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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  567/2007 

Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 20ή ∆εκεµβρίου 2007 και 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/1999). 

2. Τις διατάξεις του νόµου ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309/2005) και ιδίως του άρθρου 29 αυτού. 

3. Τις διατάξεις του νόµου 2338/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202/1995). 

4. Το από 23-11-2006 έγγραφο της εταιρείας «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» µε αρ. 
πρωτ. OL/POASM-106801 (ΡΑΕ/Ι-43596/24-11-2006) µε θέµα «Πρόταση για τον 
προσδιορισµό των συντελεστών απωλειών ∆ικτύου ∆ΑΑ, των ιδίων καταναλώσεων 
ρεύµατος του ∆ΑΑ και του προσδιορισµού των µοναδιαίων χρεώσεων χρήσης ∆ικτύου 
∆ΑΑ». 

5. Το από 19-01-2007 έγγραφο της εταιρείας «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» µε αρ. 
πρωτ. OL/POASM-109998 (ΡΑΕ/Ι-45335/24-01-2007) µε θέµα «Πρόταση για τον 
προσδιορισµό των µοναδιαίων χρεώσεων χρήσης ∆ικτύου ∆ΑΑ». 

6. Το από 15-12-2006 έγγραφο της ΡΑΕ υπ. αριθµ. πρωτ. Ο-15543, µε θέµα 
«Προσδιορισµός των µοναδιαίων χρεώσεων χρήσης δικτύου ∆ΑΑ» 

7. Την υπ’ αριθµ.172/2007 απόφαση της ΡΑΕ από 24-05-2007 µε θέµα «Αριθµητικές τιµές 
Συντελεστών Απωλειών ∆ικτύου ∆ΑΑ». 

Σκέφθηκε ως εξής: 

1. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 2 ν.3426/2005, «στην 
εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» χορηγείται, µε το νόµο αυτόν, άδεια 
αποκλειστικής διαχείρισης του ∆ικτύου ∆ΑΑ (∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ). Ο ∆ιαχειριστής 
∆ικτύου ∆ΑΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του ∆ικτύου ∆ΑΑ, καθώς και για τον 
προγραµµατισµό και τη διασφάλιση της συντήρησης και της ανάπτυξης του ∆ικτύου αυτού.», 
όπου το ∆ίκτυο ∆ΑΑ ορίζεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. 

2. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 2 περίπτωση (δ) 
ν.3426/2005, ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ΑΑ, µεταξύ άλλων, «εξασφαλίζει την πρόσβαση 
στο ∆ίκτυο στους κατόχους αδειών προµήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύµφωνα µε 
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τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε την απόφαση που εκδίδεται κατά την 
παράγραφο 3». 

3. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 ν.3426/2005, «µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι όροι και 
περιορισµοί της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης του ∆ικτύου ∆ΑΑ. Με την ίδια απόφαση 
ρυθµίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΑΑ σχετικά µε την ανάπτυξη, 
ενίσχυση και συντήρηση του ∆ικτύου ∆ΑΑ, τις σχέσεις µεταξύ ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΑΑ και 
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από τη Ρ.Α.Ε. της 
µεθοδολογίας τιµολόγησης που εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής ∆ΑΑ για την παροχή πρόσβασης 
σε τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δηµοσίευσης των εφαρµοστέων τιµολογίων 
χρήσης του ∆ικτύου ∆ΑΑ, κατά τρόπο ώστε: 

α)  η πρόσβαση των δικαιουµένων στο ∆ίκτυο ∆ΑΑ να γίνεται κατά τον πλέον 
οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς δια-κρίσεις µεταξύ των χρηστών 
και των κατηγοριών χρηστών του ∆ικτύου ∆ΑΑ και  

β)  τα κριτήρια καθορισµού της µεθοδολογίας τιµολόγησης, που ισχύουν κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 για τη διαχείριση του ∆ικτύου 
∆ιανοµής, να εφαρµόζονται αναλογικά και για τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ΑΑ, 
λαµβανοµένων υπόψη των πραγµατικών συνθηκών λειτουργίας του ∆ικτύου 
∆ΑΑ.». 

4. Επειδή, η εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» υπέβαλλε µε τα ως άνω υπό 
στοιχεία (4) και (5) έγγραφα τεκµηριωµένη εισήγηση περί της µεθοδολογίας υπολογισµού 
και του ύψους του ετήσιου κόστους και των µοναδιαίων χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου 
∆ΑΑ. 

5. Επειδή, οι δραστηριότητες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι 
χρησιµοποιούν το ∆ίκτυο ∆ΑΑ για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεών τους, πέραν 
των ιδίων καταναλώσεων του ∆ΑΑ, δεν σχετίζονται άµεσα µε την παροχή αµιγώς 
αεροπορικών υπηρεσιών1, και ως εκ τούτου δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως 
καταναλωτές ειδικών απαιτήσεων ως προς την αξιοπιστία τροφοδότησης, εν αντιθέσει µε 
τον ∆ΑΑ ως καταναλωτή. Κατά συνέπεια, κρίνεται εύλογο οι καταναλωτές αυτοί να 
υφίστανται χρεώσεις χρήσης του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογες προς 
τις χρεώσεις που υφίστανται οι λοιποί καταναλωτές µε αντίστοιχες δραστηριότητες, οι 
οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε.  

6. Επειδή, βάσει των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν στη ΡΑΕ από τον ∆ΑΑ, τεκµηριώνεται 
επαρκώς το γεγονός ότι όλοι οι καταναλωτές που τροφοδοτούνται µέσω του ∆ικτύου 
∆ΑΑ, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που δεν σχετίζονται άµεσα µε την παροχή αµιγώς 
αεροπορικών υπηρεσιών, απολαµβάνουν ιδιαίτερα υψηλή αξιοπιστία ηλεκτρικής 
τροφοδότησης καθώς και ιδιαιτέρως υψηλή ποιότητα υπηρεσιών καταµέτρησης, 
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, κ.ά., που προάγουν την ποιότητα των παρεχόµενων 
από αυτούς υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, αφού οι εν λόγω καταναλωτές απολαµβάνουν 
υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες από τη συνήθη ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει η ∆ΕΗ 
Α.Ε. ως διαχειριστής του ∆ικτύου µε το υφιστάµενο ∆ίκτυό της, κρίνεται εύλογο να 
αναλάβουν µέρος του επιπλέον κεφαλαιουχικού και λειτουργικού κόστους για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του ∆ικτύου ∆ΑΑ.  

7. Λαµβάνοντας υπόψη: (α) το µέρος του συνολικού φορτίου του ∆ικτύου ∆ΑΑ, το οποίο 
καταναλώνεται από εγκαταστάσεις ειδικών απαιτήσεων για αµιγώς αεροπορικές 
υπηρεσίες, και (β) τις συγκριτικά ανώτερες υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες του 

                                                      

1 Ως «αεροπορικές υπηρεσίες νοούνται αυτές που καθορίζονται στον ν. 2338/1995» 
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∆ικτύου ∆ΑΑ, αναγνωρίζεται ως εύλογο να ανακτάται µέσω των χρεώσεων χρήσης του 
∆ικτύου ∆ΑΑ το 5% του πρόσθετου ετησίου κόστους αυτού έναντι του δικτύου της ∆ΕΗ 
Α.Ε. Βάσει αυτού οι µοναδιαίες χρεώσεις χρήσης του ∆ικτύου ∆ΑΑ υπολογίζονται σε µε 
βάση τα αντίστοιχα τιµολόγια για το δίκτυο της ∆ΕΗ Α.Ε. προσαυξανόµενα κατά 30%. 

8. Κατά την εφαρµογή των καθοριζόµενων κατά τα ανωτέρω µοναδιαίων χρεώσεων χρήσης 
του ∆ικτύου ∆ΑΑ ανακτώνται και οι δαπάνες που αντιστοιχούν στο ετήσιο κόστος του 
δικτύου ΜΤ ιδιοκτησίας της ∆ΕΗ Α.Ε., το οποίο χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση 
του ∆ικτύου ∆ΑΑ. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ΑΑ οφείλει να καταβάλλει τις σχετικές 
δαπάνες στον διαχειριστή του ∆ικτύου της ∆ΕΗ Α.Ε., οι οποίες καθορίζονται κατά τις 
διαδικασίες του άρθρου 29 του ν.2773/1999. 

9. Οι ως άνω υπολογιζόµενες χρεώσεις χρήσης του ∆ικτύου ∆ΑΑ καταβάλλονται από κάθε 
προµηθευτή για τους πελάτες του, και οι σχετικές χρεώσεις αναγράφονται διακριτά στα 
τιµολόγια των πελατών.  

Για τους παραπάνω λόγους 

Γνωµοδοτεί 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 29 παράγραφος 3 του ν.3426/2005 και κατά 
το άρθρο 29 παράγραφος 1 του ν.2773/1999, (α) για τον καθορισµό των µοναδιαίων 
χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου ∆ΑΑ, συµπεριλαµβανοµένου του ετήσιου κόστους του 
δικτύου ΜΤ ιδιοκτησίας της ∆ΕΗ Α.Ε. το οποίο χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση του 
∆ικτύου ∆ΑΑ, βάσει των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου της ∆ΕΗ 
Α.Ε. προσαυξανόµενων κατά 30% (τριάντα τοις εκατό), και (β) για την αυτόµατη 
αναπροσαρµογή των µοναδιαίων χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου ∆ΑΑ, βάσει της ως άνω 
µεθοδολογίας, όταν αναπροσαρµόζονται οι χρεώσεις χρήσης του ∆ικτύου της ∆ΕΗ Α.Ε. 

 

  Αθήνα, 20/12/ 2007 

 

                                                      Για τη ΡΑΕ 

                                                         Ο Πρόεδρος  

 

 

   Μ. Καραµανής 
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