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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 378/2010 

 

Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης  

του ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22η ∆εκεµβρίου 2010 και  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα 
τις διατάξεις των άρθρων 5, 23, 23α και 29 του νόµου αυτού. 

2. Την από 31.12.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
(ΥΠΑΝ/ΑΠ.∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10.1990/19957, ΦΕΚ Β' 15/14.01.2008) «Ετήσιο Κόστος 2007 και 
Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας» και την σχετική 
γνωµοδότηση της ΡΑΕ (υπ’αριθµ. 294/2007). 

3. Την από 23.06.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (∆5/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 ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». 

4. Την από 15.06.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής (∆5/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 
∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». 

5. Την από 19.07.2010 επιστολή της ΡΑΕ (ΡΑΕ O-42269) προς ∆ΕΗ Α.Ε. και ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. 
σχετικά µε τον Προγραµµατισµό έγκαιρης έκδοσης αποφάσεων για τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις 
για το 2011. 

6. Το από 27.10.2010 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από την ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 
Απόδοσης ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-125404/01.11.2010) µε θέµα «Ενηµέρωση για 
Οικονοµικά Στοιχεία 2009-2011 της ∆ραστηριότητας ∆ιανοµής». 

7. Τα µε αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ι-126855, Ι-127833 και Ι-129621 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού 
και Απόδοσης ∆ιανοµής καθώς και περαιτέρω επικοινωνία µεταξύ στελεχών της Γραµµατείας 
της ΡΑΕ και της ∆ΕΗ Α.Ε. σχετικά µε την παροχή διευκρινήσεων και την επικαιροποίηση 
υποβληθέντων στοιχείων. 
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8. Τον Ετήσιο Απολογισµό 2009 της ∆ΕΗ Α.Ε. όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
∆ΕΗ. 

9. Τα αρχεία της ∆ΕΗ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-127111, Ι-127133 και Ι-128091 που 
περιλαµβάνουν στοιχεία πελατών (καταναλώσεις και ισχύ) για το 2009 (απολογιστικά) και το 
2011 (προϋπολογιστικά). 

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

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

12. Τον Νόµο 3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65/ 06.05.2010), και ειδικότερα το Παράρτηµα 3 στην ενότητα 
«Επιχειρηµατικό Περιβάλλον» όπου καθορίζεται η έναρξη του εξορθολογισµού των 
τιµολογίων (ηλεκτρισµού) για τους καταναλωτές µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2010. 

13. Την από 10.11.2010 επιστολή της ∆ιεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας της ∆ΕΗ 
Α.Ε. (ΡΑΕ I-127077) σχετικά µε την «∆ιακριτή Αναγραφή στους λογαριασµούς ρεύµατος, 
των Μονοπωλιακών και Ανταγωνιστικών Χρεώσεων ειδικών τιµολογίων». 

σκέφθηκε ως εξής: 

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 αρµόδιο Υπουργό, 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.  

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 προκειµένου να διαµορφώνονται τα 
κατάλληλα κίνητρα για την αποδοτικότερη λειτουργία του ∆ικτύου ∆ιανοµής, και του 
προγραµµατισµού ανάπτυξής του.  

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». 

Επειδή, δεν έχει ακόµα θεσπιστεί ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής, στον οποίο θα 
ορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου. Συνεπώς, εξακολουθεί 
να ισχύει η µεθοδολογία που θεσπίστηκε µε τις από 31.12.2007 και 15.06.2010 Υπουργικές 
Αποφάσεις (σχετικά 2 και 4). 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 ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆Σ&ΣΗΕ) για τον υπολογισµό του Ετησίου Κόστους του Συστήµατος 
Μεταφοράς. 
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Αναφορικά µε το Ετήσιο Κόστος του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Επειδή, για την έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις, η 
ΡΑΕ κοινοποίησε στους αρµόδιους φορείς χρονοδιάγραµµα (σχετικό 5), στο οποίο καθορίζονταν, 
µεταξύ άλλων, οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των χρεώσεων αυτών, ο υπεύθυνος 
φορέας και η καταληκτική ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των ενεργειών αυτών.  Ειδικότερα, η 
καταληκτική ηµεροµηνία για τον προϋπολογισµό Ετήσιου Κόστους και λοιπών στοιχείων για τις 
Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου ορίζονταν ως η 01.11.2010. 

Επειδή, σύµφωνα µε τα προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους για το ∆ίκτυο ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. 
(σχετικά 6 και 7), διαπιστώθηκε ότι: 

α)  Η µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων κεφαλαίων που 
παραχωρούνται στο ∆ίκτυο για το 2011 εκτιµάται σε € 3.208,266 εκ.. 

β) Οι Αποσβέσεις των παγίων στοιχείων εκτιµώνται σε €182,01 εκ.. 

γ) Τα Λειτουργικά Έξοδα το 2011 εκτιµώνται σε €459,2 εκ. 

Επειδή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η ∆ΕΗ προέβη στην αναπροσαρµογή των εν 
λειτουργία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιµητών. Το 
αποτέλεσµα της αναπροσαρµογής οδήγησε σε σηµαντική αύξηση της κεφαλαιακής παραχώρησης 
του ∆ικτύου ∆ιανοµής για το 2009 (από € 2.227 εκ στις 31.12.2008 σε € 2.917 εκ στις 31.12.2009) 
και κατ’ επέκταση και για τις εκτιµήσεις του 2010 (µέση τιµή € 3.067 εκ) και 2011 (µέση τιµή € 
3.208 εκ), αλλά και αντίστοιχα των αποσβέσεων (σχετικό 8). Η προηγούµενη αναπροσαρµογή είχε 
διενεργηθεί µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2004.   

Επειδή, στα απασχολούµενα κεφάλαια (κεφαλαιακή παραχώρηση) που µέχρι σήµερα 
χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού για την απόδοση που οφείλει ο ∆ιαχειριστής στον Κύριο 
του Συστήµατος, λαµβάνεται υπόψη και η υπεραξία που προκύπτει λόγω της αναπροσαρµογής 
των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ Α.Ε . Το γεγονός αυτό και µόνο θα είχε 
σηµαντική επίπτωση στις τελικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους χρήστες του ∆ικτύου 
∆ιανοµής, χωρίς όµως αυτό να δικαιολογείται λαµβάνοντας υπόψη τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
στον καταναλωτή, ο οποίος συνεχίζει να εξυπηρετείται από τα ίδια πάγια, ανεξαρτήτως της 
λογιστικής αποτίµησης της αξίας τους. Συνεπώς, και για λόγους προστασίας του καταναλωτή από 
σηµαντικές και µη γραµµικές µεταβολές των χρεώσεων που αφορούν τις δραστηριότητες παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας, και δη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ να ελέγχει και να ρυθµίζει 
τα δεδοµένα της αγοράς επί τη βάσει του κοινοτικού κεκτηµένου της «άσκησης ρυθµιστικής 
πολιτικής», η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο, όπως στις εκτιµήσεις των απασχολούµενων κεφαλαίων της 
δραστηριότητας της ∆ιανοµής για το 2010 και 2011, να µην συνυπολογιστεί η υπεραξία που 
εµφανίζεται στις λογιστικά διαχωρισµένες καταστάσεις, ύψους € 421,956 εκ., και συγκεκριµένα 
στον πίνακα υπολογισµού της κεφαλαιακής παραχώρησης της δραστηριότητας για το 2009. 
Οίκοθεν νοείται ότι στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, τυχόν διαπίστωση αλλαγής των – 
κατά τη παρούσα – υπόψη λαµβανοµένων δεδοµένων, η ΡΑΕ αυτεπάγγελτα επανεξετάζει τη 
σχετική µεθοδολογία. 

Επειδή, η αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων έχει επίπτωση στον υπολογισµό των 
αποσβέσεων. Ειδικότερα, στο ως άνω πλαίσιο της άσκησης των ρυθµιστικών της αρµοδιοτήτων, η 
ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο – σε σχέση µε την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων – όπως γίνει 
επανεκτίµηση στις αποσβέσεις των παγίων της δραστηριότητας ∆ιανοµής.  Ως βάση για τον 
υπολογισµό λήφθηκε η αξία των αποσβέσεων το 2009, πριν την αναπροσαρµογή των παγίων.  
Στην βάση αυτή προστέθηκαν εκτιµήσεις για τις αποσβέσεις των επενδύσεων του 2010 και 2011. 
Ως εκ τούτου, το ύψος των αποδεκτών αποσβέσεων για το 2010 ανέρχεται σε € 131,702 εκ και για 
το 2011 σε € 140,813 εκ. 

Συνεπώς, η µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων κεφαλαίων που 
παραχωρούνται στο ∆ίκτυο για το 2011, αφαιρώντας την επίπτωση της αναπροσαρµογή της αξίας 
των παγίων, εκτιµάται σε € 2.854,671 εκ.. 
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Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο να διατηρηθεί το 8,0% ως εύλογη απόδοση για τη µονοπωλιακή 
δραστηριότητα της ∆ιανοµής, όπως είχε εφαρµοστεί και για τον υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους 
∆ικτύου ∆ιανοµής 2009 και 2010 (σχετικά 3 και 4). Συνεπώς, µε την εφαρµογή της απόδοσης 
αυτής στην εκτιµώµενη µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων κεφαλαίων 
που παραχωρούνται στο ∆ίκτυο για το 2011 (κεφαλαιακή παραχώρηση ∆ικτύου ∆ιανοµής), το 
συνολικό ποσό που προτείνεται να περιληφθεί στο Ετήσιο Κόστος ∆ικτύου ∆ιανοµής για το 2011 
ως απόδοση κεφαλαίου, ανέρχεται στο ποσό των 228,374 εκ.. 

Επειδή, ο προϋπολογισµός για τα Λειτουργικά Έξοδα (πλην των αποσβέσεων) για το 2011 είναι 
σηµαντικά µειωµένος συγκριτικά µε τα απολογιστικά στοιχεία του 2009 (-11%) και την εκτίµηση 
για το 2010 (-3%). Η µεγάλη µείωση συγκριτικά µε το 2009 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
µείωση του κόστους µισθοδοσίας µετά την εφαρµογή των νόµων 3833 και 3845 του 2010.  Η ΡΑΕ 
αναγνωρίζει πως η µείωση των λειτουργικών εξόδων είναι σηµαντική και σύµφωνη µε τη 
στρατηγική βελτίωσης της αποδοτικότητας της δραστηριότητας της ∆ιανοµής. Επιπρόσθετα, κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας υπολογισµού του Ετήσιου Κόστους του ∆ικτύου ∆ιανοµής από την 
ΡΑΕ, η ίδια η ∆ΕΗ προχώρησε σε αναθεώρηση του προϋπολογισµού των Λειτουργικών της 
Εξόδων επιφέροντας µείωση της τάξης του 2,5%. Συνεπώς, το αναθεωρηµένο σύνολο των 
Λειτουργικών Εξόδων που υποβλήθηκαν για το 2011 από τη ∆ΕΗ, ήτοι € 459,2 εκ, θεωρείται 
εύλογο. 

Επειδή, η ∆ΕΗ έχει έσοδα από «Λοιπές Πωλήσεις» (όπως αυτές αναφέρονται και στις λογιστικές 
καταστάσεις της ∆ΕΗ, σχετικό 8) που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της ∆ιανοµής (πώληση 
άχρηστου υλικού και ανταλλακτικών παγίων, τέλη επανασύνδεσης, κλπ.).  Για το 2009 τα έσοδα 
ήταν της τάξεως των €15,7 εκ και η εκτίµηση για το 2010 είναι €17εκ..  Εφόσον τα έξοδα που 
καταβάλλονται στη δραστηριότητα της ∆ιανοµής και σχετίζονται άµεσα µε τις πηγές εσόδων του 
λογαριασµού «Λοιπές Πωλήσεις» δεν µπορούν να διαχωριστούν από τα συνολικά Λειτουργικά 
Έξοδα της δραστηριότητας, θεωρείται σκόπιµο τα έσοδα αυτά να λαµβάνονται υπόψη στον 
υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους ∆ικτύου ∆ιανοµής και να αποµειώνουν το συνολικό ποσό που 
πρέπει να ανακτηθεί από τους χρήστες του ∆ικτύου ∆ιανοµής.  Συνεπώς, προτείνεται να 
αφαιρεθούν €10 εκ από το Ετήσιο Κόστος ∆ικτύου ∆ιανοµής που θα ανακτηθεί από τις Χρεώσεις 
Χρήσης ∆ικτύου ως εκτίµηση εσόδων από «Λοιπές Πωλήσεις» για το 2011. 

Επειδή, οι παράµετροι υπολογισµού του Ετήσιου Κόστους του ∆ικτύου ∆ιανοµής για το 2011 που 
θεωρούνται εύλογες από τη ΡΑΕ συνοψίζονται ως εξής: 

• Ετήσιες ∆απάνες Εκµετάλλευσης (Ο): € 459,2 εκ 

• Ετήσιες αποσβέσεις στοιχείων του παγίου ενεργητικού της ∆ιανοµής (Α): €140,813εκ 

• Απόδοση επί των απασχολούµενων κεφαλαίων ((V–D)*ρ) : € 2.854,671 * 8% = 
228,374 εκ. 

Συνεπώς, το συνολικό Ετήσιο Κόστος του ∆ικτύου ∆ιανοµής που δικαιούται να εισπράξει ο 
Κύριος του ∆ικτύου για το 2011 ανέρχεται σε € 828,386 εκ., τα οποία προϋπολογίζονται να 
καλυφθούν κατά € 10 εκ από εκτίµηση εσόδων από Λοιπές Πωλήσεις για το 2011 και κατά € 
818,386 εκ. από τις Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου. 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο της συνεχούς ρυθµιστικής εποπτείας της, προτίθεται να επανεξετάσει 
και να εξειδικεύσει την µεθοδολογία υπολογισµού του Ετήσιου Κόστους ∆ικτύου, και των 
παραµέτρων που συνιστούν στον υπολογισµό του, ήτοι τα λειτουργικά έξοδα, την εύλογη απόδοση 
και την ρυθµιζόµενη βάση στην οποία υπολογίζεται η απόδοση απασχολούµενων κεφαλαίων.   

Αναφορικά µε τις Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου  

Επειδή, για τον καθορισµό των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου χρησιµοποιείται η µεθοδολογία 
που ορίστηκε στις προαναφερόµενες Υπουργικές Αποφάσεις (σχετικά 2 και 4).  Συνεπώς, οι 
Κατηγορίες Πελατών για τις Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου είναι: 

α) «Κατηγορία ΜΤ», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες µέσης τάσης (ΜΤ), 
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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 κατανάλωσης1 και µέτρηση αέργου ισχύος, 

δ)  «Κατηγορία ΧΤ/P», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες χαµηλής τάσης µε µέτρηση 
µέγιστης ισχύος κατανάλωσης1 χωρίς µέτρηση αέργου ισχύος, 

ε) «Κατηγορία ΧΤ/Λ», στην οποία εντάσσονται οι λοιποί πελάτες χαµηλής τάσης2. 

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 ∆ικτύου ∆ιανοµής και θα πρέπει να απαλλάσσονται από τη 
Χρέωση Χρήσης ∆ικτύου. 

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

Επειδή, για τον επιµερισµό του Ετήσιου Κόστους ∆ικτύου µεταξύ πρωτεύοντος (ΜΤ) και 
δευτερεύοντος (ΧΤ) ∆ικτύου, χρησιµοποιούνται οι συντελεστές 37% και 63% (όπως και στις 
αποφάσεις που αναφέρονται στα σχετικά 2, 3 και 4) αντίστοιχα και προκύπτει ότι RRπρωτ. = 
€302.802.820 και RRδευτ. = €515.583.180 

Επειδή, το κόστος κάθε τµήµατος του ∆ικτύου επιµερίζεται µεταξύ των Κατηγοριών Πελατών 
αναλογικά προς τις ποσότητες ενέργειας που διανέµονται µέσω του τµήµατος αυτού του ∆ικτύου 
σε κάθε Κατηγορία Πελατών, λαµβάνοντας υπόψη συντελεστή απωλειών του ∆ευτερεύοντος 
∆ικτύου ίσο µε 5,18% (σχετικό 10) και συµβολίζεται για τις πέντε Κατηγορίες όπως έχουν οριστεί 
ως RR(MT), RR(OIK), RR(XT/P), RR(XT/P-Q) και RR(XT/Λ), αντιστοίχως. Βάσει των 
διαθέσιµων στοιχείων, τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

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

 
Ετήσιο κόστος  
ανά Κατηγορία 
Πελατών (€) 
 

78.743.722 383.257.062 96.580.233 87.337.795 172.467.187 

 

Επειδή, οι προτεινόµενοι συντελεστές για να επιµερίσουν το απαιτούµενο ποσό χρέωσης κάθε 
Κατηγορίας Πελατών σε χρέωση ισχύος και χρέωση ενέργειας είναι οι εξής: 

Κατηγορία Ισχύς Ενέργεια Σύνολο 

ΜΤ 50% 50% 100% 

ΟΙΚ 10% 90% 100% 

Λοιπές Κατηγορίες ΧΤ 20% 80% 100% 

 

                                                      
1  ∆ιευκρινίζεται πως µέτρηση µέγιστης κατανάλωσης θεωρούνται πως έχουν οι Πελάτες µε παροχή άνω 

των 25kVA. 
2  Oι πελάτες µε παροχή έως και 25kVA. 
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Για τους Πελάτες ΜΤ και Λοιπούς ΧΤ, οι συντελεστές παραµένουν οι ίδιοι όπως ορίσθηκαν για 
τις χρεώσεις του 2009 και 2010 (σχετικά 3 και 4).  Για τους Οικιακούς Πελάτες, οι συντελεστές 
διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τους συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τις Χρεώσεις Χρήσης 
Συστήµατος (σχετικό 11) και για λόγους οµαλής µετάβασης στον εξορθολογισµό των τιµολογίων 
προµήθειας που προβλέπεται στον ν. 3845/2010 (σχετικό 12).   

Επειδή, µε την από 10.11.2010 επιστολή της (σχετικό 13) η ∆ιεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. αιτείται τη διαφορετική µεταχείριση των Πελατών που λαµβάνουν 
έκπτωση και εντάσσονται στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ως προς τις µονοπωλιακές χρεώσεις 
δικτύων, ήτοι η χρέωση να έχει µόνο σκέλος ενέργειας και να ισχύει µηδενική χρέωση ισχύος. Η 
σχετική αναγκαιότητα προκύπτει από το γεγονός ότι τα τιµολόγια προµήθειας για τις κατηγόριες 
αυτές είναι µη διαχωρισµένα και κατά τούτο δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός του ανταγωνιστικού 
σκέλους του τιµολογίου εφόσον υπάρχει χρέωση ισχύος. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογο το αίτηµα αυτό και 
κατά τούτο προτείνει τον ορισµό νέας Κατηγορίας Πελατών «Κατηγορία ΥΚΩ» στην οποία 
ανήκουν οι Πελάτες του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου και του τιµολογίου Πολυτέκνων. Για 
την Κατηγορία αυτή, ο συντελεστής ισχύος θα είναι 0% και ενέργειας 100%. 

Επειδή, µε το υπ. αριθµό 9 σχετικό η ∆ΕΗ υπέβαλλε τα απαραίτητα στοιχεία Πελατών για τον 
υπολογισµό των µοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου.  Οι µοναδιαίες χρεώσεις προκύπτουν µε 
την εφαρµογή της µεθοδολογίας που περιγράφεται στις προαναφερόµενες Υπουργικές Αποφάσεις 
(σχετικά 2 και 4). 

 

Γνωµοδοτεί:  

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:  

1. Για τον καθορισµό του Ετήσιου Κόστους του ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας για το 
έτος 2011 σε οκτακόσια είκοσι οκτώ εκατοµµύρια, τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ 
(828.386.000 Ευρώ). τα οποία προϋπολογίζονται να καλυφθούν κατά €10.000.000 από έσοδα 
από «Λοιπές Πωλήσεις» για το 2011 και κατά €818.386.000 από τις Χρεώσεις Χρήσεις 
∆ικτύου. 

2. Για τον καθορισµό των µοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου ∆ιανοµής για το 2011, ως 
εξής:  

Κατηγορία Πελατών 
Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια 

Χρέωση) 

Χρέωση Ενέργειας 
(Μοναδιαία Μεταβλητή 

Χρέωση) 
(λεπτά €/ kWh) 

Πελάτες µέσης τάσης 1.210 €/MW µέγιστης ζήτησης στην 
ζώνη αιχµής το µήνα 

0,33 

Πελάτες χαµηλής τάσης µε 
παροχή άνω των 25kVA και 
µέτρηση αέργου ισχύος 

4,14 €/kVA Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος 

1,70 

Πελάτες χαµηλής τάσης µε 
παροχή άνω των 25kVA, χωρίς 
µέτρηση αέργου ισχύος 

3,65 €/kVA Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος 

1,93 

Οικιακοί Πελάτες χαµηλής 
τάσης 

0,59 €/kVA Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος 

2,17 

Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού 
Τιµολογίου και Τιµολογίου 
Πολυτέκνων 

- 2,41 

Λοιποί Πελάτες χαµηλής τάσης 
µε παροχή έως και 25kVA 

1,80 €/kVA Συµφωνηµένης Ισχύος 
Παροχής ανά έτος 

1,93 
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3. Από τις χρεώσεις αυτές να 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 (10µµ-8πµ) των Πελατών χαµηλής τάσης µε ωριαίο 
µετρητή. 

Αθήνα, 22 ∆εκεµβρίου 2010 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος 
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