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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 

Έγκριση των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 8η Ιανουαρίου 2020, και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των 

άρθρων 15, 94, 96, και 140. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012, εφεξής ΚΔΕΣΜΗΕ) όπως ισχύει και ιδίως το Κεφάλαιο 

59.  

3. Την από 04.06.2009 Απόφαση της ΡΑΕ (1332/2009) που εγκρίνει την Μεθοδολογία – 

Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Πελατών Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ B΄ 

1460/20.07.2009) όπως τροποποιήθηκε με την από 09.12.2010 Απόφαση της ΡΑΕ 2215/2010. 

4. Την υπ’ αριθμ. 340/19.06.2014 Απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού Απαιτούμενου 

Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 

Β΄ 1778/30.06.2014).  

5. Την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 100/18.1.2019 «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2019 

του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».  

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45/1999). 

7. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις προβλέψεις 

πελατών και καταναλώσεων του Δικτύου Διανομής για το έτος 2019 

(ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/13393/30.11.18, ΡΑΕ/ Ι-250353/30.11.18). 

8. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον Διαχειριστή ΔΑΑ στο πλαίσιο καθορισμού των 

Χρεώσεων Χρήσης ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ για το 2019 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι-248145/31.10.18). 

9. Την εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος αναφορικά με τον υπολογισμό των Μοναδιαίων 

Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος βάσει του Απαιτούμενου Εσόδου του ΑΔΜΗΕ για το 2019 – 

Μελέτη Μαρτίου 2019 (ΑΔΜΗΕ/ΓρΔ/20992/5.12.2019, ΡΑΕ Ι-273811/16.12.2019). 
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 140 παράγραφος 1 του ν.4001/2011, ορίζεται ότι τα 

τιμολόγια βάσει των οποίων οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίμημα ή τέλος ή οποιαδήποτε 

αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών τους, με εξαίρεση τα τιμολόγια Προμήθειας σε 

Επιλέγοντες Πελάτες, δεν ισχύουν αν δεν εγκριθούν προηγούμενως από τη ΡΑΕ. Περαιτέρω, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 140 παράγραφος 3, η ΡΑΕ εγκρίνει ένα μήνα πριν την έναρξη 

ισχύος τους τα τιμολόγια σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων ηλεκτρισμού, μετά από 

εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών. 

Επειδή, βάσει της υπ’ αριθμ. 100/18.1.2019 Απόφασης ΡΑΕ (σχετικό 5) το εγκεκριμένο 

Απαιτούμενο Έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2019, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί στο σύνολό του από 

τους Πελάτες Συστήματος και Δικτύου, ανέρχεται σε €198.989.114.  

Επειδή, βάσει της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (σχετικό 9), το ανωτέρω ποσό του 

Απαιτούμενου Εσόδου επιμερίζεται μεταξύ Πελατών ΥΤ (€20.094.966) και Πελατών Δικτύου 

(€178.894.148), αναλογικά προς την υπολογιζόμενη Ισχύ Επιμερισμού της κάθε κατηγορίας. 

Περαιτέρω, βάσει του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για Πελάτες Δικτύου (σχετικό 

3), το κόστος του Συστήματος που αναλογεί στους Πελάτες που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής 

επιμερίζεται στις κατηγορίες ΧΧΣ Πελατών κατ’ αναλογία της ισχύος χρέωσης της κάθε 

κατηγορίας (μέσος όρος θερινής αιχμής, χειμερινής αιχμής και του μεγίστου των δύο). Η ισχύς 

χρέωσης κάθε κατηγορίας προκύπτει από μετρήσεις (στα όρια κάθε τάσης ή στις εγκαταστάσεις 

των Πελατών όπου αυτές είναι διαθέσιμες) ή από εκτιμήσεις βάσει τυπικών καμπυλών 

διακύμανσης φορτίου ανά Κατηγορία Πελατών.  

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (σχετικό 9) και κατ’ εφαρμογή 

των όσων προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για Πελάτες Δικτύου, 

προκύπτει ότι το Απαιτούμενο Έσοδο επιμερίζεται μεταξύ πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης1 

ως εξής: 

− Πελάτες ΜΤ: €31.710.276 

− Πελάτες ΧΤ: €147.183.872 

Επειδή σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για Πελάτες Δικτύου, το 

κόστος του Συστήματος που αναλογεί στους Πελάτες ΧΤ επιμερίζεται μεταξύ Κατηγοριών 

Πελατών ΧΤ για τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος αναλογικά προς την ετήσια κατανάλωση 

ενέργειας των πελατών κάθε Κατηγορίας 2  και συνεχίζει να μην υφίσταται δυνατότητα για 

επιμερισμό του με βάση το φορτίο των εν λόγω πελατών τις ώρες αιχμής του Συστήματος. 

Επειδή, η θερινή αιχμή του Συστήματος πλέον παρατηρείται νυχτερινές ώρες, δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση μεταξύ των Πελατών ΦΟΠ σε σχέση με τους υπόλοιπους Πελάτες ΧΤ, και ως 

εκ τούτου η κατηγορία αυτή ενσωματώνεται στην κατηγορία «Λοιποί Χαμηλής Τάσης». 

 

1 Το απαιτούμενο έσοδο που αναλογεί σε πελάτες αγροτικούς πελάτες ΜΤ, οι οποίοι δεν καταβάλουν 

χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος, επιβαρύνει την κατηγορία των λοιπών πελατών ΜΤ. 

2  Δεν περιλαμβάνονται καταναλώσεις αγροτικών πελατών χαμηλής τάσης, και νυχτερινές 

καταναλώσεις οικιακών πελατών, οι οποίες εξαιρούνται από την επιβολή χρεώσεων χρήσης 

Συστήματος. Το απαιτούμενο έσοδο που αναλογεί στις καταναλώσεις αυτές επιμερίζεται αναλογικά 

στις λοιπές καταναλώσεις πελατών χαμηλής τάσης, οι οποίες χρεώνονται για τη χρήση του 

Συστήματος. 
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Επειδή ο ανωτέρω επιμερισμός του Απαιτούμενου Εσόδου 2019 μεταξύ πελατών Συστήματος, 

πελατών ΜΤ και κατηγοριών πελατών ΧΤ του δικτύου, έγινε βάσει του μέσου όρου των 

ποσοστών επιμερισμού για την τριετία 2017-2019, όπως αυτά υπολογίζονται βάσει της 

μεθοδολογίας που προβλέπεται στον ΚΔΣ και στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για 

Πελάτες Δικτύου. Αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές μεταβολές στον επιμερισμό του 

Απαιτούμενου  Εσόδου 2019, συγκριτικά με προηγούμενα έτη, από τυχαία γεγονότα που 

στατιστικά δεν αναμένεται να επαναληφθούν (εμφάνιση της χειμερινής αιχμής σε ημέρα εντός της 

εορταστικής περιόδου των χριστουγέννων 2018). Η προσέγγιση αυτή που εφάρμοσε ο 

Διαχειριστής κρίνεται εύλογη. 

Επειδή, βάσει των ανωτέρω σχετικά με τον επιμερισμό του κόστους του Συστήματος, το συνολικό 

Απαιτούμενο Έσοδο (RR) του ΑΔΜΗΕ για το 2019 επιμερίζεται μεταξύ Πελατών Συστήματος 

και Κατηγοριών Πελατών Δικτύου ως ακολούθως: 

 

Απαιτούμενο Έσοδο ανά Κατηγορία Πελατών για τις Χρεώσεις Χρήσης 

Συστήματος 

ΥΤ ΜΤ 
ΧΤ 

(ΟΙΚ, πλην ΥΚΩ) 

ΧΤ 

(ΟΙΚ ΥΚΩ) 
ΧΤ 

(ΛΟΙΠΟΙ) 

Απαιτούμενο 

Έσοδο ανά 

Κατηγορία 

Πελατών για 

τις Χρεώσεις 

Χρήσης 

Συστήματος 

(€) 

20.094.966 31.710.276 67.790.465 14.881.715 64.511.692 

Επειδή, σύμφωνα με την από 09.12.2010 Απόφαση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του 

Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Πελατών Δικτύου Διανομής (σχετικό 3), προκύπτει 

ανάγκη διαφοροποίησης των χρεώσεων για τους Οικιακούς Πελάτες. Συγκεκριμένα, ο 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 

Πελάτες ΜΤ 100% 0% 

Οικιακοί (πλην ΥΚΩ) 10% 90% 

Οικιακοί ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και δικαιούχου 

Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου) 

0% 100% 

Λοιποί ΧΤ (συμπεριλαμβανομένων των 

ΦΟΠ) 

20% 80% 

Επειδή, βάσει της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ (σχετικό 9) η Ισχύς Χρέωσης Πελατών Συστήματος 

για το 2019 εκτιμάται σε 835 ΜW και η Μοναδιαία Χρέωση Χρήσης Συστήματος των Πελατών 

Συστήματος (ΥΤ) βάσει Απαιτούμενου Εσόδου 2019 υπολογίζεται σε 24.062 €/MW (Ισχύος 

Χρέωσης) ανά έτος. 

Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων καθώς και των προβλέψεων ζήτησης ισχύος και 

ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο για το 2019 (σχετικά 7 και 8), ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ 
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εισηγείται τις ακόλουθες χρεώσεις Συστήματος για τους Πελάτες Δικτύου Διανομής βάσει 

Απαιτούμενου Εσόδου 2019: 

Κατηγορία Χρέωση Ισχύος 

 

Χρέωση Ενέργειας  

(λεπτά €/ kWh) 

Πελάτες ΜΤ 1.197 €/MW Μεγίστης 

Μηνιαίως τιμής της Μέσης 

Ωριαίας Ζήτησης τις Ώρες 

Αιχμής (11πμ-2μμ) ανά μήνα 

- 

Οικιακοί (πλην ΥΚΩ) 0,13 €/kVA Συμφωνημένης 

Ισχύος Παροχής ανά έτος 

0,542 

Οικιακοί ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και 

δικαιούχου Κοινωνικού Οικιακού 

Τιμολογίου) 

- 0,602 

Λοιποί ΧΤ (συμπεριλαμβανομένων 

των ΦΟΠ) 

0,52 €/kVA Συμφωνημένης 

Ισχύος Παροχής ανά έτος 

0,488 

Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 παράγραφος 3 του ν.4001/2011 και το 

Κεφάλαιο 59 του ΚΔΕΣΜΗΕ:  

1. Την έγκριση τιμολογίων χρήσης (Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης) του ΕΣΜΗΕ για Πελάτες 

Συστήματος και Πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, βάσει 

του Απαιτούμενου Εσόδου ΑΔΜΗΕ 2019, ως ακολούθως: 

 

Κατηγορία Χρέωση Ισχύος 

 

Χρέωση Ενέργειας 

(λεπτά €/ kWh) 

Πελάτες ΥΤ 24.062 €/MW Ισχύος Χρέωσης ανά 

έτος 

- 

Πελάτες ΜΤ 1.197 €/MW Μεγίστης Μηνιαίως 

τιμής της Μέσης Ωριαίας Ζήτησης τις 

Ώρες Αιχμής (11πμ-2μμ) ανά μήνα 

- 

Πελάτες ΧΤ- Οικιακοί 

(πλην ΥΚΩ) 

0,13 €/kVA Συμφωνημένης Ισχύος 

Παροχής ανά έτος 

0,542 

Πελάτες ΧΤ- Οικιακοί 

ΥΚΩ (Πολύτεκνοι και 

δικαιούχου Κοινωνικού 

Οικιακού Τιμολογίου) 

- 0,602 

Λοιποί Πελάτες ΧΤ 0,52 €/kVA Συμφωνημένης Ισχύος 0,488 
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(συμπεριλαμβανομένων 

των ΦΟΠ) 

Παροχής ανά έτος 

 

2. Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται οι Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, 

οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και 

Γ23Β, οι καταναλώσεις Πελατών χαμηλής τάσης με μετρητή φορτίου ζώνης που 

καταγράφονται στις προκαθορισμένες για τους μετρητές αυτούς ζώνες χαμηλού φορτίου, 

καθώς και οι νυχτερινές καταναλώσεις (11μμ-7πμ) των Πελατών χαμηλής τάσης με ωριαίο 

μετρητή. 

3. Τα τιμολόγια χρήσης του ΕΣΜΗΕ που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν από 

την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4001/2011, η παρούσα απόφαση δύναται να 

προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε πρώτο 

και τελευταίο βαθμό. 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 
 Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 

 


