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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής
1. Αντικείµενο του παρόντος Εγχειριδίου αποτελούν οι Χρεώσεις, οι οποίες
επιβάλλονται στους Χρήστες του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ), ως αντίτιµο για τη χρήση του ∆ικτύου. Σκοπός του
Εγχειριδίου είναι να εισαγάγει τις έννοιες, που σχετίζονται µε τις Χρεώσεις
Χρήσης ∆ικτύου και να περιγράψει τον τρόπο, µε τον οποίο υπολογίζονται
οι Χρεώσεις αυτές, για Καταναλωτές και Παραγωγούς, καθώς και τον τρόπο
καταβολής τους.
2. Το παρόν Εγχειρίδιο έχει καταρτιστεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ, ως ∆ιαχειριστή του
Ε∆∆ΗΕ, µε βάση τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ (εφεξής «Κώδικας
∆ιαχείρισης ∆ικτύου» ή «Κ∆∆» ή «Κώδικας»), και ειδικότερα τα άρθρα 2
και 138 αυτού, τα οποία προβλέπουν το πλαίσιο έκδοσης, από το
∆ιαχειριστή, Εγχειριδίων για την εφαρµογή του Κώδικα, καθώς και το
Κεφάλαιο 30 του Κώδικα το οποίο αφορά ειδικότερα τις Χρεώσεις Χρήσεις
∆ικτύου.
3. Για την κατάρτιση του παρόντος Εγχειριδίου έχουν ληφθεί υπόψη, κατά µη
δεσµευτικό τρόπο, όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και οι
Αποφάσεις της ΡΑΕ που έχουν εκδοθεί για τον καθορισµό των Χρεώσεων
Χρήσης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το
παρελθόν.
4. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος Εγχειριδίου θα
εξειδικευτούν περαιτέρω σε σχετική Οδηγία Εφαρµογής.
Άρθρο 2: Βασικοί Ορισµοί
1. Αναφέρονται οι παρακάτω βασικοί ορισµοί, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο
παρόν Εγχειρίδιο, σύµφωνα µε το Νόµο 4001/2011 και τον Κώδικα
∆ιαχείρισης ∆ικτύου:
α. Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ), εφεξής
«∆ίκτυο»: το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ ΑΕ που
είναι εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο αποτελείται
από γραµµές µέσης και χαµηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραµµές και εγκαταστάσεις
υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το ∆ίκτυο, εκτός
από το δίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ
µέσω των υποσταθµών υψηλής τάσης και µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο
µεταξύ Συστήµατος και ∆ικτύου αποτελεί το διακοπτικό µέσο που
βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του µετασχηµατιστή ισχύος του
υποσταθµού και το οποίο αποτελεί στοιχείο του ∆ικτύου. Για τις
περιοχές, στο δίκτυο διανοµής των οποίων ανήκουν γραµµές ΥΤ, το
όριο µεταξύ συστήµατος και δικτύου διανοµής καθορίζεται µε απόφαση
της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση των ∆ιαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του
Ε∆∆ΗΕ και γνώµη των Κυρίων του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ.
β. ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο: το τµήµα του Ε∆∆ΗΕ το οποίο συνδέεται
ηλεκτρικά µε το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ).
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γ. Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά: τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας των
οποίων το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το
Σύστηµα Μεταφοράς και το ∆ίκτυο ∆ιανοµής της ηπειρωτικής χώρας.
δ. ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το
οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου, την
παροχή πρόσβασης σε Χρήστες που συνδέονται σε αυτό και, αν είναι
αναγκαίο, την ανάπτυξη του δικτύου διανοµής σε µία δεδοµένη περιοχή
και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα δίκτυα διανοµής
και συστήµατα µεταφοράς, και για τη µακροπρόθεσµη ικανότητα του
δικτύου να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση υπηρεσιών διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας. Βάσει του ν. 4001 και της Άδειας που εξέδωσε η
ΡΑΕ µε την υπ. αρ. 83/2014 απόφασή της, διαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ έχει
οριστεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ.
ε. Χρήστης του ∆ικτύου (ή «Χρήστης»):
i. Κάθε κύριος ή χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης η οποία συνδέεται
στο ∆ίκτυο προκειµένου να τροφοδοτείται από αυτό (εφεξής
«Καταναλωτής»).
ii. Κάθε κύριος εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
συνδέεται στο ∆ίκτυο προκειµένου να εγχέει ενέργεια σε αυτό
(εφεξής «Παραγωγός»). Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας είναι κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
iii. Κάθε Αυτοπαραγωγός η εγκατάσταση του οποίου συνδέεται στο
∆ίκτυο, ως Καταναλωτής και ως Παραγωγός.
iv. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν αιτηθεί τη σύνδεση των εγκαταστάσεών
τους στο ∆ίκτυο.
στ. Προµηθευτής: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
ζ. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Οι µη ορυκτές ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια
κυµάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιοµάζα, τα αέρια που εκλύονται
από χώρους υγειονοµικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισµού, τα βιοαέρια, η γεωθερµική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια
που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς.
η. Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το
οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια.
θ. Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς (ΣΜΙ): Για Καταναλωτές, η ανώτατη τιµή
της φαινόµενης ισχύος που δικαιούται να απορροφά ένας Καταναλωτής
και ο ∆Ε∆∆ΗΕ υποχρεούται να την παρέχει, όπως αυτή αναφέρεται στη
σχετική σύµβαση σύνδεσης. Για Παραγωγούς, η ανώτατη τιµή της
ενεργού ισχύος που δικαιούται να εγχέει ένας Παραγωγός και ο ∆Ε∆∆ΗΕ
υποχρεούται να απορροφά, όπως αυτή αναφέρεται στη σχετική
σύµβαση σύνδεσης.
ι. Πρωτεύον ∆ίκτυο: Τα τµήµατα του ∆ικτύου που λειτουργούν υπό
υψηλή τάση ή µέση τάση
ια. ∆ευτερεύον ∆ίκτυο: Τα τµήµατα του ∆ικτύου που λειτουργούν υπό
χαµηλή τάση
ιβ. Ωριαίος Μετρητής: Τηλεµετρούµενος µετρητής κατανάλωσης, του
οποίου οι ενδείξεις συλλέγονται από σύστηµα αποµακρυσµένης
συλλογής Μετρήσεων και ο οποίος καταγράφει διακριτά την
απορροφούµενη ενέργεια από Πελάτες (ΜΤ ή ΧΤ) τουλάχιστον µία φορά
ανά ώρα
5

Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου
ιγ. Μετρητής Ζώνης: Μετρητής κατανάλωσης ο οποίος µετρά την
απορροφούµενη ενέργεια από Πελάτες ΧΤ, και την καταγράφει
σωρευτικά ανά χρονική ζώνη του 24−ώρου, χωρίς όµως τη δυνατότητα
διάκρισης της απορρόφησης ενέργειας ανά ώρα
ιδ. Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου: οι χρεώσεις που επιβάλλονται στους Χρήστες
του ∆ικτύου και αποτελούν το αντίτιµο για τη χρήση του, κατά τα
οριζόµενα στο Κεφάλαιο 30 του Κ∆∆.
Άρθρο 3: Γενικές αρχές Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου
1. Οι Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου, οι οποίες προσδιορίζονται µε βάση τη
µεθοδολογία που περιγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο, εφαρµόζονται και
ισχύουν κατά ενιαίο τρόπο στο σύνολο του Ε∆∆ΗΕ, το οποίο περιλαµβάνει
το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά.
2. Οι Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου διαµορφώνονται και καθορίζονται µε
βάση τις ακόλουθες γενικές αρχές και προϋποθέσεις:
α. Να συλλέγεται το Απαιτούµενο Έσοδο για το έτος στο οποίο
αναφέρονται οι χρεώσεις.
β. Οι χρεώσεις που προκύπτουν για τη χρήση του ∆ικτύου να είναι δίκαιες,
υπό την έννοια ότι οι Χρήστες του ∆ικτύου, που προκαλούν παρόµοιο
κόστος για το ∆ίκτυο, επιβαρύνονται µε παρόµοιες χρεώσεις.
γ. Η δοµή των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου να αντανακλά τις
παραµέτρους που προκαλούν κόστος στο ∆ίκτυο, καθώς και τη σχετική
τους βαρύτητα, και να παρέχει κατάλληλα σήµατα στους Χρήστες. Το
πάγιο τµήµα του κόστους συνδέεται κυρίως µε τη συµφωνηµένη ισχύ ή
τη ζήτηση ισχύος ή ενέργειας των εγκαταστάσεων του Χρήστη κατά τις
ώρες µέγιστης φόρτισης του ∆ικτύου, ενώ το µεταβλητό τµήµα του
κόστους συσχετίζεται µε τη διακινούµενη προς τις εγκαταστάσεις του
Χρήστη ενέργεια. ∆ύναται να υπάρχει σταθερή χρέωση η οποία
συνδέεται µε το διαχειριστικό κόστος που προκαλείται στο ∆ίκτυο λόγω
της ύπαρξης Χρηστών σε αυτό, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά και
τη συµπεριφορά των εγκαταστάσεών τους.
δ. Ο τρόπος προσδιορισµού των µοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης του
∆ικτύου να διατυπώνεται πλήρως και µε σαφήνεια, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται διαφάνεια ως προς τον τρόπο εφαρµογής των παραπάνω
γενικών αρχών.
ε. Ο τρόπος υπολογισµού του ύψους της Χρέωσης Χρήσης του ∆ικτύου να
είναι αντικειµενικός απλός και κατανοητός για τους Χρήστες.
3. Ο υπολογισµός των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου να µπορεί να εφαρµόζεται
µε τυποποιηµένο τρόπο ετησίως από το ∆Ε∆∆ΗΕ, στη βάση αξιόπιστων και
διαθέσιµων δεδοµένων.
Άρθρο 4: Περίοδος εφαρµογής & χρονική ισχύς των Χρεώσεων Χρήσης
∆ικτύου
1. Οι Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου εγκρίνονται µε Απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα
µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο και
εξειδικεύονται σε σχετική Οδηγία Εφαρµογής. Εφαρµόζονται εντός της
Ρυθµιστικής Περιόδου στην οποία αναφέρεται η σχετική Απόφαση της ΡΑΕ
και ισχύουν από την πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από το µήνα
δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

6

Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου
2. Εφόσον η Ρυθµιστική Περίοδος έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1)
έτους, οι Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου δύνανται να διαφοροποιούνται εντός
αυτής, κατ’ εφαρµογή σχετικής Απόφασης της ΡΑΕ.
3. Στην περίπτωση που, στο τέλος µίας Ρυθµιστικής Περιόδου ή της περιόδου
στην οποία αναφέρεται η τελευταία Απόφαση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις
Χρήσης ∆ικτύου, δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχη Απόφαση της ΡΑΕ για τις
Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου της επόµενης περιόδου, η ισχύς των Χρεώσεων
Χρήσης ∆ικτύου, ως αυτές έχουν καθοριστεί µε την τελευταία, χρονικά,
εγκεκριµένη σχετική Απόφαση της ΡΑΕ, παρατείνεται αυτοδικαίως και άνευ
ετέρου µέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης Απόφασης της ΡΑΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ∆Ο ∆ΙΚΤΥΟΥ
Με την Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, την οποία εκδίδει
η ΡΑΕ, καθορίζεται κάθε αναγκαία παράµετρος για τον υπολογισµό του
Επιτρεπόµενου και του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου για τη Ρυθµιστική
Περίοδο ∆ιανοµής στην οποία αναφέρεται η απόφαση αυτή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη Μεθοδολογία Υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου, η οποία
επίσης εκδίδεται από την ΡΑΕ.
Άρθρο 5: Επιτρεπόµενο Έσοδο ∆ικτύου
1. Για τον υπολογισµό του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ικτύου (AR)
συνυπολογίζονται και λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα ακόλουθα:
α. Oι ετήσιες ∆απάνες για Λειτουργία και Συντήρηση.
β. Οι ετήσιες Αποσβέσεις των παγίων
Περιουσιακής Βάσης της διανοµής.

στοιχείων

της

Ρυθµιζόµενης

γ. Μία εύλογη Απόδοση επί των Απασχολούµενων Κεφαλαίων του
∆ικτύου, η οποία υπολογίζεται ως το γινόµενο της αξίας της
Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης της διανοµής, επί το επιτόκιο
απόδοσης, το οποίο εγκρίνει η ΡΑΕ µε βάσει το µεσοσταθµικό κόστος
κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital – WACC) του ∆ικτύου.
δ. Ποσό µείωσης ή προσαύξησης που δύναται να προκύπτει από τον
επιµερισµό, µεταξύ ∆ιαχειριστή και Χρηστών του ∆ικτύου, των
αποτελεσµάτων από την εφαρµογή κινήτρων µείωσης του κόστους την
αµέσως προηγούµενη Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής.
ε. Ποσό µείωσης ή προσαύξησης που δύναται να προκύπτει από την
εξοµάλυνση του Επιτρεπόµενου Εσόδου µεταξύ των ετών της
Ρυθµιστικής Περιόδου ή/και µεταξύ ετών διαφορετικών Ρυθµιστικών
Περιόδων.
2. Για τον υπολογισµό του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ικτύου δεν
λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες λόγω οικονοµικών ανταλλαγµάτων που
καταβάλλει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου σε Χρήστες λόγω παραβιάσεων των
Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων ποιότητας, σε εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 33 και 41 του Κ∆∆, καθώς και λόγω αποζηµιώσεων που
καταβάλλει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου σε Χρήστες για παραβίαση Ορίων
Ολικής Απόδοσης Ποιότητας Εξυπηρέτησης κατά το άρθρο 34 του Κ∆∆.
Άρθρο 6: Απαιτούµενο Έσοδο ∆ικτύου
1. Ως «Απαιτούµενο Έσοδο του ∆ικτύου (RR) ορίζεται το ποσό, το οποίο
πρέπει να ανακτηθεί µέσω των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου. Συµβολίζεται
ως «RRi» για το έτος (i) της Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής και για τον
υπολογισµό του λαµβάνονται υπόψη κατ’ αρχάς τα ακόλουθα:
α. Το Επιτρεπόµενο Έσοδο του ∆ικτύου για το έτος (i).
β. Το αποτέλεσµα κινήτρων για περιορισµό των απωλειών ενέργειας στο
∆ίκτυο κατά το έτος (i-2).
γ. Το αλγεβρικό άθροισµα των εξής παραγόντων: (α) της συνολικής για το
έτος (i-2) καθαρής χρέωσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου λόγω
απόκλισης της Ποιότητας Ενέργειας των Χρηστών σε επίπεδο ∆ικτύου
από την αναµενόµενη, QEi-2, η οποία υπολογίζεται κατά το άρθρο 33, και
8
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(β) της συνολικής ετησίως καθαρής χρέωσης του ∆ιαχειριστή του
∆ικτύου λόγω απόκλισης της Ποιότητας Εξυπηρέτησης προς τους
Χρήστες σε συνολικό επίπεδο από την αναµενόµενη, QSi-2, η οποία
υπολογίζεται κατά το άρθρο 41.
δ. Λοιπά έσοδα κατά το έτος (i-2) τα οποία δεν παγιοποιούνται όπως, ιδίως,
τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών εκµετάλλευσης, καθώς και τυχόν
επιδοτήσεις που αφορούν εκµετάλλευση και γενικά κάθε έσοδο του
∆ιαχειριστή και του Κυρίου του ∆ικτύου από λοιπές δραστηριότητες,
ρυθµιζόµενες ή µη, το κόστος των οποίων δεν διαχωρίζεται λογιστικά και
έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό του Επιτρεπόµενου Εσόδου του
∆ικτύου.
ε. Ποσά
που
προκύπτουν
από
εκκαθάριση
αποκλίσεων
του
προϋπολογισµού λειτουργικών δαπανών και του προϋπολογισµού
δαπανών επενδύσεων παρελθόντων ετών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στη Μεθοδολογία Υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου,
τα οποία δεν έχουν εκκαθαρισθεί κατά τον υπολογισµό του
Απαιτούµενου Εσόδου προηγούµενων ετών.
στ. Ποσά που προκύπτουν από εκκαθάριση διαφορών (υποανάκτησης ή
υπερανάκτησης) µεταξύ του υπολογιζόµενου Απαιτούµενου Εσόδου του
∆ικτύου για παρελθόντα έτη και του συνολικού ποσού που ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου συγκέντρωσε από τις Χρεώσεις Χρήσης του
∆ικτύου για τα έτη αυτά, τα οποία δεν έχουν εκκαθαρισθεί κατά τον
υπολογισµό του Απαιτούµενου Εσόδου προηγούµενων ετών.
2. Το Απαιτούµενο Έσοδο «RR» διαχωρίζεται στο τµήµα εκείνο το οποίο
αφορά και ανακτάται από τους Καταναλωτές, «RR(L)», και το τµήµα εκείνο
το οποίο αφορά και ανακτάται από τους Παραγωγούς, «RR(G)», σύµφωνα
µε τη σχέση:

RR = RR(L) + RR(G)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Άρθρο 7: Αντικείµενο των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου Παραγωγών
Οι Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου Παραγωγών («ΧΧ∆ Παραγωγών) αποσκοπούν
στη συλλογή του Απαιτούµενου Εσόδου RR(G) που αντιστοιχεί στους
Παραγωγούς ΥΤ και ΜΤ, έναντι της χρήσης εγκαταστάσεων ∆ικτύου που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από ορισµένο
Παραγωγό ή οµάδα Παραγωγών. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για
Παραγωγούς ΧΤ, οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται σε αναχωρήσεις ΧΤ
ή/και υποσταθµούς ΜΤ/ΧΤ, οι οποίες δεν εξυπηρετούν Καταναλωτές.
Οι ΧΧ∆ Παραγωγών περιλαµβάνουν το κόστος εργασιών συντήρησης,
αποκατάστασης βλαβών και λοιπών επεµβάσεων επί των εγκαταστάσεων
σύνδεσης Παραγωγών, όπως, ενδεικτικά, το κόστος επιθεώρησης,
προληπτικής ή/και κατασταλτικής συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και
άλλων επεµβάσεων που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία ή
αποκατάσταση των έργων σύνδεσης ενός Παραγωγού στο ∆ίκτυο.
Πραγµατοποιούνται µε βάση µοναδιαίες χρεώσεις ανά τύπο εγκατάστασης
∆ικτύου σύνδεσης του κάθε Παραγωγού.
Άρθρο 8: Επιµερισµός κόστους για εγκαταστάσεις
χρησιµοποιούνται από συστάδα Παραγωγών.

∆ικτύου

που

Ο επιµερισµός του κόστους έργων για την παραπάνω κατηγορία (Α), που
εκτελούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται από συστάδα
Παραγωγών, πραγµατοποιείται µε βάση την Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύ
(ΣΜΙ) Παραγωγής των εγκαταστάσεων κάθε Παραγωγού.
Άρθρο 9: Περαιτέρω εξειδίκευση
Σε Οδηγία Εφαρµογής θα καθοριστεί η µεθοδολογία υπολογισµού των
µοναδιαίων τιµών ΧΧ∆ Παραγωγών ανά τύπο εγκαταστάσεων ∆ικτύου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚAΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Άρθρο 10: Κριτήρια προσδιορισµού Κατηγοριών Καταναλωτών
1. Οι Καταναλωτές κατατάσσονται σε κατηγορίες ως προς τις µοναδιαίες
Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου, κατά τρόπο ώστε σε κάθε κατηγορία να
περιλαµβάνονται
Καταναλωτές
οι
οποίοι,
λόγω
των
βασικών
χαρακτηριστικών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών
τους, αναµένεται ευλόγως ότι επιβαρύνουν το κόστος του ∆ικτύου κατά
παρόµοιο τρόπο. Η συµπεριφορά µίας Κατηγορίας Καταναλωτών, ως
Χρήστες του ∆ικτύου, αποτυπώνεται στην ωριαία διακύµανση της
κατανάλωσής τους («καµπύλη φορτίου Κατηγορίας Καταναλωτών»). Οι
κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι Καταναλωτές αναφέρονται εφεξής
ως «Κατηγορίες Καταναλωτών για τη Χρέωση Χρήσης του ∆ικτύου» ή
«Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών».
2. Η διάκριση των Κατηγοριών ΧΧ∆ Καταναλωτών γίνεται µε βάση:
α. Το επίπεδο τάσης σύνδεσης των Καταναλωτών.
β. Η χρήση της σύνδεσης των Καταναλωτών (π.χ. αγροτική,
βιοµηχανική κ.α.)
γ. Η ωριαία ή µη µέτρηση της ζήτησης των εγκαταστάσεων των
Καταναλωτών.
Άρθρο 11: ∆ιαχωρισµός καταναλωτών σε Κατηγορίες ΧΧ∆
1. Με βάση τα παραπάνω, προτείνονται οι Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών,
στις οποίες κατατάσσονται οι Καταναλωτές του ∆ικτύου, και οι οποίες είναι
επτά για τη ΧΤ και δύο για τη ΜΤ:
Νο
Κατηγορίας

Χαµηλή Τάση

1

ΧΤ Αγροτικοί, χωρίς «Ωριαίο Μετρητή»1

2

ΧΤ Εµπορικοί, χωρίς «Ωριαίο Μετρητή»

3

ΧΤ Βιοµηχανικοί, χωρίς «Ωριαίο Μετρητή»

4

ΧΤ Φωτισµός Οδών και Πλατειών («ΦΟΠ»), χωρίς
«Ωριαίο Μετρητή»

5

Λοιποί Καταναλωτές ΧΤ, χωρίς «Ωριαίο Μετρητή»

6

ΧΤ Αγροτικοί, µε «Ωριαίο Μετρητή»

7

Λοιποί Καταναλωτές ΧΤ, µε «Ωριαίο Μετρητή»
Μέση Τάση

1

8

ΜΤ Αγροτικοί, µε «Ωριαίο Μετρητή»

9

ΜΤ Λοιποί, µε «Ωριαίο Μετρητή»

Όπως ορίστηκε στο Άρθρο 2
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2. Τα χαρακτηριστικά των Κατηγοριών ΧΧ∆ Καταναλωτών συνοψίζονται στον
Πίνακα 1
Ενδεικτι
κή
Ισχύς
Σύνδεση
ς

Ωριαία
µέτρηση
φορτίου

Συνάγεται
καµπύλη
διακύµανσης

Αγροτική

≤55kVA

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΧΤ

Εµπορική

≤55kVA

ΟΧΙ

ΝΑΙ

3

ΧΤ

Βιοµηχανική

≤55kVA

ΟΧΙ

ΝΑΙ

4

ΧΤ

ΦΟΠ

≤55kVA

ΟΧΙ

ΝΑΙ

5

ΧΤ

Λοιπές

≤55kVA

ΟΧΙ

εξ υπολοίπου

6

ΧΤ

Αγροτική

≥85kVA

ΝΑΙ

7

ΧΤ

Λοιπές

≥85kVA

ΝΑΙ

8

ΜΤ

Αγροτική

Όλες

ΝΑΙ

9

ΜΤ

Λοιπές

Όλες

ΝΑΙ

Κατηγορία
ΧΧ∆
Καταναλωτών

Επίπεδο
τάσης

1

ΧΤ

2

Πίνακας 1:

Χρήση
Ενέργειας

Σύνοψη χαρακτηριστικών των Κατηγοριών ΧΧ∆ Καταναλωτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΣΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ
Τα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου περιγράφουν τη µεθοδολογία, µε βάση την
οποία προσδιορίζεται το Μέσο Φορτίο στην Αιχµή. H µεθοδολογία βασίζεται σε
δεδοµένα του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου και τα αποτελέσµατά της
επεκτείνονται σε όλους τους καταναλωτές του Ε∆∆ΗΕ.
Άρθρο 12: Ωριαία διακύµανση του φορτίου κάθε Κατηγορίας ΧΧ∆
Καταναλωτών
1. Υπολογισµός καµπύλης φορτίου κάθε κατηγορίας ΧΧ∆ καταναλωτών:
α. Για τους Καταναλωτές που η µέτρηση της κατανάλωσής τους µετράται
µε Ωριαίους Μετρητές, η εκτίµηση της καµπύλης φορτίου τους µπορεί
να είναι ευχερής. Ωριαία µέτρηση της κατανάλωσης γίνεται επί του
παρόντος από το ∆Ε∆∆ΗΕ για όλους τους Καταναλωτές που συνδέονται
στο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης και για τους µεγάλους Καταναλωτές Χαµηλής
Τάσης, µε τριφασική παροχή Νο 5, 6 και 7.
β. Για τους Καταναλωτές που η κατανάλωσή τους µετράται σωρευτικά για
µία χρονική περίοδο (για παράδειγµα ανά τετράµηνο), πρέπει να γίνεται
εκτίµηση της διακύµανσης της κατανάλωσής τους ανά ώρα. Αυτό
γίνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους:
i.

Στις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό είναι εφικτό, χρησιµοποιούνται
οι διαθέσιµες καµπύλες φορτίου άλλων Καταναλωτών, της ίδιας,
όµως, τελικής χρήσης, καθώς η τελική χρήση του ηλεκτρισµού
οδηγεί σε αντίστοιχα χαρακτηριστικά κατανάλωσης.
Ειδικότερα, για τις περισσότερες χρήσεις ηλεκτρισµού, υπάρχουν
δεδοµένα ωριαίας κατανάλωσης για ένα σηµαντικό ποσοστό των
Καταναλωτών Χαµηλής Τάσης, τα οποία θεωρούνται επαρκές
στατιστικό δείγµα για την εκτίµηση της διακύµανσης και των
λοιπών Καταναλωτών ίδιας χρήσης. Για παράδειγµα, από τα
ωριαία δεδοµένα των αγροτικών Καταναλωτών Χαµηλής Τάσης
µε Ωριαίο Μετρητή, συνάγεται µε αξιόπιστο τρόπο η διακύµανση
και των λοιπών αγροτικών Καταναλωτών του ίδιου επιπέδου
τάσης.

ii.

Για τις κατηγορίες Καταναλωτών, για τις οποίες δεν µπορεί να
εξαχθεί καµπύλη φορτίου όπως περιγράφεται στο (α),
υπολογίζεται εξ υπολοίπου η συνολική ωριαία καµπύλη
διακύµανσης φορτίου, µε βάση τη συνολική κατανάλωση στο
∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ανά ώρα, και όλες τις καµπύλες
διακύµανσης των υπόλοιπων Κατηγοριών καταναλωτών.

γ. Τέλος, για ορισµένες περιπτώσεις κατανάλωσης ηλεκτρισµού για
εξειδικευµένη χρήση, όπως για παράδειγµα ο φωτισµός δηµόσιων
χώρων, η διακύµανσή τους µπορεί να εκτιµηθεί µε ασφάλεια ακόµη και
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ωριαίος µετρητής, δεδοµένου ότι το
προφίλ τέτοιων καταναλώσεων είναι συγκεκριµένο, µε βάση
προκαθορισµένες ώρες έναυσης και σβέσης.
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Άρθρο 13: Επιµέρους µεθοδολογίες
Οι επιµέρους µεθοδολογίες για τον υπολογισµό της ωριαίας διακύµανσης του
φορτίου κάθε Κατηγορίας ΧΧ∆ Καταναλωτών παραθέτονται παρακάτω.
1. Για τις Κατηγορίες Καταναλωτών ΜΤ Νο 8 & 9 ο υπολογισµός της καµπύλης
ωριαίας διακύµανσης του φορτίου κάθε Κατηγορίας ΧΧ∆ Καταναλωτών ΜΤ
προκύπτει από τα ωριαία δεδοµένα της περιόδου. Αθροιστικά από τα
παραπάνω, προκύπτει η καµπύλη συνολικού φορτίου των Καταναλωτών
ΜΤ.
2. Για τις Κατηγορίες Καταναλωτών Χαµηλής Τάσης χρησιµοποιείται το
συνολικό φορτίο Καταναλωτών, του οποίου η καµπύλη ωριαίας
διακύµανσης προκύπτει εξ υπολοίπου, µε βάση την καµπύλη του συνολικού
φορτίου του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 15,
και την καµπύλη ωριαίας διακύµανσης συνολικού φορτίου Καταναλωτών
ΜΤ, όπως περιγράφηκε παραπάνω
3. Για κάθε Κατηγορία Καταναλωτών ΧΤ ακολουθείται η παρακάτω
µεθοδολογία
α. Κατηγορίες Καταναλωτών Νο 6 & 7 (Αγροτικοί και Λοιποί µε Ωριαίο
Μετρητή): Ο υπολογισµός της καµπύλης ωριαίας διακύµανσης του
φορτίου προκύπτει από τα ωριαία δεδοµένα της περιόδου για κάθε
κατηγορία καταναλωτών.
β. Κατηγορίες Καταναλωτών Νο 1, 2 & 3 (ΧΤ Αγροτικοί, Εµπορικοί,
Βιοµηχανικοί χωρίς Ωριαίο Μετρητή): Ακολούθως, χρησιµοποιούνται
ωριαία δεδοµένα διακύµανσης Καταναλωτών ΧΤ µε Ωριαίο Μετρητή µε
αντίστοιχη χρήση, προκειµένου να κατασκευαστεί η καµπύλη ωριαίας
διακύµανσης των Καταναλωτών ΧΤ χωρίς Ωριαίο Μετρητή ή Μετρητή
Ζώνης. Ειδικότερα:
i.

Από τα δεδοµένα της Κατηγορίας Νο 6, (Αγροτικοί Καταναλωτές
ΧΤ µε Ωριαίο Μετρητή(ωριαία διακύµανση αναφοράς), συνάγεται
η καµπύλη ωριαίας διακύµανσης της Κατηγορίας Νο 1, δηλαδή
Αγροτικών Καταναλωτών ΧΤ χωρίς Ωριαίο Μετρητή.

ii.

Από τα δεδοµένα των Εµπορικών Καταναλωτών ΧΤ µε Ωριαίο
Μετρητή (ωριαία διακύµανση αναφοράς), συνάγεται η καµπύλη
ωριαίας διακύµανσης της Κατηγορίας Νο 2, δηλαδή Εµπορικών
Καταναλωτών ΧΤ χωρίς Ωριαίο Μετρητή.

iii.

Από τα δεδοµένα των Βιοµηχανικών Καταναλωτών ΧΤ µε Ωριαίο
Μετρητή (ωριαία διακύµανση αναφοράς), συνάγεται η καµπύλη
ωριαίας διακύµανσης της Κατηγορίας Νο 3, δηλαδή Βιοµηχανικών
Καταναλωτών ΧΤ χωρίς Ωριαίο Μετρητή.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο υπολογισµός της ωριαίας διακύµανσης
µίας οµάδας Καταναλωτών, λαµβάνει υπόψη τη συνολική κατανάλωση
ενέργειας σε µία περίοδο για αυτή την οµάδα Καταναλωτών, και την
αντίστοιχη ωριαία διακύµανση αναφοράς, σύµφωνα µε τη σχέση:
(Φορτίο ώρας i της οµάδας Καταναλωτών) = (Φορτίο ώρας i της
διακύµανσης αναφοράς)
× (συνολική ενέργεια περιόδου της οµάδας Καταναλωτών)
÷ (συνολική ενέργεια περιόδου της διακύµανσης αναφοράς)
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γ. Κατηγορία Καταναλωτών Νο 4 (ΧΤ ΦΟΠ χωρίς ωριαίο µετρητή): Οι
υφιστάµενες συνδέσεις ΦΟΠ µε Ωριαίο Μετρητή, δεν παρέχουν επαρκές
στατιστικό δείγµα και συνεπώς δεν χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα τους για
την εξαγωγή της ωριαίας διακύµανσης των καταναλώσεων ΦΟΠ ΧΤ χωρίς
Ωριαίο Μετρητή. Αντ’ αυτού, εφαρµόζεται η παρακάτω µεθοδολογία:
i.
Καταρχήν, εντός κάθε χρονικής ζώνης λειτουργίας του ΦΟΠ, η
κατανάλωση δεν παρουσιάζει ουσιαστική διακύµανση. Βάσει αυτού,
µε βάση τη συνολική εκτιµώµενη κατανάλωση στις ζώνες νύχτας και
ηµέρας, καθώς και των ωρών έναυσης και σβέσης των φορτίων
ΦΟΠ από το ∆Ε∆∆ΗΕ, γίνεται υπολογισµός της αναµενόµενης
κατανάλωσης των φορτίων ΦΟΠ για κάθε ώρα της περιόδου.
ii.
Σηµειώνεται ότι
συγκριτικά
µικρό
µέρος
της
συνολικής
κατανάλωσης φορτίων ΦΟΠ πραγµατοποιείται την ηµέρα.
∆εδοµένων των καταναλώσεων ενέργειας ηµέρας και νύχτας, ο
υπολογισµός της ωριαίας διακύµανσης προκύπτει σύµφωνα µε την
παρακάτω σχέση:
(φορτίο Καταναλώσεων ΦΟΠ για την ώρα i της ζώνης j) =
(συνολική κατανάλωση ενέργειας των Καταναλώσεων ΦΟΠ στη
ζώνη j)
÷ (αριθµός ωρών στη ζώνη j)
iii.

Ο υπολογισµός αυτός γίνεται διακριτά για κάθε περίοδο του έτους
για την οποία οι ώρες έναυσης και σβέσης των Καταναλώσεων ΦΟΠ
παραµένουν σταθερές.
δ. Κατηγορία Καταναλωτών Νο 5 (Λοιποί Καταναλωτές ΧΤ, χωρίς ωριαίο
µετρητή): Από το συνολικό φορτίο Καταναλωτών ΧΤ στο ∆ιασυνδεδεµένο
∆ίκτυο ανά ώρα στη ΧΤ, και τις ανωτέρω καµπύλες διακύµανσης των
Καταναλωτών ΧΤ µε Ωριαίο Μετρητή και των Καταναλωτών για τους
οποίους συνάγεται αξιόπιστη καµπύλη διακύµανσης, δηλαδή των
Κατηγοριών ΧΧ∆ Καταναλωτών 1, 2, 3, 4, 6 και 7 που καθορίζονται ως
ανωτέρω, υπολογίζεται εξ υπολοίπου η καµπύλη ωριαίας διακύµανσης των
Λοιπών Καταναλωτών ΧΤ χωρίς Ωριαίο Μετρητή.
Άρθρο 14: Περίοδοι Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου
1. Οι Περίοδοι Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου προσδιορίζονται λαµβάνοντας
υπόψη τη µέγιστη φόρτιση του ∆ικτύου κατά τα δύο προηγούµενα έτη. Οι
Περίοδοι αυτές προσδιορίζονται εν γένει πριν την έναρξη της Ρυθµιστικής
Περιόδου ∆ιανοµής (ΡΠ∆) και διατηρούνται σταθερές κατά τη διάρκειά της,
αλλά δύνανται να αναθεωρούνται ενδιαµέσως κατόπιν εισήγησης του
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.
2. Τα χρονικά διαστήµατα που ορίζονται ως Περίοδοι Αιχµής Φορτίου του
∆ικτύου:
α. δεν θα πρέπει να µεταβάλλονται συνεχώς,
β. θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων,
γ. θα πρέπει να είναι ορισµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν
τους χρήστες για τη διαµόρφωση του προφίλ κατανάλωσής τους.
3. Οι Περίοδοι Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου προσδιορίζονται βάσει του ωριαίου
φορτίου του ∆ικτύου, µε κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των ακραίων
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δεδοµένων προκειµένου οι Περίοδοι αυτές να µην αλλάζουν συχνά και να
παρέχουν µακροχρόνια, κατά το δυνατόν, σήµατα στους Καταναλωτές. O
προσδιορισµός των Περιόδων Αιχµής Φορτίου ∆ικτύου γίνεται βάσει των
ωριαίων δεδοµένων συνολικού φορτίου για το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, και
τα συµπεράσµατα που εξάγονται µε βάση τα δεδοµένα του
∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου επεκτείνονται και χρησιµοποιούνται για το
∆ίκτυο ολόκληρης της χώρας.
Άρθρο 15: Συνολικό φορτίο Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου
1. Το Συνολικό Φορτίο Καταναλωτών του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου, το οποίο
προκύπτει από το συνδυασµό του φορτίου στο όριο του ∆ικτύου ∆ιανοµής
µε το Σύστηµα Μεταφοράς, όπως µετράται από τους αντίστοιχους
µετρητές, της εγχεόµενης ενέργειας των ΑΠΕ στη ΜΤ και της εγχεόµενης
ενέργειας των ΑΠΕ στη ΧΤ.
2. Στο Σχήµα 1 που ακολουθεί, φαίνονται σχηµατικά τυπικές ηµερήσιες
καµπύλες διακύµανσης του συνολικού φορτίου των Καταναλωτών, της
παραγωγής των ΑΠΕ που συνδέονται στο ∆ίκτυο, και του συνολικού
φορτίου στο όριο µεταξύ του ∆ικτύου ∆ιανοµής και του Συστήµατος
Μεταφοράς.

Σχήµα 1:

Τυπική θερινή ηµερήσια διακύµανση συνολικού φορτίου Καταναλωτών
∆ικτύου, παραγωγής ΑΠΕ ∆ικτύου και φορτίου ∆ικτύου στο όριο µε το
Σύστηµα µεταφοράς

Άρθρο 16: Καθορισµός Περιόδων Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου
Ο καθορισµός των Περιόδων Αιχµής Φορτίου ∆ικτύου περιλαµβάνει να ακόλουθα
στάδια:
1. Αντιστοίχιση ηµερών του Έτους Αναφοράς µε τις αντίστοιχες ηµέρες εντός
της περιόδου των δύο προηγούµενων ετών (εφεξής, «περίοδος βάσης») ως
εξής:
α. αντιστοίχιση των επίσηµων αργιών, και δη των κινητών, καθώς το µέσο
φορτίο αυτές τις ηµέρες πρέπει να υπολογιστεί µε βάση τις αντίστοιχες
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ηµέρες αργίας της περιόδου βάσης. ∆ηλαδή, κάθε ηµέρα αργίας του έτους
αναφοράς αντιστοιχίζεται µε τις αντίστοιχες ηµέρες αργίας 1 και 2 έτη
νωρίτερα.
β. αντιστοίχιση των ηµερών της εβδοµάδας µεταξύ του Έτους Αναφοράς και
της περιόδου βάσης, προκειµένου η στατιστική ανάλυση να λαµβάνει ορθά
υπόψη την εβδοµαδιαία διακύµανση του φορτίου του ∆ικτύου και κάθε
Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών.
γ. Ως αποτέλεσµα, εντοπίζονται, για κάθε ηµέρα του Έτους Αναφοράς, δύο
ηµέρες εντός της περιόδου βάσης, οι οποίες βρίσκονται 1 ή 2 έτη νωρίτερα
και είναι ίδια ηµέρα της εβδοµάδας ή ίδια αργία (αν η εν λόγω ηµέρα του
έτους αναφοράς είναι αργία). Γίνεται, τέλος, µετατόπιση των
εντοπιζόµενων ηµερών της περιόδου βάσης κατά 1 εβδοµάδα, στην
περίπτωση που αυτές αντιστοιχούν σε αργία ενώ η ηµέρα του Έτους
Αναφοράς δεν είναι αργία.
2. Πρόβλεψη διακύµανσης συνολικού φορτίου του ∆ικτύου ανά ώρα του Έτους
Αναφοράς µε τα ακόλουθα στάδια:
α. Εκτιµάται καταρχήν η διακύµανση του συνολικού φορτίου διακριτά για τη
ΜΤ και τη ΧΤ, ως η µέση τιµή ανά ώρα του αντίστοιχου φορτίου του
∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου κατά τα προηγούµενα έτη (περίοδος βάσης), για
την αντίστοιχη ώρα των ηµερών των προηγούµενων ετών που έχουν
αντιστοιχηθεί στη συγκεκριµένη µέρα του Έτους Αναφοράς κατά τα
οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
β. Ακολούθως, εφαρµόζεται ενιαίος πολλαπλασιαστικός συντελεστής στο
φορτίο όλων των ωρών του Έτους Αναφοράς (όπως υπολογίζεται βάσει
των προηγούµενων ετών) ώστε το συνολικό φορτίο του ∆ικτύου κατά το
έτος αυτό να ισούται µε το προβλεπόµενο από τον ∆Ε∆∆ΗΕ συνολικό
φορτίο. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται διακριτά για τη ΜΤ και τη ΧΤ.
3. Προσδιορισµός Περιόδων Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου για το Έτος Αναφοράς
ως εξής:
α. Για κάθε µήνα προσδιορίζονται οι ώρες για τις οποίες το συνολικό
προβλεπόµενο φορτίο Καταναλωτών του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου, όπως
υπολογίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 15, λαµβάνοντας υπόψη τις απώλειες,
ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα δύο διακριτά κριτήρια:
I.

Το προβλεπόµενο συνολικό φορτίο είναι µεγαλύτερο του ΧΧ% του
µέγιστου προβλεπόµενου φορτίου του ∆ικτύου για τον εν λόγω µήνα.
Εν γένει το ποσοστό ΧΧ% λαµβάνει τιµές µεταξύ 85% και 95%.

II.

Το προβλεπόµενο φορτίο κατά τις ώρες αυτές είναι µεγαλύτερο του
φορτίου της Ν-οστής στην κατάταξη όλων των ωρών του εν λόγω
µήνα κατά φθίνον προβλεπόµενο φορτίο. ∆ηλαδή, µία ώρα εντάσσεται
στις Περιόδους Αιχµής Φορτίου ∆ικτύου εάν ανήκει στο σύνολο των Ν
ωρών µε το µεγαλύτερο συνολικό φορτίο ∆ικτύου, όπου Ν µεγαλύτερο
εν γένει του 50.

Οι ώρες αυτές χαρακτηρίζονται ως «αρχικώς επιλεγείσες Περίοδοι Αιχµής
Φορτίου».
β. Ο προσδιορισµός των Περιόδων Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου βασίζεται στη
στατιστική ανάλυση της παρελθούσης περιόδου δύο ετών (περίοδος
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βάσης). Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό να υποδεικνύει ως Περιόδους
Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου συγκεκριµένες αποµονωµένες ώρες ή να µην
υποδεικνύει άλλες που έτυχε να µην έχουν υψηλό φορτίο κατά τα δύο υπό
εξέταση έτη. Για παράδειγµα, δύναται να µην υποδεικνύει συγκεκριµένες
ώρες µίας εβδοµάδας, ενώ οι αντίστοιχες ώρες των αντίστοιχων ηµερών
της προηγούµενης και της επόµενης εβδοµάδας έχουν υποδειχθεί ως
Περίοδοι Αιχµής Φορτίου. Για να µειωθεί η στοχαστικότητα των
αποτελεσµάτων, οι ώρες του Έτους Αναφοράς, οι οποίες έχουν
αξιολογηθεί ως αρχικώς επιλεγείσες Περίοδοι Αιχµής Φορτίου κατά την
προηγούµενη παράγραφο υποβάλλονται σε επεξεργασία, ως εξής:
i. Μία ώρα χαρακτηρίζεται ως Περίοδος Αιχµής Φορτίου, εάν έχουν
χαρακτηριστεί ως «αρχικώς επιλεγείσες Περίοδοι Αιχµής Φορτίου» στο
προηγούµενο στάδιο:
1ο.

η αντίστοιχη ώρα της αντίστοιχης ηµέρας µίας τουλάχιστον από
τις δύο προηγούµενες εβδοµάδες, καθώς και

2ο.

η αντίστοιχη ώρα της αντίστοιχης ηµέρας µίας τουλάχιστον από
τις δύο επόµενες εβδοµάδες.

ii. Κάθε ώρα αποχαρακτηρίζεται από Περίοδος Αιχµής Φορτίου, εάν δεν
έχουν χαρακτηριστεί ως «αρχικώς επιλεγείσες Περίοδοι Αιχµής
Φορτίου» στο προηγούµενο στάδιο καµία από τις ακόλουθες ώρες:
1ο.

η αντίστοιχη ώρα της αντίστοιχης ηµέρας και για τις δύο
προηγούµενες εβδοµάδες, καθώς και

2ο.

η αντίστοιχη ώρα της αντίστοιχης ηµέρας και για τις δύο
επόµενες εβδοµάδες.

Άρθρο 17: Μέσο Φορτίο στην Αιχµή (ΜΦΑ) οµάδας Καταναλωτών
1. Το Μέσο Φορτίο στην Αιχµή µίας οµάδας Καταναλωτών (j) για το έτος (i),
ορίζεται ως η µέση ζήτηση του συνόλου των Καταναλωτών της οµάδας
κατά τις Περιόδους Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου.
2. Με τον όρο «οµάδα Καταναλωτών» περιγράφεται κατά περίπτωση, ένα
ευρύτερο σύνολο Καταναλωτών, όπως το σύνολο Καταναλωτών Μέσης ή
Χαµηλής Τάσης, µία Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών κλπ.
Άρθρο 18: Συντελεστές απωλειών ∆ικτύου
Οι συντελεστές απωλειών ∆ικτύου καθορίζονται βάσει µελέτης, η οποία
συντάσσεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και υποβάλλεται στη ΡΑΕ έως
την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η µελέτη βασίζεται στις µέσες απώλειες
ενέργειας στο ∆ίκτυο κατά την πλέον πρόσφατη 12µηνη περίοδο για την οποία
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ισοζυγίου ενέργειας του ∆ικτύου κατά το χρόνο
σύνταξης της µελέτης. Οι συντελεστές απωλειών εγκρίνονται µε απόφαση της
ΡΑΕ έως την 30η Νοεµβρίου του ιδίου έτους, τίθενται σε ισχύ από την αρχή
του επόµενου έτους και ισχύουν τουλάχιστον για ένα ηµερολογιακό έτος και,
σε κάθε περίπτωση, µέχρι την έγκριση των νέων συντελεστών απωλειών από
τη ΡΑΕ. Οι συντελεστές απωλειών του ∆ικτύου είναι ενιαίοι για το σύνολο του
∆ικτύου και εφαρµόζονται για το σύνολο των ωρών του έτους στο οποίο
αφορούν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ
Το σύνολο των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου των Καταναλωτών RR(L)
περιλαµβάνει το µέρος εκείνο του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου που τους
αναλογεί, και καλύπτει, µεταξύ άλλων, τις ετήσιες αποσβέσεις, τις ετήσιες
δαπάνες για λειτουργία και συντήρηση, καθώς και την εύλογη απόδοση επί
των περιουσιακών στοιχείων του ∆ικτύου.
Άρθρο 19: Πάγιες, Μεταβλητές και Σταθερές Χρεώσεις
1. Οι Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου διαχωρίζονται σε πάγιες και µεταβλητές µε
βάση κλείδες µερισµού που καθορίζονται από την αναλογία συνιστωσών
του Κόστους του ∆ικτύου που ορίζονται ως σταθερές και µεταβλητές.
2. Το κριτήριο για το διαχωρισµό των εξόδων του ∆ικτύου σε πάγια και
µεταβλητά είναι το αν η διαµόρφωση του ύψους των εξόδων αυτών
εξαρτάται από τις ποσότητες ενέργειας που οι Καταναλωτές απορροφούν
από το ∆ίκτυο ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση τα έξοδα χαρακτηρίζονται ως
µεταβλητά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζονται ως πάγια.
3. Το πάγιο σκέλος των Χρεώσεων προορίζεται να καλύψει τα πάγια έξοδα
του ∆ικτύου, όπως είναι οι Αποσβέσεις, η Απόδοση επί των
Απασχολούµενων Κεφαλαίων του ∆ικτύου και οι σταθερές λειτουργικές
δαπάνες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη
διακινούµενη ενέργεια, όπως, ενδεικτικά, οι σταθερές δαπάνες Λειτουργίας
και Συντήρησης. Μέρος του πάγιου κόστους του ∆ικτύου είναι ανεξάρτητο
από τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων των
Καταναλωτών, όπως για παράδειγµα το κόστος Μετρήσεων.
4. Το µεταβλητό σκέλος των Χρεώσεων προορίζεται να καλύψει τα µεταβλητά
έξοδα του ∆ικτύου. Ενδεικτικά, τα µεταβλητά έξοδα περιλαµβάνουν τα
έξοδα Επισκευής Παγίων ∆ικτύου εξ αιτίας βλαβών και το κόστος των
αποδεκτών απωλειών ενέργειας.
5. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι ΧΧ∆ των Καταναλωτών, περιλαµβάνουν τρία
µέρη:
i.

Πάγια χρέωση, η οποία υπολογίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της
σύνδεσης του Καταναλωτή στο ∆ίκτυο. Η χρέωση αυτή καθορίζεται σε €
ανά µονάδα ισχύος ζήτησης ενέργειας κατά τις ώρες αιχµής του
φορτίου του ∆ικτύου ή σε € ανά µονάδα ισχύος σύνδεσης (€/kVAαιχµής ή €/kVA-σύνδεσης).

ii.

Μεταβλητή χρέωση, που υπολογίζεται µε βάση την ενέργεια που
απορροφά ο Καταναλωτής από το ∆ίκτυο. Η αντίστοιχη µοναδιαία
χρέωση καθορίζεται σε €/kWh.

iii.

Σταθερή χρέωση, ανεξάρτητη από τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσης
ή των εγκαταστάσεων των Καταναλωτών. Η χρέωση αυτή καθορίζεται
σε € ανά µετρητή κατανάλωσης.

Άρθρο 20: Κλείδες επιµερισµού Πάγιου, Μεταβλητού και Σταθερού
Κόστους
1. Το Απαιτούµενο Έσοδο επιµερίζεται σύµφωνα µε την µεθοδολογία όπως
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 21. Στα διάφορα επίπεδα επιµερισµού
χρησιµοποιούνται κλείδες για τον επιµερισµό του Πάγιου, Μεταβλητού και
Σταθερού κόστους. Οι κλείδες επιµερισµού διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες: ισχύος, απορροφούµενης ενέργειας και αριθµού µετρητών.
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2. Οι κλείδες επιµερισµού
ακολούθως:

των

3

συνιστωσών

κόστους

περιγράφονται

α. «Ισχύς στο Πρωτεύον»: Το Μέσο Φορτίο στην Αιχµή του ∆ικτύου έκαστης
οµάδας Καταναλωτών, ανοιγµένο στα όρια του ∆ικτύου µε το Σύστηµα
µεταφοράς, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών ∆ικτύου που
αντιστοιχούν σε κάθε οµάδα Καταναλωτών, για όλες τις οµάδες
Καταναλωτών
β. «Ισχύς στο ∆ευτερεύον»: Το Μέσο Φορτίο στην Αιχµή του ∆ικτύου έκαστης
οµάδας Καταναλωτών, για τις οµάδες Καταναλωτών ΧΤ
γ. «Ενέργεια στο Πρωτεύον»: Η ετησίως απορροφούµενη ενέργεια από
έκαστη οµάδα Καταναλωτών, ανοιγµένη στα όρια του ∆ικτύου µε το
Σύστηµα µεταφοράς (δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των απωλειών
∆ικτύου που αντιστοιχούν σε κάθε οµάδα Καταναλωτών), για όλες τις
οµάδες Καταναλωτών
δ. «Ενέργεια στο ∆ευτερεύον»: Η ετησίως απορροφούµενη ενέργεια από
έκαστη οµάδα Καταναλωτών, για τις οµάδες Καταναλωτών ΧΤ
ε. «Αριθµός Μετρητών ΜΤ»: Ο αριθµός µετρητών κατανάλωσης ανά οµάδα
Καταναλωτών, για τις οµάδες Καταναλωτών ΜΤ
στ. «Αριθµός Μετρητών ΧΤ»: Ο αριθµός µετρητών κατανάλωσης ανά οµάδα
Καταναλωτών, για τις οµάδες Καταναλωτών ΧΤ. Στις περιπτώσεις ύπαρξης
δεύτερου Μετρητή Ζώνης, αυτός δεν προσµετράτε ως ανεξάρτητος
µετρητής.
ζ. «Αριθµός Μετρητών Σύνολο»: Ο αριθµός µετρητών κατανάλωσης ανά
οµάδα Καταναλωτών, για όλες τις οµάδες Καταναλωτών
3. Στον ακόλουθο Πίνακα 2 περιγράφονται οι εκάστοτε χρησιµοποιούµενες
κλείδες επιµερισµού, αναλόγως της συνιστώσας κόστους του ∆ικτύου.

Συνιστώσα κόστους ∆ικτύου

Πάγιο κόστος Πρωτεύοντος

Κλείδα επιµερισµού

Ισχύς στο Πρωτεύον

Πάγιο κόστος ∆ευτερεύοντος

Ισχύς στο ∆ευτερεύον

Μεταβλητό Λ&Σ Πρωτεύοντος

Ενέργεια στο Πρωτεύον

Μεταβλητό Λ&Σ
∆ευτερεύοντος

Ενέργεια στο ∆ευτερεύον

Μετρήσεις ΜΤ

Αριθµός Μετρητών ΜΤ

Μετρήσεις ΧΤ

Αριθµός Μετρητών ΧΤ

Γενικές δαπάνες Μετρήσεων

Αριθµός Μετρητών Σύνολο

Πίνακας 2: Κλείδες επιµερισµού έκαστης συνιστώσας Κόστους του Απαιτούµενου
Εσόδου στις Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών
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Άρθρο 21: Μεθοδολογία επιµερισµού του Απαιτούµενου Εσόδου από
Καταναλωτές
1. Η µεθοδολογία επιµερισµού του Απαιτούµενου Εσόδου από Καταναλωτές,
έως το επίπεδο του υπολογισµού των Μοναδιαίων Πάγιων, Μοναδιαίων
Μεταβλητών και Μοναδιαίων Σταθερών Χρεώσεων, βασίζεται στα
προβλεπόµενα από το Κεφάλαιο 30 του Κ∆∆. Ειδικότερα για το διαχωρισµό
των συνιστωσών πάγιου και µεταβλητού κόστους, εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα από το Άρθρο 131 παρ.2 του Κ∆∆. Τα στάδια επιµερισµού
του Απαιτούµενου Εσόδου από Καταναλωτές έχουν ως εξής:
2. Στάδιο (Α) ∆ιαχωρισµός Απαιτούµενου Εσόδου Πρωτεύοντος και
∆ευτερεύοντος ∆ικτύου: Το ∆ίκτυο διαχωρίζεται στο Πρωτεύον Τµήµα του,
το οποίο εξυπηρετεί τη Μέση και Χαµηλή Τάση, και στο ∆ευτερεύον Τµήµα
του, το οποίο εξυπηρετεί τη Χαµηλή Τάση µόνο. Σε αυτό το πρώτο στάδιο,
το Απαιτούµενο Έσοδο από τους Καταναλωτές RR(L) επιµερίζεται στο
Απαιτούµενο Έσοδο που αφορά στο Πρωτεύον ∆ίκτυο ∆ιανοµής RR(L)πρωτ
και στο Απαιτούµενο Έσοδο που αφορά στο ∆ευτερεύον ∆ίκτυο ∆ιανοµής
RR(L)δευτ. Ο επιµερισµός πραγµατοποιείται µε κλείδες µερισµού που
προκύπτουν από τα οικονοµικά στοιχεία των άµεσων λειτουργικών
δαπανών και αντανακλά τη σχέση ανάµεσα στο συνολικό ετήσιο κόστος
του Πρωτεύοντος ∆ικτύου και το συνολικό ετήσιο κόστος του
∆ευτερεύοντος ∆ικτύου.
Για τον παραπάνω διαχωρισµό του κόστους του ∆ικτύου, ο ∆Ε∆∆ΗΕ τηρεί
διακριτά κοστολογικά στοιχεία για τις άµεσες λειτουργικές δαπάνες
Πρωτεύοντος και ∆ευτερεύοντος ∆ικτύου.
3. Στάδιο (Β) Επιµερισµός Απαιτούµενου Εσόδου, Πρωτεύοντος και
∆ευτερεύοντος ∆ικτύου, σε συνιστώσες Πάγιου, Μεταβλητού και Σταθερού
κόστους: Στο δεύτερο στάδιο, πραγµατοποιείται ο επιµερισµός του
Απαιτούµενου Εσόδου Πρωτεύοντος RR(L)πρωτ και ∆ευτερεύοντος δικτύου
RR(L)δευτ , στις τρεις συνιστώσες, Πάγιου, Μεταβλητού και Σταθερού
κόστους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 19 του παρόντος, «Πάγιες,
Μεταβλητές και Σταθερές Χρεώσεις».
4. Στάδιο (Γ) Επιµερισµός συνιστωσών Πάγιου, Μεταβλητού και Σταθερού
κόστους µεταξύ Μέσης και Χαµηλής Τάσης: Στο τρίτο στάδιο, οι παραπάνω
συνιστώσες Πάγιου, Μεταβλητού και Σταθερού κόστους, για το Πρωτεύον
και ∆ευτερεύον ∆ίκτυο, επιµερίζονται µεταξύ Μέσης και Χαµηλής Τάσης. Ο
επιµερισµός αυτός γίνεται ως ακολούθως:
α. Το Πάγιο κόστος Πρωτεύοντος ∆ικτύου επιµερίζεται µεταξύ ΜΤ και
ΧΤ, µε βάση την «Ισχύ στο Πρωτεύον» της κάθε οµάδας.
β. Το Μεταβλητό κόστος Πρωτεύοντος ∆ικτύου επιµερίζεται µεταξύ ΜΤ
και ΧΤ, µε βάση την «Ενέργεια στο Πρωτεύον» της κάθε οµάδας.
γ. Για το Πάγιο και το Μεταβλητό Κόστος ∆ευτερεύοντος ∆ικτύου δε
γίνεται επιµερισµός, διότι αφορούν εξολοκλήρου τη ΧΤ.
δ. Το Σταθερό Κόστος επιµερίζεται µεταξύ ΜΤ και ΧΤ, µε βάση τα
λογιστικά στοιχεία.
5. Στάδιο (∆) Προσδιορισµός συνολικού Πάγιου, Μεταβλητού και Σταθερού
κόστους για Μέση και Χαµηλή Τάση: Στο τέταρτο στάδιο, προσδιορίζεται το
συνολικό Πάγιο, Μεταβλητό και Σταθερό κόστος για κάθε επίπεδο τάσης:
α. Το συνολικό Πάγιο κόστος για τη Χαµηλή Τάση προκύπτει από το
άθροισµα του Πάγιου κόστους που της αναλογεί από το Πρωτεύον
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6.

7.

8.
9.

∆ίκτυο, πλέον του συνόλου του Πάγιου κόστους του ∆ευτερεύοντος
∆ικτύου.
β. Το συνολικό Μεταβλητό κόστος για τη Χαµηλή Τάση προκύπτει από το
άθροισµα του Μεταβλητού κόστους που της αναλογεί από το Πρωτεύον
∆ίκτυο, πλέον του συνόλου του Μεταβλητού κόστους του
∆ευτερεύοντος ∆ικτύου.
γ. Το συνολικό Σταθερό κόστος Χαµηλής Τάσης περιλαµβάνει τα
αντίστοιχα στοιχεία σταθερού κόστους που αφορούν τους Πελάτες ΧΤ
(µε βάση τα λογιστικά στοιχεία).
δ. Το συνολικό Πάγιο κόστος Μέσης Τάσης προκύπτει µόνο από το τµήµα
του Πάγιου κόστους του Πρωτεύοντος ∆ικτύου που της αναλογεί.
ε. Το συνολικό Μεταβλητό κόστος Μέσης Τάσης προκύπτει µόνο από το
τµήµα του Μεταβλητού κόστους του Πρωτεύοντος ∆ικτύου που της
αναλογεί.
στ. Το συνολικό Σταθερό κόστος Μέσης Τάσης περιλαµβάνει τα αντίστοιχα
στοιχεία σταθερού κόστους που αφορούν τους Πελάτες ΜΤ (µε βάση τα
λογιστικά στοιχεία).
Στάδιο (Ε) Υπολογισµός Πάγιου, Μεταβλητού και Σταθερού κόστους για
κάθε Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών (ΜΤ & ΧΤ): Στο πέµπτο στάδιο,
υπολογίζεται το Πάγιο, Μεταβλητό και Σταθερό κόστος για κάθε µία
Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών Μέσης και Χαµηλής τάσης. Ο επιµερισµός
µεταξύ των κατηγοριών γίνεται ως ακολούθως:
α. Για το Πάγιο κόστος, µε βάση την «Ισχύ στο Πρωτεύον» της κάθε
Κατηγορίας.
β. Για το Μεταβλητό κόστος, µε βάση την «Ενέργεια στο Πρωτεύον» της
κάθε Κατηγορίας.
γ. Για το Σταθερό κόστος, µε βάση τον αριθµό των µετρητών της κάθε
Κατηγορίας.
Στάδιο (ΣΤ) Μοναδιαίες χρεώσεις Κατηγοριών ΧΧ∆ Καταναλωτών: Στο έκτο
στάδιο, υπολογίζονται οι Μοναδιαίες Πάγιες, Μεταβλητές και Σταθερές
Χρεώσεις για κάθε κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών, µε βάση τα ποσά που
υπολογίστηκαν στο προηγούµενο βήµα (Ε).
Τα παραπάνω βήµατα επιµερισµού (Α) έως (ΣΤ) παρουσιάζονται σχηµατικά
στο παρακάτω Σχήµα 2.
Οι τύποι υπολογισµού των Μοναδιαίων Χρεώσεων έκαστης συνιστώσας
κόστους για κάθε Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών δίνονται στον ακόλουθο
Πίνακα 3. Ο συντελεστής cosφ, ο οποίος υπεισέρχεται σε ορισµένους
τύπους, αναφέρεται στην εκτιµώµενη σταθµισµένη µέση τιµή του
συντελεστή ισχύος µίας Κατηγορίας Καταναλωτών, για την οποία γίνεται
µέτρηση της αέργου ισχύος, µε συντελεστές βάρους την απορροφούµενη
ενέργεια από κάθε Καταναλωτή. Για τις Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών, για
τους οποίους δε γίνεται µέτρηση της απορροφούµενης αέργου ισχύος, ο
συντελεστής cosφ ισούται µε 1. Η επίδραση του συντελεστή cosφ
αναλύεται σε επόµενη ενότητα.
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Μοναδιαία Χρέωση
(σύµβολο και επεξήγηση)
ΜΠΧ(ΧΤ-ΩΜ)-j , σε €/kW-έτος
Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
Καταναλωτών XT Κατηγορίας -j-, µε
Ωριαίο Μετρητή
ΜΠΧ(ΧΤ-µΩΜ)-j , σε €/kVA-έτος
Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
Καταναλωτών XT Κατηγορίας -j-,
χωρίς Ωριαίο Μετρητή
ΜΜΧ(ΧΤ)-j , σε €-cents/kWh
Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
Καταναλωτών XT Κατηγορίας -jΜΣΧ(ΧΤ)-j , σε €/µετρητή -έτος
Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση
Καταναλωτών XT Κατηγορίας -jΜΠΧ(ΜΤ)-j , σε €/kW-έτος
Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
Καταναλωτών ΜT Κατηγορίας -jΜΜΧ(ΜΤ)-j , σε €-cents/kWh
Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
Καταναλωτών ΜT Κατηγορίας -jΜΣΧ(ΜΤ)-j , σε €/µετρητή -έτος
Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση
Καταναλωτών ΜT Κατηγορίας -j-

Εφαρµόζεται στις
Κατηγορίες

Τύπος υπολογισµού

(τιµές δείκτη -j-)
Κατηγορίες 6 και 7
(Καταναλωτών ΧΤ µε
Ωριαίο Μετρητή)

ΜΠΧ(ΧΤ-ΩΜ)-j = { RR(L) δευτ, const - j + RR(L) πρωτ, const - j } /
{ Συνολική µέση ισχύς της Κατηγορίας -j- στις Περιόδους Αιχµής
Φορτίου ∆ικτύου }

Κατηγορίες 1-5
(Καταναλωτών ΧΤ
χωρίς Ωριαίο Μετρητή)

Κατηγορίες 1-7
(Καταναλωτών ΧΤ)

Κατηγορίες 1-7
(Καταναλωτών ΧΤ)

Κατηγορίες 8 και 9
(Καταναλωτών ΜΤ)

Κατηγορίες 8 και 9
(Καταναλωτών ΜΤ)

Κατηγορίες 8 και 9
(Καταναλωτών ΜΤ)

Πίνακας 3: Μοναδιαίες Χρεώσεις ΧΧ∆ Καταναλωτών

ΜΠΧ(ΧΤ-µΩΜ)-j = { RR(L) δευτ, const - j + RR(L) πρωτ, const - j } /
{ Άθροισµα της ΣΜΙ των Καταναλωτών της Κατηγορίας -j- }

ΜΜΧ(ΧΤ)-j = { RR(L) δευτ, var - j + RR(L) πρωτ, var - j } /
{ Συνολική ετήσια απορροφούµενη ενέργεια Κατηγορίας -j- } Χ


ΜΣΧ(ΧΤ)-j = { RR(L)fix, ΧΤ - j } /
{ Αριθµός µετρητών κατανάλωσης Κατηγορίας -j- }
ΜΠΧ(ΜΤ)-j = { RR(L) πρωτ, const - j } /
{ Συνολική µέση ισχύς της Κατηγορίας -j- στις Περιόδους Αιχµής
Φορτίου ∆ικτύου }
ΜΜΧ(ΜΤ)-j = { RR(L) πρωτ, var - j } /
{ Συνολική ετήσια απορροφούµενη ενέργεια Κατηγορίας -j- } Χ


ΜΣΧ(ΜΤ)-j = { RR(L)fix, ΜΤ - j} /
{ Αριθµός µετρητών κατανάλωσης Κατηγορίας -j- }

Κλείδα
επιµερισµού
µεταξύ των
Καταναλωτών
Ισχύς στις Περιόδους
Αιχµής Φορτίου του
∆ικτύου

Ισχύς Σύνδεσης στο
∆ίκτυο

Απορροφούµενη
ενέργεια

Αριθµός µετρητών
κατανάλωσης

Ισχύς στις Περιόδους
Αιχµής Φορτίου του
∆ικτύου
Απορροφούµενη
ενέργεια

Αριθµός µετρητών
κατανάλωσης

(Σηµείωση: Για Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών, χωρίς ωριαία µέτρηση: cosφ = 1)
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Σχήµα 2:

Βήµατα µεθοδολογίας καθορισµού ΧΧ∆

Όπου
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Άρθρο 22: Συνολική χρέωση Καταναλωτή
Η συνολική χρέωση ενός Καταναλωτή για τη χρήση του ∆ικτύου για µία περίοδο Ν
ηµερών (ΧΧ∆Ν), υπολογίζεται ως το άθροισµα της Πάγιας, της Μεταβλητής και της
Σταθερής χρέωσής του. Εφαρµόζονται οι ακόλουθοι τύποι για κάθε Καταναλωτή:

Κατηγορίες ΧΧ∆
Καταναλωτών

No 1 έως No5
(Καταναλωτών ΧΤ
χωρίς Ωριαίο
Μετρητή)

Τύπος υπολογισµού χρέωσης ΧΧ∆ για περίοδο Ν
ηµερών

ΧΧ∆Ν = { ΜΠΧ(ΧΤ-µΩΜ)-j ×
(ΣΜΙ του Καταναλωτή) × Ν / 365 } +
{ ΜΜΧ(ΧΤ)-j × (κατανάλωση ενέργειας εντός των Ν
ηµερών)}
+ { ΜΣΧ(ΧΤ)-j × Ν / 365 }

Νο 6 & Νο 7
(Καταναλωτών ΧΤ
µε Ωριαίο
Μετρητή)

ΧΧ∆Ν = { ΜΠΧ(ΧΤ-ΩΜ)-j × (µέση ισχύς του
Καταναλωτή στις Περιόδους Αιχµής Φορτίου ∆ικτύου
των Ν ηµερών) × Ν / 365 } +
{ ΜΜΧ(ΧΤ)-j × (κατανάλωση ενέργειας εντός των Ν
ηµερών) / (cosφ Καταναλωτή κατά τις Ν ηµέρες) }
+ { ΜΣΧ(ΧΤ)-j × Ν / 365 }

Νο 8 & Νο 9
(Καταναλωτών
ΜΤ)

ΧΧ∆Ν = { ΜΠΧ(ΜΤ)-j × (µέση ισχύς του Καταναλωτή
στις Περιόδους Αιχµής Φορτίου ∆ικτύου των Ν ηµερών)
× Ν / 365 } +
{ ΜΜΧ(ΜΤ)-j × (κατανάλωση ενέργειας εντός των Ν
ηµερών) / (cosφ Καταναλωτή κατά τις Ν ηµέρες) }
+ { ΜΣΧ(ΜΤ)-j × Ν / 365 }

Άρθρο 23: Επίδραση του συντελεστή ισχύος
1. Ο καθορισµός των ΧΧ∆ Καταναλωτών για τους οποίους γίνεται µέτρηση αέργου
ισχύος, λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, και την κατανάλωση αέργου ισχύος. Η
κατανάλωση αυτή επηρεάζει τη συνολική φόρτιση του ∆ικτύου και, κατά συνέπεια,
τόσο το µεταβλητό κόστος ∆ικτύου όσο και το πάγιο κόστος του.
2. Ειδικότερα, η ροή αέργου ισχύος αυξάνει την ένταση του ρεύµατος στα στοιχεία του
∆ικτύου, τις απώλειες ενέργειας και το µεταβλητό κόστος συντήρησης. Επίσης, το
πάγιο κόστος του ∆ικτύου επηρεάζεται και αυτό από την κυκλοφορία αέργου ισχύος,
και µάλιστα σηµαντικά, κυρίως λόγω της ανάγκης υπερ-διαστασιολόγησης του
εξοπλισµού ή εγκατάστασης πρόσθετου (για παράδειγµα πυκνωτών αντιστάθµισης).
3. Όπως προβλέπει ο Κ∆∆, η εκτιµώµενη σταθµισµένη µέση ετήσια τιµή του συντελεστή
ισχύος (cosφ
) των Καταναλωτών µίας Κατηγορίας, για την οποία γίνεται µέτρηση
αέργου ισχύος, λαµβάνεται υπόψη ως πολλαπλασιαστικός συντελεστής για τον
καθορισµό µόνο των Μοναδιαίων Μεταβλητών Χρεώσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Άρθρο 24: Τιµολόγηση και Καταβολή ΧΧ∆ από Παραγωγούς
Οι προβλέψεις, σχετικά µε την τιµολόγηση και καταβολή ΧΧ∆ από Παραγωγούς,
περιλαµβάνονται στο «Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης»,
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε βάση την υπ’ αριθµ. 404/2015 απόφαση της
ΡΑΕ.
Άρθρο 25: Τιµολόγηση ΧΧ∆ Καταναλωτών
Οι προβλέψεις, σχετικά µε την τιµολόγηση ΧΧ∆ Καταναλωτών, περιλαµβάνονται στο
«Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης», όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει µε βάση την υπ’ αριθµ. 404/2015 απόφαση της ΡΑΕ.
Άρθρο 26: Καταβολή ΧΧ∆ από
λογαριασµό των Καταναλωτών

Προµηθευτές

Ηλεκτρικής

Ενέργειας

για

Οι προβλέψεις, σχετικά µε την καταβολή ΧΧ∆ από Προµηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
για λογαριασµό Καταναλωτών, περιλαµβάνονται στο «Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων
και Περιοδικής Εκκαθάρισης», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε βάση την υπ’
αριθµ. 404/2015 απόφαση της ΡΑΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Άρθρο 27: Μεθοδολογία καθορισµού ύψους εγγυήσεων και προκαταβολών των
Προµηθευτών έναντι της αναλογούσας ΧΧ∆
Οι προβλέψεις, σχετικά µε τη Μεθοδολογία καθορισµού του ύψους των εγγυήσεων και
των προκαταβολών των Προµηθευτών έναντι της αναλογούσας ΧΧ∆, την οποία πρέπει να
αποδώσουν στο ∆Ε∆∆ΗΕ, περιλαµβάνονται στο υπό έκδοση «Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης
Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 135 του
Κ∆∆.
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Παράρτηµα
Α. Σύνοψη χρησιµοποιούµενων συντοµογραφιών

ΑΠΕ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
∆Ε∆∆ΗΕ: ∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ε∆∆ΗΕ: Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΣΜΗΕ: Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών: Κατηγορία Καταναλωτών για τον καθορισµό των ΧΧ∆
Κ∆∆: Κώδικας ∆ιαχείρισης ∆ικτύου
ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
ΜΠΧ(ΧΤ-ΩΜ): Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Καταναλωτών ΧΤ µε Ωριαίο Μετρητή
ΜΠΧ(ΧΤ-µΩΜ): Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Καταναλωτών ΧΤ χωρίς Ωριαίο Μετρητή
ΜΜΧ(ΧΤ): Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση Καταναλωτών ΧΤ
ΜΣΧ(ΧΤ): Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση Καταναλωτών ΧΤ
ΜΠΧ(ΜΤ): Μοναδιαία Πάγια Χρέωση Καταναλωτών ΜΤ
ΜΜΧ(ΜΤ): Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση Καταναλωτών ΜΤ
ΜΣΧ(ΜΤ): Μοναδιαία Σταθερή Χρέωση Καταναλωτών ΜΤ
ΜΤ : Μέση Τάση ∆ικτύου
ΜΦΑ: Μέσο Φορτίο στην Αιχµή
ΡΑΕ: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
ΥΤ: Υψηλή Τάση ∆ικτύου
ΧΤ : Χαµηλή Τάση ∆ικτύου
ΧΧ∆: Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου
RR: Απαιτούµενο Έσοδο
RR(G): Απαιτούµενο Έσοδο από Παραγωγούς Η/Ε
RR(L): Απαιτούµενο Έσοδο από Καταναλωτές
RR(L)πρωτ : Απαιτούµενο Έσοδο Πρωτεύοντος ∆ικτύου
RR(L)δευτ : Απαιτούµενο Έσοδο ∆ευτερεύοντος ∆ικτύου
RR(L) πρωτ, const : Πάγιο σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Πρωτεύοντος ∆ικτύου
RR(L) πρωτ, fix : Σταθερό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Πρωτεύοντος ∆ικτύου
RR(L) πρωτ, var : Μεταβλητό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Πρωτεύοντος ∆ικτύου
RR(L) δευτ, const : Πάγιο σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου ∆ευτερεύοντος ∆ικτύου
RR(L) δευτ, fix : Σταθερό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου ∆ευτερεύοντος ∆ικτύου
RR(L)δευτ, var : Μεταβλητό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου ∆ευτερεύοντος ∆ικτύου
RR(L-MT)πρωτ, const : Πάγιο σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Μέσης Τάσης Πρωτεύοντος ∆ικτύου
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: Μεταβλητό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Μέσης Τάσης Πρωτεύοντος

var

RR(L-MT)const : Πάγιο σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Μέσης Τάσης
RR(L-MT)fix : Σταθερό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Μέσης Τάσης
RR(L-MT)var : Μεταβλητό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Μέσης Τάσης
RR(L-ΧT)πρωτ,
∆ικτύου
RR(L-ΧT)πρωτ,
∆ικτύου

const

var

: Πάγιο σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Χαµηλής Τάσης Πρωτεύοντος

: Μεταβλητό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Χαµηλής Τάσης Πρωτεύοντος

RR(L-XT)const : Πάγιο σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Χαµηλής Τάσης
RR(L-XT)var : Μεταβλητό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Χαµηλής Τάσης
RR(L-XT)fix : Σταθερό σκέλος Απαιτούµενου Εσόδου Χαµηλής Τάσης
WACC: Μεσοσταθµικό Κόστος Κεφαλαίου
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