ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΧΧ∆
Στο παρόν παρουσιάζονται ορισµένα θέµατα, τα οποία αναδείχτηκαν κατά την επεξεργασία του
Εγχειριδίου XX∆, καθώς και ορισµένες προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της
µεθοδολογίας των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου. Για κάποια από τα θέµατα αυτά ίσως απαιτηθεί
επαναξιολόγηση ορισµένων διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου (Κ∆∆).
Είµαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις ή/και έναρξη συντεταγµένου διαλόγου για την
οριστικοποίηση της Μεθοδολογίας ΧΧ∆.

1. Πάγιες και Μεταβλητές Χρεώσεις
Οι προβλέψεις του Κ∆∆ για τη διάκριση των δαπανών σε πάγιες και µεταβλητές, καθώς και για
τη διαµόρφωση αντίστοιχων χρεώσεων, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και είναι σύµφωνες
µε την οικονοµική θεωρία δικτύων, αλλά και την ευρωπαϊκή πρακτική. Πρέπει να σηµειώσουµε
ότι οι σχετικές προβλέψεις για τον επιµερισµό του Απαιτούµενου Εσόδου οδηγούν σε µία δοµή
χρεώσεων, µε ποσοστά της τάξης του 90% για το πάγιο σκέλος και 10% για το µεταβλητό.
Αυτό απέχει από τη σηµερινή τιµολογιακή πολιτική, η οποία, πιθανόν, έχει τη βάση της σε
πρακτικές του παρελθόντος, όπου τα τιµολόγια σχεδιάζονταν µε κριτήρια καθετοποιηµένης
µονοπωλιακής επιχείρησης. Για την οµαλότερη προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, προτείνουµε τη
σταδιακή µετάβαση, από την υφιστάµενη τιµολογιακή πολιτική σχετικά µε το πάγιο και
µεταβλητό σκέλος των ΧΧ∆, σε αυτή που προβλέπεται από τον Κ∆∆ και το Εγχειρίδιο, εντός
της πρώτης ρυθµιστικής περιόδου.

2. «Σταθερή» χρέωση ανά µετρητή
Από την ανάλυση των στοιχείων κόστους 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. Παράλληλα, σύµφωνα µε το Άρθρο 127 παρ. 1γ του
Κ∆∆ «… ∆ύναται να υπάρχει χρέωση η οποία συνδέεται µε το διαχειριστικό κόστος που
προκαλείται στο ∆ίκτυο λόγω της ύπαρξης Χρηστών σε αυτό, ανεξάρτητα από τα
χαρακτηριστικά και την συµπεριφορά των εγκαταστάσεών τους.»
Στο παρόν Εγχειρίδιο προτείνεται η εισαγωγή µιας τρίτης συνιστώσας χρεώσεων, η οποία θα
αποκαλείται «Σταθερή», θα υπολογίζεται ανά µετρητή και θα περιλαµβάνει το κόστος µέτρησης
και, πιθανόν, ορισµένα έξοδα υποστήριξης. Το κόστος αυτό µειώνει το πάγιο σκέλος, µε
συνέπεια την οικονοµικά ορθότερη κατανοµή των χρεώσεων µεταξύ παγίου µεταβλητού και
σταθερού σκέλους, καθώς και την δικαιότερη κατανοµή των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου (ΧΧ∆)
µεταξύ των Κατηγοριών Καταναλωτών.
Στην περίπτωση που εγκριθεί από την Αρχή σας µία τέτοια χρέωση, η οριστικοποίηση των
στοιχείων κόστους που θα περιλαµβάνει θα γίνει σε συνεργασία µε την Αρχή σας και θα
συµπεριληφθεί στην Οδηγία Εφαρµογής.

3. Μεθοδολογία επιµερισµού
καταναλωτών.
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Οι διατάξεις του Κ∆∆ προβλέπουν τη χρήση του Μέσου Φορτίου στην Αιχµή (ΜΦΑ) κάθε
οµάδας Καταναλωτών, δηλαδή τη συµβολή τους στις ώρες αιχµής του ∆ικτύου, για τον
επιµερισµό του πάγιου σκέλους του Απαιτούµενου Εσόδου έως και τον υπολογισµό του
κόστους για κάθε «Κατηγορία Καταναλωτών», σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο. Ακολούθως, στο
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επόµενο στάδιο υπολογισµού που αφορά τον υπολογισµό των µοναδιαίων χρεώσεων, γίνεται
διάκριση στις κατηγορίες που έχουν ωριαία µέτρηση, όπου χρησιµοποιείται το ΜΦΑ, και σε
αυτές που δεν έχουν ωριαία µέτρηση, όπου χρησιµοποιείται η Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς
(ΣΜΙ). Η ίδια διάκριση γίνεται και στον υπολογισµό του συνολικού ύψους των Χρεώσεων
Χρήσης ∆ικτύου για κάθε καταναλωτή.
Η αποφυγή λειτουργίας κατά τις ώρες αιχµής, µίας Κατηγορίας Καταναλωτών η οποία
τιµολογείται µε βάση το φορτίο της στην αιχµή, πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντική υστέρηση
εσόδων από την Κατηγορία αυτή τα επόµενα χρόνια. Η υστέρηση αυτή θα πρέπει να καλυφθεί
µε επιπλέον χρέωση των υπόλοιπων Κατηγοριών Καταναλωτών. Το πρόβληµα αυτό, το οποίο
έχει να κάνει µε τη χρήση του ΜΦΑ ως κλείδα επιµερισµού του Απαιτούµενου Εσόδου, όπως
περιγράψαµε παραπάνω, αντιµετωπίζεται στο Εγχειρίδιο µε την εξής προσέγγιση: αντί του
προσδιορισµού των περιόδων αιχµής σε ετήσια βάση, προσδιορίζονται περίοδοι αιχµής ∆ικτύου
σε µηνιαία βάση. Έτσι µειώνεται ο κίνδυνος πρακτικών για αποφυγή χρεώσεων. Σηµειώνουµε
ότι το σηµαντικό αυτό θέµα αναφέρει και ο Α∆ΜΗΕ στην «Πρόταση για τη Μεθοδολογία των
Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος» και προσπαθεί µέσω µιας παρόµοιας προσέγγισης να επιλύσει
το πρόβληµα.
Οι τέσσερεις ενώσεις διαχειριστών συστηµάτων διανοµής EURELECTRIC, EDSO-for Smart
Grids, GEODE, CEDEC1 προσεγγίζουν το θέµα των τιµολογίων ΧΧ∆ µέσω της χρήσης της
Συµφωνηµένης Μέγιστης Ισχύος. Η τιµολόγηση µε βάση τη Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύ,
αντανακλά το κόστος δικτύου, το οποίο συνδέεται κυρίως µε την µέγιστη δυνατή ζήτηση και
παρέχει στους Καταναλωτές, κίνητρα για σωστότερη διαστασιολόγιση του µεγέθους της
σύνδεσής τους µε το ∆ίκτυο, επιτυγχάνοντας την ορθολογικότερη χρήση αυτού. Οποιαδήποτε
κίνητρα για µετατόπιση της ζήτησης µέσω των ΧΧ∆ πρέπει να αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση
του ∆ικτύου, αποφυγή τοπικής ή χρονικής συµφόρησης και όχι για άλλους λόγους, όπως
µείωση κόστους ενέργειας στην χονδρεµπορική αγορά ή τη βελτίωση του Συστήµατος. Η
συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα (energy efficiency) και η ανταπόκριση της ζήτησης µέσω
τιµολογιακών κινήτρων (demand response) µπορεί να ενθαρρυνθεί µέσω ενός ευρέος
φάσµατος µέτρων, σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα. Η χρήση της Συµφωνηµένης Μέγιστης
Ισχύος, για τον υπολογισµό των ΧΧ∆, δεν αποτελεί αντικίνητρο αλλά δρα ως συµπληρωµατικό
µέσο για την επίτευξη των σχετικών στόχων. Η χρήση διαφοροποιηµένης µοναδιαίας τιµής ανά
χρονικά διαστήµατα, πχ σε προκαθορισµένες ώρες της ηµέρας ή του έτους (Time of Use
Tariffs), κατά τις οποίες το ∆ίκτυο έχει συµφόρηση µπορεί να αποτελέσει αποτελεί ισχυρό
κίνητρο µετατόπισης της ζήτησης για αποδοτικότερη χρήση του δικτύου.

4. Επίδραση του συντελεστή ισχύος (cosφ) στον καθορισµό του ύψους
των χρεώσεων
Στις προβλέψεις του Κ∆∆ για τον καθορισµό των ΧΧ∆ για κάθε Καταναλωτή που ανήκει σε
Κατηγορία για την οποία γίνεται µέτρηση αέργου ισχύος, λαµβάνεται υπόψη και η εκτιµώµενη
σταθµισµένη µέση ετήσια τιµή του συντελεστή ισχύος των Καταναλωτών της Κατηγορίας αυτής
(
) ως πολλαπλασιαστικός συντελεστής µόνο για τις Μοναδιαίες Μεταβλητές Χρεώσεις.

1

“Network Tariffs”, Eurelectric Position Paper, March 2016,
“Adapting distribution network tariffs to a decentralized energy future”, EDSO for Smart Grids, September 2015
“Distribution Grid Tariff Structures for Smart Grids and Smart Markets”, CEDEC Position Paper, March 2014
“Geode Position Paper on the Development of the DSO’s Tariff Structure”, September 2013
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Προκειµένου για την πληρέστερη αποτύπωση της επίπτωσης της αέργου ισχύος στις ΧΧ∆,
σκόπιµο θα ήταν ο συντελεστής (
) να λαµβάνεται υπόψη και για τις Μοναδιαίες Πάγιες
Χρεώσεις, ιδίως υπό το πρίσµα της αλλαγής της δοµής των χρεώσεων µεταξύ πάγιου και
µεταβλητού σκέλους.

5. Καταβολή χρεώσεων για τη χρήση ∆ικτύου – Εγγυήσεις Προµηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας
Για λόγους πληρότητας, πριν την θέση σε διαβούλευση και έγκριση του εν λόγω Εγχειριδίου
ΧΧ∆, να µεταφερθούν σε αυτό τα σχετικά µε τις ΧΧ∆ άρθρα, τα οποία αφορούν την καταβολή
χρεώσεων για τη χρήση ∆ικτύου και υπάρχουν στο «Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και
Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου», καθώς και τα σχετικά µε τις εγγυήσεις ή
προκαταβολές Προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας άρθρα, τα οποία ο Κ∆∆ προβλέπει να
υπάρχουν στο «Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης».

6. Νέες κατηγορίες «Καταναλωτών»
Με δεδοµένες τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, εµφανίζονται νέες κατηγορίες
Χρηστών, για τις οποίες απαιτείται µελέτη της ωριαίας διακύµανσης του φορτίου τους. Τέτοιες
κατηγορίες είναι οι σταθµοί ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι ενεργειακές
κοινότητες, η αποθήκευση ενέργειας κ.α. Όταν θα είναι διαθέσιµα τα δεδοµένα, σχετικά µε την
ωριαία διακύµανση των κατηγοριών αυτών, θα µπορέσουν να ενταχθούν στις ΧΧ∆ ως
ξεχωριστές Κατηγορίες Καταναλωτών.

7. Οδηγία Εφαρµογής
Μετά από την έγκριση του Εγχειριδίου από τη Αρχή σας, όπου θα οριστικοποιηθεί η
µεθοδολογία και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες, θα απαιτηθούν µία σειρά από δράσεις, προκειµένου
για την εφαρµογή των προβλέψεών του. Οι κυριότερες εξ αυτών είναι:
• Ανάπτυξη εφαρµογής που θα περιλαµβάνει αναλυτικό µοντέλο για τον υπολογισµό των
µοναδιαίων ΧΧ∆, και
• Κατάρτιση Οδηγίας Εφαρµογής που θα περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
Η δηµιουργία προφίλ πελατών, όπου δεν είναι διαθέσιµα, θα διαµορφώνεται παράλληλα µε την
ανάπτυξη του έργου της τηλεµέτρησης.

3/3

