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ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 05/2020 
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

ΘΕΜΑ: Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για 
το έτος 2020 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο 
πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη: 

• Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018 
(Ν.122(Ι)/2003), 

• Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής 
Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 

• Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017 με θέμα 
«Απόφαση για έγκριση των διατιμήσεων της ΑΗΚ για την περίοδο Ρυθμιστικού 
Ελέγχου 2017 – 2021», 

• Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Aρ. 265/2017 ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2017 με θέμα 
«Έγκριση Διατιμήσεων Ηλεκτρικού Ρεύματος για το 2018», 

• Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2019 ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019 με θέμα 
«Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Βασικές Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για 
το έτος 2019», 

• Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 157/2018 ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 με θέμα 
«Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των 
Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του 
ΔΣΜΚ – Αναθεώρηση Αρ. 1», 

• Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 120/2019 ημερομηνίας 10 Μαΐου 2019, με θέμα 
«Μεθοδολογία Υπολογισμού της Προβλεπόμενης Ετήσιας Εξαχθείσας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς και Προβλεπόμενης Ετήσιας 
Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ», 

• Την επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με Αρ. 
Πρωτ. ΔΟ1/610.1.16/191649, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019 με θέμα 
«Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2020» 
με την οποία υποβλήθηκε ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 
έτος 2020 μετά από διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ, ΔΣΜΚ και Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (ΑΗΚ) στη βάσει του Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο η διατίμηση για την  
ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2020 καθορίστηκε στα 
0,11€σ/kWh, 

• Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.03.05/925-18, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 
2019, αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2020, 

• Την επιστολή της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας (ΒΡΔ) Παραγωγής της 
ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2019, με θέμα 
«Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2020» 
με την οποία η ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ υπέβαλε την αναθεωρημένη, μετά και 
από τα σχόλια της ΡΑΕΚ, αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων της 
διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2020, 
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• Την επιστολή της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 
24 Σεπτεμβρίου 2019, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ 
Παραγωγής για το έτος 2020» με την οποία η ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ υπέβαλε 
την αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης επικουρικών 
υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) για το έτος 2020, 

• Την επιστολή της ΒΡΔ Μεταφοράς (Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς) της 
ΑΗΚ, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής 
Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2020», με την οποία η ΒΡΔ 
Μεταφοράς της ΑΗΚ υπέβαλε την αναθεωρημένη, μετά και από τα σχόλια της 
ΡΑΕΚ, αναπροσαρμογή επιτρεπόμενων εσόδων για τη διατίμηση χρήσης του 
συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το έτος 2020, 

• Την επιστολή του αν. Διευθυντή Διανομής της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8, 
ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων 
Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2020» με την οποία ο ΔΣΔ υπέβαλε την 
αναθεωρημένη, μετά και από τα σχόλια της ΡΑΕΚ, αναπροσαρμογή 
επιτρεπόμενων εσόδων για τις διατιμήσεις χρήσης του συστήματος διανομής 
μέσης και χαμηλής τάσης (Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ) για το έτος 2020, 

• Την επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2019, 
με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων Προμήθειας 
για το έτος 2020» με την οποία η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ υπέβαλε την 
αναπροσαρμογή επιτρεπόμενων εσόδων για τη διατίμηση υπηρεσιών 
εμπορολογιστικής διαχείρισης (Δ-ΕΛ) για το έτος 2020, 

• Την επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019, 
με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 
2020» με την οποία η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ απέστειλε επεξηγήσεις στα 
σχόλια της ΡΑΕΚ, για την αναπροσαρμογή επιτρεπόμενων εσόδων για τη 
διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης (Δ-ΕΛ) για το έτος 2020, 

• Τα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 
2019, 25 Σεπτεμβρίου 2019 και 09 Οκτωβρίου 2019, αναφορικά με τις 
Αναπροσαρμογές στα Επιτρεπόμενα Έσοδα των ΒΡΔ για το 2020, στα οποία 
έγινε ανάλυση των υπολογισμών και εισηγήσεων των ΒΡΔ για τις 
αναπροσαρμογές στα επιτρεπόμενα έσοδα τους, 

• Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1537-19, ημερομηνίας 14 
Οκτωβρίου 2019 προς τη ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ με θέμα «Αναπροσαρμογή 
Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2020»,  

• Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1518-19, ημερομηνίας 10 
Οκτωβρίου 2019 προς τη ΒΡΔ Μεταφοράς (Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς) 
της ΑΗΚ με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς 
για το έτος 2020», 

• Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1519-19, ημερομηνίας 10 
Οκτωβρίου 2019 προς τον Αναπληρωτή Διευθυντή Διανομής με θέμα 
«Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2020», 

• Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/1458-19, ημερομηνίας 27 
Σεπτεμβρίου 2019 προς τον Διευθυντή Προμήθειας με θέμα «Αναπροσαρμογή 
Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Προμήθειας για το έτος 2020», 
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• Την επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 9 
Οκτωβρίου 2019 με θέμα «Διατίμηση Εμπορολογιστικής Διαχείρισης (Δ-ΕΛ)», με 
την οποία υποβλήθηκε η διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης (Δ-
ΕΛ) του 2020 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, 

• Την επιστολή της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΗΑ/326.8 ημερομηνίας 
23 Οκτωβρίου 2019 με θέμα «Διατίμηση Χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2020», με 
την οποία υποβλήθηκε η διατίμηση χονδρικής (Δ-Χ) για το έτος 2020 για έγκριση 
από τη ΡΑΕΚ, 

• Την επιστολή του ΔΣΔ με  Αρ. Φακ. ΔΔ/326, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2019, 
με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 
2020» με την οποία υποβλήθηκαν οι διατιμήσεις Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ για έγκριση από 
τη ΡΑΕΚ, 

• Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΟ/604.1.1/192589, ημερομηνίας 29 
Οκτωβρίου 2019 με θέμα «Έγκριση από ΡΑΕΚ των Διατιμήσεων Δ-ΧΣ, Δ-ΕΥ Δ-
ΔΣΜ», με την οποία υποβλήθηκε εισήγηση αναφορικά με τη διατίμηση για την 
ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2020, για έγκριση από 
τη ΡΑΕΚ, 

• Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/604.1.1/192753, ημερομηνίας 11 
Νοεμβρίου 2019 με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΧΣ», με την οποία 
υποβλήθηκε εισήγηση για έγκριση από τη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη διατίμηση 
χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το έτος 2020, 

• Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΟ/604.1.1/192812, 
ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2019 με θέμα «Υπολογισμός Εξαχθείσας Ενέργειας 
στην βάση Απόφασης 97/2017», με το οποίο ο ΔΣΜΚ απέστειλε επεξηγήσεις στη 
ΡΑΕΚ αναφορικά με τον υπολογισμό της εξαχθείσας ενέργειας στο σύστημα 
μεταφοράς,  

• Την επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΣ2/604.1.1/192706, ημερομηνίας 11 
Νοεμβρίου 2019 με θέμα «Υποβολή εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ», με την οποία 
υποβλήθηκε εισήγηση για έγκριση από τη ΡΑΕΚ αναφορικά με τη διατίμηση για 
την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) για το 
έτος 2020, 

• Την επιστολή του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς της ΑΗΚ ημερομηνίας 13 
Νοεμβρίου 2019 με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΧΣ για το έτος 
2020» με τα σχόλια του Διευθυντή ΙΣΜ αναφορικά με τους υπολογισμούς της 
διατίμησης χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ) που υποβλήθηκαν από 
τον ΔΣΜΚ, 

• Την επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 
ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις 
Αγοράς Ηλεκτρισμού στο Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2020», με την 
οποία υποβλήθηκαν οι διατιμήσεις προμήθειας (Δ-ΠΠ) για το έτος 2020 για 
έγκριση από τη ΡΑΕΚ, 

• Την επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 με θέμα 
«Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό 
Καταναλωτή (Δ-ΠΠ)» ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2019, με την οποία 
απαντήθηκε ερώτημα της ΡΑΕΚ αναφορικά με την κατανομή της έκπτωσης που 
παραχωρείται για τις μη κοστοστρεφείς διατιμήσεις, 
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• Την έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd με τίτλο «Review 
of EAC’s Allowed Revenue Adjustments for 2018 applied to 2020» ημερομηνίας 
28 Οκτωβρίου 2019, 

• Την έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd με τίτλο «Review 
of EAC’s proposed electricity tariffs» ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2019, 

• Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 
2019, αναφορικά με τις διατιμήσεις ηλεκτρισμού 2020, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

Α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Την έγκριση της αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης 
χονδρικής (Δ-Χ) για το 2020, όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολή της ΒΡΔ 
Παραγωγής της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2019, 
με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 
2020»,  

2. Την έγκριση της αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης 
Επικουρικών Υπηρεσιών (Δ-ΕΥ) για το 2020, όπως αυτή παρουσιάζεται στην 
επιστολή της ΒΡΔ Παραγωγής με Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8, ημερομηνίας 24 
Σεπτεμβρίου 2019, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ 
Παραγωγής για το έτος 2020», 

3. Την έγκριση της αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων της διατίμησης 
χρήσης του συστήματος μεταφοράς (Δ-ΧΣ), για το 2020, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στην επιστολή της ΒΡΔ Μεταφοράς (Ιδιοκτήτη Συστήματος 
Μεταφοράς) της ΑΗΚ, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, με θέμα «Μεθοδολογία 
Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2020», 

4. Την έγκριση της αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων για το σύνολο των 
διατιμήσεων χρήσης συστήματος διανομής (Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ) για το 2020 όπως 
αυτά παρουσιάζονται στην επιστολή του αναπληρωτή Διευθυντή Διανομής με 
Αρ. Φακ. ΔΔ/326.8, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, και θέμα «Αναπροσαρμογή 
Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Διανομής για το έτος 2020»,  

5. Την έγκριση της αναπροσαρμογής των επιτρεπόμενων εσόδων για τη διατίμηση 
υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης (Δ-ΕΛ) για το 2020 όπως αυτή 
παρουσιάζεται στην επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ ημερομηνίας 23 
Σεπτεμβρίου 2019, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ 
Προμήθειας για το έτος 2020», 

6. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για τη διατίμηση ανάκτησης δαπανών 
του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το 2020, όπως αυτή 
παρουσιάζεται στην επιστολή του ΔΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. ΔΟ1/610.1.16/191649, 
ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019,  

7. Στη βάση των σημείων 1-6 της παρούσας Απόφασης τα Επιτρεπόμενα Έσοδα 
για το έτος 2020 τα οποία εγκρίνονται για ανάκτηση μέσω της κάθε μιας 
ρυθμιζόμενης διατίμησης ξεχωριστά, παρουσιάζονται στον συνοπτικό συγκριτικό 
πίνακα πιο κάτω.  Στον Πίνακα παρουσιάζονται επίσης τα αρχικά επιτρεπόμενα 
έσοδα όπως είχαν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 97/2017 της ΡΑΕΚ για το έτος 
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2020 και οι εγκεκριμένες απολογιστικές αναπροσαρμογές που υπολογίστηκαν 
βάσει της Απόφασης 157/2018 της ΡΑΕΚ, 

Εγκεκριμένα Επιτρεπόμενα Έσοδα Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων για το έτος 2020 

Ανάκτηση από διατίμηση  
Αρχικά 

Επιτρεπόμενα 
Έσοδα 2020  

Απολογιστικές 
αναπροσαρμογές 

Εγκεκριμένα από 
ΡΑΕΚ 

Επιτρεπόμενα 
Έσοδα 2020 

Διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας 
χονδρικής (Δ-Χ) σε βασική τιμή  

€ 357,285,246 20,081,562 377,366,808 

Αγορά ενέργειας από ΑΠΕ σε 
βασική τιμή  

€ 46,236,097 - 46,236,097 

Διατίμηση χρήσης του Συστήματος 
Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) 

€ 40,898,681 (4,184,968) 36,713,713 

Διατιμήσεις χρήσης του Συστήματος 
Διανομής  (μέση και χαμηλή τάση), 
που περιλαμβάνει ένα στοιχείο 
χρέωσης το οποίο σχετίζεται με το 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 
(Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) 

€ 84,833,359 (9,397,683) 75,435,676 

Διατίμηση υπηρεσιών 
εμπορολογιστικής διαχείρισης που 
παρέχονται στους πελάτες (Δ-ΕΛ) 

€ 16,946,802 349,396 17,296,198 

Διατίμηση για την παροχή 
Επικουρικών Υπηρεσιών και 
μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) 

€ 31,225,457 (1,596,880) 29,628,577 

Διατίμηση για την ανάκτηση των 
δαπανών του Διαχειριστής του 
Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΔΣΜ) 

€ 7,391,000 (1,971,000) 5,420,000 

Διατίμηση για την ανάκτηση των 
δαπανών μετρήσεων που 
ανακύπτουν από το Διαχειριστή του 
Συστήματος Διανομής (Δ-ΜΕΤ) 

€ 3,644,509 - 3,644,509 

Διατιμήσεις προμήθειας και 
χρεώσεις αγοράς ηλεκτρισμού στον 
τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ) 

€ 588,459,151 3,280,427 591,739,577 

 

 

Β. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Οι αποφάσεις της ΡΑΕΚ στην Ενότητα Β διαχωρίζονται ανά την κάθε ρυθμιζόμενη 
δραστηριότητα που έχει την ευθύνη για την υποβολή της κάθε βασικής ρυθμιζόμενης 
διατίμησης σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) 
«Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού». 

 

Β1. Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) 

8. Την έγκριση της Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 
2020 όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή του ΔΣΜΚ Αρ. Πρωτ. 
ΔΣ2/604.1.1/192753, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2019, ως ακολούθως: 

Διατίμηση Δ-ΧΣ 2020  

Δ-ΧΣ για καταναλωτές 
συνδεδεμένους στη Ψηλή Τάση 

0.50 €σ/kWh 
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Δ-ΧΣ για καταναλωτές 
συνδεδεμένους στη Μέση Τάση 

0.79 €σ/kWh 

Δ-ΧΣ για καταναλωτές 
συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 

0.80 €σ/kWh 

9. Την έγκριση της Διατίμησης Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας 
εφεδρείας (Δ-ΕΥ), όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή του ΔΣΜΚ με 
Αρ. Φακ. ΔΣ2/120.3/192706, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2019 ως ακολούθως: 

Διατίμηση Δ-ΕΥ 2020  

Δ-ΕΥ για καταναλωτές 
συνδεδεμένους στη Ψηλή Τάση 

0.63 €σ/kWh 

Δ-ΕΥ για καταναλωτές 
συνδεδεμένους στη Μέση Τάση 

0.64 €σ/kWh 

Δ-ΕΥ για καταναλωτές 
συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 

0.65 €σ/kWh 

10. Την έγκριση της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-
ΔΣΜ) για το 2019, όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή του ΔΣΜΚ με 
Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/192589 ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2019 και σύμφωνα 
με τον Προϋπολογισμό του ΔΣΜΚ για το έτος 2020 ως ακολούθως: 

Διατίμηση Δ-ΔΣΜ 2020  

Δ-ΔΣΜ  0.11 €σ/kWh 

Β2. Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) 

11. Την έγκριση των Διατιμήσεων Χρήσης του Συστήματος Διανομής Μέσης και 
Χαμηλής τάσης (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) όπως αυτές έχουν υποβληθεί από το ΔΣΔ με την 
επιστολή Αρ. Φακ. ΔΔ/326, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2019, ως ακολούθως:  

Διατίμηση Δ-ΧΜ και Δ-ΧΧ 2020  

Δ-ΧM για καταναλωτές συνδεδεμένους 
στη Μέση Τάση 

0.90 €σ/kWh 

Δ-ΧM για καταναλωτές συνδεδεμένους 
στη Χαμηλή Τάση 

0.92 €σ/kWh 

Δ-ΧX  1.05 €σ/kWh 

12. Ο ΔΣΔ να υποβάλει επικαιροποιημένη Μελέτη για το έτος 2019 για τα προφίλ 
της άεργου ισχύος και του συντελεστή ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος, 
μέχρι την 31η Μαρτίου 2020. 

13. Να καλέσει το ΔΣΔ να ακολουθεί τις σχετικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ κατά τον 
υπολογισμό των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων και συγκεκριμένα την Απόφαση 
120/2019 της ΡΑΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές απωλειών. 

14. Τον καθορισμό της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών Μετρήσεων (Δ-
ΜΕΤ) ως ακολούθως: 

Διατίμηση Δ-ΜΕΤ 2020  

Δ-MET 0.49 €/καταναλωτή/μήνα 
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15. Η πιο κάτω υποχρέωση του ΔΣΔ προκύπτει από προηγούμενες Αποφάσεις 
της ΡΑΕΚ που σχετίζονται με τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού και δεν 
έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Ο ΔΣΔ θα πρέπει μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2020 να 
ενημερώσει τη ΡΑΕΚ για την πορεία υλοποίησης της εν λόγω υποχρέωσης και 
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020, το αργότερο, να υλοποιήσει την υποχρέωση 
της: 

• Απόφαση Αρ. 97/2017 σημείο 12: «Ο ΔΣΔ να συλλέξει πληροφορίες για τους 
σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες κόστους για τις μετρήσεις, με 
στόχο να αναθεωρηθεί η Δ-ΜΕΤ.» 

B3. ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ 

16. Την έγκριση της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) όπως αυτή έχει υποβληθεί από 
την ΑΗΚ Παραγωγή με επιστολή της Αρ. Φακ. ΠΗ/326.8 ημερομηνίας 23 
Οκτωβρίου 2019, ως ακολούθως: 

Βασική διατίμηση Δ-Χ 2020 (βασική τιμή καυσίμου 300€/ΜΤ) 

Περίοδος 
Καλοκαίρι (1 Ιουν. – 30 Σεπ.) 

Καθημερινή Σαββατοκυρίακο/Αργίες 

Ώρες Αιχμής (09:00 - 23:00) 13.73 €σ/kWh 8.59 €σ/kWh 

Ώρες Μη Αιχμής - Όλες οι 
ημέρες (23:00 – 09:00) 

8.34 €σ/kWh 8.14 €σ/kWh 

Περίοδος 

Υπόλοιπες Εποχές (1 Ιαν. – 31 Μαϊ. / 1 Οκτ. - 31 
Δεκ.) 

Καθημερινή Σαββατοκυρίακο/Αργίες 

Ώρες Αιχμής - (16:00 - 23:00) 8.69 €σ/kWh 8.35 €σ/kWh 

Μη Αιχμής - Όλες οι ημέρες 
(23:00 – 16:00) 

 
7.79 €σ/kWh 

 
7.40 €σ/kWh 

17. Να καλέσει τη ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ να ακολουθεί τις οδηγίες της ΡΑΕΚ 
αναφορικά με τον υπολογισμό της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) για το 2020 και 
συγκεκριμένα: 

• Την Απόφαση 120/2019 της ΡΑΕΚ όσον αφορά τη μεθοδολογία υπολογισμού 
της ενέργειας που εκχέεται στο σύστημα Μεταφοράς και τους συντελεστές 
απωλειών. 

• Την Απόφαση 05/2019 της ΡΑΕΚ, όσον αφορά την πιο κάτω εξίσωση για 
σκοπούς υπολογισμού των εξαχθεισών μονάδων στο σύστημα μεταφοράς: 

Εξαχθείσες μονάδες = Ζήτηση x (1+συντελεστής απωλειών) 

18. Η πιο κάτω υποχρέωση της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ προκύπτει από 
προηγούμενες Αποφάσεις της ΡΑΕΚ που σχετίζονται με τις διατιμήσεις 
ηλεκτρισμού και δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Η ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ θα 
πρέπει μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2020 να ενημερώσει τη ΡΑΕΚ για την πορεία 
υλοποίησης της εν λόγω υποχρέωσης και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020, το 
αργότερο, να υλοποιήσει την υποχρέωση της: 

• Απόφαση Αρ. 97/2017 σημείο 6: «Η ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ να αναπτύξει 
ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης του συστήματος 
ηλεκτροπαραγωγής για τον υπολογισμό του οριακού κόστους ενέργειας το 
οποίο να λαμβάνει υπόψη τα περίπλοκα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
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μονάδων παραγωγής ώστε τα εκτιμημένα οριακά κόστη να υπολογίζονται 
με μεγαλύτερη ακρίβεια.» 

Β4. ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ 

19. Την έγκριση της Διατίμησης Υπηρεσιών Εμπορολογιστικής Διαχείρισης (Δ-ΕΛ) 
όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ Αρ. 
Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2019, ως ακολούθως:  

Διατίμηση Δ-ΕΛ 2020  

Δ-ΕΛ 2.39 €/καταναλωτή/μήνα 

20. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ, 
θα χρεώνει τους πελάτες της, εγκρίνεται στα ακόλουθα επίπεδα για το 2020: 

Καλοκαίρι (1 Ιουν. – 30 Σεπ.) 

  Εργάσιμη μέρα 
Σαββατοκυρίακα/ 

Αργίες 

Επίπεδο τάσης ΥΤ ΜΤ ΧΤ ΥΤ ΜΤ ΧΤ 

Ώρες αιχμής 
(09:00 – 23:00) 

13.38 13.56 13.77 8.31 8.42 8.55 

Ώρες μη αιχμής 
8.23 8.34 8.47 8.03 8.13 8.26 

(23:00 – 9:00) 

Υπόλοιπες Εποχές (1 Ιαν. – 31 Μαϊ. / 1 Οκτ. - 31 Δεκ.) 

  Εργάσιμη μέρα 
Σαββατοκυρίακα/ 

Αργίες 

Επίπεδο τάσης ΥΤ ΜΤ ΧΤ ΥΤ ΜΤ ΧΤ 

Ώρες αιχμής 
8.60 8.72 8.85 8.29 8.40 8.52 

(16:00 – 23:00) 

Ώρες μη αιχμής 
7.40 7.50 7.62 7.08 7.17 7.28 

(23:00 – 16:00) 

21. Να καλέσει τη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ να ακολουθεί τις σχετικές Αποφάσεις 
της ΡΑΕΚ κατά τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων και 
συγκεκριμένα την Απόφαση 120/2019 της ΡΑΕΚ όσον αφορά τη μεθοδολογία 
υπολογισμού της ενέργειας που εκχέεται στο σύστημα Μεταφοράς. 

Στο πιο πάνω κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που η ΒΡΔ 
Προμήθειας της ΑΗΚ θα χρεώνει τους πελάτες της για το 2020 (παράγραφος 
20), έχει ληφθεί υπόψη η Απόφαση 120/2019 της ΡΑΕΚ όσον αφορά τη 
μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας που εξάγεται στο σύστημα 
Μεταφοράς, και έχουν αφαιρεθεί οι μονάδες παραγωγής από συστήματα 
συμψηφισμού μετρήσεων και αυτοπαραγωγής από τις μονάδες παραγωγής 
από ΑΠΕ. 

22. Οι Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεων Αγοράς Ηλεκτρισμού στον τελικό 
καταναλωτή (Δ-ΠΠ) να διαφοροποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις εγκρίσεις 
της ΡΑΕΚ στο σημείο 19 της παρούσας Απόφασης. 
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23. Επειδή η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες της 
ΡΑΕΚ για υποβολή εμπεριστατωμένης εισήγησης στη ΡΑΕΚ για τον τρόπο 
χρέωσης της τιμής αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ στα τιμολόγια ηλεκτρισμού, 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, το αργότερο, όπως αυτές δόθηκαν στην Απόφαση 
Αρ. 05/2019 της ΡΑΕΚ, και η αγορά ενέργειας από ΑΠΕ που είναι ενταγμένα 
σε σχέδια χορηγιών αποτελεί συμβατική υποχρέωση της ΑΗΚ Προμήθειας, η 
ΡΑΕΚ δίνει τις ακόλουθες οδηγίες στη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ: 

Στα Σχέδια Διατιμήσεων του 2020 θα πρέπει να φαίνεται ξεχωριστά και 
διακριτά, η διατίμηση χονδρικής Δ-Χ στην οποία η ΑΗΚ Προμήθεια αγοράζει 
ενέργεια από την ΑΗΚ Παραγωγή, και η χρέωση για την συμβατική της 
υποχρέωση για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ.  Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το 
κόστος παραγωγής ενέργειας που η ΑΗΚ Προμήθεια χρεώνει στον τελικό 
καταναλωτή της. 

Στα τιμολόγια ηλεκτρισμού της ΑΗΚ Προμήθειας να παραμείνει η περιγραφή 
«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας».  

Ο όρος Δ-Χ σε επίπεδο Προμήθειας να απαλειφθεί, αφού η διατίμηση Δ-Χ 
ορίζεται μόνο ως η διατίμηση χονδρικής. 

24. Την έγκριση της συνέχισης της μη εφαρμογής πλήρως κοστοστρεφών 
διατιμήσεων για τις πιο κάτω διατιμήσεις, σύμφωνα και με την Απόφαση της 
ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017 για το 2020, όπως πιο κάτω:  

Περιγραφή διατίμησης Κωδικός 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Ψηλής Τάσης 50 

Οδικού Φωτισμού 36 

Άντλησης Νερού 46 

Εναποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας 56 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Χρήσης Εποχιακής Μέσης Τάσης 40** 

* Συγκρίνοντας τον μέσο όρο της διατίμησης για το έτος 2015, με την κοστοστρεφή διατίμηση 
για το έτος 2019, μη λαμβάνοντας υπόψη αναπροσαρμογή για την τιμή του καυσίμου και 
πληθωρισμό, ούτε τις διατιμήσεις Δ-ΔΣΜ, Δ-ΔΣ.  Όταν ο μέσος όρος της διατίμησης για το 
έτος 2015 είναι ψηλότερος από την κοστοστρεφή διατίμηση, θα εφαρμόζεται η κοστοστρεφής 
διατίμηση. 

** Για καταναλωτές που προηγουμένως ήταν ενταγμένοι στη διατίμηση με κωδικό 76. 

Αυτή η διευθέτηση για τις πιο πάνω κατηγορίες διατιμήσεων θα διατηρηθεί 
μέχρι τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, ή τεσσάρων χρόνων μετά την 
εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα, με βάσει την 
Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 97/2017, ενώ με τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής 
περιόδου, οι πιο πάνω διατιμήσεις θα προσαρμοστούν στα επίπεδα 
κοστοστρέφειας. 

Διευκρινίζεται ότι τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την εφαρμογή 
των διατιμήσεων Οδικού Φωτισμού (κώδικας 35),  Άντλησης Νερού (κώδικας 
41), Διατίμηση Εκτός Αιχμής (κώδικας 55),Υψηλής Τάσης (κώδικας 83) και 
Βιομηχανικής Χρήσης Μέγιστης Ζήτησης Μέσης Τάσης (υφιστάμενος κώδικας 
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76) δεν θα μετακυλιστούν στους υπόλοιπους καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, ούτε στην επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου. 

Η έκπτωση που θα δοθεί για κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες 
διατιμήσεων να φαίνεται διακριτά στα Σχέδια Διατιμήσεων που θα υποβάλει η 
ΑΗΚ Προμήθειας για έγκριση από τη ΡΑΕΚ.  Επίσης, στα Σχέδια Διατιμήσεων 
να γίνεται αναφορά στη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα στην οποία εφαρμόζονται 
οι εν λόγω εκπτώσεις. 

25. Για σκοπούς διαφάνειας, η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ να παρουσιάζει στα 
τιμολόγια ηλεκτρισμού την αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου και την 
αναπροσαρμογή τιμής για αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 
ξεχωριστά.  Η τροποποίηση αυτή στα τιμολόγια να εφαρμοστεί από τα 
τιμολόγια που θα εκδοθούν τον Μάρτιο του 2020, το αργότερο. 

26. Η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών 
από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης τα αναθεωρημένα λεπτομερή 
σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2020 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ 
βάσει των οδηγιών της ΡΑΕΚ στα σημεία 14 και 20-25 πιο πάνω. Μετά την 
έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων 
σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών 
ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. 
Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Δηλαδή, η 
εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει: 

• για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2020, και 

• για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2020 και 
μετέπειτα. 

27. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, αναμένεται μείωση κατά μέσο όρο στο σύνολο των 
βασικών ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ύψους 2.9% για το έτος 2020. 


