
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 707 
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρι-

σης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και ειδικότερα 

τις διατάξεις των άρθρων 127, 128 και 140.
2. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχε-
τικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ 
(Β΄ 78/2017), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2 και 138 
και το Κεφάλαιο 30.

4. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/2768/28.2.2018 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή Εγχειριδίων Εφαρμογής 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και ενέργειες προ της έναρ-
ξης της πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου» (υπό στοιχεία 
ΡΑΕ/Ι-233002/28.2.2018).

5. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της από 
28.2.2018 εισήγησης του Διαχειριστή Δικτύου, η οποία 
έλαβε χώρα από 22.3.2018 έως και 30.4.2018 και επί της 
οποίας υπεβλήθησαν σχόλια με τα έγγραφα Ι-236158 και 
Ι-236162 (πρώτη διαβούλευση1).

6. Το υπό στοιχεία Ο-76429/20.3.2019 έγγραφο ΡΑΕ 
σχετικά με παρατηρήσεις ΡΑΕ επί της εισήγησης ΔΕΔ-
ΔΗΕ για τη θέσπιση Εγχειριδίων Εφαρμογής του Κώδικα 
Διαχείρισης Δικτύου.

7. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/8247/12.8.2020 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ στις παρατη-
ρήσεις της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Εγχειριδίου Χρεώσεων 
Χρήσης Δικτύου» (υπό στοιχεία ΡΑΕ/Ι-286976/12.8.2020).

8. Το υπό στοιχεία Ο-85304/8.12.2020 έγγραφο ΡΑΕ 
με θέμα «Διερεύνηση ειδικών θεμάτων εφαρμογής νέας 
μεθοδολογίας για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου».

1 http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/history_new/2018/2203_1.csp,

http://oldsite.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/history_new/2019/2803_lix_ 220318_1.csp

9. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/5364/26.2.2021 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Διερεύνηση ειδικών θεμάτων 
εφαρμογής νέας μεθοδολογίας για τις Χρεώσεις Χρήσης 
Δικτύου» (υπό στοιχεία ΡΑΕ/Ι-297498/26.2.2021).

10. Το υπό στοιχεία Ο-87003/31.3.2021 έγγραφο ΡΑΕ 
με θέμα «Προγραμματισμός για εφαρμογή μεθοδολογί-
ας Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου».

11. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί πρόσθετων 
προτάσεων της Αρχής σχετικά με το Εγχειρίδιο Χρεώσε-
ων Χρήσης Δικτύου, η οποία έλαβε χώρα από 10.5.2021 
έως και 14.6.2021 και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχό-
λια με τα έγγραφα Ι-303332 και Ι-304845 (δεύτερη δια-
βούλευση2).

12. Την υπ’ αρ. 1442/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Τρο-
ποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελλη-
νικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)» 
(B΄ 4747).

13. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρή-
σεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (Β΄ 2773/2015), όπως 
ισχύει.

14. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα απο-
φάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
30 του ν. 4001/2011.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

σκέφθηκε ως εξής: 
Α. Σχετικό κανονιστικό πλαίσιο
Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του 

ν. 4001/2011:
«1. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο οποί-
ος καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ, που υποβάλλει τη γνώ-
μη της στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης 
και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, 
εκδίδει με απόφαση της το τελικό κείμενο του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, το οποίο δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιεί-
ται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος 
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο 
συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του προη-

2 https://www.rae.gr/2021/05/10/δημόσια-διαβούλευση-της-
ραε-στο-πλαίσ/
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γούμενου εδαφίου. 2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του 
Δικτύου καθορίζονται: […] (β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις 
και τα τιμολόγια, σύμφωνα με τα οποία η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 
υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο ΕΔΔΗΕ, στους 
κατόχους άδειας παραγωγής ή τους παραγωγούς που 
εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αυτής, στους 
Προμηθευτές και στους Πελάτες, διασφαλίζοντας την 
πρόσβαση των δικαιουμένων στο ΕΔΔΗΕ κατά τον πλέον 
οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις 
μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του 
ΕΔΔΗΕ. […] (θ) Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης 
με το ΕΔΔΗΕ και χρήσης αυτού, ο τρόπος και τα κριτή-
ρια υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένων 
υπόψη: (αα) της απόδοσης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά τομέα 
δραστηριότητας και (ββ) του Σχεδίου Ανάπτυξης του 
ΕΔΔΗΕ. […] 3. Με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγη-
ση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμο-
γής του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η έκδοση των 
οποίων προβλέπεται στον εν λόγω Κώδικα. 4. Ρυθμίσεις, 
υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για 
την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, απο-
φασίζονται από τη ΡΑΕ μετά από γνώμη της ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΔΔΗΕ ρυθμίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από 
εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.».

Επειδή στο άρθρο 2 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔ-
ΔΗΕ ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντα Κώδικα, καθώς και οι αναγκαίες διαδικασίες 
και μεθοδολογίες υπολογισμών που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του, καθορίζονται στα Εγχειρίδια Εφαρμογής, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κώδικα. 
Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής καταρτίζονται από τον Δια-
χειριστή του Δικτύου και θεσπίζονται με απόφαση της 
ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και δημοσιεύο-
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Ο Διαχειρι-
στής του Δικτύου κατά την κατάρτιση των Εγχειριδίων 
Εφαρμογής λαμβάνει υπόψη διατυπωμένες σχετικές 
απόψεις των Χρηστών και των Προμηθευτών. 3. Για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων στον 
Κώδικα Δικτύου και στα Εγχειρίδια Εφαρμογής, ο Διαχει-
ριστής του Δικτύου δύναται να εκδίδει Τεχνικές Οδηγίες 
Εφαρμογής με τις οποίες ρυθμίζονται τεχνικά θέματα 
λεπτομερειακού χαρακτήρα που δεν έχουν ρυθμιστικό 
περιεχόμενο ή οικονομικό αντίκτυπο στους Χρήστες. 
Οι Οδηγίες αυτές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή Δικτύου, οπότε και άρχεται η εφαρμογή τους 
και κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. 4. Η ΡΑΕ, δύναται να επιβάλει 
την τροποποίηση των Οδηγιών της παρ. 3, εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο.».

Επειδή, συναφώς, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα 
ΕΔΔΗΕ:

«1. Ο Κώδικας και τα Εγχειρίδια Εφαρμογής μπορεί να 
τροποποιούνται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, όταν το 
κρίνει σκόπιμο, βάσει ιδίως της εμπειρίας που αποκτάται 
από την εφαρμογή τους, λόγω αλλαγής του νομοθετικού 
πλαισίου, κατόπιν προτάσεων των Χρηστών του Δικτύου 
και των Προμηθευτών, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του Διαχειριστή του Δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, ζη-

τείται σχετική εισήγηση ή γνώμη του Διαχειριστή του 
Δικτύου και η εν λόγω τροποποίηση του Κώδικα Δικτύου 
τίθεται σε δημόσια διαβούλευση πριν την έγκρισή της. 
[…]».

Επειδή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 127 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, οι αναγκαίες λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου 30 του 
Κώδικα με τίτλο «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου» ρυθμί-
ζονται με το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου, 
το οποίο θεσπίζεται κατά το άρθρο 2 του Κώδικα Δια-
χείρισης του ΕΔΔΗΕ.

Β. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΔΔΗΕ σχετικά με τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου

Επειδή σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των 
Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ, στο Κεφάλαιο 30 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ καθορίζονται γενικές 
αρχές και κατευθύνσεις, κριτήρια και κανόνες για τον 
υπολογισμό αυτόν, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες 
για επιμέρους θέματα. Για την περαιτέρω εξειδίκευση 
των προβλέψεων του Κώδικα και τον καθορισμό των 
αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής της μεθοδολογίας 
προβλέπεται η έκδοση Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης 
Δικτύου.

Επειδή, με το σχετικό 4 ο Διαχειριστής Δικτύου υπέ-
βαλε στη ΡΑΕ εισήγηση για τη θέσπιση του Εγχειριδίου 
Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου. Με την εισήγησή του, ο Δι-
αχειριστής του Δικτύου επεσήμανε επιπλέον ευρήματα 
που προέκυψαν κατά την κατάρτιση του Εγχειριδίου, 
ορισμένα από τα οποία απαιτούν τροποποίηση διατά-
ξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, ο 
Διαχειριστής επεσήμανε και πρότεινε τα ακόλουθα:

α) Την εισαγωγή μίας τρίτης συνιστώσας σταθερής 
χρέωσης ανά μετρητή, καθώς από την ανάλυση των στοι-
χείων κόστους της δραστηριότητας καταδεικνύεται ότι 
ένα τμήμα του πάγιου κόστους δεν εξαρτάται ούτε από 
τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης του καταναλωτή, 
αλλά ούτε και από την καταναλωτική συμπεριφορά του 
και λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόβλεψη που υπάρχει 
στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, όπως άλλωστε 
υποδεικνύεται από τη διάταξη της παρ. 1(γ) του άρθρου 
127. Η εισαγωγή σταθερής χρέωσης ανά μετρητή, η 
οποία θα περιλαμβάνει κόστη μέτρησης και εξυπηρέ-
τησης πελατών, συμβάλλει στην οικονομικά ορθότερη 
κατανομή των χρεώσεων μεταξύ παγίου, μεταβλητού 
και σταθερού σκέλους, καθώς και στον δίκαιο επιμερι-
σμό των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) μεταξύ των 
Κατηγοριών Καταναλωτών.

β) Ο συντελεστής ισχύος να λαμβάνεται υπόψη και για 
τον καθορισμό των Μοναδιαίων Πάγιων Χρεώσεων, για 
την πληρέστερη αποτύπωση της επίπτωσης της άερ-
γου ισχύος στις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, ιδίως υπό 
το πρίσμα της σημαντικής αλλαγής στην κατανομή των 
χρεώσεων μεταξύ πάγιου και μεταβλητού σκέλους.

γ) Τον καθορισμό των περιόδων αιχμής φορτίου του 
δικτύου σε μηνιαία βάση, προκειμένου να περιορίζεται ο 
κίνδυνος αποφυγής σημαντικού μέρους των χρεώσεων 
από καταναλωτές με ωριαία μέτρηση μέσω αναστολής 
λειτουργίας κατά τις ώρες αιχμής, με συνέπεια τη μετα-
κύλιση δυσανάλογα υψηλού κόστους του δικτύου σε 
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καταναλωτές άλλων κατηγοριών, για τους οποίους δεν 
υφίσταται δυνατότητα υπολογισμού της χρέωσης χρή-
σης δικτύου βάσει της ισχύος που απορροφούν τις ώρες 
αιχμής του φορτίου του Δικτύου.

Επειδή, η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης την 
οποία διεξήγαγε επί της εισήγησης του Διαχειριστή Δι-
κτύου (σχετικό 5), λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέ-
σματά της, υπέβαλε στον Διαχειριστή Δικτύου παρα-
τηρήσεις και κατευθύνσεις για περαιτέρω διερεύνηση 
ορισμένων θεμάτων, με στόχο τη βελτίωση επιμέρους 
τμημάτων της μεθοδολογίας (σχετικό 6). Επί των πα-
ρατηρήσεων αυτών ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέ-
βαλε στη ΡΑΕ (σχετικό 7) τις προτάσεις του. Κατά την 
περαιτέρω επεξεργασία της εισήγησης του Διαχειριστή 
Δικτύου, η ΡΑΕ ζήτησε και έλαβε πρόσθετα στοιχεία και 
πληροφόρηση από τον Διαχειριστή αναφορικά με ειδικά 
θέματα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (σχετικά 
8, 9 και 10).

Επειδή, η ΡΑΕ, κατόπιν επεξεργασίας των υποβλη-
θέντων στοιχείων και εισηγήσεων, προέβη σε δεύτερη 
δημόσια διαβούλευση (σχετικό 11) επί προτάσεών της 
σχετικά με τροποποιήσεις στη μεθοδολογία για τον υπο-
λογισμό των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Κεφάλαιο 30 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και σχέδιο Εγχειριδίου 
Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου), καθώς και σχετικά με ορι-
σμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της.

Επειδή η εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου για το Εγ-
χειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου περιλαμβάνει ρητές 
προβλέψεις για τον τρόπο επιμερισμού του εσόδου και 
τις αντίστοιχες κλείδες επιμερισμού, για τους τύπους των 
μοναδιαίων χρεώσεων και για τον τρόπο υπολογισμού 
τους. Οι προβλέψεις αυτές είτε δεν περιλαμβάνονται 
στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ ή δεν περιγράφο-
νται με επαρκή σαφήνεια. Οι προβλέψεις αυτές κρίνονται 
συμβατές με τις γενικές αρχές που περιλαμβάνονται στον 
Κώδικα και προάγουν την κοστοστρέφεια των Χρεώσεων 
Χρήσης Δικτύου.

Επειδή στην εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου για το 
Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου προβλέπονται 
Κατηγορίες Καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης με 
Τηλεμετρούμενους Ωριαίους Μετρητές (Κατηγορίες ΧΧΔ 
Καταναλωτών 7 και 9). Βάσει της εισήγησης αυτής, στις 
εν λόγω κατηγορίες περιλαμβάνονται Καταναλωτές δια-
φορετικών χρήσεων ενέργειας (βιομηχανικοί, εμπορικοί, 
ΦΟΠ, λοιποί μη αγροτικοί πελάτες). Λόγω των διαφορε-
τικών τελικών χρήσεων ενέργειας, οι καταναλωτές αυτοί 
πιθανόν διαθέτουν ουσιωδώς διαφορετικές καμπύλες 
διακύμανσης φορτίου, περίπτωση στην οποία ενδέχεται 
να προκαλούν διαφορετική επιβάρυνση στο κόστος του 
Δικτύου. Σύμφωνα όμως με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
130 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, προβλέπεται 
ότι κριτήριο για την ένταξη καταναλωτών στην ίδια κα-
τηγορία αποτελεί η παρόμοια επιβάρυνση στο κόστος 
του Δικτύου, καθώς και ότι οι κατηγορίες ορίζονται βάσει 
των χαρακτηριστικών χρονικής διακύμανσης της ζήτη-
σης των εγκαταστάσεων των Καταναλωτών και ιδίως 
της ισχύος την οποία απορροφούν από το Δίκτυο κατά 
τις ώρες αιχμής του φορτίου του Δικτύου, όπως αυτή 

(η χρονική διακύμανση) προσδιορίζεται βάσει μετρού-
μενων ή εκτιμώμενων καμπυλών φορτίου. Επί της ου-
σίας, ωστόσο, η ένταξη Καταναλωτών με διαφορετικές 
καμπύλες διακύμανσης φορτίου στην ίδια Κατηγορία 
ΧΧΔ Καταναλωτών με Ωριαία Μέτρηση δεν στρεβλώνει 
τον επιμερισμό του κόστους του Δικτύου μεταξύ των 
Χρηστών της Κατηγορίας ή μεταξύ διαφορετικών Κατη-
γοριών, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο κάθε Κατα-
ναλωτή που εντάσσεται στις Κατηγορίες αυτές μετράται 
σε ωριαία βάση. Λόγω των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίο 
να προβλεφθεί στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου η 
δυνατότητα ένταξης Καταναλωτών με εν γένει διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά χρονικής διακύμανσης ζήτησης 
ισχύος στην ίδια Κατηγορία ΧΧΔ Καταναλωτών με Ωριαία 
Μέτρηση, εφόσον δεν κρίνεται αναγκαία η κατάταξη 
των Καταναλωτών αυτών σε διακριτές κατηγορίες για 
άλλους λόγους.

Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, 
τις προτάσεις του Διαχειριστή, καθώς και τις απόψεις που 
κατατέθηκαν στις δημόσιες διαβουλεύσεις (σχετικά 5 και 
11), κρίνει σκόπιμη την τροποποίηση και συμπλήρωση 
των διατάξεων του Κεφαλαίου 30 του Κώδικα Διαχείρι-
σης του ΕΔΔΗΕ σχετικά με τον καθορισμό των Χρεώσεων 
Χρήσης Δικτύου, ως ακολούθως:

α) Να συμπληρωθούν οι διατάξεις σχετικά με τον δι-
αχωρισμό των στοιχείων κόστους του δικτύου και τον 
επιμερισμό του Απαιτούμενου Εσόδου, προβλέποντας 
δυνατότητα εξειδίκευσης και καθορισμού του διαχωρι-
σμού των στοιχείων κόστους στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων 
Χρήσης Δικτύου αλλά και με διακριτή απόφαση ΡΑΕ, κα-
τόπιν εισήγησης Διαχειριστή, καθώς και τον καθορισμό 
κατάλληλων κλειδών επιμερισμού για τις διαφορετικές 
συνιστώσες του κόστους του δικτύου και των χρεώσε-
ων χρήσης (σταθερή, πάγια, μεταβλητή) στο Εγχειρίδιο 
Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου.

β) Να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με τις 
συνιστώσες της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου, εισάγοντας 
ρητά συνιστώσα σταθερής χρέωσης ανά μετρητή, δια-
κρίνοντας την Μοναδιαία Πάγια Χρέωση βάσει συμφω-
νημένης ισχύος και βάσει μέσου φορτίου στην αιχμή, 
περιλαμβάνοντας τον συντελεστή ισχύος ως παράγοντα 
της Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης και διατυπώνοντας εκ 
νέου το σύνολο των βασικών μαθηματικών σχέσεων 
υπολογισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων και των πο-
σών χρέωσης.

γ) Να προβλεφθεί η δυνατότητα ένταξης Καταναλω-
τών με εν γένει διαφορετικά χαρακτηριστικά χρονικής 
διακύμανσης ζήτησης ισχύος στην ίδια Κατηγορία ΧΧΔ 
Καταναλωτών με Ωριαία Μέτρηση, εφόσον δεν κρίνεται 
αναγκαία η κατάταξη των Καταναλωτών αυτών σε δια-
κριτές κατηγορίες για άλλους λόγους.

δ) Να γενικευθεί η διαδικασία καθορισμού Κατηγοριών 
ΧΧΔ Καταναλωτών με απόφαση ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης 
Διαχειριστή Δικτύου και να προβλεφθεί δυνατότητα 
τροποποίησης των Κατηγοριών εντός της Ρυθμιστικής 
Περιόδου Διανομής, με την ίδια διαδικασία. Η ισχύουσα 
ρύθμιση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (παρ. 1 του 
άρθρου 134), σύμφωνα με την οποία οι Κατηγορίες ΧΧΔ 
Καταναλωτών καθορίζονται με την απόφαση Ρύθμισης 
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Διανομής και δεν δύνανται να τροποποιούνται εντός 
της Ρυθμιστικής Περιόδου Διανομής κρίνεται εξαιρετικά 
περιοριστική, ενώ η αποκλειστική συσχέτιση της δια-
δικασίας με την απόφαση Ρύθμισης Διανομής κρίνεται 
μη λειτουργική και, σε κάθε περίπτωση, δεν εξυπηρετεί 
κάποιο σκοπό.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κώδικα Διαχεί-
ρισης του ΕΔΔΗΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του με την υπ’ αρ. 534/2021 (Β΄ 3292) απόφαση της ΡΑΕ, 
ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την τιμολόγηση και 
καταβολή Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Καταναλωτών και 
Παραγωγών καθορίζονται Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης 
Δικτύου. Ωστόσο, η εισήγηση του Διαχειριστή για το ως 
άνω Εγχειρίδιο δεν περιελάβανε ειδικότερες ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή του άρθρου, δεδομένου ότι η εξουσι-
οδότηση για την ενσωμάτωση των προβλέψεων αυτών 
στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου καθορίστηκε 
μετά το χρόνο υποβολής της εισήγησης του Διαχειριστή 
Δικτύου. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
του Διαχειριστή Δικτύου στο πλαίσιο της δεύτερης δη-
μόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ (σχετικό 11), καθώς και 
το γεγονός ότι σχετικές διατάξεις προβλέπονται σήμερα 
στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης (σχετικό 13), κρίνεται αναγκαία η τροπο-
ποίηση της υποπαρ. (β) της παρ. 6 του άρθρου 138 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ώστε να προβλεφθεί 
μεταβατικά η διατήρηση σε ισχύ των αντίστοιχων δι-
ατάξεων του Κεφαλαίου 9 του Εγχειρίδιου Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης και μετά τη 
θέσπιση του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, 
μέχρι την ενσωμάτωση στο Εγχειρίδιο αυτό αντίστοι-
χων διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κώδικα, 
αποφασίζει:

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά την παρ. 1 
του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, 
όπως ισχύουν, για την τροποποίηση διατάξεων του Κώ-
δικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (Β΄ 78/2017) ως ακολούθως:

α. Στο τέλος της υποπαρ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 
130 προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε Κατηγορίες Καταναλωτών με ωριαία μέτρηση ζή-
τησης είναι δυνατό να περιλαμβάνονται Καταναλωτές 
με εν γένει διαφορετικά χαρακτηριστικά χρονικής δια-
κύμανσης της ζήτησης ισχύος, εφόσον δεν κρίνεται ανα-
γκαία η κατάταξη των Καταναλωτών αυτών σε διακριτές 
κατηγορίες για άλλους λόγους.».

β. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 130 
αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Οι κλείδες επιμερισμού καθορίζονται ώστε να αντα-
νακλούν τις παραμέτρους που κυρίως επηρεάζουν κάθε 
συνιστώσα κόστους του Δικτύου, και δύνανται να είναι 
διαφορετικές για κάθε συνιστώσα. Οι κλείδες επιμερι-
σμού δύνανται να αντιστοιχούν στο Μέσο Φορτίο στην 
Αιχμή της ομάδας των Καταναλωτών κάθε κατηγορίας, 
όπως αυτό υπολογίζεται κατά το άρθρο 133, στη συνολι-
κή κατανάλωση ενέργειας από κάθε Κατηγορία Κατανα-
λωτών ή στον αριθμό των μετρητών έκαστης Κατηγορί-
ας. Οι κλείδες που χρησιμοποιούνται για τον επιμερισμό 
διαφορετικών συνιστωσών κόστους του Δικτύου, καθώς 

και η πλήρης και ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού του 
συνολικού ποσού χρέωσης των Καταναλωτών έκαστης 
Κατηγορίας (j) για το έτος (i), συμβολιζόμενου ως RR(L)j-i,
καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης του 
Δικτύου.».

γ. Οι παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 131 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«1. Το συνολικό ποσό χρέωσης των Καταναλωτών κάθε 
Κατηγορίας ΧΧΔ Καταναλωτών (j) για το έτος (i), RR(L)j-i 
το οποίο υπολογίζεται κατά το άρθρο 130, διαχωρίζεται 
για κάθε κατηγορία Καταναλωτών, στα εξής σκέλη:

(α) Ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το μέ-
ρος του κόστους του Δικτύου, το οποίο είναι ανεξάρτη-
το από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων των 
Χρηστών και ειδικότερα από τις ποσότητες ενέργειας 
που αυτές απορροφούν από το Δίκτυο, συμβολιζόμενο 
με RR(L)constj-i. Περιλαμβάνει τις αποσβέσεις, το κόστος 
των απασχολούμενων κεφαλαίων, και τις σταθερές δα-
πάνες εκμετάλλευσης του Διαχειριστή του Δικτύου που 
δεν εξαρτώνται από τη διακινούμενη ενέργεια επί του 
Δικτύου, όπως είναι οι σταθερές δαπάνες λειτουργίας και 
συντήρησης του Δικτύου, οι σταθερές δαπάνες επιχειρη-
σιακών και διοικητικών υποστηρικτικών λειτουργιών κ.ά.

(β) Ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το μέ-
ρος του κόστους του Δικτύου, το οποίο αφορά στο δια-
χειριστικό κόστος που σχετίζεται με την ύπαρξη συνδε-
δεμένων Χρηστών, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά 
και τη συμπεριφορά των εγκαταστάσεών τους, όπως για 
παράδειγμα το κόστος μετρήσεων και το κόστος εξυπη-
ρέτησης χρηστών, συμβολιζόμενο με RR(L)fixj-i.

(γ) Ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το 
μέρος του κόστους του Δικτύου, το ύψος του οποίου 
εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστά-
σεων των Χρηστών και ειδικότερα από τις ποσότητες 
ενέργειας που αυτές απορροφούν από το Δίκτυο, συμ-
βολιζόμενο με RR(L)varj-i. Περιλαμβάνει τις μεταβλητές 
δαπάνες εκμετάλλευσης του Διαχειριστή του Δικτύου, 
όπως το κόστος αποκατάστασης βλαβών που προκα-
λούνται στο Δίκτυο από τη λειτουργία εγκαταστάσεων 
Χρηστών, τις μεταβλητές δαπάνες λειτουργίας και συντή-
ρησης στοιχείων του Δικτύου, το κόστος των αποδεκτών 
απωλειών ενέργειας κ.ά.

Ο ανωτέρω διαχωρισμός των στοιχείων κόστους του 
Δικτύου μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιείται επί 
του συνόλου των χρεώσεων RR(L)πρωτ-i και RR(L)δευτ-i 
της παρ. (2) του άρθρου 129.

2. Ο διαχωρισμός των στοιχείων κόστους της δραστη-
ριότητας εξειδικεύεται περαιτέρω στο Εγχειρίδιο Χρε-
ώσεων Χρήσης Δικτύου και δύναται να καθορίζεται με 
απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή 
Δικτύου.

3. Για κάθε Κατηγορία ΧΧΔ Καταναλωτών υπολογίζο-
νται οι εξής συνιστώσες μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης 
του Δικτύου:

(α) Η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση, μέσω της οποία κα-
λύπτεται το ποσό RR(L)constj-i, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. (4) του παρόντος άρθρου.

(β) Η Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση, μέσω της οποίας 
καλύπτεται το ποσό RR(L)fixj-i, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. (4) του παρόντος άρθρου.
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(γ) Η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση, μέσω της οποία καλύπτεται το ποσό RR(L)varj-i, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. (5) του παρόντος άρθρου.

4. Για τις Κατηγορίες ΧΧΔ Καταναλωτών (j) χωρίς Τηλεμετρούμενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, η Μοναδιαία Πάγια 
Χρέωση υπολογίζεται βάσει της μέγιστης δυνατότητας των Καταναλωτών της Κατηγορίας για απορρόφηση ισχύος 
από το Δίκτυο. Η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για την Κατηγορία ΧΧΔ Καταναλωτών (j) χωρίς Τηλεμετρούμενο Ωριαίο 
Μετρητή Φορτίου και το έτος (i), ΜΠΧj-i σε €/kVA ανά έτος, υπολογίζεται ως εξής:

RR const
 

 : 
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ε. Η παρ. 1 του άρθρου 134 αντικαθίστανται ως ακο-
λούθως:

«1. Οι Περίοδοι Αιχμής Φορτίου του Δικτύου και οι 
Κατηγορίες Καταναλωτών για τη Χρέωση Χρήσης του 
Δικτύου καθορίζονται με απόφαση ΡΑΕ, μετά από ει-
σήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου και ισχύουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης Ρυθμιστικής Περιόδου 
Διανομής. Οι Περίοδοι Αιχμής Φορτίου του Δικτύου και 
οι Κατηγορίες Καταναλωτών για τη Χρέωση Χρήσης του 
Δικτύου δύνανται να τροποποιούνται εντός της Ρυθμι-
στικής Περιόδου με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγη-
ση του Διαχειριστή του Δικτύου.».

στ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 134 αντι-
καθίστανται ως ακολούθως:

«2. Οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου που ισχύ-
ουν για κάθε Κατηγορία ΧΧΔ Καταναλωτών κατά το έτος 
(i), εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης 

του Διαχειριστή του Δικτύου, η οποία υποβάλλεται έως 
την 30η Οκτωβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους.».

ζ. Η υποπαρ. (β) της παρ. 6 του άρθρου 138 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«(β) Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 9 ισχύουν και εφαρμό-
ζονται μέχρι την ενσωμάτωση των αντίστοιχων διατάξε-
ων στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, σύμφωνα 
με το άρθρο 135.».

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Αρχής.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
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του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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