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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2007 

Αναπροσαρµογή των τιµών και των συντελεστών των 
συστηµάτων υπολογισµού Συµµετοχών για την σύνδεση πελατών 

στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής  

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22-12-1999) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22, της περίπτωσης ε, της παραγράφου 2 του 
άρθρου 22α,  τις περιπτώσεις β, δ και θ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 
29. 

2. Την υπ. αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.4526/6-2-2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
259). 

3. Τις από 22/12/2006 και 4/1/2007 εισηγήσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής της ∆ΕΗ 
Α.Ε. µε αρ. πρωτ. Γ∆/∆/6418 και Γ∆/∆/47 (ΡΑΕ/Ι-44459/22-12-2006 και Ι-44776/4-1-
2007) µε θέµα «Αναπροσαρµογή των τιµών και των συντελεστών των συστηµάτων 
υπολογισµού συµµετοχών για την ηλεκτροδότηση πελατών ΜΤ και ΧΤ». 

4. Την από 10/01/2007 συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΡΑΕ. 

σκέφθηκε ως εξής: 
1. Επειδή σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν.2773/1999, η ∆ΕΗ Α.Ε. ασκεί 

τις αρµοδιότητες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 22α του ν.2773/1999. 

2. Επειδή σύµφωνα µε  τις διατάξεις των περιπτώσεων β, δ και θ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 23 του ν.2773/1999, οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσµίες σύµφωνα µε τους 
οποίους ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο ∆ίκτυο, 
καθώς και ο καθορισµός των χρεώσεων σύνδεσης στο ∆ίκτυο, στη Μέση και Χαµηλή 
Τάση, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητά τους για προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 
αποτελεί τµήµα του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής, ο οποίος εκδίδεται µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.2773/1999.  

3. Επειδή µέχρι σήµερα ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής δεν έχει εκδοθεί. 
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4. Επειδή οι αριθµητικές τιµές και οι συντελεστές του συστήµατος υπολογισµού και 
καταβολής συµµετοχών για την ηλεκτροδότηση πελατών µέσης και χαµηλής τάσης 
αναπροσαρµόστηκαν τελευταία φορά µε την υπ. αριθµ. ∆5/Β/Φ1/οικ.4526/6-2-2001 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 259) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Γνωµοδοτεί: 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και κατά την προβλεπόµενη στο άρθρο 23 διαδικασία, προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, ως ακολούθως: 

1. Για την έγκριση του Πίνακα Τιµών των αναπροσαρµοσµένων αριθµητικών τιµών και 
συντελεστών των Συστηµάτων Υπολογισµού Συµµετοχών σύµφωνα µε τις από 
22/12/2006 και 4/1/2007 εισηγήσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. µε 
αρ. πρωτ. Γ∆/∆/6418 και Γ∆/∆/47 (ΡΑΕ/Ι-44459/22-12-2006 και Ι-44776/4-1-2007). 

2. Για τη θέσπιση της υποχρέωσης της ∆ΕΗ Α.Ε. να χορηγεί αντίγραφο της αίτησης του 
Πελάτη για σύνδεση στο ∆ίκτυο καθώς και της υπογραφείσας Προσφοράς Σύνδεσης - 
Σύµβασης Σύνδεσης του Πελάτη µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής. 

3. Για την υποχρεωτική αναφορά στο κείµενο της Αίτησης των Πελατών για σύνδεση στο 
∆ίκτυο ∆ιανοµής της προθεσµίας για την κατάρτιση και αποστολή στους Πελάτες της 
Προσφοράς Σύνδεσης - Σύµβασης Σύνδεσης στο ∆ίκτυο  ∆ιανοµής το αργότερο και 
οπωσδήποτε: 

Α) εντός 15 εργάσιµων ηµερών, για συνδέσεις στο ∆ίκτυο ΧΤ,  

Β) εντός 20 εργάσιµων ηµερών, για συνδέσεις στο ∆ίκτυο ΜΤ, 

Γ) εντός 35 εργάσιµων ηµερών, για συνδέσεις στο ∆ίκτυο ΥΤ. 

από την υποβολή της σχετικής αίτησης έκαστου Πελάτη για σύνδεση στο ∆ίκτυο. 

4. Για την υποχρεωτική αναφορά στο κείµενο της υπογραφείσας Προσφοράς Σύνδεσης - 
Σύµβασης Σύνδεσης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής της προθεσµίας για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής της νέας σύνδεσης και εγκατάστασης µετρητή ως εξής: 

Α) Για απλή σύνδεση χωρίς κατασκευή επεκτάσεων του ∆ικτύου:  

• 15 εργάσιµες ηµέρες για τη ΧΤ 

• 20 εργάσιµες ηµέρες για τη ΜΤ 

Β) Για σύνδεση που απαιτεί κατασκευή επεκτάσεων του ∆ικτύου:  

• 30 εργάσιµες ηµέρες για τη ΧΤ 

• 75 εργάσιµες ηµέρες για τη ΧΤ σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 
απαιτείται η κατασκευή µεγάλης επέκτασης του ∆ικτύου 

• 40 εργάσιµες ηµέρες για τη ΜΤ 

• 100 εργάσιµες ηµέρες για τη ΜΤ σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
που απαιτείται η κατασκευή µεγάλης επέκτασης του ∆ικτύου 

από την ηµεροµηνία έγγραφης αποδοχής από τον Πελάτη της σχετικής Προσφοράς 
Σύνδεσης – Σύµβασης Σύνδεσης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής. 

5. Για την υποχρεωτική αναφορά στο κείµενο της υπογραφείσας Προσφοράς Σύνδεσης - 
Σύµβασης Σύνδεσης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής της του δικαιώµατος των Πελατών να 
υποβάλουν καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν.2773/1999 καθώς και του δικαιώµατός τους να ασκούν 
τα νόµιµα δικαιώµατά τους σε περίπτωση υπέρβασης των ως άνω προθεσµιών. 
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6. Για την υποχρέωση της ∆ΕΗ Α.Ε. να υποβάλλει στοιχεία εσόδων για τα έτη 2004, 2005 
και 2006 από την είσπραξη της συµµετοχής Σγ του συστήµατος υπολογισµού συµµετοχών 
πελατών µέσης και χαµηλής τάσης , µε την οποία επιβαρύνονται οι καταναλωτές που 
βρίσκονται σε νησιά που εξυπηρετούνται από Αυτόνοµο Σταθµό Παραγωγής µέχρι τις 15 
Φεβρουαρίου 2007. 

Αθήνα, 10/01/2007 

 Για τη ΡΑΕ 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 Μ. Καραµανής 


