
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΔΗΕ 
Έκδοση 1η - Απόφαση ΡΑΕ 1432/22.10.2020 

 - i - 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΔΗΕ 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ............................................................................................................. 1 

2 ΟΡΙΣΜΟΙ ........................................................................................................................................ 1 

3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ........................................................................... 4 

4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ........................................................................................................ 4 

5 ΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ......................................................................................................................... 5 

6 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ - ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΗΤΡΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ............................................. 6 

7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ......................................................................................... 7 

8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ............................................................................................ 9 

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ................................................. 11 

10 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ .................................. 14 

11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ................................................................. 15 

12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ...................................................................................................................... 15 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΔΗΕ 
Έκδοση 1η - Απόφαση ΡΑΕ 1432/22.10.2020 

 - 1 - 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ 

1.1 Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται λεπτομέρειες του μηχανισμού σύνδεσης του 

Απαιτούμενου Εσόδου με το επίπεδο απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο (εφεξής: 

«μηχανισμός»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 29 και το Κεφάλαιο 30 του 

Κώδικα. 

1.2 Σκοπός του μηχανισμού είναι η παροχή κινήτρων στον Διαχειριστή Δικτύου για τη μείωση 

των απωλειών ενέργειας σε οικονομικά αποτελεσματικά επίπεδα και τη διατήρησή τους στα 

επίπεδα αυτά, με στόχο το μακροχρόνιο όφελος των χρηστών του Δικτύου. Για το σκοπό 

αυτό, μέσω του μηχανισμού εσωτερικεύεται (έως ένα βαθμό) στον Διαχειριστή Δικτύου, το 

κόστος που προκαλείται στην αγορά ηλεκτρισμού λόγω απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο 

Διανομής. Μείωση των απωλειών δικτύου οδηγεί σε επιπλέον έσοδο για τον Διαχειριστή, 

ενώ αύξηση των απωλειών σε μείωση του εσόδου που ο Διαχειριστής δικαιούται να ανακτά 

μέσω του Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου. Με αυτό τον τρόπο, ο Διαχειριστής Δικτύου 

έχει επί της αρχής κίνητρο να λάβει υπόψη το κόστος των απωλειών ενέργειας στο δίκτυό 

του και να καταβάλει προσπάθεια για μείωσή τους, όσο αυτό δικαιολογείται με 

οικονομικούς όρους. 

1.3 Η σύνδεση εσόδου του Διαχειριστή με το επίπεδο απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο 

υλοποιείται μέσω παράγοντα για το κίνητρο απωλειών ( ) στον υπολογισμό του 

Απαιτούμενου Εσόδου. Η τιμή του παράγοντα για ένα δεδομένο έτος διαμορφώνεται βάσει 

των απωλειών ενέργειας προηγούμενων ετών, συγκριτικά με προκαθορισμένα επίπεδα 

αναφοράς για τα έτη αυτά, και οικονομικής ρήτρας (μοναδιαία ρήτρα απωλειών), η οποία 

αντανακλά το κόστος για την αγορά, λόγω των απωλειών δικτύου. 

1.4 Ο τρόπος υπολογισμού του παράγοντα κινήτρου απωλειών και κάθε αναγκαία σχετική 

λεπτομέρεια καθορίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Οι τιμές του παράγοντα 

κινήτρου απωλειών, καθώς επίσης και των επιμέρους συνιστωσών του για κάθε Έτος 

Υπολογισμού των απωλειών ενέργειας, αναφέρονται ως «πληρωμές». Θετικές πληρωμές 

αυξάνουν το Απαιτούμενο Έσοδο, ενώ αρνητικές πληρωμές το μειώνουν.  

2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

2.1 Κανονισμός: Ο παρών κανονισμός μηχανισμού κινήτρου για τον περιορισμό των απωλειών 

ενέργειας στο ΕΔΔΗΕ. 

2.2 Κώδικας, ΚΔΔ ή ΚΔΕΔΔΗΕ: Ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ που ορίζεται στο άρθρο 

128 του ν.4001/2011. 

2.3 Απαιτούμενο Έσοδo: Το Απαιτούμενο Έσοδο του Δικτύου που καθορίζεται σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο 29 του Κώδικα. 

2.4 Διαχειριστής: Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που ορίζεται στο άρθρο 123 του ν.4001/2011. 
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2.5 Διασυνδεδεμένο ΕΔΔΗΕ: Το υποσύνολο των δικτύων του ΕΔΔΗΕ στο οποίο δεν 

περιλαμβάνονται τα δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τους σχετικούς 

ορισμούς του ν.4001/2011. 

2.6 Έτος Υπολογισμού: Το ημερολογιακό έτος στα δεδομένα του οποίου αναφορικά με την 

έγχυση και την απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο, βασίζεται ο υπολογισμός των 

απωλειών για την εφαρμογή του μηχανισμού. 

2.7 Έτος βάσης: Έτος που προηγείται μιας περιόδου εφαρμογής του μηχανισμού, οι μέσες 

απώλειες του οποίου λαμβάνονται ως τιμή βάσης για τον καθορισμό των απωλειών 

αναφοράς της περιόδου. 

2.8 Όρια πληρωμών περιόδου (  , : Μέγιστη (θετικός αριθμός) και 

ελάχιστη (αρνητικός αριθμός) τιμή, σε χιλ. €, του συνολικού ποσού που δύναται να 

ενσωματωθεί στο Απαιτούμενο Έσοδο από την εφαρμογή του μηχανισμού για μία περίοδο, 

μέσω του παράγοντα κινήτρου απωλειών. 

2.9 Όρια ετήσιων πληρωμών (  , : Μέγιστη (θετικός αριθμός) και ελάχιστη 

(αρνητικός αριθμός) τιμή, σε χιλ. €, του συνολικού ποσού που δύναται να ενσωματωθεί στο 

Απαιτούμενο Έσοδο ενός έτους από την εφαρμογή του μηχανισμού, μέσω του παράγοντα 

κινήτρου απωλειών. 

2.10 Οριστικός Υπολογισμός Απωλειών: Υπολογισμός των απωλειών ενέργειας που βασίζεται 

σε οριστικά Δεδομένα Μέτρησης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν εκτιμήσεις ή διόρθωση 

σφαλμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες διόρθωσης και εκτίμησης μετρήσεων και 

τα οποία δεν μπορούν να μεταβληθούν περαιτέρω σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό 

πλαίσιο. Λαμβάνει χώρα για κάθε Έτος Υπολογισμού εντός του τρίτου επόμενου έτους. 

2.11 Προσωρινός Υπολογισμός Απωλειών: Υπολογισμός των απωλειών ενέργειας που 

βασίζεται σε Δεδομένα Μέτρησης που ενδέχεται μεταβληθούν σε επόμενο χρόνο, σύμφωνα 

με τις διαδικασίες διόρθωσης και εκτίμησης μετρήσεων που προβλέπονται βάσει του 

κανονιστικού πλαισίου. Λαμβάνει χώρα για κάθε Έτος Υπολογισμού εντός του επόμενου 

έτους. 

2.12 : Δείκτες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με διάφορα μεγέθη, δηλώνοντας την 

τιμή τους για το έτος στο οποίο αναφέρεται ο δείκτης. Ο δείκτης  αναφέρεται στα έτη της 

περιόδου εφαρμογής του μηχανισμού. Λαμβάνει τιμές από -1 έως n, με τις τιμές -1 και 0 να 

υποδεικνύουν τα δύο έτη που προηγούνται του πρώτου έτους της περιόδου εφαρμογής. Ο 

δείκτης  αναφέρεται στα έτη στο Απαιτούμενο Έσοδο των οποίων ενσωματώνονται τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή του μηχανισμού. 

2.13 : Δείκτες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με διάφορα μεγέθη, δηλώνοντας 

τιμή αναφοράς ( ) και τιμή που προκύπτει βάσει πραγματικών-απολογιστικών στοιχείων 

, για το έτος στο οποίο οι σχετικές τιμές αναφέρονται. 
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2.14 : Η διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του μηχανισμού, σε έτη. 

2.15 : Ο παράγοντας κινήτρου απωλειών (σε χιλ. €), αποτελεί τον παράγοντα του 

Απαιτούμενου Εσόδου που αναφέρεται στο άρθρο 126, παρ. 2, περ. (β) του Κώδικα, μέσω 

του οποίου το αποτέλεσμα του μηχανισμού ενσωματώνεται στο έσοδο του Διαχειριστή. 

2.16 : Ποσό, σε χιλ. €, πληρωμής (θετική τιμή) ή χρέωσης (αρνητική τιμή), το οποίο 

προκύπτει για ένα έτος από την εφαρμογή του μηχανισμού και αποτελεί παράμετρο 

υπολογισμού του παράγοντα κινήτρου απωλειών. 

2.17 : Συντελεστής απωλειών, ο οποίος εκφράζει τις μέσες απώλειες ενέργειας ως ποσοστό % 

της συνολικής έγχυσης ενέργειας στο Δίκτυο, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την 

εφαρμογή του μηχανισμού, οι τιμές του συντελεστή απωλειών υπολογίζονται βάσει 

ποσοτήτων έγχυσης και απορρόφησης ενέργειας σε kWh και στρογγυλοποιούνται στο 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 

2.18 : Συντελεστής απωλειών που λαμβάνεται ως τιμή βάσης για τον καθορισμό των 

απωλειών αναφοράς μιας περιόδου εφαρμογής του μηχανισμού. 

2.19 : Παράγοντας ετήσιας μείωσης των απωλειών αναφοράς, ο οποίος εφαρμόζεται 

επί της τιμής βάσης των απωλειών αναφοράς, για τον υπολογισμό τιμών αναφοράς των 

απωλειών δικτύου για κάθε έτος της περιόδου εφαρμογής του μηχανισμού. 

2.20 : Η έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο από τη συνδεδεμένη με το Δίκτυο εγκατάσταση ή 

άλλο δίκτυο «Χ» για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, σε kWh. Χωρίς δείκτη συνδεδεμένης 

εγκατάστασης, δηλώνει τη συνολική έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο από όλες τις 

συνδεδεμένες με αυτό εγκαταστάσεις και λοιπά δίκτυα. 

2.21 : Η απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τη συνδεδεμένη με το Δίκτυο 

εγκατάσταση ή άλλο δίκτυο «Χ» για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, σε kWh. Χωρίς δείκτη 

συνδεδεμένης εγκατάστασης, δηλώνει τη συνολική απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο 

από όλες τις συνδεδεμένες με αυτό εγκαταστάσεις και λοιπά δίκτυα. 

2.22 : Το μοναδιαίο κόστος αναφοράς των απωλειών ενέργειας για την περίοδο 

εφαρμογής του μηχανισμού, σε €/MWh, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

2.23 : Η μοναδιαία ρήτρα απωλειών, σε €/MWh, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, η 

οποία υπολογίζεται για κάθε έτος εφαρμογής του μηχανισμού βάσει του μοναδιαίου 

κόστους αναφοράς των απωλειών ενέργειας για την περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού. 

2.24 sf: Παράγοντας ρύθμισης της ισχύος του κινήτρου, περιορίζοντας το ύψος της μοναδιαίας 

ρήτρας απωλειών ( ) συγκριτικά με το μοναδιαίο κόστος αναφοράς των απωλειών 

( . Λαμβάνει τιμές από 70% έως 100%. 
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2.25 Λοιποί όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 

4001/2011 και τις πράξεις κανονιστικού περιεχομένου που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή 

του. 

3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

3.1 Η έννοια του πεδίου εφαρμογής αναφέρεται στον προσδιορισμό των τμημάτων του ΕΔΔΗΕ 

επί των οποίων καθορίζονται τα επίπεδα αναφοράς και το μοναδιαίο κόστος αναφοράς των 

απωλειών ενέργειας και υπολογίζονται οι απώλειες ενέργειας για την εφαρμογή του 

μηχανισμού. Ως πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού ορίζεται το Διασυνδεδεμένο ΕΔΔΗΕ. 

Κάθε αναφορά στους όρους «ΕΔΔΗΕ», «Δίκτυο Διανομής» ή «Δίκτυο» καθώς και σε 

παρεμφερείς όρους νοείται πως αναφέρεται στο Διασυνδεδεμένο ΕΔΔΗΕ. 

3.2 Η έννοια της περιόδου εφαρμογής αναφέρεται στον προσδιορισμό των ετών στα στοιχεία 

των οποίων για τις απώλειες ενέργειας βασίζεται ο υπολογισμός πληρωμών που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του μηχανισμού (Έτη Υπολογισμού). Διευκρινίζεται ότι 

πληρωμές που προκύπτουν από την εφαρμογή του μηχανισμού για μία περίοδο, δύνανται 

να ενσωματώνονται στο Απαιτούμενο Έσοδο τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου όσο και 

μετά τη λήξη της, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό. Η 

περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού ταυτίζεται με τη Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής.  

4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

4.1 Με την επιφύλαξη εφαρμογής της παραγράφου 7.6, η πληρωμή που προκύπτει βάσει των 

απωλειών ενέργειας του πρώτου έτους της περιόδου εφαρμογής υπολογίζεται βάσει της 

σχέσης: 

 

4.2 Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 7.6, η πληρωμή που προκύπτει βάσει των 

απωλειών ενέργειας του πρώτου έτους της περιόδου εφαρμογής υπολογίζεται βάσει της 

σχέσης: 

 

4.3 Οι πληρωμές που προκύπτουν βάσει των απωλειών ενέργειας των επόμενων ετών 

υπολογίζονται βάσει της σχέσης: 

 

4.4 Ο παράγοντας  εισάγεται στη σχέση (4.1) προκειμένου να αποφεύγεται ο 

υπολογισμός πληρωμών εντός της περιόδου εφαρμογής, για μεταβολές απωλειών που 

συντελέσθηκαν πριν την έναρξη αυτής και συγκεκριμένα μεταξύ του προηγούμενου έτους 

που χρησιμοποιείται ως έτος βάσης και του έτους που προηγείται του πρώτου έτους της 

περιόδου εφαρμογής, στην περίπτωση που τα έτη αυτά δεν ταυτίζονται. Η σχέση (4.1) 
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μεταπίπτει στη σχέση (4.2) όταν η τιμή βάσης των απωλειών αναφοράς της περιόδου 

εφαρμογής καθορίζεται βάσει του έτους που προηγείται του πρώτου έτους της 

( ). 

4.5 Οι πληρωμές που υπολογίζονται βάσει των σχέσεων (4.1), (4.2) και (4.3) για κάθε έτος  

της περιόδου εφαρμογής βάσει Προσωρινού Υπολογισμού Απωλειών, λογίζονται για 

ενσωμάτωση στο Απαιτούμενο Έσοδο για  διαδοχικά έτη, αρχής γενομένης από το έτος 

y+2 1 . Το αλγεβρικό άθροισμα των πληρωμών που λογίζονται για ενσωμάτωση στο 

Απαιτούμενο Έσοδο του έτους  σύμφωνα με τον κανόνα του προηγούμενου εδαφίου, 

αποδίδει την τιμή του παράγοντα κινήτρου απωλειών  για το έτος αυτό. Η τιμή του 

παράγοντα κινήτρου απωλειών διαμορφώνεται σε τρέχουσες αξίες για το έτος  του 

Απαιτούμενου Εσόδου, λαμβάνοντας υπόψη το Μέσο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΜΔΤΚ) 

μεταξύ του έτους βάσης για τον καθορισμό του μοναδιαίου κόστους αναφοράς των 

απωλειών και του έτους i, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και διαθέσιμες εκτιμήσεις, 

όπως ορίζεται στη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου. Οι 

πληρωμές υπολογίζονται εκ νέου μετά τον Οριστικό Υπολογισμό Απωλειών για όλα τα έτη 

της περιόδου εφαρμογής και οι διαφορές εκκαθαρίζονται με εκ νέου καθορισμό των 

υπολειπόμενων ποσών προς ενσωμάτωση στο Απαιτούμενο Έσοδο.2 

5 ΟΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

5.1 Το αλγεβρικό άθροισμα των πληρωμών που ενσωματώνονται στο Απαιτούμενο Έσοδο 

από την εφαρμογή του μηχανισμού για μία περίοδο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο άνω 

ορίου  (θετική τιμή) ή μικρότερο κάτω ορίου (αρνητική τιμή). Τα όρια 

αυτά αναφέρονται ως όρια πληρωμών περιόδου. 

5.2 Η συνολική πληρωμή που ενσωματώνεται στο Απαιτούμενο Έσοδο ενός έτους δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη άνω ορίου  (θετική τιμή) ή μικρότερη κάτω ορίου  

(αρνητική τιμή). Τα όρια αυτά αναφέρονται ως όρια ετήσιων πληρωμών. Η διαφορά μεταξύ 

της τιμής του παράγοντα κινήτρου απωλειών που υπολογίζεται για ένα έτος κατά την 

παράγραφο 4.5 και της τιμής που ενσωματώνεται στο Απαιτούμενο Έσοδο μετά την 

εφαρμογή των ορίων ετήσιων πληρωμών, μεταφέρεται σε επόμενα έτη (ενσωμάτωση στον 

 
1 Διευκρινίζεται ότι από την εφαρμογή του μηχανισμού για μια περίοδο n ετών προκύπτουν πληρωμές για 

πλήθος ετών ίσο με (2n-1). Διευκρινίζεται επίσης ότι υπό έντονες μεταβολές των απωλειών ενέργειας 

εντός της περιόδου εφαρμογής, ως αποτέλεσμα του μηχανισμού εξομάλυνσης των ετήσιων πληρωμών 

(παρ. 5.2), είναι πιθανό αυτές να εκτείνονται σε περισσότερα έτη. 
2 Ο Οριστικός Υπολογισμός Απωλειών δύναται να διενεργείται έως και το τρίτο έτος που έπεται του Έτους 

Υπολογισμού, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον ΚΔΕΔΔΗΕ, είναι δυνατός ο καθορισμός Δεδομένων 

Μέτρησης έως και 24 μήνες μετά την αρχική εκτίμησή τους λόγω έλλειψης δεδομένων καταμέτρησης. Ως 

εκ τούτου, το αποτέλεσμα από την εκκαθάριση του μηχανισμού για μία περίοδο εφαρμογής 

ενσωματώνεται στο Απαιτούμενο Έσοδο από το τέταρτο έτος που έπεται του τελευταίου έτους της 

περιόδου. 
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παράγοντα κινήτρου απωλειών επόμενων ετών), υπό τον περιορισμό μη υπέρβασης των 

ορίων ετήσιων πληρωμών και των ορίων πληρωμών περιόδου. 

5.3 Τα όρια πληρωμών περιόδου αποσκοπούν στην προστασία του Διαχειριστή και των 

Χρηστών του Δικτύου από ακραία αποτελέσματα από την εφαρμογή του μηχανισμού. 

Καθορίζονται εν γένει λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα του 

Διαχειριστή, εκτιμήσεις για τα πιθανά αποτελέσματα από την εφαρμογή του μηχανισμού, 

σχέδια δράσης του Διαχειριστή για μείωση των απωλειών στο βαθμό που 

χρηματοδοτούνται εντός της περιόδου μέσω του Επιτρεπόμενου Εσόδου ή μέσω του 

αποθεματικού ρευματοκλοπών, καθώς και την ύπαρξη άλλων κινήτρων και τις πιθανές 

επιπτώσεις τους στο έσοδο του Διαχειριστή. Τα όρια πληρωμών περιόδου δύνανται να 

ορίζονται μη συμμετρικά ως προς το μηδέν. 

5.4 Τα όρια ετήσιων πληρωμών αποσκοπούν σε εξομάλυνση της διακύμανσης των πληρωμών 

που ενσωματώνονται στο Απαιτούμενο Έσοδο από έτος σε έτος, ορίζονται συμμετρικά ως 

προς το μηδέν και διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τα όρια πληρωμών περιόδου. 

5.5 Τα όρια ετήσιων πληρωμών και τα όρια πληρωμών περιόδου διαμορφώνονται σε 

τρέχουσες αξίες του έτους στο οποίο αφορούν, αντιστοίχως με τη διαμόρφωση σε 

τρέχουσες αξίες του παράγοντα κινήτρου απωλειών επί των τιμών του οποίου 

εφαρμόζονται. 

6 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ - ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΗΤΡΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

6.1 Το μοναδιαίο κόστος αναφοράς των απωλειών ενέργειας για τον υπολογισμό των 

πληρωμών του παρόντος σχήματος ( ) προσδιορίζεται βάσει του μέσου κόστους 

μίας μονάδας ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο. Για τον καθορισμό του λαμβάνονται 

υπόψη κόστη που σχετίζονται αποκλειστικά ή σε μεγάλο βαθμό με την παραγωγή των ως 

άνω ποσοτήτων ενέργειας, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις λόγω μηχανισμών 

των οποίων το κόστος εν γένει δεν μεταβάλλεται βραχυπρόθεσμα λόγω μιας μεταβολής στις 

ποσότητες παραγόμενης και εκκαθαριζόμενης ενέργειας. Ως εκ τούτου, κύριες συνιστώσες 

αποτελούν το κόστος ενέργειας, όπως διαμορφώνεται στις ημερήσιες αγορές και στην 

αγορά εξισορρόπησης, και το κόστος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ. 

6.2 Για τον καθορισμό του μοναδιαίου κόστους αναφοράς των απωλειών ενέργειας 

λαμβάνονται υπόψη πρόσφατα ιστορικά στοιχεία και διαθέσιμες εκτιμήσεις ή προβλέψεις 

για τη διαμόρφωση των συνιστωσών του. 

6.3 Σε περιόδους όπου οι απώλειες ενέργειας διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα και κρίνεται 

αναγκαίο να τίθενται στόχοι για ουσιαστική μείωση, η μοναδιαία ρήτρα απωλειών ( ) 

δύναται να περιορίζεται συγκριτικά με το μοναδιαίο κόστος αναφοράς των απωλειών, με 

κατώτατη τιμή το 70% αυτού ( . Ο περιορισμός αυτός 

αποσκοπεί σε ρύθμιση της ισχύος του κινήτρου. Για τον καθορισμό του εύρους του 

περιορισμού λαμβάνονται υπόψη το τρέχον επίπεδο απωλειών, η διαχρονική εξέλιξη και η 

φύση τους (π.χ. τεχνικές ή μη-τεχνικές), εκτιμήσεις για τα περιθώρια μείωσης των 
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απωλειών και θεωρήσεις του σχετικού κόστους, οι στόχοι που τίθενται και η πιθανή 

επίπτωση στο έσοδο του Διαχειριστή σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξής τους, καθώς και 

τυχόν χρηματοδότηση δράσεων του Διαχειριστή για μείωση απωλειών, από τους χρήστες 

του Δικτύου (αποθεματικό ρευματοκλοπών, Επιτρεπόμενο Έσοδο). 

7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

7.1 Το επίπεδο των απωλειών αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου εφαρμογής του 

μηχανισμού καθορίζεται ως συντελεστής μέσων ετήσιων απωλειών ενέργειας, σύμφωνα με 

τη σχέση  ξεκινώντας από μία τιμή βάσης 

για τις απώλειες αναφοράς ( ). 

7.2 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7.4 και 7.5, η τιμή βάσης για τις απώλειες αναφοράς 

( ) καθορίζεται βάσει του επιπέδου απωλειών του πλέον πρόσφατου έτους για το 

οποίο υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα (έτος βάσης). Συνήθως αυτό 

είναι το προτελευταίο ή το τελευταίο έτος της αμέσως προηγούμενης περιόδου. Η τιμή 

βάσης για τις απώλειες αναφοράς καθορίζεται βάσει δεδομένων Οριστικού Υπολογισμού 

Απωλειών ενέργειας. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται μετά την έναρξη της περιόδου εφαρμογής 

του μηχανισμού, δεδομένου ότι ο Οριστικός Υπολογισμός Απωλειών ενός έτους y 

ολοκληρώνεται κατά κανόνα το έτος y+3. Mε εξαίρεση την περίπτωση όπου η τιμή βάσης 

της περιόδου εφαρμογής καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 7.4, 7.5 ή 7.9, 

σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η πληρωμή του πρώτου έτους 

της περιόδου αυτής υπολογίζεται βάσει της παραγράφου 4.1. 

7.3 Με την απόφαση της παραγράφου 11, καθορίζονται πριν την έναρξη της περιόδου 

εφαρμογής του μηχανισμού τα ακόλουθα: 

7.3.1 είτε το έτος βάσης κατά τα ανωτέρω ή, 

7.3.2 η τιμή βάσης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 7.4 και 7.5 ή, εναλλακτικά, ο τρόπος 

καθορισμού της (στην περίπτωση που η τιμή βάσης δεν μπορεί να υπολογιστεί κατά το 

χρόνο έκδοσης της απόφασης). 

7.4 Σε περίπτωση που κρίνεται ότι το τρέχον επίπεδο απωλειών είναι αρκετά υψηλό σε σχέση 

με τη διαμόρφωσή του διαχρονικά ή σε σχέση με το αναμενόμενο επίπεδο τεχνικών 

απωλειών ή συγκριτικά με δίκτυα άλλων χωρών και, επιπλέον, την προηγούμενη περίοδο 

εφαρμογής του μηχανισμού οι απώλειες διαμορφώνονται υψηλότερα από τα επίπεδα 

αναφοράς ή εμφανίζουν αυξητική τάση, η τιμή βάσης των απωλειών αναφοράς για την 

επόμενη περίοδο μπορεί να καθορίζεται βάσει κατάλληλων δεδομένων της προηγούμενης 

περιόδου, όπως το χαμηλότερο επίπεδο απωλειών που σημειώθηκε, η τιμή βάσης για τις 

απώλειες αναφοράς ή η χαμηλότερη τιμή απωλειών αναφοράς της περιόδου, με στόχο την 

εξυπηρέτηση του σκοπού του μηχανισμού, δηλαδή το μακροχρόνιο όφελος των χρηστών 

του Δικτύου. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται ιδίως υπόψη τυχόν χρηματοδότηση σχεδίων 
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δράσης για μείωση των απωλειών3 κατά την προηγούμενη περίοδο, οι αντίστοιχοι στόχοι 

που είχαν τεθεί και ο βαθμός επίτευξής τους. 

7.5 Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός της τιμής βάσης των απωλειών αναφοράς της επόμενης 

περιόδου σχετίζεται και με τον καθορισμό του αντίστοιχου Επιτρεπόμενου Εσόδου. Στο 

πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή σε σχέση με τη μείωση των 

απωλειών την προηγούμενη περίοδο (επενδύσεις, λειτουργικές δαπάνες, αποτελέσματα) 

και αξιολογούνται τυχόν προτάσεις του αναφορικά με τη διαμόρφωση του Επιτρεπόμενο 

Εσόδου της δραστηριότητας την επόμενη περίοδο, σε σχέση με την τιμή-βάσης για τις 

απώλειες αναφοράς που προκύπτει ως πιθανή βάσει των παραγράφων 7.2 και 7.4. 

Κριτήριο για την αξιολόγηση αποτελεί η οικονομική αποτελεσματικότητα των δαπανών της 

προηγούμενης περιόδου, τις οποίες ο Διαχειριστής προτείνει να αναγνωρίζονται στο 

Επιτρεπόμενο Έσοδο της επόμενης, σε σχέση με την επιτευχθείσα μείωση των απωλειών 

και συγκεκριμένα το μακροχρόνιο όφελος που επιτυγχάνεται για τους χρήστες του Δικτύου 

υπό τους παραπάνω όρους. Από την αξιολόγηση αυτή μπορεί να προκύψει μείωση των 

δαπανών της προηγούμενης περιόδου που αναγνωρίζονται στο Επιτρεπόμενο Έσοδο της 

επόμενης ή περαιτέρω μείωση της τιμής-βάσης για τις απώλειες αναφοράς της επόμενης 

περιόδου. 

7.6 Στην περίπτωση καθορισμού της τιμής βάσης των απωλειών αναφοράς για την επόμενη 

περίοδο εφαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 7.4, την παράγραφο 7.5 ή την 

παράγραφο 7.9, η πληρωμή του πρώτου έτους της περιόδου αυτής υπολογίζεται βάσει της 

παραγράφου 4.2. 

7.7 Ο παράγοντας ετήσιας μείωσης των απωλειών αναφοράς  λαμβάνει σταθερή τιμή 

για όλη την περίοδο εφαρμογής. Η τιμή αυτή μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 5% και 

καθορίζεται πριν την έναρξη της περιόδου. 

7.8 Για τον καθορισμό της τιμής του παράγοντα ετήσιας μείωσης των απωλειών αναφοράς για 

μία περίοδο, λαμβάνονται υπόψη το τρέχον επίπεδο απωλειών δικτύου, η διαχρονική 

εξέλιξη και η φύση τους (π.χ. τεχνικές ή μη-τεχνικές), η εκτιμώμενη τιμή βάσης για τις 

απώλειες αναφοράς, συγκρίσεις με άλλα δίκτυα, εκτιμήσεις περιθωρίων μείωσης των 

απωλειών, περιλαμβανομένων σχεδίων δράσης για μείωση των απωλειών στο βαθμό που 

χρηματοδοτούνται μέσω του Επιτρεπόμενου-Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου ή του 

αποθεματικού ρευματοκλοπών εντός της περιόδου, ενώ συνεκτιμώνται οι πιθανές 

επιπτώσεις στο έσοδο του Διαχειριστή από την εφαρμογή του μηχανισμού και τα όρια 

πληρωμών που κρίνονται αντιστοίχως αναγκαία. 

7.9 Για τον καθορισμό της τιμής βάσης δύνανται να λαμβάνονται επιπλέον υπόψη τυχόν 

σημαντικές και μη πρόσκαιρες μεταβολές σε παράγοντες που επηρεάζουν τις απώλειες του 

Διασυνδεδεμένου ΕΔΔΗΕ, όπως ενδεικτικά, η διασύνδεση μη διασυνδεδεμένων νησιών με 

το Σύστημα Μεταφοράς, μεταβολές σε χαρακτηριστικά και μήκος δικτύων, μεταβολές σε 

εγκαταστάσεις κατανάλωσης και παραγωγής που συνδέονται στο Δίκτυο, οι οποίες 

αναμένονται ή εκτιμώνται την επόμενη περίοδο στο Δίκτυο και η επίπτωση τους δεν 

 
3 Μέσω των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου ή του αποθεματικού ρευματοκλοπών. 
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αντανακλάται στις απώλειες ενέργειας της προηγούμενης περιόδου. Οι ανωτέρω μεταβολές 

δύνανται να λαμβάνονται υπόψη εφόσον τεκμηριώνονται και στοιχειοθετούνται επαρκώς, 

κατά την κρίση της ΡΑΕ. 

8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

8.1 Στο πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού, οι απώλειες ενέργειας του Δικτύου υπολογίζονται 

ως η διαφορά μεταξύ της ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο και της ενέργειας που 

απορροφάται από αυτό, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Η έγχυση και η απορρόφηση 

ενέργειας υπολογίζονται στα όρια μεταξύ Δικτύου και εγκαταστάσεων που συνδέονται σε 

αυτό. 

8.2 Ο μέσος συντελεστής απωλειών ενέργειας του Δικτύου (  υπολογίζεται για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα βάσει της σχέσης , όπου η έγχυση και η απορρόφηση 

ενέργειας υπολογίζονται για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

8.3 Η έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο ( ) περιλαμβάνει την έγχυση ενέργειας από όλες τις 

συνδεδεμένες με το Δίκτυο εγκαταστάσεις και λοιπά δίκτυα, σύμφωνα με τον ακόλουθο 

πίνακα: 

Συμβολισμός Περιγραφή συνδεδεμένης εγκατάστασης Όριο Δικτύου 

Κατηγορία Μετρητή Δικτύου 

 
ΕΣΜΗΕ Άρθρο 10 ΚΔΔ 

Μετρητές Ορίων Δικτύου 

(ως μετρητές έγχυσης ενέργειας στο 

Δίκτυο) 

 
Σταθμοί παραγωγής ΕΔΔΗΕ* 

Αυτοπαραγωγοί ΕΔΔΗΕ 

(περιλ. Φ/Β Ενεργειακού Συμψηφισμού και 

Ειδικού Προγράμματος) 

Σημείο κατάντη στοιχείου απόζευξης 

συνδεδεμένης εγκατάστασης 

Μετρητές Παραγωγής 

 
Λοιπά δίκτυα διανομής Σημείο κατάντη στοιχείου απόζευξης 

συνδεδεμένης εγκατάστασης 

Μετρητές ορίων λοιπών δικτύων διανομής 

(ως μετρητές έγχυσης ενέργειας στο 

Δίκτυο) 

Σημειώσεις: *Περιλαμβάνονται σταθμοί παραγωγής που συνδέονται στο Σύστημα μέσω δικτύων ΜΤ 

και Υ/Σ ανύψωσης που έχουν ενταχθεί στο ΕΔΔΗΕ. Δεν περιλαμβάνονται σταθμοί 

παραγωγής που συνδέονται στο Σύστημα μέσω δικτύων ΜΤ και Υ/Σ ανύψωσης που δεν 

έχουν ενταχθεί στο ΕΔΔΗΕ. 
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8.4 Η απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο ( ) περιλαμβάνει την απορρόφηση ενέργειας 

από όλες τις συνδεδεμένες με αυτό εγκαταστάσεις και λοιπά δίκτυα, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

Συμβολισμός Περιγραφή συνδεδεμένης εγκατάστασης Όριο Δικτύου 

Κατηγορία Μετρητή Δικτύου 

 
ΕΣΜΗΕ* Άρθρο 10 ΚΔΔ 

Μετρητές Ορίων Δικτύου 

(ως μετρητές απορρόφησης ενέργειας από 

το Δίκτυο) 

 
Εγκαταστάσεις κατανάλωσης** Σημείο κατάντη στοιχείου απόζευξης 

συνδεδεμένης εγκατάστασης 

Μετρητές Φορτίου 

 
Λοιπά δίκτυα διανομής Σημείο κατάντη στοιχείου απόζευξης 

συνδεδεμένης εγκατάστασης 

Μετρητές ορίων λοιπών δικτύων διανομής 

(ως μετρητές απορρόφησης ενέργειας από 

το Δίκτυο) 

Σημειώσεις: * Περιλαμβάνονται Υ/Σ ανύψωσης για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής στο Σύστημα 

μέσω υποδομών (δίκτυα και Υ/Σ ανύψωσης) οι οποίες εντάσσονται στο ΕΔΔΗΕ. Δεν 

περιλαμβάνονται Υ/Σ ανύψωσης για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής στο Σύστημα μέσω 

υποδομών (δίκτυα και Υ/Σ ανύψωσης) οι οποίες δεν εντάσσονται στο ΕΔΔΗΕ. 

** Περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις καταναλωτών, σταθμών παραγωγής ΕΔΔΗΕ και 

αυτοπαραγωγών ΕΔΔΗΕ (περιλαμβανομένων Φ/Β Ενεργειακού Συμψηφισμού και 

Ειδικού Προγράμματος) 

8.5 Στις περιπτώσεις που η διακινούμενη ενέργεια δεν μετρείται στο όριο μεταξύ Δικτύου και 

συνδεδεμένης  εγκατάστασης, ανάγεται σε αυτό βάσει συντελεστών που καθορίζονται από 

τον Διαχειριστή λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του Δικτύου 

μεταξύ του σημείου μέτρησης και του ορίου του Δικτύου. Στοιχεία για τις περιπτώσεις της 

παρούσας παραγράφου, λεπτομέρειες και αποτελέσματα σχετικά με τον υπολογισμό των 

συντελεστών αναγωγής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο της παραγράφου 9.1. 

8.6 Ο υπολογισμός των απωλειών ενέργειας για ένα Έτος Υπολογισμού βασίζεται σε 

ποσότητες έγχυσης και απορρόφησης ενέργειας στο Δίκτυο που αφορούν σε χρονικά 

διαστήματα που περιλαμβάνονται στο έτος αυτό και καθορίζονται βάσει πιστοποιημένων 

Δεδομένων Μέτρησης, τα οποία παράγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς 

Κώδικες και Εγχειρίδια 4 . Αναλυτικότερα, για τον προσδιορισμό της έγχυσης και της 

απορρόφησης ενέργειας στο Δίκτυο κατά τη διάρκεια ενός Έτους Υπολογισμού, 

εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

 
4 Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος, Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου, Εγχειρίδια Μετρητών & Μετρήσεων 

ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 
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8.6.1 Ποσότητες ενέργειας περιόδων καταμέτρησης που περιλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου στο 

Έτος Υπολογισμού, περιλαμβάνονται στο ακέραιο. Για τηλεμετρούμενους μετρητές 

(μετρητές ορίων, τηλεμετρούμενοι μετρητές παραγωγής και φορτίου), οι περίοδοι 

καταμέτρησης προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε τα χρονικά διαστήματα που 

περιλαμβάνουν να ανήκουν στο ίδιο ημερολογιακό έτος. 

8.6.2 Ποσότητες ενέργειας περιόδων καταμέτρησης οι οποίες εκτείνονται σε προηγούμενα ή 

επόμενα έτη, περιλαμβάνονται αναλογικά προς το πλήθος ημερών της περιόδου 

καταμέτρησης που ανήκουν στο Έτος Υπολογισμού. Κατ’ εξαίρεση, οι ποσότητες έγχυσης 

στο Δίκτυο κατά το Έτος Υπολογισμού από μονάδες με μη τηλεμετρούμενους μετρητές, 

δύνανται να προσδιορίζονται βάσει των σχετικών δεδομένων που προσδιορίζονται στο 

πλαίσιο εκκαθάρισης της αγοράς. 

8.6.3 Ποσότητες ενέργειας που αφορούν καταλογιζόμενη ενέργεια ρευματοκλοπών δεν 

περιλαμβάνονται. 

8.6.4 Περιλαμβάνονται Δεδομένα Μέτρησης που προσδιορίζονται κατόπιν διόρθωσης ή 

εκτίμησης (π.χ. λόγω μη διαθεσιμότητας ενδείξεων καταμέτρησης, λόγω μη πιστοποίησης 

μετρήσεων, λόγω σφάλματος μέτρησης που διορθώνεται κατ’ εκτίμηση), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων του ΑΔΜΗΕ και στο Εγχειρίδιο 

Μετρητών και Μετρήσεων του ΚΔΕΔΔΗΕ. 

8.6.5 Ο Προσωρινός και ο Οριστικός Υπολογισμός των Απωλειών βασίζονται στα 

πιστοποιημένα Δεδομένα Μέτρησης που είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο κατάρτισης της 

αντίστοιχης έκθεσης υπολογισμού απωλειών που υποβάλλεται στη ΡΑΕ σύμφωνα με την 

παράγραφο 9.3. 

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ 

9.1 Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη της πρώτης περιόδου εφαρμογής του 

μηχανισμού, ο Διαχειριστής Δικτύου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία του 

για την εφαρμογή του και συγκεκριμένα για τη συλλογή, επεξεργασία και υποβολή στη ΡΑΕ 

των στοιχείων που καθορίζονται στον Κανονισμό, περιλαμβανομένων των αναγκαίων 

δοκιμών σε συστήματα και εφαρμογές, και να υποβάλλει στη ΡΑΕ εγχειρίδιο με το 

ακόλουθο περιεχόμενο: 

9.1.1 Καταγραφή των διαδικασιών (π.χ. συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, έλεγχοι και 

πιστοποιήσεις, τήρηση αποτελεσμάτων υπολογισμών και ελέγχων) και των κανόνων, 

μεθοδολογιών, αλγορίθμων και παραδοχών για τους σχετικούς υπολογισμούς και 

εκτιμήσεις, με παραπομπή στα σχετικά κείμενα (π.χ. κανονισμοί, εγχειρίδια, οδηγίες), 

κατά περίπτωση. 

9.1.2 Ορισμό των δεδομένων και των πηγών προέλευσής τους (π.χ. δεδομένα 

τηλεμέτρησης/καταμέτρησης, ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ/ΔΑΑ), προσδιορισμό των συστημάτων 

και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και την επεξεργασία των 

δεδομένων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, προσδιορισμό των δεδομένων στα 

αντίστοιχα συστήματα και δομές-βάσεις δεδομένων. 
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9.1.3 Περιγραφή διαδικασιών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των στοιχείων, σε όλα 

τα στάδια της διαδικασίας. 

9.2 Μετά από σχετικό αίτημα, ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ τα κείμενα 

παραπομπών του εγχειριδίου της προηγούμενης παραγράφου. Ο Διαχειριστής 

υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις της ΡΑΕ σχετικά με τα κείμενα αυτά, 

καθώς και με τις διαδικασίες και τα συστήματα της προηγούμενης παραγράφου, ενώ σε 

περίπτωση τροποποίησής τους, επικαιροποιεί το σχετικό εγχειρίδιο και το επανυποβάλει 

στη ΡΑΕ. 

9.3 Ο Διαχειριστής υποβάλει στη ΡΑΕ έκθεση υπολογισμού απωλειών για κάθε Έτος 

Υπολογισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 9.4, βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος: 

9.3.1 Έκθεση Προσωρινού Υπολογισμού Απωλειών έως την 30η Σεπτεμβρίου του έτους που 

έπεται του Έτους Υπολογισμού. 

9.3.2 Έκθεση Οριστικού Υπολογισμού Απωλειών έως την 30η Ιουνίου του τρίτου έτους που 

έπεται του Έτους Υπολογισμού. 

9.4 Η Έκθεση Προσωρινού Υπολογισμού Απωλειών και η Έκθεση Οριστικού Υπολογισμού 

Απωλειών έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο: 

9.4.1 Τα δεδομένα του ακόλουθου πίνακα, με ανάλυση ανά μήνα, και υπολογισμό των 

απωλειών ενέργειας, σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 8: 

Μέγεθος Περιγραφή Επίπεδο ανάλυσης στοιχείων 

 
Εισερχόμενη ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ 

από ΕΣΜΗΕ 

σύνολο για όλα τα σημεία σύνδεσης 

 
Εισερχόμενη ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ από 

εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες 

στο ΕΔΔΗΕ 

σύνολο κατά επίπεδο τάσης 

 
Εισερχόμενη ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ από 

λοιπά δίκτυα διανομής 

ανά σημείο σύνδεσης 

 
Εξερχόμενη ενέργεια από ΕΔΔΗΕ 

προς ΕΣΜΗΕ 

σύνολο για όλα τα σημεία σύνδεσης 

 
Εξερχόμενη ενέργεια από ΕΔΔΗΕ προς 

εγκαταστάσεις κατανάλωσης συνδεδεμένες 

στο ΕΔΔΗΕ 

σύνολο κατά επίπεδο τάσης 

 
Εξερχόμενη ενέργεια από ΕΔΔΗΕ 

προς λοιπά δίκτυα διανομής 

ανά σημείο σύνδεσης 

9.4.2 Τα ακόλουθα δεδομένα με ανάλυση ανά επίπεδο τάσης και ανά μήνα: 

9.4.2.1 Συνολικό πλήθος ενεργών μετρητών φορτίου/παραγωγής που εκπροσωπήθηκαν από 

Προμηθευτές/Παραγωγούς για τουλάχιστον μία (1) ημέρα εντός του μήνα. 
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9.4.2.2 Πλήθος μετρητών φορτίου/παραγωγής που περιλήφθηκαν στον υπολογισμό απωλειών 

βάσει Δεδομένων Μέτρησης τα οποία προέκυψαν από πρωτογενείς μετρήσεις. 

9.4.2.3 Ποσότητες έγχυσης και απορρόφησης ενέργειας στο Δίκτυο που συμπεριλήφθηκαν βάσει 

Δεδομένων Μέτρησης που προέκυψαν κατ’ εκτίμηση, λόγω μη διαθεσιμότητας 

πρωτογενών μετρήσεων, και το αντίστοιχο πλήθος μετρητών φορτίου/παραγωγής. 

9.5 Ο Οριστικός Υπολογισμός Απωλειών κάθε έτους συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου από 

ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

9.5.1 Διορίζεται από τον Διαχειριστή προκειμένου να διατυπώσει γνώμη σχετικά την ορθότητα 

του Οριστικού Υπολογισμού Απωλειών, σύμφωνα με τους κανόνες του Κανονισμού και 

τις απαιτήσεις που περιγράφονται ακολούθως στην παράγραφο 9.6. 

9.5.2 Διαθέτει εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων επιδόσεων, λειτουργίας ή διασφάλισης 

ποιότητας και τη διεξαγωγή δειγματοληψίας δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

9.5.3 Διαθέτει σχετικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τα 

συστήματα πληροφορικής, όπως σχετίζονται με τον έλεγχο. 

9.5.4 Κατανοεί τις διαδικασίες, τους κανόνες και τις μεθοδολογίες στις οποίες βασίζονται τα 

δεδομένα οριστικού υπολογισμού των απωλειών ενέργειας και η επεξεργασία τους, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

9.5.5 Είναι διαθέσιμη για συζήτηση με τον Διαχειριστή και τη ΡΑΕ, επί ζητημάτων που 

σχετίζονται με τους ελέγχους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και ιδίως στην περίπτωση 

που η έκθεση ελέγχου επισημαίνει ελλείψεις ή αδυναμίες στις ελεγμένες πληροφορίες και 

διαδικασίες. 

9.6 Η έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

9.6.1 Αναφορά των ελέγχων που διενεργήθηκαν (π.χ. δεδομένα και μεθοδολογίες ελέγχου), 

ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα, πορίσματα, παρατηρήσεις και προτάσεις του 

ανεξάρτητου ελεγκτή και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την αξιολόγηση της 

εγκυρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων. 

9.6.2 Συμπέρασμα σχετικά με το αν ο ελεγκτής έχει οποιονδήποτε λόγο να πιστεύει ότι τα 

δεδομένα οριστικού υπολογισμού των απωλειών δεν αντανακλούν ορθά, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό. 

9.7 Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να διασφαλίζει την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του μηχανισμού, η ΡΑΕ δύναται: 

9.7.1 Να διενεργεί οποτεδήποτε περαιτέρω έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων, των 

διαδικασιών και των συστημάτων του Διαχειριστή. 

9.7.2 Να προβαίνει αιτιολογημένα και μετά από διαβούλευση με τον Διαχειριστή, σε διόρθωση 

ή εκτίμηση ποσοτήτων έγχυσης ή απορρόφησης ενέργειας ή του επιπέδου απωλειών 

ενέργειας στο πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
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των ελέγχων, περιλαμβανομένων των ελέγχων του ανεξάρτητου ελεγκτή, τη γνώμη του 

Διαχειριστή και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο θεωρεί σκόπιμο. 

9.7.3 Να αναστέλλει την ενσωμάτωση στο Απαιτούμενο Έσοδο πληρωμών που προκύπτουν 

βάσει απωλειών ενέργειας συγκεκριμένου έτους, εφόσον κρίνει αιτιολογημένα ότι τα 

σχετικά υποβαλλόμενα στοιχεία δεν πληρούν τις απαιτήσεις εγκυρότητας και έως ότου 

αυτό πάψει να ισχύει. 

10 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

10.1 Οι πληρωμές που ενσωματώνονται στο Απαιτούμενο Έσοδο ως αποτέλεσμα εφαρμογής 

του μηχανισμού, μετακυλίονται στους καταναλωτές του Δικτύου αποκλειστικά μέσω του 

σκέλους ενέργειας των χρεώσεων χρήσης Δικτύου. Τα σχετικά ποσά χρέωσης (θετικές 

πληρωμές) ή πίστωσης (αρνητικές πληρωμές) επιμερίζονται μεταξύ καταναλωτών μέσης και 

χαμηλής τάσης αναλογικά προς την επιβάρυνσή τους με το κόστος των απωλειών ενέργειας 

στο Δίκτυο. Διευκρινίζεται ότι λοιποί επιμερισμοί του Απαιτούμενου Εσόδου μεταξύ 

κατηγοριών καταναλωτών, οι οποίοι εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των χρεώσεων 

χρήσης Δικτύου βάσει της σχετικής μεθοδολογίας του Κώδικα, δεν εφαρμόζονται στις 

πληρωμές του μηχανισμού. 

10.2 Η επιβάρυνση των καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης με το κόστος των απωλειών 

ενέργειας στο Δίκτυο είναι ανάλογη της προσαύξησης των τελικών καταναλώσεων ανά 

επίπεδο τάσης λόγω απωλειών, προκειμένου αυτές να ανάγονται στο σημείο εκκαθάρισης 

της αγοράς. Η επιβάρυνση προσδιορίζεται βάσει των συντελεστών προσαύξησης που 

καθορίζονται κατά το άρθρο 136 του Κώδικα και οι οποίοι ισχύουν το έτος για το οποίο 

υπολογίζεται το Απαιτούμενο Έσοδο και οι χρεώσεις χρήσης Δικτύου. Σε περίπτωση μη 

διαθεσιμότητας συντελεστών προσαύξησης για το έτος αυτό, χρησιμοποιούνται οι 

συντελεστές του πλέον πρόσφατου διαθέσιμου έτους. 

10.3 Για την εφαρμογή των ανωτέρω για ένα έτος, ο Διαχειριστής εφαρμόζει τα εξής βήματα κατά 

τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης δικτύου: 

10.3.1 Υπολογίζονται τα ποσά πληρωμών που επιμερίζονται στους καταναλωτές μέσης και 

χαμηλής τάσης, αναλογικά προς την επιβάρυνση της κάθε κατηγορίας με το κόστος 

απωλειών δικτύου5. 

10.3.2 Υπολογίζονται μοναδιαίες πληρωμές (€/MWh) για τους καταναλωτές μέσης και χαμηλής 

τάσης του Δικτύου ως το πηλίκο του αντίστοιχου ποσού πληρωμής προς την αντίστοιχη 

προβλεπόμενη κατανάλωση, μη περιλαμβανομένων κατηγοριών καταναλωτών και 

καταναλώσεων που εξαιρούνται της επιβολής χρεώσεων χρήσης Δικτύου. 

10.3.3 Οι μοναδιαίες πληρωμές που υπολογίζονται από το προηγούμενο βήμα προστίθενται 

αλγεβρικά στο σκέλος ενέργειας των αντίστοιχων χρεώσεων χρήσης Δικτύου, οι οποίες 

 
5 Παράδειγμα εφαρμογής με συντελεστές προσαύξησης απόφασης 1022/2017: Προσαύξηση 

καταναλώσεων ΜΤ = 3,77% (=ΣΠΑ_ΜΤ), Προσαύξηση καταναλώσεων ΧΤ = 13,32% 

(=(1+ΣΠΑ_ΜΤ)x(1+ΣΠΑ_ΧΤ)-1), Επιμερισμός πληρωμών σε καταναλωτές ΜΤ = 22% 

(=3,77/(3,77+13,32)), Επιμερισμός πληρωμών σε καταναλωτές ΧΤ = 78% (=13,32/(3,77+13,32)). 
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υπολογίζονται για το ίδιο έτος βάσει του Απαιτούμενου Εσόδου που υπολογίζεται χωρίς 

την ενσωμάτωση των πληρωμών του βήματος 10.3.1. 

10.4 Προς αποφυγή παρανόησης, διευκρινίζεται ότι οι μοναδιαίες πληρωμές και οι 

καταναλώσεις πελατών που αναφέρονται στην παράγραφο 10.3, αφορούν στους 

καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ (Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Ηλεκτρικά Συστήματα ΜΔΝ), μη 

περιλαμβανομένων κατηγοριών καταναλωτών και καταναλώσεων που εξαιρούνται της 

καταβολής χρεώσεων χρήσης Δικτύου, και αποδίδονται στους καταναλωτές αυτούς. 

11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

11.1 Για την εφαρμογή του μηχανισμού καθορίζονται με απόφαση ΡΑΕ πριν την έναρξη της 

περιόδου εφαρμογής και κατόπιν διαβούλευσης, ο χρόνος έναρξης της περιόδου 

εφαρμογής του μηχανισμού και η διάρκειά της (n),  και οι τιμές των παραμέτρων , 

, , , ,  και . 

11.2 Αναφορικά με την παράμετρο  (τιμή βάσης των απωλειών αναφοράς), με την 

απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 

7.2. 

11.3 Τα ανωτέρω καθορίζονται με την Απόφαση Ρύθμισης Διανομής ή με διακριτή απόφαση 

ΡΑΕ τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της περιόδου στην οποία αφορούν. 

12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12.1 Η πρώτη περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2021 και έχει 

διάρκεια τέσσερα (4) έτη. 

12.2 Για τον καθορισμό της τιμής βάσης των απωλειών αναφοράς για την πρώτη περίοδο 

εφαρμογής του μηχανισμού, ως έτος βάσης λαμβάνεται το έτος 2019. Ο υπολογισμός των 

απωλειών του έτους βάσης γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8. Η τιμή βάσης 

καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 11 βάσει Προσωρινού Υπολογισμού 

Απωλειών Ενέργειας για το έτος βάσης και οριστικοποιείται με απόφαση ΡΑΕ μετά την 

έναρξη της περιόδου εφαρμογής, βάσει του Οριστικού Υπολογισμού Απωλειών. Για τον 

καθορισμό της τιμής βάσης δύνανται επιπλέον να λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 7.9. Για τον υπολογισμό της τιμής βάσης της πρώτης περιόδου εφαρμογής του 

μηχανισμού, ο Διαχειριστής υποβάλει στη ΡΑΕ τα ακόλουθα: 

12.2.1 Προσωρινό Υπολογισμό Απωλειών για το έτος 2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8, έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

12.2.2 Οριστικό Υπολογισμό Απωλειών για το έτος 2019, σύμφωνα με την παράγραφο 8, έως 

την 30η Ιουνίου 2022. 
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12.3 Για τον καθορισμό του μοναδιαίου κόστους αναφοράς των απωλειών ενέργειας για την 

πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού σύμφωνα με την παράγραφο 6, λαμβάνονται 

υπόψη πρόσφατα ιστορικά στοιχεία για το συνολικό μεταβλητό κόστος της ενέργειας που 

συναλλάσσεται στη χονδρεμπορική αγορά του ηπειρωτικού συστήματος, συνιστώσες του 

οποίου αποτελούν το κόστος εκκαθαριζόμενης ενέργειας στον Ημερήσιο Ενεργειακό 

Προγραμματισμό, το πρόσθετο κόστος εκκαθαριζόμενης ενέργειας που καλύπτεται από τον 

Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, το κόστος για τις επικουρικές υπηρεσίες ρύθμισης συχνότητας, το 

πρόσθετο κόστος εκκαθάρισης των αποκλίσεων παραγωγής-ζήτησης και το κόστος του 

μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους. 

12.4 Ο Διαχειριστής υποβάλει στη ΡΑΕ Προσωρινό και Οριστικό Υπολογισμό Απωλειών για το 

έτος 2020 σύμφωνα με την παράγραφο 8, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και την 30η 

Ιουνίου 2023 αντίστοιχα. 

 

 


