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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 17/2006 

Αριθµητικές τιµές Συντελεστών Απωλειών ∆ικτύου 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22-12-1999), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 655/17-05-2005), και ιδίως τις διατάξεις του Άρθρου 157 
παράγραφος (4) του Κώδικα αυτού. 

3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
Προµηθευτών ∆ικτύου (ΡΑΕ/Ο-12582/13-01-2006). 

4. Την από 15-11-2005 σχετική εισήγηση της ∆ΕΗ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. Γ.∆ΝΣ/4962/15-11-
2005 (ΡΑΕ/Ι-32728/16-11-2005) µε θέµα «Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και 
Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου». 

5. Την από 26-01-2005 συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΡΑΕ. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

1. Σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ΕΗ Α.Ε., οι συνολικές απώλειες του ∆ικτύου είναι 6,8% 
επί της συνολικής εισερχόµενης σε αυτό ενέργειας (µέση τιµή ετών 2003 και 2004). Από 
το σύνολο αυτό των απωλειών, 3,2% (επί της συνολικής εισερχόµενης στο ∆ίκτυο 
ενέργειας) αντιστοιχεί στις απώλειες επί του ∆ικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ) και 3,6% (επί 
της συνολικής εισερχόµενης στο ∆ίκτυο ενέργειας) στις απώλειες επί του ∆ικτύου 
Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι µη τεχνικές απώλειες. Τα 
στοιχεία αυτά κρίνονται επαρκώς τεκµηριωµένα και γίνονται αποδεκτά. 

2. Από τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να υπολογιστεί άµεσα η αριθµητική τιµή των 
αναµενόµενων απωλειών του ∆ικτύου ΧΤ, σε MWh ανά έτος. Περαιτέρω, ο συντελεστής 
απωλειών του ∆ικτύου ΧΤ υπολογίζεται µε αναφορά στη συνολική  εισερχόµενη ενέργεια 
στο ∆ίκτυο ΧΤ, ήτοι στη συνολική κατανάλωση ενέργειας από Πελάτες ΧΤ 
προσαυξηµένη κατά τις απώλειες του ∆ικτύου ΧΤ. Ο υπολογισµός αυτός, εκ παραδροµής, 
δεν είναι πλήρης στην εισήγηση της ∆ΕΗ Α.Ε. 

3. Για τον ακριβή υπολογισµό των συντελεστών προσαύξησης λόγω απωλειών των 
καταναλισκόµενων ποσοτήτων ενέργειας, χρησιµοποιούνται οι εξής συµβολισµοί: 



 

 - 2 -

• ΕισΕ∆, η συνολική εισερχόµενη στο ∆ίκτυο ποσότητα ενέργειας, 

• ΚΕ_ΜΤ, η µετρούµενη κατανάλωση ενέργειας από Πελάτες συνδεόµενους στη 
ΜΤ, 

• ΚΕ_ΧΤ, η µετρούµενη κατανάλωση ενέργειας από Πελάτες συνδεόµενους στη 
ΧΤ,  

• ΕξΕ_ΜΤ, η µετρούµενη στις εξόδους από το ∆ίκτυο ΜΤ ποσότητα ενέργειας, 
δηλαδή η µετρούµενη ενέργεια από τους µετρητές των Πελατών ΜΤ και η 
ενέργεια η οποία διοχετεύεται στο ∆ίκτυο ΧΤ, 

• ΣΑπ∆, ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου, το γινόµενο του οποίου µε την 
συνολική εισερχόµενη στο ∆ίκτυο ποσότητα ενέργειας ΕισΕ∆, αποδίδει τις 
απώλειες ενέργειας του ∆ικτύου (ΜΤ και ΧΤ), 

• ΣΑπ_ΜΤ, ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου ΜΤ, το γινόµενο του οποίου µε 
την συνολική εισερχόµενη στο ∆ίκτυο ΜΤ ποσότητα ενέργειας (ισούται µε την 
ΕισΕ∆), αποδίδει τις απώλειες ενέργειας του ∆ικτύου ΜΤ, 

• ΣΑπ_ΧΤ, ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου ΧΤ, το γινόµενο του οποίου µε 
την συνολική εισερχόµενη στο ∆ίκτυο ΧΤ ποσότητα ενέργειας, αποδίδει τις 
απώλειες ενέργειας του ∆ικτύου ΧΤ, 

• ΣΠΑ_ΜΤ, ο συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στη ΜΤ, το γινόµενο 
του οποίου µε την µετρούµενη στις εξόδους του ∆ικτύου ΜΤ ποσότητας 
ενέργειας (ΕξΕ_ΜΤ), αποδίδει τις απώλειες ενέργειας του ∆ικτύου ΜΤ, 

• ΣΠΑ_ΧΤ, ο συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών στη ΧΤ, το γινόµενο του 
οποίου µε την µετρούµενη κατανάλωση ενέργειας από Πελάτες ΧΤ (ΚΕ_ΧΤ), 
αποδίδει τις απώλειες ενέργειας του ∆ικτύου ΧΤ. 

4. Για τον υπολογισµό του συντελεστή απωλειών του ∆ικτύου ΧΤ χρησιµοποιούνται τα εξής 
δεδοµένα, βάσει της εισήγησης της ∆ΕΗ Α.Ε.: 

• ΣΑπ∆=6,8%, 

• ΣΑπ_ΜΤ=3,2%. 

5. Ισχύουν οι εξής σχέσεις: 

( )_ _ _ 1 _ξΕ Ε ΜΤ = ΚΕ ΜΤ+ΚΕ ΧΤ× +ΣΠΑ ΧΤ     (1) 

( )_ 1 _ισ ξΕ Ε∆ = Ε Ε ΜΤ× +ΣΠΑ ΜΤ      (2) 

6. Από τις σχέσεις (1) και (2), προκύπτει: 

( )( ) ( )_ _ 1 _ 1 _ισΕ Ε∆ = ΚΕ ΜΤ+ΚΕ ΧΤ× +ΣΠΑ ΧΤ × +ΣΠΑ ΜΤ  (3) 

7. Ως προς τις απώλειες του ∆ικτύου ΜΤ ισχύει: 

 _ _ _ισ π ξΕ Ε∆×ΣΑ ΜΤ = Ε Ε ΜΤ×ΣΠΑ ΜΤ     (4) 

8. Από τις σχέσεις (2) και (4), προκύπτει: 

__ 3,31%
1 _

π
π

ΣΑ ΜΤ
ΣΠΑ ΜΤ = =

−ΣΑ ΜΤ
     (5) 

9. Περαιτέρω, ισχύει ότι: 

( )_ _ 1ισ πΚΕ ΜΤ+ΚΕ ΧΤ = Ε Ε∆× −ΣΑ ∆      (6) 
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10. Από τις σχέσεις (6) και (3), και λαµβάνοντας υπόψη ότι _ 2,93_
ΚΕ ΧΤ =ΚΕ ΜΤ  

(µέση τιµή για τα έτη 2003 και 2004 σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ΕΗ Α.Ε.), 
προκύπτει: 

( )
( )

_1 __ _
_

_ _
1 _ _

5,18%

π π
π π

ΚΕ ΧΤ+ ΚΕ ΜΤΣΠΑ ΧΤ = ×
ΚΕ ΧΤ

ΚΕ ΜΤ

− ΣΠΑ ΜΤ−ΣΑ ∆ −ΣΠΑ ΜΤ×ΣΑ ∆
=

+ ΣΠΑ ΜΤ−ΣΑ ∆ −ΣΠΑ ΜΤ×ΣΑ ∆

=

 (7)  

11. Βάσει των ανωτέρω, τα φορτία ΜΤ, για να αναχθούν στο όριο µεταξύ Συστήµατος και 
∆ικτύου πολλαπλασιάζονται µε (1+ΣΠΑ_ΜΤ), ήτοι προσαυξάνονται κατά 3,31%. Τα 
φορτία ΧΤ, για να αναχθούν στο όριο µεταξύ Συστήµατος και ∆ικτύου 
πολλαπλασιάζονται µε (1+ΣΠΑ_ΜΤ)× (1+ΣΠΑ_ΧΤ), ήτοι προσαυξάνονται κατά 8,66%. 

12. Ο συντελεστής απωλειών του ∆ικτύου ΧΤ (ΣΑπ_ΧΤ), ο οποίος εκφράζει τις απώλειες του 
∆ικτύου ΧΤ ως ποσοστό της εισερχόµενης σε αυτό ενέργειας, υπολογίζεται µέσω της 
σχέσης: 

__ 4,93%
1 _

π ΣΠΑ ΧΤ
ΣΑ ΧΤ = =

+ΣΠΑ ΧΤ
      (8) 

Αποφασίζει: 
1. Εγκρίνει, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 157 παράγραφος (4) του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις αριθµητικές τιµές των 
συντελεστών απωλειών του ∆ικτύου, οι οποίοι αντιστοιχούν στους ως άνω συντελεστές 
προσαύξησης λόγω απωλειών ώστε οι καταναλισκόµενες ανά επίπεδο τάσης ποσότητες 
ενέργειας να ανάγονται στο όριο µεταξύ Συστήµατος και ∆ικτύου, ως εξής: 

Α) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στη Μέση Τάση του 
διασυνδεδεµένου µε το Σύστηµα ∆ικτύου (ΣΑ_ΜΤ): 3,31% (τρία και τριάντα ένα 
εκατοστά επί τοις εκατό), 

Β) Για τους Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στη Χαµηλή Τάση του 
διασυνδεδεµένου µε το Σύστηµα ∆ικτύου (ΣΑ_ΧΤ): 8,66% (οκτώ και εξήντα έξι 
εκατοστά επί τοις εκατό). 

2. Οι ως άνω συντελεστές απωλειών εφαρµόζονται επί της µετρούµενης κατανάλωσης 
ενέργειας, και ενιαία µεταξύ των Πελατών κάθε επιπέδου τάσης σύνδεσης (ήτοι µεταξύ 
Πελατών Μέσης ή Χαµηλής Τάσης) για όλες τις ηµέρες και ώρες του έτους, και για όλη 
την ηπειρωτική χώρα και τα ηλεκτρικώς διασυνδεδεµένα µε αυτήν νησιά. 

3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Φεβρουαρίου 2006. 
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4. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                                                          Αθήνα, 26/01/2006 

                                                                                          Για τη ΡΑΕ 

                                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                    

 

                                                                                           Μ. Καραµανής 


