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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 505/2009 

 

Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης  
του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την  22η Δεκεμβρίου 2009 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. Την υπ’αριθμ. 294/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ «Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης 
του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». 

3. Την υπ’αριθμ. ΥΠΑΝ/ΑΠ.Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10.1990/19957/31-12-2007 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης «Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας». 

4. 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». 

5. Την από 22.07.2009 επιστολή της ΡΑΕ (ΡΑΕ Ο-34189) προς ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. 
σχετικά με τον Προγραμματισμό έγκαιρης έκδοσης σχετικών αποφάσεων για τις ρυθμιζόμενες 
χρεώσεις για το 2010. 

6. Το από 26.11.2009 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Διεύθυνση Εταιρικής 
Ανάπτυξης & Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-101337/30.11.2009) με θέμα «ΑΡΧΕΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2007 - 2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ». 

7. Το από 18.12.2009 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΔΕΗ (ΡΑΕ Ι-103209) σε 
απάντηση του από 15.12.2009 μηνύματος από την Γραμματεία της ΡΑΕ (Ο-38712) σχετικά με 
το Κόστος Δικτύου Διανομής 2010. 

8. Την υπ’αριθμ. 501/2009 γνωμοδότηση της ΡΑΕ «Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και 
Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010». 
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9. Την υπ’ αριθμ. 17/2006 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά με τις «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών 
Απωλειών Δικτύου». 

10. Την υπ’ αριθμ. 86/2007 απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά με τις «Αρχές και Κανόνες Κατανομής 
του Ενεργητικού και Παθητικού και των Δαπανών και Εσόδων για την Κατάρτιση Χωριστών 
Λογαριασμών των Δραστηριοτήτων της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε.». 

11. Την από 04.06.2009 Απόφαση της ΡΑΕ (1332/2009) που εγκρίνει το Εγχειρίδιο Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήματος. 

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 Δικτύου γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα 
Διαχείρισης του Δικτύου, ο οποίος εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, μετά από σύμφωνη 
γνώμη της ΡΑΕ. Επισημαίνεται ότι το Δίκτυο συνίσταται από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας που διασυνδέεται με το ηπειρωτικό Σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών.  

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

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

4. Επειδή δεν έχει ακόμα θεσπιστεί ο Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, στον οποίο 
θα συμπεριλαμβάνεται η μεθοδολογία καθορισμού των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου, 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, με την υπ’αριθμ. 294/2007 γνωμοδότησή της «Ετήσιο Κόστος 
2007 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (σχετικό 2) 
καθόρισε τη μεθοδολογία υπολογισμού του προϋπολογιζόμενου Ετησίου Κόστους της χρήσης 
του Δικτύου, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου Διανομής, προκειμένου να 
δύναται να ασκηθεί στην πράξη το δικαίωμα των πελατών να επιλέγουν προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας. κατ’ αναλογία με τις προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ) για τον υπολογισμό του 
Ετησίου Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς. Η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε και για τις 
Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου για το 2009 (σχετικό 4). 

Αναφορικά με το Ετήσιο Κόστος του Δικτύου  
5. Επειδή, για την έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, 

η ΡΑΕ κοινοποίησε στους αρμόδιους φορείς χρονοδιάγραμμα (σχετικό 5) όπου συνοψίζονταν 
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οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των χρεώσεων αυτών, ο υπεύθυνος φορέας και η 
καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης της ενέργειας αυτής.  Καταληκτική ημερομηνία 
για τον προϋπολογισμό Ετήσιου Κόστους και λοιπών στοιχείων για τις Χρεώσεις Χρήσης 
Δικτύου ήταν η 16.11.2009. 

6. Επειδή, η ΔΕΗ έστειλε προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους Δικτύου Διανομής στις 
26.11.2009 (σχετικό 6) τα οποία ενημερώθηκαν στις 18.12.2009 (σχετικό 7).  Βάσει των 
στοιχείων αυτών: 

α)  Η μέση τιμή του συνόλου των απασχολουμένων μακροχρονίων κεφαλαίων που 
παραχωρούνται στο Δίκτυο για το 2010 εκτιμάται σε  €2.605.000 χιλ.. 

β) Οι Αποσβέσεις των παγίων στοιχείων εκτιμώνται σε €128.284 χιλ.. 

γ) Τα Λειτουργικά Έξοδα  το 2010 εκτιμώνται σε €535.824 χιλ.. 

7. Επειδή, η ΡΑΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη να γίνουν νέες επενδύσεις στο Δίκτυο ώστε να 
καλύπτεται η αναμενόμενη ζήτηση αλλά και για να βελτιωθεί η ποιότητα της προσφερόμενης 
από το Δίκτυο υπηρεσίας, διατηρεί το 8,0% ως εύλογη απόδοση για τη μονοπωλιακή 
δραστηριότητα της Διανομής όπως είχε εφαρμοστεί για τον υπολογισμό του Ετήσιου Κόστους 
Δικτύου Διανομής 2009 (σχετικό 4). 

8. Επειδή, αντίστοιχα αναγνωρίζεται πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας 
της δραστηριότητας της Διανομής.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
εκτιμώμενα προϋπολογιστικά Λειτουργικά Έξοδα για το 2010 καθώς και εκτίμηση των 
αντίστοιχων μεγεθών για το 2009.   Για λόγους σύγκρισης, παρουσιάζονται και οι αντίστοιχοι 
παράμετροι όπως είχαν εκτιμηθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ετήσιο 
Κόστος 2009. 

χιλ.€ 
2009 
Αίτηση 

2009 
Εκτίμηση 

2010 
Εκτίμηση 

Διαφορά 
αίτηση 

2009-2009Ε 

Διαφορά 
2009Ε-
2010Ε 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ & 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

417.000* 349.123 368.824 -2,3%* 5,6% 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 16.300 16.302 16.873 0,0% 3,5% 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ (Επισκευές και 
Συντηρήσεις) 

24.757 25.900 4,6% 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
37.500 

10.860 13.084 
-5,0% 

20,5% 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 4.000 3.768 3.872 -5,8% 2,8% 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΞΟΔΑ) 12.700 11.849 12.379 -6,7% 4,5% 
ΑΝΑΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 31.200 34.129 33.235 9,4% -2,6% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 518.700 450.788 474.167 -13,1% 3,6% 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 58.360 61.657  5,6% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 518.700 509.148 535.824 -1,8% 5,2% 

*περιλαμβάνει τις Έμμεσες Δαπάνες Διοίκησης 

 

9. Επειδή, προκύπτει ότι τα εκτιμώμενα αποτελέσματα για τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του 
2009 (πλην των αποσβέσεων) είναι σχεδόν 2% χαμηλότερα από τον προϋπολογισμό που 
κατατέθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας διαμόρφωσης του Ετήσιου Κόστους για το 2009 και 
1,7% ψηλότερα από τα Λειτουργικά Έξοδα όπως εγκρίθηκαν στην αντίστοιχη γνωμοδότηση 
της ΡΑΕ για το 2009 (€500.567 χιλ. χωρίς τις αποσβέσεις, σχετικό 4). Η διαφορά για το 
κόστος μισθοδοσίας το 2009 συγκριτικά με τον προϋπολογισμό του 2009 (μαζί με τις Έμμεσες 
Δαπάνες Διοίκησης) είναι 2,3%. 
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10. Επειδή, ο προϋπολογισμός των Λειτουργικών Εξόδων για το 2010 είναι κατά 5,2% 
αυξημένος σε σχέση με την εκτίμηση του αντίστοιχου κόστους για το 2009.  Μεγάλη αύξηση 
έχει εκτιμηθεί για το κόστος μισθοδοσίας (5,6%) το οποίο αποτελεί σημαντικό ποσοστό του 
συνολικού κόστους και σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ (σχετικό 7) οφείλεται κυρίως σε 
μισθολογική ωρίμανση και σε μικρότερο βαθμό στις εκτιμώμενες νέες προσλήψεις που θα 
ολοκληρωθούν κατά το 2010.  Άλλες σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στις Λοιπές 
Παροχές Τρίτων (20,5%) που οφείλεται στο ότι για πρώτη φορά περιλήφθηκε στα έξοδα της 
Διανομής το κόστος των γραμμών τηλεπικοινωνιών, και στις Επισκευές και Συντηρήσεις 
(4,6%) λόγω του εκτιμώμενου αυξημένου όγκου των συντηρήσεων που αναμένεται να 
οδηγήσει σε βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το σχετικά υψηλό κόστος 
συντήρησης του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του Δικτύου το 
οποίο είναι κατά 91% εναέριο, συνεπώς και ευάλωτο στις καιρικές συνθήκες και βλάβες. 

11. Επειδή, η αύξηση που παρατηρείται στα Λειτουργικά Έξοδα είναι σημαντική συγκριτικά με 
τον εκτιμώμενο πληθωρισμό για το 20101 ο οποίος είναι της τάξεως του 1,4%. Η αύξηση αυτή 
εν μέρει δικαιολογείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που τεκμηριώθηκαν από την ΔΕΗ 
(σχετικό 7).  Παρόλα αυτά, θεωρείται σκόπιμο να εφαρμοστεί ένας συντελεστής βελτίωσης 
αποδοτικότητας της τάξεως του 2% έτσι ώστε να δοθεί κίνητρο περαιτέρω περιορισμού των 
δαπανών που ελέγχονται από την ΔΕΗ. Συνεπώς, τα αποδεκτά Λειτουργικά Έξοδα για το 
2010 διαμορφώνονται στα €525.108 χιλ. 

12. Επειδή, στην γνωμοδότηση της ΡΑΕ σχετικά με τον προϋπολογισμό του Ετησίου Κόστους 
του Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 (σχετικό 8) προτείνεται να συνυπολογιστεί στον 
υπολογισμό του Ετήσιου Κόστους Δικτύου Διανομής η απόδοση για τις επενδύσεις που 
πραγματοποιεί η δραστηριότητα της Μεταφοράς εκ μέρους της Διανομής που εκτιμάται στα 
€1,6 εκ. Αντίστοιχα, το κόστος των επενδύσεων αυτών πρέπει να επιβαρύνει την 
δραστηριότητα της Διανομής και θα πρέπει για το λόγο αυτό να προβλέπεται μεταφορά του 
κόστους και των παγίων των έργων αυτών από την Μεταφορά στη Διανομή.  

13. Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ότι το Ετήσιο Κόστος του Δικτύου για το 2010 που 
δικαιούται να εισπράξει ο Κύριος του Δικτύου ανέρχεται σε €863.392 χιλ..   

Αναφορικά με τις Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου  
14. Επειδή, για τον καθορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου χρησιμοποιείται η 

μεθοδολογία που ορίστηκε στην υπ’αριθμ. 294/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ.  Συνεπώς, οι 
Κατηγορίες Πελατών για τις Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου 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 κατανάλωσης2 και μέτρηση αέργου ισχύος, 

δ)  «Κατηγορία ΧΤ/P», στην οποία εντάσσονται οι πελάτες χαμηλής τάσης με μέτρηση 
μέγιστης ισχύος κατανάλωσης2 χωρίς μέτρηση αέργου ισχύος, 

ε) «Κατηγορία ΧΤ/Λ», στην οποία εντάσσονται οι λοιποί πελάτες χαμηλής τάσης3. 

15. Επειδή, οι Πελάτες που εντάσσονται στα Αγροτικά Τιμολόγια μέσης και χαμηλής τάσης 
έχουν στην σύμβασή τους όρους περιορισμού φορτίου κατά τις ώρες αιχμής.   Συνεπώς δεν 

                                                      
1  http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/autumnforecasts/el.html 
2  Διευκρινίζεται πως μέτρηση μέγιστης κατανάλωσης θεωρούνται πως έχουν οι Πελάτες με παροχή άνω 

των 25kVA. 
3  Oι πελάτες με παροχή έως και 25kVA. 
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έχουν εγγυημένη δυνατότητα χρήσης του Δικτύου Διανομής και θα πρέπει να απαλλάσσονται 
από την Χρέωση Χρήσης Δικτύου. 

16. 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 Δικτύου Διανομής. 

17. Επειδή, για τον επιμερισμό του Ετήσιου Κόστους Δικτύου μεταξύ πρωτεύοντος (ΜΤ) και  
δευτερεύοντος (ΧΤ) Δικτύου, χρησιμοποιούνται οι συντελεστές 37% και 63% αντίστοιχα και 
προκύπτει ότι RRπρωτ. = €319.455.040 και RRδευτ. = €543.936.960. 

18. Επειδή, το κόστος κάθε τμήματος του Δικτύου επιμερίζεται μεταξύ των Κατηγοριών 
Πελατών αναλογικά προς τις ποσότητες ενέργειας που διανέμονται μέσω του τμήματος αυτού 
του Δικτύου σε κάθε Κατηγορία Πελατών, λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή απωλειών του 
Δευτερεύοντος Δικτύου 5,18% (σχετικό 9) και συμβολίζεται για τις πέντε κατηγορίες της 
παραγράφου (14) 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 (€) 
 

85.818.098 391.279.317 109.931.956 91.985.711 184.376.919 

 

19. Επειδή, οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν 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% 

Όλες οι Κατηγορίες ΧΤ 20% 80% 100% 

 

20. Επειδή, για τους Πελάτες ΜΤ είναι πλέον διαθέσιμα στοιχεία για την μηνιαία μέγιστη ζήτηση 
που σημειώθηκε στην ζώνη αιχμής (ΜΑ) το οποίο χρησιμοποιείται και για την χρέωση ισχύος 
των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (σχετικό 11).  Συνεπώς, επειδή το ΜΑ θεωρείται πιο 
αντιπροσωπευτική βάση για την χρέωση ισχύος από ότι η Συμφωνημένη Ισχύς και δίνει 
κίνητρα διαχείρισης του φορτίου, αλλά και για λόγους ομοιομορφίας και διευκόλυνσης της 
τιμολόγησης των Χρεώσεων Ισχύος Συστήματος και Δικτύου, προτείνεται η Χρέωση Ισχύος 
Δικτύου για τους Πελάτες ΜΤ (ή αλλιώς η «Μοναδιαία Πάγια Χρέωση») να χρεώνεται στην 
ίδια βάση. 

21. Επειδή, με το υπ. αριθμό 6 σχετικό η ΔΕΗ υπέβαλλε τα απαραίτητα στοιχεία Πελατών για τον 
υπολογισμό των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου. 
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22. Επειδή, ο διαχωρισμός των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στους Λογαριασμούς Πελατών 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2009, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση του 
ποσού που ανακτήθηκε για την κάλυψη του Ετήσιου Κόστους Δικτύου για τα έτη πριν το 
2010. Συνεπώς, η εκκαθάριση για υπερανάκτηση ή υποανάκτηση του Ετήσιου Κόστους 
Δικτύου μέσω της επιβολής των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου θα γίνει πρώτη φορά για το έτος 
2010 απολογιστικά και αφού τελειώσει το έτος. 

 

Γνωμοδοτεί:  
Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:  

 

1. Για τον καθορισμό του Ετήσιου Κόστους του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για το 
έτος 2010 σε οκτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ 
(863.392.000 Ευρώ). 

 

2. Για τον καθορισμό των μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Διανομής για το 2010, ως 
εξής:  

 

Κατηγορία Πελατών 
Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία 

Πάγια Χρέωση) 

Χρέωση Ενέργειας 
(Μοναδιαία 

Μεταβλητή Χρέωση) 
(λεπτά €/ kWh) 

Πελάτες μέσης τάσης 1.303 €/MW μέγιστης ζήτησης 
στην ζώνη αιχμής το μήνα 

0,34 

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

4,67 €/kVA Συμφωνημένης 
Ισχύος Παροχής ανά έτος 

1,78 

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

3,76 €/kVA Συμφωνημένης 
Ισχύος Παροχής ανά έτος 

2,02 

Οικιακοί Πελάτες χαμηλής 
τάσης 

1,20 €/kVA Συμφωνημένης 
Ισχύος Παροχής ανά έτος 

2,02 

Λοιποί Πελάτες χαμηλής 
τάσης με παροχή έως και 
25kVA 

1,90 €/kVA Συμφωνημένης 
Ισχύος Παροχής ανά έτος 

2,02 

 

3. Από τις χρεώσεις αυτές 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. 

4. Για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου ανά Πελάτη μέσης τάσης (n) και 
ανά μηνιαία Περίοδο Καταμέτρησης (m) από τον Πελάτη αυτό, ισχύει ο τύπος: 
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ΧΧΔn,m = MAn,m × ΜΠΧMT  + 
mn,

mn,

cos
Energy

  × ΜΜΧMT 

όπου:  

MAn,m η μέγιστη ζήτηση που σημειώθηκε στην ζώνη αιχμής κατά την 
μηνιαία Περίοδο Καταμέτρησης m. 

Energyn,m η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τον 
Πελάτη (n) κατά την Περίοδο Καταμέτρησης (m). 

mn,cos  η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη (n) κατά την 

Περίοδο Καταμέτρησης (m).  

ΜΠΧMT η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για την Κατηγορία Πελατών Μέσης 
Τάσης στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος Καταμέτρησης 
εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαμβάνεται ως ΜΠΧΜΤ 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. 

ΜΜΧMT η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για την Κατηγορία Πελατών 
Μέσης Τάσης στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης (n). Εάν η Περίοδος 
Καταμέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαμβάνεται ως ΜΜΧΜΤ 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. 

5. Για τον υπολογισμό των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου ανά Πελάτη χαμηλής τάσης και 
περίοδο καταμέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Πελάτη αυτό, 
συνεχίζει να εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος που είχε οριστεί με την υπ’αριθμ. 
ΥΠΑΝ/ΑΠ.Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10.1990/19957/31.12.2007 απόφαση.  

6. Η εκκαθάριση για υπερανάκτηση ή υποανάκτηση του Ετήσιου Κόστους Δικτύου μέσω της 
επιβολής των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου θα γίνει πρώτη φορά για το έτος 2010 
απολογιστικά και αφού τελειώσει το έτος 

 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 
Για τη ΡΑΕ, 

 

 

Σίμος Ε. Σιμόπουλος 

Πρόεδρος 
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