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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με βάση τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της αγοράς 

ηλεκτρισμού η εκκαθάριση των ανισοζυγίων θα πραγματοποιείται σε τιμές 

μέσης σταθμισμένης Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) και κόστους αποφυγής 

ανάλογα με τον τύπο της απόκλισης. 

Σε περίπτωση που η ηλεκτρική ενέργεια η οποία εγχέεται στο ηλεκτρικό 

σύστημα από τους ανεξάρτητους παραγωγούς ή η ενέργεια η οποία 

καταναλώνεται από πελάτες των ανεξάρτητων προμηθευτών υπολείπεται της 

συμβολαιοποιημένης ενέργειας, το έλλειμμα ενέργειας θα χρεώνεται στους 

παραγωγούς σε τιμή μέσης σταθμισμένης Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) και θα 

πιστώνεται στους προμηθευτές σε τιμή κόστους αποφυγής αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση που η ηλεκτρική ενέργεια η οποία εγχέεται στο ηλεκτρικό 

σύστημα από τους ανεξάρτητους παραγωγούς ή η ενέργεια η οποία 

καταναλώνεται από πελάτες των ανεξάρτητων προμηθευτών είναι σε περίσσεια 

της συμβολαιοποιημένης ενέργειας, η επιπλέον ενέργεια θα πιστώνεται στους 

παραγωγούς σε τιμή κόστους αποφυγής και θα χρεώνεται στους προμηθευτές 

σε τιμή μέσης σταθμισμένης Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) αντίστοιχα. 

Με βάση τις υποβληθείσες τιμές για την Δ-Χ από την Προμήθεια-ΑΗΚ στα 

πλαίσια της Ρυθμιστικής Απόφασης 02/2015 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής 

και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» Κ.Δ.Π. 208/2015 καθώς και την 

απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 «Έγκριση Νέων Διατιμήσεων ΑΗΚ για 

Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021», η τιμή της Δ-Χ είναι STOD 

(Seasonal Time of Day). Η δομή της τιμή της Δ-Χ δίνεται στον Πίνακα 1.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

λειτουργεί με μηνιαίες εκκαθαρίσεις, προκύπτει η ανάγκη υπολογισμού μιας 

μοναδικής τιμής Δ-Χ από τις πιο πάνω STOD τιμές. Για τον εν λόγω σκοπό θα 

χρησιμοποιηθεί ο σταθμισμένος μέσος όρος (weighted average) για να 
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υπολογιστεί η μέση σταθμισμένη τιμή Δ-Χ ανά μήνα (Δ-ΧΣ), όπου η στάθμιση 

θα γίνεται με βάση τη χρονική διάρκεια της κάθε περιόδου. 

Πίνακας 1: Δομή Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) STOD 

Εποχή Περίοδος Περιγραφή Εποχή Περίοδος Περιγραφή 

Καλοκαίρι 

(Ιούνιος - 

Σεπτέμβριος) 

Αιχμής 09:00 – 
23:00 
Εργάσιμες 
ημέρες 

Άλλη 

(Οκτώβριος - 

Μάιος) 

Αιχμής 16:00 – 
23:00 
Εργάσιμες 
ημέρες 

Αιχμής 09:00 – 
23:00 
Μη-
εργάσιμες 
ημέρες 

Αιχμής 16:00 – 
23:00      
Μη-
Εργάσιμες 
ημέρες 

Εκτός 
αιχμής 

23:00 – 9:00 
Όλες τις 
ημέρες 

Εκτός 
αιχμής 

23:00 – 
16:00 Όλες 
τις ημέρες 

 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ Δ-Χ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ N  

Σύμφωνα με την Δ-Χ STOD οι ώρες μιας ημέρας χωρίζονται σε ώρες αιχμής 

(ΩΑ) και ώρες εκτός αιχμής (ΩΕΑ). Αναλόγως με την περίοδο στην οποία ανήκει 

ο μήνας Ν για τον οποίο υπολογίζεται η μέση σταθμισμένη Δ-Χ οι ώρες αυτές 

διαφοροποιούνται όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Ακολούθως γίνεται 

διαχωρισμός των ημερών του μήνα σε καθημερινές, Σαββατοκύριακα και 

αργίες. 

Για σκοπούς υπολογισμού της μέσης σταθμισμένης Δ-Χ ενός ημερολογιακού 

μήνα χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές που ορίζονται στον Πίνακα 2 για τον μήνα 

N. Αναλόγως της περιόδου στην οποία εμπίπτει ο μήνας N (καλοκαίρι ή άλλη 

περίοδος) θα αντικαθίστανται οι μεταβλητές με τις τιμές της Δ-Χ για τον εν λόγω 

μήνα. 
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Πίνακας 2: Ορισμός μεταβλητών για υπολογισμό μέσης σταθμισμένης Δ-Χ για το μήνα Μ 

Ακολούθως η μέση σταθμισμένη ΔΧ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

Δ-ΧΣ = (
ΩΑ×Δ-ΧΚΑ+ΩEΑ×Δ-ΧΚEΑ

ΩΑ+ΩEΑ
×ΜΚ +

ΩΑ×Δ-ΧΣΚΑ+ΩEΑ×Δ-ΧΣΚEΑ
ΩΑ+ΩEΑ

×ΜΣΚ

+
ΩΑ×Δ-ΧΑΑ+ΩEΑ×Δ-ΧΑEΑ

ΩΑ+ΩEΑ
×ΜΑ) ×

1

ΜΚ+ΜΣΚ+ΜΑ
 

όπου η ΜΚ, η ΜΣΚ και η ΜΑ αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ημερών του μήνα 

Ν οι οποίες είναι καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες αντίστοιχα.  

Οι πιο πάνω τιμές ορίζονται με μέσο σταθμικό κόστος καυσίμου (ΜΣΚΚ) 

€300/ΜΤ. Για διαφορετική τιμή ΜΣΚΚ θα υπολογίζεται η τιμή Δ-Χ STOD για το 

συγκεκριμένο ΜΣΚΚ με βάση τη ρήτρα καυσίμου για το μήνα Ν, και θα 

χρησιμοποιούνται αυτές οι τιμές στις μεταβλητές του Πίνακα 2. Στη συνέχεια και 

θα ακολουθείται η μεθοδολογία που παρουσιάζεται πιο πάνω για τον 

καθορισμό της μέσης σταθμισμένης Δ-Χ για το μήνα N. 

3. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

Δ-Χ Διατίμηση Χονδρικής 

KΜΡ Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού 

ΜΣΚΚ Μέσο Σταθμικό Κόστος Καυσίμου 

MT Μετρικός τόνος 

ΡΑΕΚ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

STOD  Seasonal Time of Day 
 

 

Περίοδος Αιχμής  Περίοδος Μη Αιχμής  

Καθημερινές Σαββατοκύριακα Αργίες Καθημερινές Σαββατοκύριακα Αργίες 

Δ-ΧΚΑ Δ-ΧΣΚΑ Δ-ΧΑΑ Δ-ΧΚEΑ Δ-ΧΣΚEΑ Δ-ΧΑEΑ 


