κοινές Βασικές Κατηγορίες. Οι Βασικές αυτές Κατηγορίες 
είναι: 

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

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

γ) «Κατηγορία ΧΤ/P», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες χαµηλής τάσης µε µέτρηση 
µέγιστης ισχύος κατανάλωσης, 

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

13. Το προϋπολογιζόµενο ετήσιο κόστος του ∆ικτύου χαµηλής τάσης, συµβολιζόµενο ως RRδευτ., 
πρέπει να καλύπτεται από τις χρεώσεις χρήσης των Πελατών χαµηλής τάσης. Το 
προϋπολογιζόµενο ετήσιο κόστος του ∆ικτύου µέσης και υψηλής τάσης, συµβολιζόµενο ως 
RRπρωτ., πρέπει να καλύπτεται από τις χρεώσεις χρήσης όλων των Πελατών του ∆ικτύου. Το 
κόστος κάθε τµήµατος του ∆ικτύου επιµερίζεται µεταξύ των Βασικών Κατηγοριών Πελατών 
αναλογικά προς τις ποσότητες ενέργειας που διανέµονται µέσω του τµήµατος αυτού του 
∆ικτύου σε κάθε Βασική Κατηγορία Πελατών, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών του 
∆ικτύου. Ο επιµερισµός αυτός είναι προσεγγιστικός, και εφαρµόζεται στην παρούσα φάση 
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χάριν απλοποίησης των υπολογισµών βάσει των διαθέσιµων στοιχείων. Επισηµαίνεται ότι ο 
επιµερισµός του κόστους των διαφόρων τµηµάτων του ∆ικτύου στις Βασικές Κατηγορίες 
Πελατών είναι σκόπιµο, όταν θα υπάρχουν τα διαθέσιµα στοιχεία, να γίνεται βάσει του 
συνολικού φορτίου κάθε Κατηγορίας κατά τις ώρες µέγιστης φόρτισης του ∆ικτύου. 

14. Βάσει των ανωτέρω υπό παράγραφο (13), υπολογίζεται το απαιτούµενο συνολικό ετήσιο ποσό 
χρέωσης των Πελατών κάθε Βασικής Κατηγορίας Πελατών, το οποίο συµβολίζεται για τις 
τέσσερις βασικές κατηγορίες της παραγράφου (12) ως RR(MT), RR(OIK), RR(XT/P) και 
RR(XT/Λ), αντιστοίχως. Το απαιτούµενο συνολικό ποσό χρέωσης των Πελατών κάθε 
βασικής κατηγορίας πελατών επιµερίζεται, κατά ενιαίο τρόπο για όλες τις Βασικές Κατηγορίες 
Πελατών, στα εξής δύο σκέλη: 

α)  Συνολικό ετήσιο ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το µέρος του κόστους του 
∆ικτύου το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χρηστών 
και τις ποσότητες ενέργειας και ισχύος που αυτές απορροφούν από το ∆ίκτυο. 
Περιλαµβάνει τις αποσβέσεις και τις σταθερές λειτουργικές δαπάνες του Κυρίου του 
∆ικτύου που δεν εξαρτώνται από τη ροή ισχύος επί του ∆ικτύου, όπως είναι οι σταθερές 
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, οι σταθερές δαπάνες για τη διατήρηση της 
δυνατότητας εξυπηρέτησης των χρηστών, οι δαπάνες συλλογής µετρήσεων κ.ά. Το 
ποσό αυτό συµβολίζεται για τις τέσσερις Βασικές Κατηγορίες της παραγράφου (12) ως 
RR(MT)const, RR(OIK)const, RR(XT/P)const και RR(XT/Λ)const, αντιστοίχως. Για την 
κάλυψη του ως άνω συνολικού ποσού χρέωσης λόγω σταθερών δαπανών, επιβάλλεται 
στους Πελάτες του ∆ικτύου πάγια χρέωση υπολογιζόµενη βάσει Μοναδιαίας Πάγιας 
Χρέωσης, ενιαίας ανά Βασική Κατηγορία Πελατών, και της µέγιστης ισχύος που 
έκαστος δύναται να απορροφήσει από το ∆ίκτυο. 

β) Συνολικό ετήσιο ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το µέρος του κόστους του 
∆ικτύου το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
των χρηστών και τις ποσότητες ενέργειας που αυτές απορροφούν από το ∆ίκτυο. 
Περιλαµβάνει όλες τις επενδύσεις ενίσχυσης και ανάπτυξης του ∆ικτύου, καθώς και τις 
µεταβλητές λειτουργικές δαπάνες του Κυρίου του ∆ικτύου, όπως το κόστος 
αποκατάστασης βλαβών που προκαλούνται στο ∆ίκτυο από τη λειτουργία 
εγκαταστάσεων Χρηστών κ.ά. Το ποσό αυτό συµβολίζεται για τις τέσσερις Βασικές 
Κατηγορίες της παραγράφου (12) ως RR(MT)var, RR(OIK)var, RR(XT/P)var και 
RR(XT/Λ)var, αντιστοίχως. Για την κάλυψη του ως άνω συνολικού ποσού χρέωσης 
λόγω µεταβλητών δαπανών, επιβάλλεται στους πελάτες του ∆ικτύου χρέωση 
υπολογιζόµενη βάσει Μοναδιαίας Μεταβλητής Χρέωσης, ενιαίας ανά Βασική 
Κατηγορία Πελατών, και της ροής ενέργειας που έκαστος Πελάτης προκαλεί στο 
∆ίκτυο. 

15. Επειδή, µε το από 12-09-2007 έγγραφό της, η ∆ΕΗ Α.Ε. ανέλυσε την καθοριστική σηµασία 
του κριτήριου επιµερισµού του συνολικού ετήσιου ποσού χρέωσης του εδαφίου (α) της 
παραγράφου 14, για τον καθορισµό της µεθοδολογίας υπολογισµού της Μοναδιαίας Πάγιας 
Χρέωσης. Στο έγγραφο αυτό, στο οποίο γίνεται σχολιασµός της υπ’ αριθµ. 232/2007 
γνωµοδότησης της ΡΑΕ, αναφέρονται τα προβλήµατα κατά την πρακτική εφαρµογή της 
προτεινόµενης Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης, αφενός λόγω της µη ύπαρξης ή/και της 
δυσκολίας συγκέντρωσης σχετικών στοιχείων για την πλήρη εφαρµογή των τιµολογίων αυτών 
ανά πελάτη, και αφετέρου της ενδεχόµενης υπερανάκτησης εσόδων που µπορεί να προκαλέσει 
η µη ακριβής εφαρµογή τους.    

16. Η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για κάθε βασική κατηγορία πελατών (j) ΜΠΧj υπολογίζεται σε 
€/kVA ως εξής: 

( )
( )const

j
k

k j

RR j

∀ ∈

ΜΠΧ =
ΣΜΙ∑
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όπου: 

RR(j)const το συνολικό ποσό χρέωσης λόγω σταθερών δαπανών του ∆ικτύου 
που αντιστοιχεί στη Βασική Κατηγορία Πελατών (j) το οποίο καθορίζεται ως 
άνω υπό παράγραφο 14.(α), και 

( )k
k j∀ ∈

ΣΜΙ∑  η εκτιµώµενη συνολική µέγιστη δυνατότητα των Πελατών της 

Βασικής Κατηγορίας Πελατών (j) για απορρόφηση ισχύος από το ∆ίκτυο, η 
οποία υπολογίζεται ως το άθροισµα για όλους τους Πελάτες αυτούς της 
συµφωνηµένης µε τη σύµβαση σύνδεσης ισχύος παροχής τους. 

17. Η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για κάθε βασική κατηγορία πελατών (j) ΜΜΧj 
υπολογίζεται σε €/kWh ως εξής: 

α) Για τους Πελάτες που εντάσσονται στην Κατηγορία ΜΤ, καθώς και γι αυτούς που 
εντάσσονται στην Κατηγορία ΧΤ/Ρ και για τους οποίους γίνεται µέτρηση αέργου 
ισχύος: 

var( ) cos jj
j

RR j
Energy

φΜΜΧ = ×  

όπου: 

RR(j)var το συνολικό ποσό χρέωσης λόγω µεταβλητών δαπανών του 
∆ικτύου που αντιστοιχεί στη βασική κατηγορία πελατών (j) βάσει της 
παραγράφου 14.(β), 

Energyj η εκτιµώµενη συνολική ετησίως απορρόφηση ενέργειας από το 
∆ίκτυο από τους Πελάτες της Βασικής Κατηγορίας Πελατών (j), και 

cos jφ  η εκτιµώµενη σταθµισµένη µέση τιµή του συντελεστή ισχύος των 
Πελατών της Βασικής Κατηγορίας Πελατών (j), µε συντελεστές βάρους την 
κατανάλωση ενέργειας από κάθε Πελάτη. 

β) Για τους πελάτες που εντάσσονται στη Βασική Κατηγορία ΟΙΚ ή στην Κατηγορία 
ΧΤ/Λ, καθώς και γι αυτούς που εντάσσονται στην Κατηγορία ΧΤ/Ρ και για τους 
οποίους δεν γίνεται µέτρηση αέργου ισχύος, ο υπολογισµός γίνεται κατά τα 
οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (α), θέτοντας cos 1jφ = . 

18. Η χρέωση κάθε Πελάτη (n) για τη χρήση του ∆ικτύου υπολογίζεται για κάθε Περίοδο 
Καταµέτρησης της ενέργειάς του (t), ήτοι τη χρονική περίοδο µεταξύ δύο διαδοχικών λήψεων 
των ενδείξεων του αντίστοιχου µετρητή. Το ύψος της, συµβολίζεται ως ΧΧ∆n,t , και 
υπολογίζεται ως εξής: 

,
,

,

_ ( )
365 cos

n t
n t n j j

n t

Energydays num t
φ

ΧΧ∆ = ΣΜΙ ×ΜΠΧ × + ×ΜΜΧ  

όπου: 

ΣΜΙn  η Συµφωνηµένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη (n), όπως προκύπτει 
από την συµφωνία σύνδεσης των εγκαταστάσεών του µε το ∆ίκτυο. 

Energyn,t η καταµετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το ∆ίκτυο από τον 
Πελάτη (n) κατά την Περίοδο Καταµέτρησης (t). 
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,cos n tφ  η µέση τιµή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη (n) κατά την 
Περίοδο Καταµέτρησης (t). Για τους Πελάτες για τους οποίους δεν γίνεται 
µέτρηση αέργου ισχύος, λαµβάνεται cosφn,t=1. 

ΜΠΧj η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για τη Βασική Κατηγορία Πελατών 
(j) στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης 
εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΠΧi η σταθµισµένη µέση 
τιµή των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε συντελεστές 
βάρους τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης που ανήκουν 
σε κάθε έτος. 

ΜΜΧj η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για τη Βασική Κατηγορία 
Πελατών (j) στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος 
Καταµέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΜΧj η 
σταθµισµένη µέση τιµή των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο 
ετών, µε συντελεστές βάρους τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου 
Καταµέτρησης που ανήκουν σε κάθε έτος. 

days_num(t) ο αριθµός ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης (t). 

Γνωµοδοτεί:  
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 23 και το άρθρο 29 ν.2773/1999, 
τροποποιεί την υπ’ αριθµ. 232/2007 γνωµοδότησή της µε θέµα «Ετήσιο Κόστος 2007 και 
Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας», ως εξής: 

1. Για τον καθορισµό του ετήσιου κόστους του ∆ικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας για το 
έτος 2007 σε επτακόσια εξήντα οκτώ εκατοµµύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες Ευρώ 
(768.827 χιλ. €). 

2. Για τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου ανά Πελάτη (n) και περίοδο 
καταµέτρησης (t) της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Πελάτη αυτό, µε εφαρµογή 
του εξής µαθηµατικού τύπου: 

,
,

,

_ ( )
365 cos

n t
n t n j j

n t

Energydays num t
φ

ΧΧ∆ = ΣΜΙ ×ΜΠΧ × + ×ΜΜΧ  

όπου: 

ΣΜΙn  η Συµφωνηµένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη (n), όπως προκύπτει 
από την συµφωνία σύνδεσης των εγκαταστάσεών του µε το ∆ίκτυο. Στις 
περιπτώσεις Πελατών χαµηλής τάσης που δεν υφίστανται διασταυρωµένα 
δεδοµένα για το ύψος της Συµφωνηµένης Ισχύος Παροχής τους, λαµβάνεται 
ΣΜΙn = 8 kVA για τις µονοφασικές συνδέσεις και ΣΜΙn = 25 kVA για τις 
τριφασικές συνδέσεις. 

Energyn,t η καταµετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το ∆ίκτυο από τον 
Πελάτη (n) κατά την Περίοδο Καταµέτρησης (t). 

,cos n tφ  η µέση τιµή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη (n) κατά την 
Περίοδο Καταµέτρησης (t). Για τους Πελάτες για τους οποίους δεν γίνεται 
µέτρηση αέργου ισχύος, λαµβάνεται cosφn,t=1. 

ΜΠΧj η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για την Κατηγορία Πελατών (j) στην 
οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης εκτείνεται 
σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΠΧi η σταθµισµένη µέση τιµή των 
αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε συντελεστές βάρους 
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τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης που ανήκουν σε κάθε 
έτος. 

ΜΜΧj η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για την Κατηγορία Πελατών (j) 
στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης 
εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΜΧj η σταθµισµένη µέση 
τιµή των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε συντελεστές 
βάρους τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης που ανήκουν 
σε κάθε έτος. 

days_num(t) ο αριθµός ηµερών της περιόδου καταµέτρησης (t). 

3. Για τον καθορισµό των µοναδιαίων χρεώσεων για την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου της 
παραγράφου (2), ως εξής:  

Κατηγορία Πελατών 
Μοναδιαία Πάγια Χρέωση  

 (€/kVA Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος) 

Μοναδιαία Μεταβλητή 
Χρέωση  

(λεπτά €/ kWh) 
Πελάτες µέσης τάσης 4,80 0,28 
Πελάτες χαµηλής τάσης µε 
µέτρηση µέγιστης ισχύος 
και µέτρηση αέργου ισχύος 

2,74 1,40 

Πελάτες χαµηλής τάσης µε 
µέτρηση µέγιστης ισχύος, 
χωρίς µέτρηση αέργου 
ισχύος 

2,83 1,61 

Οικιακοί Πελάτες χαµηλής 
τάσης 1,21 1,61 

Λοιποί Πελάτες χαµηλής 
τάσης (χωρίς µέτρηση 
µέγιστης ισχύος) 

1,52 1,61 

Αθήνα 
Για τη ΡΑΕ, 

Μ. Καραµανής 
Πρόεδρος 


