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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2215/2010

Τροποποίηση της Μεθοδολογίας - Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης
Συστήµατος Πελατών ∆ικτύου ∆ιανοµής

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 9η ∆εκεµβρίου 2010 και
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας ο οποίος εγκρίθηκε µε την Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Β/8311/09.05.2005 (ΦΕΚ Β’ 655/05),
εφεξής Κ∆Σ&ΣΗΕ, και ιδίως το Κεφάλαιο 60 και το Άρθρο 272 όπως ισχύουν.
3. Την από 04.06.2009 Απόφαση της ΡΑΕ (1332/2009) που εγκρίνει την Μεθοδολογία –
Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος Πελατών ∆ικτύου ∆ιανοµής (ΦΕΚ B΄
1460/20.07.2009).
4. Τον Νόµο 3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65/ 06.05.2010), και ειδικότερα το Παράρτηµα 3 στην ενότητα
«Επιχειρηµατικό Περιβάλλον» όπου καθορίζεται η έναρξη του εξορθολογισµού των
τιµολογίων (ηλεκτρισµού) για τους καταναλωτές µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2010.
5. Την από 10.11.2010 επιστολή της ∆ιεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας της ∆ΕΗ
Α.Ε. (ΡΑΕ I-127077) σχετικά µε την «∆ιακριτή Αναγραφή στους λογαριασµούς ρεύµατος,
των Μονοπωλιακών και Ανταγωνιστικών Χρεώσεων ειδικών τιµολογίων».

σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, µε την ως άνω Μεθοδολογία - Εγχειρίδιο (σχετικό 3) καθορίζονται οι κατηγορίες των
Πελατών ως προς τις µοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος καθώς και οι κλείδες
επιµερισµού βάσει των οποίων γίνεται ο επιµερισµός του Ετήσιου Κόστους κάθε Κατηγορίας σε
ποσά που θα ανακτηθούν από χρεώσεις ισχύος και ενέργειας, ως εξής:
Κατηγορία

Ισχύς

Ενέργεια

Σύνολο

Οικιακοί

20%

80%

100%
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0%

0%

0%

Λοιποί Χαµηλής Τάσης

20%

80%

100%

Αγροτικοί Μέσης Τάσης

0%

0%

0%

Λοιποί Μέσης Τάσης (µη

100%

0%

100%

Αγροτικοί Χαµηλής
Τάσης

αγροτικοί)

Επειδή, στις διατάξεις της παραγράφου 2.iv του Παραρτήµατος IV του ν. 3845/2010 (σχετικό 4)
προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τον εξορθολογισµό τιµών κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας. Η σχετική πρόβλεψη επαναλαµβάνεται στο Παράρτηµα 3, στην Ενότητα
«Επιχειρηµατικό Περιβάλλον» µε αναφορά σε έναρξη του εξορθολογισµού των εν λόγω
τιµολογίων, στο τέλος του Σεπτεµβρίου 2010, ουσιαστικά εισάγοντας την έννοια της µεταβατικής
περιόδου εξορθολογισµού των τιµολογίων. Ο εξορθολογισµός αυτός εκτιµάται πως θα επιφέρει
σηµαντικές επιπτώσεις στους Οικιακούς Πελάτες, ιδίως στους Πελάτες µε χαµηλές τετραµηνιαίες
καταναλώσεις (έως 800kWh το τετράµηνο).
Επειδή, η κλείδα επιµερισµού βάσει της οποίας γίνεται ο επιµερισµός του Ετήσιου Κόστους για
τους Οικιακούς Πελάτες σε ποσό που θα ανακτηθεί από χρεώσεις ισχύος είναι 20%. Για τους
Πελάτες µε χαµηλές τετραµηνιαίες καταναλώσεις, το ποσοστό αυτό δηµιουργεί µια πάγια χρέωση
που αποτελεί σηµαντικό ποσοστό του λογαριασµού τους.
Επειδή, κρίνεται σκόπιµο, όπως στο ως άνω στάδιο µεταβατικής περιόδου (βλ. ν. 3845/2010), και
δη υπό τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, µε απώτερο στόχο την βέλτιστη και ηπιότερη
µετάβαση στα εξορθολογισµένα τιµολόγια προµήθειας για τους πελάτες µε χαµηλές τετραµηνιαίες
καταναλώσεις, το ποσοστό που επιµερίζεται στην χρέωση ισχύος για την κατηγορία αυτή να
µειωθεί στο 10%.
Επειδή, µε επιστολή της (σχετικό 5) η ∆ΕΗ Α.Ε. αιτείται τη διαφορετική µεταχείριση των
Πελατών που λαµβάνουν έκπτωση και εντάσσονται στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ως προς τις
µονοπωλιακές χρεώσεις δικτύων, ήτοι η χρέωση να έχει µόνο σκέλος ενέργειας και να ισχύει
µηδενική χρέωση ισχύος. Η αναγκαιότητα προκύπτει από το γεγονός ότι τα τιµολόγια προµήθειας
για τις κατηγόριες αυτές είναι µη διαχωρισµένα και δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός του
ανταγωνιστικού σκέλους του τιµολογίου εφόσον υπάρχει χρέωση ισχύος. Η ΡΑΕ κρίνει εύλογο το
αίτηµα αυτό και συνεπώς προτείνει τον ορισµό νέας Κατηγορίας Πελατών «Οικιακοί ΥΚΩ» στην
οποία ανήκουν οι Πελάτες του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου και του τιµολογίου Πολυτέκνων.
Για την Κατηγορία αυτή, ο συντελεστής ισχύος θα είναι 0% και ενέργειας 100%.

Αποφασίζει:
Την τροποποίηση της από 04.06.2009 Απόφασης της ΡΑΕ (1332/2009) που εγκρίνει την
Μεθοδολογία – Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος Πελατών ∆ικτύου ∆ιανοµής (ΦΕΚ B΄
1460/20.07.2009) ως εξής:
Το Άρθρο 5, Παρ. 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Κατηγορίες ΧΧΣ Πελατών ορίζονται ως εξής:
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•

Οικιακοί

•

Οικιακοί ΥΚΩ (π.χ. Πολύτεκνοι και δικαιούχου Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου)

•

Αγροτικοί Χαµηλής Τάσης

•

Λοιποί Χαµηλής Τάσης (συµπεριλαµβάνονται και οι Πελάτες Φωτισµού Οδών
και Πλατειών - ΦΟΠ)

•

Αγροτικοί Μέσης Τάσης

•

Λοιποί Μέσης Τάσης (µη αγροτικοί) »

Το Άρθρο 5, Παρ. 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο περαιτέρω επιµερισµός του Ετήσιου Κόστους κάθε Κατηγορίας σε ποσά που θα
ανακτηθούν από χρεώσεις ισχύος και ενέργειας καθορίζεται µε τις παρακάτω κλείδες
επιµερισµού:
Κατηγορία

Ισχύς

Ενέργεια

Σύνολο

Οικιακοί

10%

90%

100%

Οικιακοί ΥΚΩ

0%

100%

100%

Αγροτικοί Χαµηλής

0%

0%

0%

Λοιποί Χαµηλής Τάσης

20%

80%

100%

Αγροτικοί Μέσης Τάσης

0%

0%

0%

Λοιποί Μέσης Τάσης (µη

100%

0%

100%

Τάσης

αγροτικοί)

........»
Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 9 ∆εκεµβρίου 2010

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
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