ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ
2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006,
Ν.92(Ι)/2008, Ν.211(Ι)/2012
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 03/2013 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΗΚ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα
26(1), 31 και 32 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, ως
επίσης και ο Κανονισμός 7 της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας
Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, ως έχει τροποποιηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη:




Το Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ημερομηνίας 13.08.2013 αναφορικά με τη Νέα
Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτή
περιγράφεται στην Έκθεση που επισυνάφθηκε στην επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας
2.08.2013, με το οποίο η ΡΑΕΚ καλούσε τους κατόχους Αδειών, Αιτητές Αδειών ή άλλα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός
30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Προσχεδίου.
Το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις
μετά την δημοσίευση του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στην περίοδο των 30
ημερών.

Αποφάσισε την έκδοση της ακόλουθης Ρυθμιστικής Απόφασης:
«Η Παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η Περί της Νέας Πολιτικής Χρέωσης της
ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής, Ρυθμιστική Απόφαση 03/2013.
Η ΡΑΕΚ με την παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση της ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και ΕΓΚΡΙΝΕΙ την Νέα
Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτή επισυνάπτεται
στο Παράρτημα 1».
Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΗΚ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΜΕΡΟΣ «A»
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
• Πρόλογος
• Σκοπός
• Βασικές Αρχές και Φιλοσοφία της Πολιτικής Χρέωσης για τη Σύνδεση Νέων
Αιτητών/Καταναλωτών στο Ηλεκτρικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής
• Η Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ - Ιστορική Αναδροµή
• Βασικές Αρχές Ρύθµισης της Πολιτικής Χρέωσης
• Ορισµοί
− Κόστος Μεταφοράς για την αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας του
Συστήµατος ∆ιανοµής Μέσης Τάσης
− Μερίδιο Ισχύος
− ∆ίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)
− ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.)
− Γραµµή Παροχέτευσης
− ∆ίκτυο Οδικού Φωτισµού
− Εξοπλισµός Οδικού Φωτισµού
− Φορτίο Αιχµής/Φορτίο Εκτός Αιχµής
− Περιοχή Ευθύνης (Area of Responsibility)
• Κύρια Χαρακτηριστικά και Παράµετροι Πολιτικής Χρέωσης
− Κόστος Μεταφοράς για την αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας του
Συστήµατος ∆ιανοµής Μέσης Τάσης
− Μερίδιο Ισχύος ‘1’, ‘2’ και ‘ '3’
− Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή
− Επιπρόσθετα Έξοδα Παροχέτευσης
• Οδηγίες Εφαρµογής/Χρήσης Πολιτικής Χρέωσης
− Ετοιµασία Έκθεσης Χρέωσης
− ∆ιεκπεραίωση Εργασίας/Έκδοση Όρων Παροχής (Σύµβαση Σύνδεσης)
− Έλεγχος/Τήρηση Στατιστικών Στοιχείων
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ΜΕΡΟΣ «B»
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
Γραµµή Παροχέτευσης/Επιπρόσθετα Έξοδα Παροχέτευσης
Ενίσχυση και Μετακίνηση/Ανακατασκευή Γραµµής Παροχέτευσης
Τροφοδοτικά Καλώδια Χαµηλής Τάσης/Καλώδια Παροχής
Ενίσχυση ∆ικτύου Μέσης και Χαµηλής Τάσης (Υπόγειο και Εναέριο)
Μετακίνηση/Ανακατασκευή ∆ικτύου Μέσης και Χαµηλής Τάσης
∆ίκτυο πέραν της Περιοχής Ευθύνης ΙΣ∆/∆Σ∆ (ΑΗΚ)
Ειδική Μετρητική ∆ιάταξη
Όροι Παροχής «επιστρεπτής» και «µη επιστρεπτής» συνεισφοράς –
Τερµατισµός όρων «επιστρεπτής» συνεισφοράς
• Πίστωση έναντι κεφαλαιουχικών δαπανών
•
•
•
•
•
•
•
•
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Σελίδα

ΜΕΡΟΣ «Γ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΤΩΝ /
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ
• Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
• Παροχή όταν απαιτείται επέκταση ∆ικτύου Χ.Τ.
• Παροχή όταν απαιτείται επέκταση ∆ικτύου Μ.Τ.
• Παροχή όταν απαιτείται επέκταση ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
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Β. ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

29

(

(εξαιρουµένων ∆ιαχωρισµών Οικοπέδων, Κυβερνητικών Βιοµηχανικών Περιοχών,
Κτηνοτροφικών Περιοχών, Προσωρινών Παροχών, Υπογειοποιήσεων και Εγκατάστασης
Μοντέρνου Οδικού Φωτισµού και Οδικού Φωτισµού)

•
•
•
•
Γ.

Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
Παροχή όπου απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
Παροχή όπου απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ.
Παροχή όπου απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ)
• Φορτίο Αιχµής
− Παροχή από υφιστάµενο δίκτυο Χ.Τ.
− Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/ αναβάθµιση του υφιστάµενου ∆ικτύου Χ.Τ
− Παροχή όταν απαιτείται επέκταση ∆ικτύου Χ.Τ.
− Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/ αναβάθµιση του υφιστάµενου ∆ικτύου Μ.Τ
− Παροχή όταν απαιτείται επέκταση ∆ικτύου Μ.Τ.
− Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/ αναβάθµιση του υφιστάµενου ∆ικτύου Χ.Τ/
∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
− Παροχή όταν απαιτείται επέκταση ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.

32

• Φορτίο Εκτός Αιχµής - Θερµοσυσσωρευτές
− Παροχή από υφιστάµενο δίκτυο Χ.Τ.
− Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/ αναβάθµιση του ∆ικτύου Χ.Τ.
− Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/ αναβάθµιση του ∆ικτύου Μ.Τ.
∆.

Ε.

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ
• Παροχή από υφιστάµενο δίκτυο Χ.Τ.
• Παροχή όταν απαιτείται επέκταση δικτύου Χ.Τ. ή Μ.Τ. και Χ.Τ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α/ΓΗΠΕ∆Α
• Νέες Περιοχές
• Παροχή επιπρόσθετου φορτίου εντός Βιοµηχανικών, Βιοτεχνικών και
Εµπορικών Οικοπέδων/Γηπέδων
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ΣΤ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• Νέες Περιοχές
• Παροχή επιπρόσθετου φορτίου εντός Κυβερνητικών Βιοµηχανικών Περιοχών
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Ζ. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• Νέες Περιοχές
• Παροχή επιπρόσθετου φορτίου εντός Κτηνοτροφικών Περιοχών

51
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Σελίδα
Η.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
• Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
• Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
• Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ.
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Θ. Ο∆ΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
• Αποκλειστικά για τον αιτητή
• Σε συνδυασµό µε την τροφοδοσία άλλων αιτητών/ καταναλωτών

58

Ι. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
• Απαιτούµενα έξοδα
• Χρεώσιµα έξοδα
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Κ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Αγροτικές περιοχές
• ∆ικαιούχοι αιτητές
• Εγκεκριµένα υποστατικά
• Αναγκαία έγγραφα/πιστοποιήσεις
• Συνεισφορά αιτητών

60

Λ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ / ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

65

Μ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

66

Ν. ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

67

Ξ. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ∆Σ∆ (ΑΗΚ)

68

ΜΕΡΟΣ “∆”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα ‘1’

Υπολογισµός Κόστους Μεταφοράς για την αύξηση της
δυνατότητας τροφοδοσίας του Συστήµατος ∆ιανοµής Μέσης
Τάσης

Παράρτηµα ‘2’

Υπολογισµός της τιµής του Μεριδίου Ισχύος ‘1’ (Μοντέλο ‘1’) –
α) Notification 400187397Α για υπόγειο ∆ίκτυο και
Μετασχηµατιστή 400kVA (Μοντέλο ‘1Α’)
β) Notification 400187397Β για υπόγειο ∆ίκτυο και
Μετασχηµατιστή 630kVA (Μοντέλο ‘1Β’)
γ) Notification 400287003Α για εναέριο ∆ίκτυο και
Μετασχηµατιστή 400kVA (Μοντέλο ‘1Γ’)
δ) Notification 400287003Β για εναέριο ∆ίκτυο και
Μετασχηµατιστή 630kVA (Μοντέλο ‘1∆’)
ε) Μέσο σταθµισµένο κόστος, € ανά kVA, για Μερίδιο Ισχύος ‘1’

Παράρτηµα ‘3’

Υπολογισµός της τιµής του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ (Μοντέλο ‘2’) –
α) Notification 400187494Α για Μετασχηµατιστή 630kVA
β) Notification 400187494Β για Μετασχηµατιστή 1000kVA
γ) Μέσο σταθµισµένο κόστος, € ανά kVA, για Μερίδιο Ισχύος ‘2’
3

Παράρτηµα ‘4’

Υπολογισµός της τιµής του Μεριδίου Ισχύος ‘3’
α) Notification: 400255635A. Κοστολόγηση όλων των δυνατών
περιπτώσεων αντικατάστασης Μετασχηµατιστών και
αναβάθµισης του εξοπλισµού διακοπής Μέσης Τάσης
β) Μέσο σταθµισµένο κόστος, € ανά kVA, για Μερίδιο Ισχύος ‘3’

Παράρτηµα ‘5’

- Τα χρεώσιµα kVA ως ελάχιστη χρέωση για τα διάφορα
υποστατικά
- Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης

Παράρτηµα ‘6’

- Σταθερή επιβάρυνση έναντι του κόστους τοποθέτησης/
αφαίρεσης της γραµµής παροχέτευσης για Προσωρινή Παροχή
- ∆ιοικητικά έξοδα για την παροχή στη µόνιµη θέση

Παράρτηµα ‘7’

Σταθερές επιβαρύνσεις για Τηλεφωνικούς Θαλάµους και
Συγκεντρωτές Γραµµών

Παράρτηµα ‘8’

Υπολογισθείσες Τιµές Μεριδίου Ισχύος και Κόστους Μεταφοράς

Παράρτηµα ‘9’

Πολιτική υπογειοποιήσεων και εγκατάστασης µοντέρνου οδικού
φωτισµού
α) Επιστολή έγκρισης ΡΑΕΚ µε στοιχεία Αρ. Φακ. Ρ/Κ.02,
Κ.0/401-12, ηµεροµηνίας 8 Μαΐου 2012
β) Εγχειρίδιο οικονοµικού επιµερισµού εργασιών της Αρχής
Ηλεκτρισµού Κύπρου µεταξύ του Τµήµατος ∆ηµοσίων
Έργων και της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου για τα έργα του
∆ηµοσίου στα οποία εµπλέκονται εργασίες της Αρχής
Ηλεκτρισµού Κύπρου
γ) Κώδικας συνεργασίας µεταξύ του Τµήµατος ∆ηµοσίων
Έργων και της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου για την εκτέλεση
Πολεοδοµικών έργων

Παράρτηµα ‘10’

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: ∆ιαχείριση αιτήσεων και τεχνικές
απαιτήσεις που αφορούν τη διασύνδεση των Συστηµάτων
Παραγωγής ΑΠΕ µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής της ΑΗΚ.

ΜΕΡΟΣ “Ε”
ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΜΕΓΕΘΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ/ΧΡΕΩΣΙΜΑ kVA
Πίνακας 1.1 - Οικιακοί Αιτητές/Kαταναλωτές – Χαµηλή Τάση
Πίνακας 1.2 - Μη οικιακοί Αιτητές/Καταναλωτές - Χαµηλή Τάση
Πίνακας 1.3 - Μη οικιακοί Αιτητές/Καταναλωτές - Μέση Τάση (11ΧΒ)
Πίνακας 1.4 - Φορτίο Εκτός Αιχµής - Xαµηλή Τάση

4

ΜΕΡΟΣ «Α»
Γενική Ανασκόπηση
Ενηµερωτικά Στοιχεία και Πληροφορίες
Οδηγίες Εφαρµογής / Χρήσης Πολιτικής Χρέωσης

5



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν κείµενο περιλαµβάνει τις ρυθµιστικές αρχές της Πολιτικής Χρέωσης, τις οποίες ο
Ιδιοκτήτης του Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) προτείνει στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
(ΡΑΕΚ) προς έγκριση, ώστε να καθοριστεί η βάση επιβολής των χρεώσεων αναφορικά µε τη
σύνδεση αιτητών/καταναλωτών στο Σύστηµα ∆ιανοµής, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του «Περί
Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου του 2003», Ν.122(Ι)/2003, άρθρο 85(2). Το κείµενο
αυτό στο εξής θα αποκαλείται «Εγχειρίδιο Πολιτικής Χρέωσης».
Η αναφορά σε «Σύστηµα ∆ιανοµής» είναι το ίδιο και αυτό µε το «∆ίκτυο ∆ιανοµής».



ΣΚΟΠΟΣ

Η προτεινόµενη αναθεωρηµένη Πολιτική Χρέωσης αποσκοπεί ώστε:
1.

Η χρέωση των αιτητών/ καταναλωτών να γίνεται µε τον πλέον ορθολογιστικό,
ακριβοδίκαιο και οµοιόµορφο τρόπο και να είναι αντιπροσωπευτική και ανάλογη µε τις
πραγµατικές ανάγκες των καταναλωτών σε ηλεκτρική ισχύ (φορτίο).

2.

Να επιτυγχάνεται απλούστευση των χρεώσεων και να είναι εύκολη στην εφαρµογή.

3.

Η χρέωση στις πλείστες των περιπτώσεων να είναι ανεξάρτητη από τη τεχνική µελέτη
τροφοδοσίας (εκτός των περιπτώσεων µεγάλων αιτουµένων φορτίων, όπου απαιτείται
εκτεταµένη επέκταση/αναβάθµιση του ∆ικτύου ∆ιανοµής).

4.

Η χρέωση µε βάση την αιτούµενη ισχύ να είναι οµοιόµορφη για όλες τις κατηγορίες
αιτήσεων.

5.

Να περιορίζει τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες διαχείρισης της αίτησης
(π.χ. τερµατισµός όρων «επιστρεπτής» συνεισφοράς).

6.

Να γίνεται οµοιογενής ανάκτηση δαπανών σύνδεσης νέων αιτητών όλων των κατηγοριών
στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής.

7.

Να εξακολουθήσει να εξασφαλίζει στον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) σηµαντικά
έσοδα, που θα διατίθενται έναντι των δαπανών σύνδεσης νέων αιτητών/καταναλωτών
αφενός και έναντι των δαπανών ενίσχυσης/ανάπτυξης του ∆ικτύου ∆ιανοµής και
δηµιουργίας κατάλληλης υποδοµής (έργα υποδοµής) αφετέρου, ώστε να είναι σε θέση να
ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύνδεσης των νέων αιτητών/καταναλωτών στο ∆ίκτυο
∆ιανοµής.

8.

Να επιτυγχάνεται αύξηση εισροών µετρητών (cash flow).

9.

Να επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγικότητας.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Με βάση τη πρακτική που ακολουθήθηκε µε επιτυχία στις πλείστες Αναπτυγµένες Χώρες,
κάθε καταναλωτής που συνδέεται στο ηλεκτρικό ∆ίκτυο της Επιχείρησης/Οργανισµού
Ηλεκτρισµού ιδεωδώς θα πρέπει να εξασφαλίζει σ΄ αυτή τις ετήσιες δαπάνες που προκαλεί
τόσο η σύνδεση του (Κεφαλαιουχικές ∆απάνες - capital expenditure) όσο και η συνεχής
ηλεκτροδότηση του (∆απάνες χρήσεως - revenue expenditure) και επίσης να αποφέρει την
απαιτούµενη απόδοση στα διατεθέντα από την Επιχείρηση/Οργανισµό κεφάλαια (rate of return
on capital expenditure). Εποµένως, εάν τα αναµενόµενα έσοδα από την κατανάλωση του
αιτητή/καταναλωτή δεν καλύπτουν τα έξοδα που προκύπτουν από την ηλεκτροδότηση του,
τότε ο αιτητής/καταναλωτής θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται,
προτού συνδεθεί µε το ∆ίκτυο της Επιχείρησης/Οργανισµού Ηλεκτρισµού. Αυτό σηµαίνει ότι η
τιµολογιακή πολιτική (∆ιατιµήσεις) και η Πολιτική Χρέωσης νέων αιτητών/καταναλωτών
αλληλοσυµπληρώνονται και τα έξοδα που δεν ανακτώνται µέσω των τιµολογίων θα πρέπει να
ανακτώνται από τις κεφαλαιουχικές συνεισφορές των καταναλωτών πριν την ηλεκτροδότηση
τους. Η προϋπόθεση αυτή οριοθετεί τα πλαίσια µέσα στα οποία πρέπει να διακυµανθεί η
Πολιτική Χρέωσης.
Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις στην αντιµετώπιση του όλου θέµατος της
Πολιτικής Χρέωσης. Η Πολιτική Χρέωσης διαφέρει από χώρα σε χώρα και ακόµη από
Επιχείρηση/Οργανισµό σε Επιχείρηση/Οργανισµό σ΄ αυτή την ίδια τη χώρα. Η διαπίστωση
αυτή είναι πολύ σηµαντική και δείχνει ότι η Πολιτική Χρέωσης θα πρέπει να διαµορφώνεται µε
βάση τις ιδιάζουσες συνθήκες και δεδοµένα που ισχύουν σε µια χώρα, δηλαδή την οικονοµική
κατάσταση της Επιχείρησης/Οργανισµού, τη νοµοθεσία, την οικονοµικο-κοινωνική κατάσταση
των καταναλωτών ή τάξης καταναλωτών, τα τιµολόγια (∆ιατιµήσεις), τη φιλοσοφία που διέπει
το σχεδιασµό και ανάπτυξη του Ηλεκτρικού Συστήµατος κλπ. Όµως ανεξάρτητα της
οποιασδήποτε µορφής που θα λάβει η Πολιτική Χρέωσης, η συµµετοχή των καταναλωτών στις
δαπάνες ηλεκτροδοτήσεως τους θεωρείται αναγκαία γιατί:
α)

αυξάνει τη ρευστότητα
αυτοχρηµατοδότηση)

της

Επιχείρησης/Οργανισµού

β)

διασφαλίζει τη ζήτηση ρεαλιστικού φορτίου από τους καταναλωτές, µε αποτέλεσµα τα
∆ίκτυα ∆ιανοµής να αναπτύσσονται µε τρόπο και σε χρόνο που να ανταποκρίνονται στις
πραγµατικές ανάγκες των καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέργεια και να επιτυγχάνεται
καλύτερη εκµετάλλευση των υφιστάµενων δικτύων και εξοπλισµού

(ή

των

κεφαλαίων

για

Η Πολιτική Χρέωσης θα πρέπει να είναι απλή, οµοιόµορφη, δίκαιη, κατανοητή στους
καταναλωτές/ αιτητές, εύκολη στην εφαρµογή και να περιορίζει τις σχετικές γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΗΚ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

Οι επεκτάσεις/ανάπτυξη του Ηλεκτρικού Συστήµατος της ΑΗΚ τόσο για τη σύνδεση νέων
καταναλωτών, όσο και για την αύξηση της ισχύος (φορτίου) των υφισταµένων καταναλωτών
προκαλούσαν στην ΑΗΚ ορισµένες δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές διακρίνονταν σ΄ αυτές που
αφορούσαν το υφιστάµενο Σύστηµα (∆απάνες Χρήσεως) και ήσαν κοινές για το σύνολο των
καταναλωτών της ΑΗΚ και σε εκείνες που αφορούσαν την συγκεκριµένη επέκταση που
κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριµένου καταναλωτή, δηλαδή επιπρόσθετες
κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Οι δαπάνες χρήσεως του Συστήµατος Παραγωγής, Μεταφοράς και ∆ιανοµής ανακτώνταν από
την ΑΗΚ µέσα από τα τιµολόγια (∆ιατιµήσεις), όπως άλλωστε διελάµβανε και το σχετικό άρθρο
23 του Περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού Νόµου Κεφ. 171. Παρέµεναν εποµένως ανείσπρακτες
οι άµεσες και/ή έµµεσες κεφαλαιουχικές δαπάνες τις οποίες θα υποστεί ή έχει υποστεί η ΑΗΚ
από επεκτάσεις του Συστήµατος ∆ιανοµής (Μέσης και Χαµηλής τάσης) για ικανοποίηση
αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια νέων καταναλωτών ή αυξηµένη ζήτηση υφιστάµενων
καταναλωτών.
Ακολουθώντας την πάγια πολιτική των πλείστων Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων ανά τον κόσµο,
όπου οποιαδήποτε δαπάνη δεν ανακτάται µέσω των τιµολογίων (∆ιατιµήσεων) θα πρέπει να
ανακτάται από την συµµετοχή των νέων αιτητών/ καταναλωτών στα συνολικά άµεσα ή έµµεσα
έξοδα που συνεπάγονται µε την ηλεκτροδότηση τους (κεφαλαιουχική συνεισφορά
καταναλωτών), η ΑΗΚ προχώρησε στην εισαγωγή της Πολιτικής Χρεώσεως της, µε κύριο
στόχο τη συµπλήρωση των εσόδων της (τα έσοδα από τα τιµολόγια/∆ιατιµήσεις και την
κεφαλαιουχική συνεισφορά των νέων καταναλωτών ήσαν τα µοναδικά έσοδα της ΑΗΚ), ώστε
να αντιµετωπίζει πιο άνετα τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες (αυτοχρηµατοδότηση
κεφαλαιουχικών δαπανών) και να περιορίζεται ο εξωτερικός δανεισµός.
Η Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ (στα αρχικά στάδια σε µορφή Εµπορικών Οδηγιών για κάθε
κατηγορία αιτητών/ καταναλωτών) πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης µέχρι να φθάσει στη
σηµερινή της µορφή. Ακολουθήθηκε µια δυναµική µέθοδος εξέλιξης που απαιτούσε συνεχή
παρακολούθηση και αναθεώρηση, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς µε την οικονοµική
κατάσταση της ΑΗΚ και τις ανάγκες/απαιτήσεις των διαφόρων κατηγοριών των καταναλωτών
της, πάντοτε όµως στα πλαίσια και πνεύµα του Νόµου και µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον,
γεγονός που επισήµανε και ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως σε σχετική έκθεση του στο Υπουργικό
Συµβούλιο (Α/Π 29/91 ηµεροµηνίας 28/1/92).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής ασχολήθηκε για πρώτη φορά µε τα επί µέρους θέµατα της
Πολιτικής Χρέωσης, όταν εγκρίθηκε (Αρ. Απόφασης 5087, ηµεροµηνίας 29/11/85) η
µεθοδολογία και ο τρόπος υπολογισµού του Μεριδίου Ισχύος (υπολογίζεται από τη διαίρεση
του συνόλου των επανεκτιµηµένων κεφαλαιουχικών δαπανών του εν ενεργεία ∆ικτύου Μέσης
Τάσης µε το σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος όλων των µετασχηµατιστών ∆ιανοµής). Στη
συνέχεια και συγκεκριµένα στις 19/4/1988 (Αρ. Απόφασης 5663) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Αρχής ασχολήθηκε και πάλι µε το θέµα της Πολιτικής Χρέωσης, όπου εγκρίθηκε η
κωδικοποίηση της και η εισαγωγή του Μεριδίου Ισχύος, ως συστατική παράµετρος χρέωσης
(εναλλακτική χρέωση έναντι κόστους ∆ικτύου Μ.Τ.).
Η Πολιτική Χρέωσης εφαρµόστηκε
ικανοποιητικά για µία δεκαετία, παρά τα διάφορα γραφειοκρατικά και χρονοβόρα σε
διαδικασίες µειονεκτήµατα της. Η ανάγκη για λεπτοµερή περιγραφή των χρεώσεων για κάθε
κατηγορία καταναλωτών (οικιακών ή µη οικιακών) και συγκεκριµένων κατηγοριών αιτήσεων
(οικιστικά οικόπεδα, Κυβερνητικές Βιοµηχανικές Περιοχές, Κτηνοτροφικές Περιοχές κλπ), ως
επίσης και η ανάγκη για τυποποίηση των χρεώσεων (χρεώσεις µέσω συστήµατος SAP),
απέφερε την υφιστάµενη Πολιτική Χρέωσης. Οι προτάσεις για αναθεώρηση της Πολιτικής
Χρέωσης (Εγχειρίδιο Πολιτικής Χρέωσης) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής
στις 23/2/1998 (Αρ. Απόφασης 7937) και η υφιστάµενη Πολιτική Χρέωσης εφαρµόζεται µε
επιτυχία µέχρι σήµερα (τα οικονοµικά αποτελέσµατα/έσοδα από αυτή µιλούν από µόνα τους).
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Ενδεικτικά της γενικότερης αποδοχής της Πολιτικής Χρέωσης από το σύνολο των
καταναλωτών είναι το γεγονός ότι τα παράπονα για τη χρέωση κεφαλαιουχικής συνεισφοράς
για ηλεκτροδότηση των υποστατικών τους είναι ελάχιστα, παρά το µεγάλο αριθµό νέων
αιτητών/ καταναλωτών που συνδέονται κάθε χρόνο (10.000 περίπου) και ουδέποτε χρειάστηκε
η επίλυση τους µε δικαστικά µέσα.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
• Οι επεκτάσεις/ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς και ∆ιανοµής του Ιδιοκτήτη
Συστήµατος Μεταφοράς και ∆ιανοµής (ΑΗΚ), τόσο για τη σύνδεση νέων χρηστών
(αιτητών/ καταναλωτών και/ή παραγωγών) όσο και για την αύξηση της ισχύος
(φορτίου) των υφισταµένων χρηστών, δηµιουργούν ορισµένες δαπάνες. Συγκεκριµένα,
τα έργα που απαιτούνται κατά τη σύνδεση νέων χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς ή
∆ιανοµής διακρίνονται σε έργα επέκτασης λόγω της σύνδεσης (ρηχές συνδέσεις) και σε
έργα ενίσχυσης λόγω της σύνδεσης (βαθιές συνδέσεις). Τα έργα επέκτασης για τη
σύνδεση είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, που απαιτούνται για τη
σύνδεση από το όριο των εγκαταστάσεων του χρήστη µέχρι το Σύστηµα Μεταφοράς ή
∆ιανοµής, ανάλογα µε το επίπεδο της σύνδεσης. Τα έργα ενίσχυσης λόγω της
σύνδεσης είναι αυτά που απαιτούνται στο Σύστηµα Μεταφοράς ή ∆ιανοµής λόγω της
σύνδεσης νέων χρηστών και τα οποία αυξάνουν τη τροφοδοτική δυνατότητα του
Συστήµατος Μεταφοράς ή ∆ιανοµής.
• Οι δαπάνες σύνδεσης/ενίσχυσης του Συστήµατος Μεταφοράς ανακτώνται από τον
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς µέσα από τις χρεώσεις χρήσης ή/και σύνδεσης
των χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς και οι δαπάνες σύνδεσης/ενίσχυσης του
Συστήµατος ∆ιανοµής ανακτώνται από τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής µέσα
από τις χρεώσεις χρήσης ή/και σύνδεσης των χρηστών στο Σύστηµα ∆ιανοµής.
•

Ο λεπτοµερής τρόπος σύνδεσης εξειδικεύεται σε σχετική τεχνικο-οικονοµική µελέτη
που εκπονείται µε ευθύνη του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή ∆ιανοµής µε βάση
τα ακόλουθα:
α) τις απαιτήσεις που καθορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής
β) τα στοιχεία που παρέχονται από τον χρήστη
γ) τις ειδικές απαιτήσεις του χρήστη (ισχύ, επίπεδο τάσης κλπ)

•

Κατά την τεχνο-οικονοµική µελέτη επιλέγεται κάθε φορά ο πλέον τεχνικά αποδεκτός
και οικονοµικά σύµφορος τρόπος σύνδεσης µε το υφιστάµενο Σύστηµα Μεταφοράς ή
∆ιανοµής.

•

Σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, Έκδοση 3.0.016.06.2011, υποκεφάλαια Τ2.4.3 και ∆1.4.2: ∆ιεκπεραίωση των αιτήσεων για σύνδεση:
«……Αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο είτε άµεσα ή µέσω κατάλληλης ενίσχυσης, πρέπει
να απευθύνονται στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής ή στο ∆ιαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τη µέγιστη
ικανότητα των απαιτήσεων σε Ενεργό Ισχύ, ως εξής:
α) Για Παραγωγούς µε Ικανότητα Σύνδεσης ίση ή µικρότερη από 8MW η αίτηση θα
απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής. Οι Όροι
Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής. Ο
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δεν θα εµπλέκεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις
παρά µόνο σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής κρίνει ότι τον
αφορά.
β) Για Παραγωγούς µε Ικανότητα Σύνδεσης µεγαλύτερη από 8 MW η αίτηση θα
απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. Οι
Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. Ο
∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής δεν θα εµπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις
παρά µόνο σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς κρίνει ότι
τον αφορά.
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Το κριτήριο προώθησης αίτησης ενός Πελάτη για σύνδεση στο ∆ίκτυο Μεταφοράς ή
στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής είναι ανάλογο µε την Ικανότητα Σύνδεσης του, εκφρασµένη σε
MVA, ως ακολούθως:
α) Για Πελάτες µε Ικανότητα Σύνδεσης ίση ή µικρότερη από 12 MVA η αίτηση θα
απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής. Οι
Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής. Ο
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς δεν θα εµπλέκεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις
παρά µόνο σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής κρίνει ότι
τον αφορά.
β)

•

Για Πελάτες µε Ικανότητα Σύνδεσης µεγαλύτερη από 12 MVA η αίτηση θα
απευθύνεται και θα εξετάζεται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. Οι
Όροι Σύνδεσης θα εκδίδονται από το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. Ο
∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής δεν θα εµπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις
παρά µόνο σε περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς κρίνει ότι
τον αφορά».

Σηµ. Ο όρος «Σύστηµα» έχει την ίδια και αυτή σηµασία µε τον όρο «∆ίκτυο».
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1.

ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Είναι το κόστος για την αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας του Συστήµατος ∆ιανοµής
Μέσης Τάσης, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας (από την πηγή παροχής που είναι ο υποσταθµός Μεταφοράς από τον οποίον θα
τροφοδοτηθεί το αιτούµενο φορτίο της ανάπτυξης), ανεξάρτητα της κατασκευαστικής εργασίας
που απαιτείται για τη σύνδεση του αιτητή στο Σύστηµα ∆ιανοµής. Το κόστος αυτό θα
εφαρµόζεται όταν το συνολικό αιτούµενο φορτίο της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA. Στις
περιπτώσεις αυτές, δηλαδή όταν το συνολικό φορτίο της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA,
τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα, θα καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020,
ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η
παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης Τάσης και Χαµηλής Τάσης
συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού
υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του χώρου και κτηρίου και του
εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον
κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό
Μεταφοράς, επιπρόσθετου κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V)
µαζί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου
υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και
κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή
εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του αιτούµενου
φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού Μεταφοράς, τότε ο
αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία
∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
2.

MΕΡΙ∆ΙΟ IΣΧΥΟΣ

Είναι το κόστος ανά KVΑ αιτούµενης ισχύος που απαιτείται για τη σύνδεση αιτητή/καταναλωτή
στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, µε βάση τον σχεδιασµό και βέλτιστη πρακτική ανάπτυξης του ∆ικτύου
∆ιανοµής και σύµφωνα µε τους Ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
Υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό της εγκεκριµένης ισχύος (kVA) µε τη µέση τιµή ανά
kVΑ (€/kVA).
Η παραχωρηθείσα/εγκεκριµένη ισχύς καθορίζεται από το µέγεθος της ασφάλειας/τύπο
παροχής, που αντιστοιχεί σε χρεώσιµα kVA, και είναι σύµφωνα µε τις τιµές και µεγέθη που
φαίνονται στους Πίνακες 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4.
Η µέση τιµή ανά kVA υπολογίζεται µε βάση συγκεκριµένη µεθοδολογία και τεχνικά αποδεκτών
παραδοχών (Παραρτήµατα ‘2’,’3’, και ‘4’) και θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Το Μερίδιο Ισχύος χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
α)

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται ως Μερίδιο Ισχύος "1" (υπολογίζεται µε βάση τη
µεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτηµα ‘2’) και εφαρµόζεται για συγκεκριµένες
κατηγορίες αιτήσεων, όπου για την ηλεκτροδότησή τους απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου
Μέσης και Χαµηλής Τάσης (Μ.Τ. και Χ.Τ) ή Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.). Οι κατηγορίες αυτές
αναφέρονται σε πολλαπλές παροχές/θέσεις µετρητών (π.χ. οικιστικά/ βιοµηχανικά/
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βιοτεχνικά οικόπεδα, οργανωµένες οικιστικές ή εµπορικές αναπτύξεις και συγκροτήµατα,
Κυβερνητικές Βιοµηχανικές Περιοχές, Βιοµηχανικές/ Βιοτεχνικές/ Κτηνοτροφικές Περιοχές
κλπ), ως επίσης και σε ατοµικούς αιτητές, όπου για την ηλεκτροδότηση τους απαιτείται
επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. ή Χ.Τ.
β)

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται ως Μερίδιο Ισχύος ‘2’ (υπολογίζεται µε βάση τη
µεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτηµα ‘3’) και εφαρµόζεται σε ατοµικούς αιτητές
(µε ένα µετρητή) για την ηλεκτροδότηση των οποίων απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου
Μ.Τ., για παροχές από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ. και για παροχές επιπρόσθετου φορτίου
από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ και/ή Χ.T.

γ)

Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται ως Μερίδιο Ισχύος ‘3’ (υπολογίζεται από το κόστος που
απαιτείται για ενδυνάµωση και αναβάθµιση των υφιστάµενων υποσταθµών διανοµής, µε
βάση τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο Παράρτηµα ‘4’). Εφαρµόζεται στους
υφιστάµενους πελάτες που αιτούνται φορτίο πέραν των 400kVA ανά µετρητή.

Το Μερίδιο Ισχύος εφαρµόζεται για εγκεκριµένη ισχύ µέχρι 1000kVΑ. Όταν η συνολική
εγκεκριµένη ισχύς ξεπερνά τα 1000kVΑ, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα, θα καταβάλλει Κόστος
Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου
(∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η
παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης Τάσης και Χαµηλής Τάσης
συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού
υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του χώρου και κτηρίου και του
εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον
κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό
Μεταφοράς, επιπρόσθετου κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V)
µαζί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου
υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και
κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή
εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα συνεπακόλουθα έξοδα
που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (όπως περιγράφεται πιο πάνω) που απαιτείται
για να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το ζητούµενο φορτίο
είναι µικρότερο των 1000 kVA.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του αιτούµενου
φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού Μεταφοράς, τότε ο
αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία
∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
3.

∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.)

Τα έργα επέκτασης του ∆ικτύου Μ.Τ. αποτελούνται από το σύνολο των εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού που απαιτούνται λόγω της σύνδεσης του αιτητή στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής του
Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), σε τάση 22 ή 11KV και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α)

Χώρο/κτήριο επίγειου υποσταθµού, συµπεριλαµβανοµένων διασωληνώσεων, άλλων
δοµικών εξόδων και διοικητικών εξόδων σχετικών µε το χώρο/κτήριο του επίγειου
υποσταθµού.
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β)

Εναέριες γραµµές Μ.Τ. µε συναφείς εγκαταστάσεις/στηρίγµατα (αγωγοί, επίτονοι,
πάσσαλοι αντιστήριξης, εναέριοι επίτονοι).

γ)

Υπόγεια καλώδια Μ.Τ. µε συναφείς εγκαταστάσεις (καλώδια, εσωτερικές/ εξωτερικές
συνδέσεις και τερµατικά) και κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/προστασίας (αλεξικέραυνα).

δ)

Εναέριοι/ επίγειοι µετασχηµατιστές 22-11KV/400V µε συναφείς εγκαταστάσεις (γειώσεις,
πάσσαλος «Η») και κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/προστασίας
Μ.Τ./Χ.Τ
(ασφαλειοδιακόπτες
«∆»,
ασφαλειοδιακόπτες
Χ.Τ.,
διακόπτης
φορτίου,
ασφαλειοδιακόπτης, Πίνακας ∆ιανοµής Χ.Τ.).

ε)

Εξοπλισµός ελέγχου/διακοπής /ρύθµισης τάσης (ασφαλειοδιακόπτες «∆», διακόπτης
αέρος, αυτόµατος διακόπτης επαναφοράς, αυτόµατος ρυθµιστής τάσης).

στ) Μονάδα Μέτρησης Μ.Τ. (22/11KV).
4.

∆ΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (Χ.Τ.)

Τα έργα επέκτασης του ∆ικτύου Χ.Τ. αποτελούνται από το σύνολο των εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού που απαιτούνται λόγω της σύνδεσης του αιτητή στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής του
Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) σε τάση 400/230V και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α)

Εναέριες γραµµές Χ.Τ. µε συναφείς εγκαταστάσεις/ στηρίγµατα (αγωγοί, επίτονοι,
πάσσαλοι αντιστήριξης, εναέριοι επίτονοι).

β)

Υπόγεια καλώδια Χ.Τ. µε συναφείς εγκαταστάσεις (καλώδια, εσωτερικές/ εξωτερικές
συνδέσεις και τερµατικά) και κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας (αλεξικέραυνα).

5.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Είναι η εναέρια ή υπόγεια τροφοδοτική γραµµή σε τάση 400/230V από το ∆ίκτυο Χ.Τ. του
Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) µέχρι το µετρητή/δωµάτιο µετρητών του καταναλωτή.
6.

∆ΙΚΤΥΟ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Είναι το εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Χ.Τ. (αγωγοί/ καλώδια Οδικού Φωτισµού) του Ιδιοκτήτη του
Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για σκοπούς Οδικού Φωτισµού.
7.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Είναι οι κολώνες/φανάρια και συναφείς εγκαταστάσεις (βάσεις κολώνων, συρµατώσεις κλπ) ή
τα συνηθισµένα φωτιστικά/φανάρια σε ξύλινους πασσάλους για σκοπούς Οδικού Φωτισµού,
τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία των αρµοδίων Τοπικών Αρχών (∆ήµοι, Κοινοτικά Συµβούλια) ή
∆ηµοσίων Έργων.
8.

ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ / ΦΟΡΤΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΙΧΜΗΣ

«Φορτίο Αιχµής» είναι το φορτίο που παρέχεται καθόλο το 24ωρο χωρίς περιορισµούς στις
ώρες λειτουργίας.
«Φορτίο εκτός Αιχµής» είναι το φορτίο που παρέχεται σε συγκεκριµένες ώρες, που
καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), ανάλογα µε τις δυνατότητες
του Συστήµατος.
9.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (AREA OF RESPONSIBILITY)

Είναι η περιοχή στην οποία ο ΙΣ∆/∆Σ∆ (ΑΗΚ) έχει την κυριότητα/ιδιοκτησία του τροφοδοτικού
∆ικτύου ∆ιανοµής και την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρησή του.
Καθορίζεται από οριακό σηµείο στο τροφοδοτικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής (π.χ. σηµείο µέτρησης/
µετρητή, ακροκιβώτια καλωδίων εξόδου επί αυτοµάτου διακόπτη εξόδου Μ.Τ. ή Μονάδας
Μέτρησης Μ.Τ. κλπ). Πέραν της Περιοχής Ευθύνης του ΙΣ∆ (ΑΗΚ), η διανοµή της ηλεκτρικής
ενέργειας είναι αποκλειστική ευθύνη του καταναλωτή.
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

1.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Είναι το κόστος για την αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας του Συστήµατος ∆ιανοµής
Μέσης Τάσης, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας (από την πηγή παροχής που είναι ο υποσταθµό Μεταφοράς από τον οποίον θα
τροφοδοτηθεί το αιτούµενο φορτίο της ανάπτυξης), ανεξάρτητα της κατασκευαστικής εργασίας
που απαιτείται για τη σύνδεση του αιτητή στο Σύστηµα ∆ιανοµής.
Το κόστος αυτό θα εφαρµόζεται όταν το συνολικό αιτούµενο φορτίο της ανάπτυξης
υπερβαίνει τα 1000kVA. Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή όταν το συνολικό φορτίο της
ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα, θα καταβάλλει Κόστος
Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου
(∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η
παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης Τάσης και Χαµηλής Τάσης
συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού
υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του χώρου και κτηρίου και του
εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον
κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό
Μεταφοράς, επιπρόσθετου κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V)
µαζί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου
υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και
κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή
εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του αιτούµενου
φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού Μεταφοράς, τότε ο
αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία
∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
2.

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ

Η απαιτούµενη συνεισφορά των νέων αιτητών/καταναλωτών είναι αποκλειστικά έναντι των
συνολικών εξόδων ( κεφαλαιουχικών δαπανών , διοικητικών και άλλων εξόδων) που
απαιτούνται για τη Σύνδεση τους στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής (Μέση και Χαµηλή Τάση) του Ιδιοκτήτη
Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για την ικανοποίηση της αιτούµενης/εγκεκριµένης ισχύος (στο
εξής θα αποκαλούνται «Κόστος Σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής»).
Ως γνωστό υπάρχουν 4 κατηγορίες τεχνικών µελετών (µεθόδων τροφοδοσίας) για να καταστεί
δυνατή η σύνδεση νέων αιτητών µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής του Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής
(ΑΗΚ) ή την αύξηση φορτίου (εγκεκριµένης ισχύος) υφισταµένων καταναλωτών, ανάλογα
πάντα µε τον καθοριστικό παράγοντα, δηλαδή την αιτούµενη ισχύ.
Οι 4 αυτές κατηγορίες είναι:
1. Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.)
2. Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.)
3. Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)
4. Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μέσης και Χαµηλής Τάσης (Μ.Τ. και Χ.Τ.)
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Τα συστατικά στοιχεία των αµέσων και/ή εµµέσων κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτούνται
για την ηλεκτροδότηση των αιτητών και ανάλογα µε τον τρόπο τροφοδοσίας είναι έναντι των
ακολούθων:
α) ∆ίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)
β) ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.)
γ) Γραµµή Παροχέτευσης
Η φιλοσοφία της νέας Πολιτικής Χρέωσης εστιάζεται στην εισαγωγή ως κύριας παραµέτρου
χρέωσης το Μερίδιο Ισχύος στη νέα του µορφή, που είναι στην πράξη η συνάρτηση του
κόστους σύνδεσης στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής µε την αιτούµενη ισχύ, ανάλογα µε τη µέθοδο
τροφοδοσίας. Μέσω του Μεριδίου Ισχύος (Μερίδιο Ισχύος ‘1’, ‘2’ και ‘3’) ανακτάται
οµοιόµορφα και για όλες τις κατηγορίες αιτητών/ καταναλωτών το κόστος σύνδεσης των νέων
αιτητών µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής ή της αύξησης φορτίου (εγκεκριµένης ισχύος) υφισταµένων
καταναλωτών, εφόσον η αιτούµενη ισχύς είναι µέχρι 1000kVA. Για µεγαλύτερα φορτία από τα
προαναφερθέντα, γίνεται ιδιαίτερος χειρισµός για την ανάκτηση των επιπροσθέτων εξόδων
σύνδεσης, όπως αναφέρεται µε λεπτοµέρεια στο Μέρος ‘Γ’ (επιµέρους περιγραφή Πολιτικής
Χρέωσης κατά κατηγορία αιτητών/ καταναλωτών).
Τα χρεώσιµα kVA, ως ελάχιστη χρέωση, για τα διάφορα υποστατικά εµφαίνονται στο
Παράρτηµα ‘5’.
•

Μερίδιο Ισχύος ‘1’

Η τιµή (κόστος ανά kVA, €/kVA) του Μεριδίου Ισχύος ‘1’ υπολογίζεται από το Μοντέλο ‘1’,
όπου γίνεται ανάκτηση των εξόδων σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής, όταν απαιτείται
επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. ή Χ.Τ. µόνο.
Το Μοντέλο ‘1’ βασίστηκε σε πραγµατικά δεδοµένα και επιλέγηκε συγκεκριµένη
οικοπεδοποιήσιµη οικιστική περιοχή στη Λάρνακα για τους σκοπούς του Μοντέλου (αίτηση
διαχωρισµού 72 οικιστικών οικοπέδων). Το Μοντέλο ‘1’ περιέχει την πλήρη ανάπτυξη και
σχεδιασµό ηλεκτρικού τροφοδοτικού δικτύου και την εγκατάσταση της αναγκαίας υποδοµής
για την ικανοποιητική ηλεκτροδότηση των υπόψη οικοπέδων, µε βάση τα τεχνικά κριτήρια,
προδιαγραφές και βέλτιστη πρακτική ανάπτυξης και λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήµατος,
σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
1. Εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής µε τον απαραίτητο εξοπλισµό διακοπής
ελέγχου και προστασίας σε κατάλληλο σηµείο στο χώρο των οικοπέδων.
2. Εγκατάσταση υπογείων τροφοδοτικών καλωδίων Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) µε πρόνοια
εναλλακτικής τροφοδοσίας του υποσταθµού.
3. Εγκατάσταση επίγειου µετασχηµατιστή 400kVA (Παράρτηµα 2 ‘α’ και ‘γ’) ή 630kVA
(Παράρτηµα 2 ‘β’ και ‘δ’).
4. Εγκατάσταση τροφοδοτικών καλωδίων Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.)
5. Κατασκευή υπόγειου δικτύου Χ.Τ. (Παράρτηµα 2 ‘α’ και ‘β’) ή εναέριου δικτύου Χ.Τ.
(Παράρτηµα 2 ‘γ’ και ‘δ’)
6. Τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων Οδικού Φωτισµού (Παράρτηµα 2, Μοντέλο ‘1Α’ και
Μοντέλο ‘1Β’) ή εναέριου αγωγού (Παράρτηµα 2, Μοντέλο ‘1Γ’ και ‘1∆’
7. Τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων παροχών για όλα τα οικόπεδα (Παράρτηµα 2, Μοντέλο
‘1Α’ και ‘1Β’) ή εναέριων παροχών (Παράρτηµα 2, Μοντέλο ‘1Γ’ κα ‘1∆’)
8. Σε όλες τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 2 όλες οι εκσκαφές/
επανορθώσεις εντός του χώρου των οικοπέδων γίνονται από τον αιτητή, όπως προνοείται
στην προδιαγραφή EAC spec 17-019 που αφορά τους διαχωρισµούς οικοπέδων.
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9. Οι εκσκαφές/ επανορθώσεις στις περιπτώσεις υπογείων παροχών γίνονται από τον ΙΣ∆
(ΑΗΚ) γιατί κατασκευάζονται πολύ πιο µετά την ολοκλήρωση των εργασιών για το
διαχωρισµό των οικοπέδων.
Επίσης υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες τεχνικές παραδοχές:
1.

Η αγορά του κατάλληλου χώρου/κτηρίου για την εγκαθίδρυση του αναγκαίου επίγειου
υποσταθµού γίνεται από τον ΙΣ∆ (ΑΗΚ).

2.

Η εναλλακτική τροφοδοσία Υ/Σ στη Μ.Τ. επιτυγχάνεται µέσω καλωδίων Μ.Τ. XLPE,
διατοµής 300mm2 Χ1-C (σύνδεση µεταξύ 2 υφισταµένων Υ/Σ ∆ιανοµής, εµβέλεια Υ/Σ 300
µέτρα).

3.

Εγκαθίδρυση 4 κυρίων τροφοδοτών Χ.Τ., διατοµής 300/185mm2 X3-C+CNE XLPE
(συνάδει µε τον µέσο όρο τροφοδοτών Χ.Τ./αναχωρήσεων ανά Υ/Σ ∆ιανοµής), µε σχεδόν
οµοιόµορφη κατανοµή οικοπέδων ανά τροφοδότη και ανάλογη φόρτιση (120-160kVA).

4.

Μέγεθος επίγειου µετασχηµατιστή 630kVA ή 400kVA. Tα µεγέθη αυτά συνάδουν µε τα
µεγέθη των διαθέσιµων επιγείων µετασχηµατιστών που χρησιµοποιούνται σήµερα από
την Αρχή Ηλεκτρισµού για την ηλεκτροδότηση οικιστικών περιοχών.

5.

Η πτώση τάσης δεν ξεπερνά το 3% στο τέλος του τροφοδότη Χ.Τ./αναχώρησης
(ισοζυγισµένη κατανοµή φορτίου).

Ο υπολογισµός της µέσης σταθµισµένης τιµής του Μεριδίου Ισχύος ‘1’ µε βάση τις τέσσερις
δυνατές περιπτώσεις ανάπτυξης ∆ικτύου που αναλύονται στο Μοντέλο ‘1’ εµφαίνεται στο
Παράρτηµα ‘2’.
•

Μερίδιο Ισχύος ‘2’

Η τιµή (κόστος ανά kVA, €/kVA) του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ υπολογίζεται από το Μοντέλο ‘2’,
όπου γίνεται ανάκτηση των εξόδων σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής, όταν η παροχή θα γίνει
από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ., όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και για παροχή
επιπρόσθετου φορτίου.
To Μοντέλο ‘2’ είναι παρόµοιο µε το Μοντέλο ‘1’ και επιλέγηκαν οι ίδιες τεχνικές ανάγκες για το
∆ίκτυο Μ.Τ. (εγκαθίδρυση επίγειου Υ/Σ, εναλλακτική τροφοδοσία Υ/Σ στη Μ.Τ. κλπ) για
σκοπούς οµοιοµορφίας. Απλά αφαιρέθηκαν οι τεχνικές ανάγκες για το ∆ίκτυο Χ.Τ., το ∆ίκτυο
Οδικού Φωτισµού και καλώδια παροχών, που περιλαµβάνονται στο Μοντέλο ‘1 ’.Το Μοντέλο
‘2’ περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.

Εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής µε τον απαραίτητο εξοπλισµό διακοπής,
ελέγχου και προστασίας.
Εγκατάσταση υπόγειων τροφοδοτικών καλωδίων Μ.Τ. µε πρόνοια εναλλακτικής
τροφοδοσίας του υποσταθµού.
Εγκατάσταση επίγειου µετασχηµατιστή 630kVA (Παράρτηµα 3, Μοντέλο ‘Α’) ή 1000kVA
(Παράρτηµα 3, Μοντέλο ‘Β’).
Εγκατάσταση τροφοδοτικών καλωδίων Χ.Τ.
Οι εκσκαφές/επανορθώσεις γίνονται από τον ΙΣ∆ (ΑΗΚ).

Επίσης υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες τεχνικές παραδοχές:
1.
2.

Η αγορά του κατάλληλου χώρου/κτηρίου για την εγκαθίδρυση του αναγκαίου επίγειου
υποσταθµού γίνεται από τον ΙΣ∆ (ΑΗΚ).
Η εναλλακτική τροφοδοσία Υ/Σ στη Μ.Τ. επιτυγχάνεται µέσω καλωδίων Μ.Τ. XLPE,
διατοµής 300mm2 Χ1-C (σύνδεση µεταξύ 2 υφισταµένων Υ/Σ ∆ιανοµής, εµβέλεια Υ/Σ 300
µέτρα).
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Μέγεθος επίγειου υποσταθµού 630kVA ή 1000kVA . Tα µεγέθη αυτά είναι τα µεγέθη που
χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση αυξηµένων αναγκών για επιπρόσθετα φορτία,
συνήθως σε περιοχές µε πολυκατοικίες (υποσταθµοί σε υπόγεια), σε βιοµηχανικές και σε
εµπορικές περιοχές.
Ο υπολογισµός της µέσης σταθµισµένης τιµής του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ µε βάση τις δύο
περιπτώσεις που αναλύονται στο Μοντέλο ‘2’ εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘3’. Η τιµή αυτή του
Μεριδίου Ισχύος ‘2’ ισχύει τόσο για εναέριο όσο και για υπόγειο ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης.
•

Μερίδιο Ισχύος ‘3’

Η τιµή (κόστος ανά kVA, €/kVA) του Μεριδίου Ισχύος ‘3’ υπολογίζεται για να καταστεί δυνατή η
ανάκτηση του κόστους που απαιτείται για ενδυνάµωση και αναβάθµιση των υφισταµένων
υποσταθµών ∆ιανοµής. Στο Παράρτηµα ‘4’ φαίνεται η κοστολόγηση όλων των δυνατών
περιπτώσεων αντικατάστασης µετασχηµατιστών και το κόστος αναβάθµισης του εξοπλισµού
διακοπής Μ.Τ. Ο υπολογισµός της µέσης τιµής του Μεριδίου Ισχύος ‘3’ γίνεται µε στάθµιση
που είναι βασισµένη στο σύνολο των εγκατεστηµένων Μετασχηµατιστών σε Υ/Σ στο δίκτυο
της Αρχής και ανάλογα µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό διακοπής που πιθανό να χρειαστεί
αντικατάσταση.
3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ.

∆ΙΚΤΥΟΥ

∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ

Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα συνεπακόλουθα έξοδα
που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή
της αιτούµενης ισχύος, (∆ίκτυο Μέσης Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των
υποσταθµού/ών, διαζυγικού Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό
ελέγχου και προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς,
επιπρόσθετου κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε τον
αναγκαίο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού
∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και
εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή εναέριο
∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
4.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της γραµµής
παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του Μεριδίου Ισχύος (9
µέτρα για υπόγεια παροχή και µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή, χωρίς Βοηθητικό
Πάσσαλο). Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την
εγκεκριµένη ισχύ.
Ενόψει του γεγονότος ότι το κόστος των επιπρόσθετων µέτρων µιας κανονικής εναέριας
παροχής (€10- €30), που θα µπορούσε να ανακτηθεί ως επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης,
είναι πολύ χαµηλό συγκριτικά µε το κόστος της υπόγειας παροχής που εµπεριέχεται στον
υπολογισµό του Μεριδίου Ισχύος (€900-€1000), δεν θα γίνεται ανάκτηση των επιπροσθέτων
εξόδων παροχέτευσης για κανονικές εναέριες παροχές (χωρίς βοηθητικό πάσσαλο), αλλά
µόνο των υπόγειων παροχών.
Σηµειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια)
συµπεριλαµβάνει και βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα
χρεώνεται µε επιπρόσθετα έξοδα €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π..
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Υπογραµµίζεται ότι, στον υπολογισµό του Μεριδίου Ισχύος δεν συµπεριλαµβάνονται
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης µε βοηθητικό πάσσαλο.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπροσθέτων εξόδων παροχέτευσης
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.

για υπόγειες παροχές χωρίς

Αίτηση µετατροπής παροχής (εναέρια σε υπόγεια ή υπόγεια σε εναέρια) είναι 100% χρεώσιµη.
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 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
1. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
Για κάθε αίτηση παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος θα πρέπει να ετοιµάζεται Έκθεση Χρέωσης.
Η Έκθεση Χρέωσης θα πρέπει να περιέχει συνοπτικά τις αναγκαίες πληροφορίες εµπορικής
φύσεως (κατηγορία αίτησης, στοιχεία αιτητή, εγκεκριµένη ισχύς), τεχνικής φύσεως (απλή
περιγραφή τρόπου τροφοδοσίας, τεχνικές ανάγκες, χρεώσιµα έξοδα) και οικονοµικής φύσεως
(ποσό απαιτούµενης κεφαλαιουχικής συνεισφοράς, ΦΠΑ, µέθοδος αποπληρωµής, κατανοµή
λογαριασµών κλπ).
Η Έκθεση Χρέωσης θα πρέπει να πιστοποιείται/ συνυπογράφεται από τουλάχιστο δύο
αρµόδιους λειτουργούς και ανάλογα µε το όριο εξουσιοδοτήσεως των αρµοδίων λειτουργών
(ετοιµασία, έλεγχος/έγκριση, εξουσιοδότηση).
Οι Εκθέσεις Χρέωσης θα πρέπει να ταξινοµούνται/φυλάγονται ανάλογα µε τον Αύξοντα Αριθµό
της αίτησης, ώστε να επιτυγχάνεται ο άµεσος και κατάλληλος έλεγχος, ως επίσης και να
εξάγονται εύκολα και γρήγορα τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία/πληροφορίες τεχνικής και
οικονοµικής φύσεως.
2. ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ EΡΓΑΣΙΑΣ / EΚ∆ΟΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ)
Η έκδοση Όρων Παροχής να γίνεται στο επίπεδο Περιφερειακού Γραφείου, εκτός των
ακολούθων περιπτώσεων που θα πρέπει να αποστέλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα
Εξυπηρέτησης Πελατών, Κεντρικά Γραφεία, για την έκδοση των σχετικών Όρων Παροχής:
α) Όταν το ποσό που θα κοινοποιηθεί στον αιτητή ξεπερνά το όριο εξουσιοδότησης του
∆ιευθυντή Περιφέρειας για την έκδοση των Όρων Παροχής.
β) Όταν για την ηλεκτροδότηση του αιτητή/αιτητών απαιτείται εκτεταµένη ανάπτυξη/ενίσχυση
του τροφοδοτικού ∆ικτύου ∆ιανοµής, λόγω του ύψους του αιτούµενου φορτίου, της
απόστασης και τρόπου τροφοδοσίας.
γ) Οποιαδήποτε περίπτωση για την οποία υπάρχει αµφιβολία ως προς την ερµηνεία και
εφαρµογή της Πολιτικής Χρέωσης.
Κρίνεται σκόπιµο όπως, στις περιπτώσεις που υπάρχει οποιασδήποτε µορφής αµφιβολία ως
προς την ερµηνεία του περιεχοµένου του Εγχειριδίου Πολιτικής Χρέωσης, η περίπτωση να
αποστέλλεται
στη ∆ιεύθυνση Εκµετάλλευσης, Επιχειρησιακή Μονάδα Εξυπηρέτησης
Πελατών, Κεντρικά Γραφεία, για επεξηγήσεις/διευκρινίσεις και συζήτηση του θέµατος προτού
κοινοποιηθούν Όροι Παροχής αφού πρώτα γίνει προσπάθεια διευκρινίσεων µέσω τηλεφώνου.
Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζεται οµοιόµορφη και οµοιογενής αντιµετώπιση των
αιτητών/καταναλωτών και θα διαπιστώνονται πιθανές αδυναµίες της Πολιτικής Χρέωσης για τη
λήψη διορθωτικών µέτρων, αν απαιτούνται.
3. ΕΛΕΓΧΟΣ / ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α)

Η ∆ιεύθυνση Εκµετάλλευσης, Επιχειρησιακή Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, Κεντρικά
Γραφεία θα πρέπει να διενεργεί τακτές επισκέψεις στα Περιφερειακά Γραφεία για τη
διεξαγωγή του νενοµισµένου ελέγχου των Εκθέσεων Χρέωσης που ετοιµάζονται στο
επίπεδο Περιφερειακού Γραφείου, ώστε να διασφαλίζεται η πιστή εφαρµογή της Πολιτικής
Χρέωσης.

β)

Η ταξινόµηση των Εκθέσεων Χρέωσης κατά κατηγορία αιτήσεων θα δίδει τη δυνατότητα
στις Περιφέρειες να τηρούν/παρουσιάζουν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία, όταν και
εφόσον ζητηθούν, για την ετοιµασία των αναγκαίων Τµηµατικών Εκθέσεων/ Ετήσιας
Έκθεσης της ΑΗΚ κλπ.
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ΜΕΡΟΣ «Β»
Γενικές Εφαρµογές Χρέωσης
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1.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟ∆Α ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κάθε οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό δικαιούται χωρίς χρέωση την τεχνικά αναγκαία και
αποδεκτή γραµµή παροχέτευσης, καταλλήλου µεγέθους αγωγών ανάλογα µε την εγκεκριµένη
ισχύ, µήκους 9 µέτρων για υπόγεια παροχή και µέχρι 23 µέτρων για εναέρια παροχή, χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο, γιατί τα µήκη αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό του Μεριδίου
Ισχύος.
Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη ισχύ.
Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν είναι
χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε επιπρόσθετα
έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π. Το κόστος αυτό είναι
επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του καλωδίου πέραν των 9
µέτρων.
Αίτηση µετατροπής παροχής (εναέρια σε υπόγεια ή υπόγεια σε εναέρια) είναι 100% χρεώσιµη.
2.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Το κόστος ενίσχυσης της Γραµµής Παροχέτευσης που απαιτείται για την παροχή
επιπρόσθετου φορτίου είναι χρεώσιµο εκτός από την περίπτωση ενδυνάµωσης εναέριας
παροχής από µονοφασική σε τριφασική. Το κόστος µετακίνησης/ανακατασκευής της Γραµµής
Παροχέτευσης δεν είναι χρεώσιµο, όταν η Γραµµή Παροχέτευσης εµποδίζει την Αδειούχα
ανάπτυξη και αξιοποίηση του τεµαχίου/υποστατικών και όταν δηµιουργούνται συνθήκες µη
ασφαλούς παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σε
οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις (π.χ. λόγοι καλαισθησίας, ιδιοτροπίας του καταναλωτή κλπ)
το κόστος µετακίνησης/ανακατασκευής είναι χρεώσιµο.
Στις περιπτώσεις µη αδειούχας επέκτασης ή τροποποίησης της ανάπτυξης των υποστατικών
του πελάτη, όπου δηµιουργούνται συνθήκες µη ασφαλούς παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, τότε
η ΑΗΚ µετακινεί τη γραµµή/παροχή και χρεώνει τη δαπάνη της µετακίνησης στον πελάτη.
Αίτηση µετατροπής παροχής (εναέρια σε υπόγεια ή υπόγεια σε εναέρια) είναι 100% χρεώσιµη.
3.

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ/ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Τα τροφοδοτικά καλώδια Χ.Τ. που εξέρχονται από επίγειους υποσταθµούς ∆ιανοµής επί
πασσάλων θεωρούνται ως υποδοµή του ∆ικτύου Χ.Τ., ανεξάρτητα του µήκους των υπόγειων
καλωδίων, το κόστος των οποίων ανακτάται µέσω του Μεριδίου Ισχύος ‘1’ και δεν χρεώνονται
ξεχωριστά.
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Τα τροφοδοτικά καλώδια Χ.Τ. που εξέρχονται από επίγειους υποσταθµούς ∆ιανοµής και/ή
εγκαθίστανται κατά µήκος δηµόσιων δρόµων θεωρούνται ως υποδοµή του ∆ικτύου Χ.Τ.
ΜΟΝΟ µέχρι τα 50 µέτρα, το κόστος των οποίων ανακτάται µέσω του Μεριδίου Ισχύος ‘1’ και
δεν χρεώνονται ξεχωριστά. Ο αιτητής θα χρεώνεται µε το κόστος του υπόγειου καλωδίου
πέραν των 50 µέτρων, ανεξάρτητα αν µέρος του καλωδίου αυτού επεκτείνεται κατά µήκος τους
δηµόσιου δρόµου.
Το µέρος του καλωδίου Χ.Τ. από το δηµόσιο δρόµο µέχρι το δωµάτιο µετρητών/θέση
µετρητών θεωρείται ως «γραµµή παροχέτευσης» και ο αιτητής χρεώνεται µε τα επιπρόσθετα
έξοδα παροχέτευσης. Επίσης το υπόγειο καλώδιο Χ.Τ. που αναχωρεί από πάσσαλο Χ.Τ.,
που βρίσκεται πλησίον ή/στα σύνορα του τεµαχίου που θα ηλεκτροδοτηθεί, θεωρείται καλώδιο
παροχής.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται η εξαγωγή/επέκταση υπόγειου καλωδίου Χ.Τ., τότε ο αιτητής
θα χρεώνεται µε το κόστος του καλωδίου πέραν των 50 µέτρων, ανεξάρτητα αν µέρος του
καλωδίου αυτού επεκτείνεται κατά µήκος του δηµόσιου δρόµου.
4.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟ)

Το κόστος ενίσχυσης υφισταµένου δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. (υπόγειο και εναέριο) δεν είναι
χρεώσιµο, εκτός των περιπτώσεων που το σχετικό ∆ίκτυο είναι σε αποµονωµένες περιοχές µε
ελάχιστες πιθανότητες ανάπτυξης.
5.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Το κόστος για τη µετακίνηση/ανακατασκευή υφισταµένου ∆ικτύου Μ.Τ. και/ή Χ.Τ, που
εµποδίζει την Αδειούχα ανάπτυξη/αξιοποίηση τεµαχίου/υποστατικών
και/ή τη
διακίνηση/διέλευση πεζών και οχηµάτων δεν είναι χρεώσιµο. Για τις αιτήσεις από τις Αρµόδιες
Αρχές (Κοινοτικά Συµβούλια, ∆ήµους, Πολεοδοµία, Επαρχιακή ∆ιοίκηση, Τµήµα ∆ηµοσίων
Έργων) που αφορούν µετακίνηση/ανακατασκευή ∆ικτύου Μέσης και Χαµηλής Τάσης λόγω
διαπλάτυνσης/διεύρυνσης δρόµων µεταξύ Κοινοτήτων και ∆ήµων, το ∆ίκτυο θα είναι χρεώσιµο
µε το 50% του συνεπαγόµενου κόστους.
Σηµειώνεται ότι, στις περιπτώσεις των
υπογειοποιήσεων και εγκατάστασης µοντέρνου οδικού φωτισµού, για έργα του ∆ηµοσίου και
Τοπικών Αρχών, θα ακολουθείται και θα εφαρµόζεται η Πολιτική που έχει ήδη εγκριθεί από τη
ΡΑΕΚ, σύµφωνα µε την επιστολή της µε στοιχεία Αρ. Φακ. Ρ/Κ.302, Κ.303/401-12,
ηµεροµηνίας 8 Μαΐου 2012. Η Πολιτική αυτή, περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ι: Υπογειοποιήσεις
και Εγκατάσταση Μοντέρνου Οδικού Φωτισµού. Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, το
κόστος µετακίνησης/ανακατασκευής υφιστάµενου ∆ικτύου Μ.Τ. και/ή Χ.Τ. είναι πλήρως
χρεώσιµο.
6.

∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣ∆/∆Σ∆ (ΑΗΚ)

Όταν απαιτείται η κατασκευή ∆ικτύου πέραν της Περιοχής Ευθύνης του ΙΣ∆/∆Σ∆ (ΑΗΚ), τότε η
όλη εργασία προµήθειας υλικών και κατασκευής του ∆ικτύου γίνεται εργολαβικά από τον ∆Σ∆
(ΑΗΚ), το συνολικό κόστος καταβάλλεται από τον αιτητή και το σχετικό ∆ίκτυο παραχωρείται
στον αιτητή.
7.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Όταν απαιτείται εγκατάσταση ειδικής µετρητικής διάταξης (π.χ. Μονάδα Μέτρησης 22/11KV,
αθροιστικοί µετασχηµατιστές έντασης κλπ) για σκοπούς αλλαγής διατίµησης, τότε το κόστος
της µετρητικής αυτής διάταξης είναι χρεώσιµο στον αιτητή/καταναλωτή.
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Για τις άλλες µετρήσεις στη Χαµηλή Τάση (Χ.Τ.), ο κατάλληλος µετρητής ανάλογα µε την
αιτούµενη ισχύ δεν είναι χρεώσιµος. Σε περίπτωση που ο αιτητής/καταναλωτής επιθυµεί την
αγορά µετρητή για εγκατάσταση στην εγκατάστασή του για δικούς του σκοπούς (µετρητής
ελέγχου, πιστοποίησης κατανάλωσης κλπ), τότε γίνεται η σχετική χρέωση (προµήθεια µετρητή
µόνο ή προµήθεια/εγκατάσταση) και ο αιτητής/καταναλωτής καταβάλλει την απαιτούµενη
δαπάνη.
8.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΗΣ» ΚΑΙ «ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΗΣ» ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ –
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΗΣ» ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

8.1 Υφιστάµενη Πολιτική Χρέωσης (1/5/1998)
Σύµφωνα µε την υφιστάµενη Πολιτική Χρέωσης (1/5/1998), εκδίδονται Όροι Παροχής
«επιστρεπτής» ή «µη επιστρεπτής» συνεισφοράς, ανάλογα µε τη χρέωση του αιτητή
έναντι του κόστους του ∆ικτύου Μ.Τ. (µόνο για το ∆ίκτυο Μ.Τ. αναφέρονται).
Το Μερίδιο Ισχύος είναι η ελάχιστη χρέωση έναντι του δικτύου Μ.Τ. Στις περιπτώσεις που
ο αιτητής χρεώνεται µε Mερίδιο Iσχύος, τότε οι όροι είναι πάντοτε «µη επιστρεπτής»
συνεισφοράς. Στις περιπτώσεις που ο αιτητής χρεώνεται µε το κόστος του δικτύου Μ.Τ.,
οι όροι παροχής είναι «επιστρεπτής» συνεισφοράς και ο αιτητής δικαιούται να του
επιστραφεί ως «µέγιστο επιστρεπτέο ποσό» η διαφορά µεταξύ του κόστους του δικτύου
Μ.Τ. και του Μεριδίου Ισχύος, όταν και εφόσον το δίκτυο Μ.Τ. για το οποίο ο αιτητής έχει
καταβάλει την απαιτούµενη δαπάνη, θα χρησιµοποιηθεί από την ΑΗΚ εντός 5ετίας (από
την ηµεροµηνία πληρωµής) για ηλεκτροδότηση νέων αιτητών. Με την καταβολή του
«µέγιστου επιστρεπτέου ποσού» σε δικαιούχο καταναλωτή/καταναλωτές οι όροι
«επιστρεπτής» συνεισφοράς λήγουν πάραυτα.
8.2 Νέα Πολιτική Χρέωσης
Σύµφωνα µε τη νέα Πολιτική Χρέωσης, καταργείται η πιο πάνω διαδικασία και όλοι οι Όροι
Παροχής θα είναι «µη επιστρεπτής» συνεισφοράς.
Επειδή υπάρχουν ακόµη ∆ίκτυα Μ.Τ., στα οποία ισχύουν όροι «επιστρεπτής»
συνεισφοράς, και κατά συνέπεια δικαιούχοι καταναλωτές (νοµική υποχρέωση της ΑΗΚ),
στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται η διαδικασία τερµατισµού των όρων
«επιστρεπτής» συνεισφοράς και επιστροφής του «µέγιστου επιστρεπτέου ποσού» στους
δικαιούχους καταναλωτές, όταν τα υπόψη ∆ίκτυα Μ.Τ. θα χρησιµοποιηθούν από τον ∆Σ∆
(ΑΗΚ) για την τροφοδοσία νέων αιτητών. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί µέχρι να
λήξουν ή τερµατιστούν οι όροι «επιστρεπτής» συνεισφοράς.
9.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Σύµφωνα µε την υφιστάµενη Πολιτική Χρέωσης (1/5/1998), παραχωρείται πίστωση στον
αιτητή έναντι των κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση του
(αναφέρονται µόνο στο ∆ίκτυο Χ.Τ. και Μερίδιο Ισχύος για οικιακούς αιτητές), µε βάση τα
αναµενόµενα έσοδα που θα έχει ο ∆Σ∆ (ΑΗΚ) από την κατανάλωση του εντός 5ετίας από την
ηµέρα σύνδεσής του στο σύστηµα του ∆Σ∆ (ΑΗΚ).
Η διαδικασία της πίστωσης αυτής µε βάση τη νέα Πολιτική Χρέωσης καταργείται.
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ΜΕΡΟΣ «Γ»
Περιγραφή Πολιτικής Χρέωσης
κατά Κατηγορία Αιτητών / Καταναλωτών
Επιµέρους Χρεώσεις
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Α: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ
Α1 Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Α2 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4 kVA (40A 1-Φ) και Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
επιπρόσθετα kVA
2. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Α3 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ.
1. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και
του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο από
το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο.
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Α4 Παροχή όταν απαιτείται η επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4 kVA (40A 1-Φ)
2. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα αιτούµενα kVA πέραν των 4kVA
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και
του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο από
το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο.
4. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
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Παρατηρήσεις
1. Στον υπολογισµό της χρέωσης του αιτητή θα λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Το Μερίδιο Ισχύος υπολογίζεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ισχύ (µέγεθος ασφάλειας
ή kVA) και εφαρµόζεται για κάθε µετρητή
β) την πίστωση 4kVA σε τιµή Μεριδίου Ισχύος ‘2’ για κάθε εγγεγραµµένο οικόπεδο
γ) την εγκεκριµένη ισχύ (kVA) του οικοπέδου, ανεξάρτητα της κατηγορίας που
παραχωρήθηκε (εξαιρουµένης της ισχύος για θερµοσυσσωρευτές)
Σηµ.
Με βάση την αρχή ότι κάθε επίσηµα εγγεγραµµένο οικόπεδο (καθορίζεται στο τίτλο
ιδιοκτησίας) θα πιστώνεται µε 4kVA σε τιµή Μεριδίου Ισχύος ‘2’, τότε η πρώτη οικία σε
τέτοιο τεµάχιο µε ασφάλεια 40Α 1-Φ θα ηλεκτροδοτείται δωρεάν, εξαιρουµένων των
επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης.
2.

Στις περιπτώσεις πολλαπλών αιτήσεων σε διαφορετικά τεµάχια, όπου απαιτείται
επέκταση εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. πέραν των 5 ανοιγµάτων ή υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ. πέραν
των 50 µέτρων, κάθε αιτητής θα χρεώνεται µε Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4kVA και
Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα kVA, καθώς και τα επιπρόσθετα έξοδα
παροχέτευσης.

3.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η εξαγωγή υπόγειου καλωδίου Χ.Τ. από υποσταθµό
∆ιανοµής ή η επέκταση υπόγειου καλωδίου Χ.Τ., τότε ο αιτητής θα χρεώνεται µε το
κόστος του καλωδίου πέραν των 50 µέτρων, ανεξάρτητα αν µέρος του καλωδίου αυτού
επεκτείνεται κατά µήκος του δηµόσιου δρόµου.

4.

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της
γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του Μεριδίου
Ισχύος:
• 9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
• µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη
ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν
είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π. Το
κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.
Αίτηση µετατροπής παροχής (εναέρια σε υπόγεια ή υπόγεια σε εναέρια) είναι 100%
χρεώσιµη.
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5.

Ο τροφοδότης Μ.Τ. (εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µε βάση τα τεχνικά κριτήρια (ύψος
αιτούµενου φορτίου, απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α) ∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας,
αν απαιτείται
β) Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον Υποσταθµό
∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης των υποστατικών του αιτητή
γ) ∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης των υποστατικών του αιτητή
δ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς
ε) Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους
του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής.

6.

Όταν, για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης του αιτητή, απαιτείται η
εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού, τότε ο αιτητής έχει την υποχρέωση όπως
παραχωρήσει κατάλληλο χώρο/κτήριο για την εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού εντός
του χώρου των υποστατικών του και πωλήσει ή εκµισθώσει/υπεκµισθώσει στην ΑΗΚ το
χώρο/κτήριο, σύµφωνα µε Συµφωνία Αγοράς ή Συµφωνία Εκµίσθωσης / Υπεκµίσθωσης ή
Συµφωνία Χρήσης που θα γίνει για αυτό το σκοπό σε συµφωνηθείσα τιµή και για την
περίπτωση εκµίσθωσης/υπεκµίσθωσης για περίοδο 33 χρόνων, µε δικαίωµα εκ µέρους
της ΑΗΚ για ανανέωση της Συµφωνίας Εκµίσθωσης/Υπεκµίσθωσης για άλλες 2
περιόδους 33 χρόνων η κάθε µια.

7.

Η ανάγκη για επέκταση του δικτύου Μ.Τ. και/ή Χ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
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Β: ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ
(Εξαιρουµένων ∆ιαχωρισµών Οικοπέδων, Κυβερνητικών
Βιοµηχανικών
Περιοχών,
Κτηνοτροφικών Περιοχών, Προσωρινών Παροχών, Υπογειοποιήσεων και Εγκατάστασης
Μοντέρνου Οδικού Φωτισµού και Οδικού Φωτισµού)

Β1 ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Β2 ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4 kVA και Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα kVA
2. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Β3 ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ.
1. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και
του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο από
το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Β4 ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. και Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4 kVA
2. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα αιτούµενα kVA πέραν των 4kVA
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και
του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο από
το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο
4. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Παρατηρήσεις
1. Στον υπολογισµό της χρέωσης του αιτητή θα λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) η εγκεκριµένη ισχύς (kVA) του οικοπέδου, ανεξάρτητα της κατηγορίας που
παραχωρήθηκε (εξαιρουµένης της ισχύος για θερµοσυσσωρευτές)
β) κάθε επίσηµα εγγεγραµµένο οικόπεδο (καθορίζεται στον τίτλο ιδιοκτησίας) θα
πιστώνεται µε 4kVA σε τιµή Μεριδίου Ισχύος ‘2’
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2. Στις περιπτώσεις πολλαπλών αιτήσεων σε διαφορετικά τεµάχια, όπου απαιτείται επέκταση
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. πέραν των 5 ανοιγµάτων ή υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ. πέραν των 50
µέτρων, κάθε αιτητής θα χρεώνεται µε Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4kVA και Μερίδιο
Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα kVA, καθώς και τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης.
3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η εξαγωγή υπόγειου καλωδίου Χ.Τ. από υποσταθµό
∆ιανοµής ή η επέκταση υπόγειου καλωδίου Χ.Τ., τότε ο αιτητής θα χρεώνεται µε το
κόστος του καλωδίου πέραν των 50 µέτρων, ανεξάρτητα αν µέρος του καλωδίου αυτού
επεκτείνεται κατά µήκος του δηµόσιου δρόµου.
4. Το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ εφαρµόζεται για εγκεκριµένη ισχύ µέχρι 400kVA σε κάθε µετρητή.
Όταν η εγκεκριµένη ισχύς ξεπερνά τα 400kVA (πάντα στον ίδιο µετρητή), τότε ο αιτητής
καταβάλλει Μερίδιο Ισχύος ‘3’ για τα υπόλοιπα kVA µέχρι και τα 1000kVA. Όταν το
συνολικό φορτίο της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα, θα
καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου
2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για να
καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης
Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών,διαζυγικού
Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας,
αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς, επιπρόσθετου κυκλώµατος
επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό
ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού
του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.)
µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (όπως περιγράφεται πιο πάνω) που
απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το
ζητούµενο φορτίο είναι µικρότερο των 1000kVA.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
5.

Ο τροφοδότης Μ.Τ. (εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µε βάση τα τεχνικά κριτήρια (ύψος
αιτούµενου φορτίου, απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α) ∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας,
αν απαιτείται
β) Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον Υποσταθµό
∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης των υποστατικών του αιτητή
γ) ∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης των υποστατικών του αιτητή
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δ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς
ε) Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους
του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής.
6.

Όταν απαιτείται εγκατάσταση ειδικής µετρητικής διάταξης (π.χ. Μονάδα Μέτρησης
22/11kV, αθροιστικοί µετασχηµατιστές ) για σκοπούς επιλογής κατάλληλης διατίµησης ή
καταγραφής της κατανάλωσης/µέγιστης ζήτησης στη Μέση Τάση (Μ.Τ.), τότε το κόστος
της µετρητικής διάταξης αυτής είναι χρεώσιµο στον αιτητή.

7. Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της
γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του Μεριδίου
Ισχύος:
• 9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
• µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη
ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν
είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π. Το
κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.
Αίτηση µετατροπής παροχής (εναέρια σε υπόγεια ή υπόγεια σε εναέρια) είναι 100%
χρεώσιµη.
8.

Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.

9.

Όταν, για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης του αιτητή, απαιτείται η
εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού, τότε ο αιτητής έχει την υποχρέωση όπως
παραχωρήσει κατάλληλο χώρο/κτήριο για την εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού εντός
του χώρου των υποστατικών του και πωλήσει ή εκµισθώσει/υπεκµισθώσει στην ΑΗΚ τον
χώρο, χώρο/ κτήριο, σύµφωνα µε Συµφωνία Αγοράς ή Συµφωνία Εκµίσθωσης /
Υπεκµίσθωσης ή Συµφωνία Χρήσης που θα γίνει για αυτό το σκοπό σε συµφωνηθείσα
τιµή αγοράς ή εκµίσθωσης ή υπεκµίσθωσης και για την περίπτωση εκµίσθωσης ή
υπεκµίσθωσης για περίοδο 33 χρόνων, µε δικαίωµα εκ µέρους του ∆ιαχειριστή
Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για ανανέωση της Συµφωνίας Εκµίσθωσης/Υπεκµίσθωσης
για άλλες 2 περιόδους 33 χρόνων η κάθε µια.
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Γ:

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ)

Γ1

ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ

Γ1.1 Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο φορτίο (διαφορά µεγέθους ασφαλειών/kVA)
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Γ1.2 Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/αναβάθµιση του υφισταµένου ∆ικτύου Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο φορτίο (διαφορά µεγέθους ασφαλειών/kVA)
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Γ1.3 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
2. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Γ1.4 Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/αναβάθµιση του υφισταµένου ∆ικτύου Μ.Τ.
(ενίσχυση εναέριου ∆ικτύου Μ.Τ./αντικατάσταση µετασχηµατιστή /εγκαθίδρυση επίγειου
υποσταθµού)
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο φορτίο (διαφορά kVA)
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Γ1.5 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ.
1. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/ και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο.
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Γ1.6 Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/αναβάθµιση του υφισταµένου ∆ικτύου Χ.Τ./
∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
(εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού/ ενίσχυση εναέριου ∆ικτύου Μ.Τ./ αντικατάσταση
µετασχηµατιστή/ ενίσχυση υφιστάµενου ∆ικτύου Χ.Τ..)
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο φορτίο (διαφορά kVA)
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Γ.1.7 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
1. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
2. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
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Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), περιλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο.
3. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Παρατηρήσεις
1.
Στον υπολογισµό της χρέωσης του αιτητή θα λαµβάνεται υπόψη η εγκεκριµένη ισχύς
(kVA) του υποστατικού, ανεξάρτητα της κατηγορίας που παραχωρήθηκε (εξαιρουµένης
της ισχύος για θερµοσυσσωρευτές). Τα χρεώσιµα kVA θα είναι τα επιπλέον kVA µόνο.
2.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, η εξαγωγή υπόγειου καλωδίου Χ.Τ. από υποσταθµό
∆ιανοµής ή η επέκταση υπόγειου καλωδίου Χ.Τ., τότε ο αιτητής θα χρεώνεται µε το
κόστος του καλωδίου πέραν των 50 µέτρων, ανεξάρτητα αν µέρος του καλωδίου αυτού
επεκτείνεται κατά µήκος του δηµόσιου δρόµου.

3.

Το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ εφαρµόζεται για εγκεκριµένη ισχύ µέχρι 400kVA σε κάθε µετρητή.
Όταν η εγκεκριµένη ισχύς ξεπερνά τα 400kVA (πάντα στον ίδιο µετρητή), τότε ο αιτητής
καταβάλλει Μερίδιο Ισχύος ‘3’ για τα υπόλοιπα kVA µέχρι και τα 1000kVA. Όταν το
συνολικό φορτίο της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα, θα
καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου
2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για
να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης
Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού
Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και
προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς, επιπρόσθετου
κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε τον αναγκαίο
εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και
εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή εναέριο
∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (όπως περιγράφεται πιο πάνω) που
απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το
ζητούµενο φορτίο είναι µικρότερο των 1000kVA.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.

4.

Ο τροφοδότης Μ.Τ. (εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µε βάση τα τεχνικά κριτήρια (ύψος
αιτούµενου φορτίου, απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α) ∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/
προστασίας, αν απαιτείται
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β)

γ)
δ)
ε)

5.

Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης των υποστατικών του αιτητή
∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης των υποστατικών του αιτητή
Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς
Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού
∆ιανοµής.

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της
γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του
Μεριδίου Ισχύος:
• 9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
• µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη
ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν
είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π.
Το κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.
Αίτηση µετατροπής παροχής (εναέρια σε υπόγεια ή υπόγεια σε εναέρια) είναι 100%
χρεώσιµη.

6.

Όταν για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες παροχής του επιπρόσθετου φορτίου,
απαιτείται η εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού, τότε ο αιτητής έχει την υποχρέωση
όπως παραχωρήσει κατάλληλο χώρο/κτήριο για την εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού
εντός του χώρου των υποστατικών του και πωλήσει ή εκµισθώσει ή υπεκµισθώσει στην
ΑΗΚ τον χώρο/κτήριο, σύµφωνα µε Συµφωνία Αγοράς ή Συµφωνία Εκµίσθωσης ή
Συµφωνία Υπεκµίσθωσης που θα γίνει για αυτό το σκοπό, σε συµφωνηθείσα τιµή
αγοράς ή εκµίσθωσης ή υπεκµίσθωσης και για την περίπτωση εκµίσθωσης ή
υπεκµίσθωσης για περίοδο 33 χρόνων, µε δικαίωµα εκ µέρους του ∆ιαχειριστή
Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για ανανέωση της Συµφωνίας Εκµίσθωσης ή Συµφωνίας
Υπεκµίσθωσης για άλλες 2 περιόδους 33 χρόνων η κάθε µια.

7.

Όταν απαιτείται εγκατάσταση ειδικής µετρητικής διάταξης (π.χ. Μονάδα Μέτρησης
22/11kV, αθροιστικοί µετασχηµατιστές έντασης κλπ), για σκοπούς επιλογής κατάλληλης
διατίµησης ή καταγραφής της κατανάλωσης/µέγιστης ζήτησης στη Μέση Τάση (Μ.Τ.),
τότε το κόστος της µετρητικής διάταξης αυτής είναι χρεώσιµο στον αιτητή.

8.

Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
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Γ2

ΦΟΡΤΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΙΧΜΗΣ – ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Γ2.1 Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
1. 40% του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ για την αιτούµενη ισχύ
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Γ2.2 Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/αναβάθµιση του ∆ικτύου Χ.Τ.
(ενίσχυση υφιστάµενου ∆ικτύου Χ.Τ. /εγκαθίδρυση νέου τροφοδότη Χ.Τ.)
1. 40% του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ για την αιτούµενη ισχύ
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Γ2.3 Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση/αναβάθµιση του ∆ικτύου Μ. Τ.
(ενίσχυση υφιστάµενου ∆ικτύου Μ. Τ. /αντικατάσταση µετασχηµατιστή /εγκαθίδρυση
επίγειου υποσταθµού)
1. 40% του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ για την αιτούµενη ισχύ
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Παρατηρήσεις
1. Η παροχή για θερµοσυσσωρευτές είναι ξεχωριστή ηλεκτρική εγκατάσταση και παρέχεται
µόνο όταν υπάρχει κανονική παροχή στα υποστατικά του αιτητή.
2. Το 40% του Μεριδίου
Ισχύος υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη ότι οι
θερµοσυσσωρευτές λειτουργούν για περίπου 6 µήνες το χρόνο (50% του έτους) και ότι ο
συντελεστής ετεροχρονισµού της εγκεκριµένης ισχύος (ανέρχεται στο 80%) και θα
εφαρµόζεται σε κάθε σηµείο µέτρησης/µετρητή.
3. Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της
γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του Μεριδίου
Ισχύος:
• 9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
• µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη
ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν
είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π. Το
κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.
Αίτηση µετατροπής παροχής (εναέρια σε υπόγεια ή υπόγεια σε εναέρια) είναι 100%
χρεώσιµη.

35

4. Όταν για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες παροχής του επιπρόσθετου φορτίου,
απαιτείται η εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού, τότε ο αιτητής έχει την υποχρέωση όπως
παραχωρήσει κατάλληλο χώρο/κτήριο για την εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού εντός
του χώρου των υποστατικών του και πωλήσει ή εκµισθώσει ή υπεκµισθώσει στην ΑΗΚ τον
χώρο χώρο/κτήριο, σύµφωνα µε Συµφωνία Αγοράς ή Συµφωνία Εκµίσθωσης ή Συµφωνία
Υπεκµίσθωσης που θα γίνει για αυτό το σκοπό, σε συµφωνηθείσα τιµή αγοράς ή
εκµίσθωσης ή υπεκµίσθωσης και για την περίπτωση εκµίσθωσης ή υπεκµίσθωσης για
περίοδο 33 χρόνων, µε δικαίωµα εκ µέρους του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ)
για ανανέωση της Συµφωνίας Εκµίσθωσης ή Συµφωνίας Υπεκµίσθωσης για άλλες 2
περιόδους 33 χρόνων η κάθε µια.
5. Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.

36

∆:

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

∆1

Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
Μερίδιο Ισχύος ‘2’ (4kVA ανά οικόπεδο) για κάθε οικόπεδο

∆2

Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. ή Μ.Τ. και Χ.Τ.
Μερίδιο Ισχύος ‘1’ (4kVA ανά οικόπεδο) για κάθε οικόπεδο

Παρατηρήσεις
1. Το Μερίδιο Ισχύος ισχύει ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση των οικοπέδων θα γίνει µε
υπόγειο ή εναέριο δίκτυο.
Η εγκεκριµένη ισχύς (4 kVA ανά οικόπεδο) είναι για τις συνήθεις ανάγκες σε ηλεκτρικό
φορτίο µίας οικίας ανά οικόπεδο (µε ασφάλεια 40Α 1-Φ).
2.

Σε περίπτωση που υπάρχει ηλεκτροδοτηµένη οικία/οικίες/υποστατικά σε οικόπεδο, τότε
το οικόπεδο αυτό εξαιρείται της χρέωσης του Μεριδίου Ισχύος και ο οικοπεδούχος
καταβάλλει το Μερίδιο Ισχύος για τα υπόλοιπα οικόπεδα ανάλογα.

3.

Σε περίπτωση που αριθµός οικοπέδων δύναται να τροφοδοτηθεί από υφιστάµενο ∆ίκτυο
Χ.Τ., ενώ για τα υπόλοιπα απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ., τότε η χρέωση του
Μεριδίου Ισχύος είναι η ανάλογη (Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα οικόπεδα που θα
τροφοδοτηθούν από το υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ. και Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για αυτά των
οποίων η τροφοδοσία απαιτεί επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.).

4.

Όταν το συνολικό φορτίο της ανάπτυξης του διαχωρισµού των οικοπέδων υπερβαίνει τα
1000kVA, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα, θα καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε
την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία
∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για να
καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης
Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού
Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας,
αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς, επιπρόσθετου κυκλώµατος
επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό
ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού
του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.)
µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.

5.

Το ∆ίκτυο Τροφοδοσίας Μ.Τ. (εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µε βάση τα τεχνικά κριτήρια
(ύψος αιτούµενου φορτίου, απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α) ∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας,
αν απαιτείται
β) Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον Υποσταθµό
∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης του διαχωρισµού οικοπέδων του αιτητή
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γ) ∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης του διαχωρισµού οικοπέδων του
αιτητή.
δ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς
ε) Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους
του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής.
6.

Όταν για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης των οικοπέδων,
απαιτείται η εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού ή αριθµού επίγειων υποσταθµών
∆ιανοµής, τότε ο οικοπεδούχος έχει την υποχρέωση όπως παραχωρήσει τους
κατάλληλους χώρους και κτίρια για την εγκαθίδρυση των αναγκαίων επίγειων
υποσταθµών ∆ιανοµής εντός του χώρου της ανάπτυξης του διαχωρισµού των οικοπέδων
του και πωλήσει στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) τους χώρους και τα κτήρια
των υποσταθµών ∆ιανοµής, σύµφωνα µε Συµφωνία Αγοράς που θα γίνει για αυτό το
σκοπό και σε συµφωνηθείσα τιµή.

7.

Είναι υποχρέωση του οικοπεδούχου να αναλάβει όλες τις εκσκαφές, επιχωµατώσεις,
σωληνώσεις και επανορθώσεις εντός του χώρου των οικοπέδων του, ως επίσης και την
κατασκευή των βάσεων των κολώνων Οδικού Φωτισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
και απαιτήσεις της ΑΗΚ και χωρίς καµία χρηµατική επιβάρυνση της ΑΗΚ.

8.

Θα πρέπει να εκδίδονται ξεχωριστά Όροι για τον Οδικό Φωτισµό στην αρµόδια Τοπική
Αρχή, χρεώνοντας µόνο τον εξοπλισµό Οδικού Φωτισµού (κολώνες, φανάρια, φωτιστικά
ανάλογα µε τη περίπτωση), αλλά να κοινοποιούνται ταυτόχρονα µε τους Όρους Παροχής
για την ηλεκτροδότηση των οικοπέδων, ώστε να υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση/
αποδοχή, και η εργασία για τον Οδικό Φωτισµό να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την
ηλεκτροδότηση των οικοπέδων.

9.

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης θα υπολογίζονται κατά το χρόνο σύνδεσης κάθε
οικιστικής µονάδας µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Τα έξοδα αυτά είναι το κόστος του
επιπρόσθετου µήκους της γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη
στον υπολογισµό του Μεριδίου Ισχύος:
• 9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
• µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη
ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν
είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π. Το
κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.

10. Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
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Ε:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α/ΓΗΠΕ∆Α

Ε1

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ε.1.1 Παροχή όταν απαιτείται εγκαθίδρυση Υ/Σ Μεταφοράς και επέκταση του ∆ικτύου
Μ.Τ. και Χ.Τ.
Η αίτηση υποβάλλεται στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, ο οποίος εκδίδει τους
Όρους Παροχής/Συµβαση Σύνδεσης
Ε1.2 Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
Μερίδιο Ισχύος ‘2’ (12 kVA ανά οικόπεδο) για κάθε οικόπεδο/γήπεδο.
Ε1.3 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4kVA και Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα υπόλοιπα kVA για
κάθε οικόπεδο/ γήπεδο.
Ε1.4 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4kVA και για κάθε οικόπεδο/ γήπεδο.
2. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα αιτούµενα kVA πέραν των 4kVA για κάθε
οικόπεδο/ γήπεδο
β) 50% του κόστους του συνολικού µήκους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του
υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου εξοπλισµού
ελέγχου και προστασίας.
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος του συνολικού µήκους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου
καλωδίου Μ.Τ. και του/των Μετασχηµατιστή/ών (εναέριου ή επίγειου),
συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας,
τότε θα χρεώνεται µόνο το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA πέραν των 4kVA
για κάθε οικόπεδο/ γήπεδο.
Παρατηρήσεις
1. Το Μερίδιο Ισχύος ισχύει ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση των οικοπέδων/γηπέδων θα
γίνει µε υπόγειο ή εναέριο δίκτυο.
2.

Για τα βιοµηχανικά (εκτός Κυβερνητικών Βιοµηχανικών Περιοχών ) και βιοτεχνικά
οικόπεδα/γήπεδα θα λαµβάνονται υπόψη 12 kVA ανά οικόπεδο/γήπεδο (20Α 3-Φ), ως
ελάχιστη χρέωση για το Μερίδιο Ισχύος.

3.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ηλεκτροδοτηµένα υποστατικά σε οικόπεδο/γήπεδο, τότε το
οικόπεδο/γήπεδο αυτό εξαιρείται της χρέωσης του Μεριδίου Ισχύος και ο αιτητής/
οικοπεδούχος καταβάλλει το Μερίδιο Ισχύος για τα υπόλοιπα οικόπεδα/γήπεδα ανάλογα.

4.

Σε περίπτωση που αριθµός οικοπέδων/γηπέδων δύναται να τροφοδοτηθεί από
υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ., ενώ για τα υπόλοιπα απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ., τότε
η χρέωση του Μεριδίου Ισχύος είναι η ανάλογη (Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
οικόπεδα/γήπεδα που θα τροφοδοτηθούν από το υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ. και Μερίδιο
Ισχύος ‘1’ για αυτά των οποίων η τροφοδοσία απαιτεί επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.).

5.

Το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ εφαρµόζεται για εγκεκριµένη ισχύ µέχρι 400kVA για κάθε
οικόπεδο/γήπεδο. Όταν η εγκεκριµένη ισχύς ξεπερνά τα 400kVA (πάντα για κάθε
οικόπεδο/γήπεδο), τότε ο αιτητής καταβάλλει Μερίδιο Ισχύος ‘3’ για τα υπόλοιπα kVA
µέχρι και τα 1000kVA. Όταν το συνολικό φορτίο της ανάπτυξης (το συνολικό φορτίο όλων
των οικοπέδων/γηπέδων) υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα, θα
καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου
2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
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Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για να
καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης
Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού
Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας,
αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς, επιπρόσθετου κυκλώµατος
επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό
ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού
του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.)
µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (όπως περιγράφεται πιο πάνω) που
απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το
ζητούµενο φορτίο είναι µικρότερο των 1000kVA.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
6.

Ο τροφοδότης Μ.Τ. µε βάση τα τεχνικά κριτήρια (ύψος αιτούµενου φορτίου, απόστασης,
πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α) ∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας,
αν απαιτείται
β) Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών ή
εµπορικών οικοπέδων/ γηπέδων του αιτητή.
γ) ∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών ή
εµπορικών οικοπέδων/ γηπέδων του αιτητή.
δ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς
ε) Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους
του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής.

7.

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης θα υπολογίζονται κατά το χρόνο σύνδεσης κάθε
βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή εµπορικής µονάδας µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Τα έξοδα αυτά
είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που
λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του Μεριδίου Ισχύος:
• 9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
• µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη
ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν
είναι χρεώσιµες.
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Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π. Το
κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.
8.

Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.

9.

Όταν για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης των οικοπέδων/γηπέδων,
απαιτείται η εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού, τότε ο οικοπεδούχος έχει την υποχρέωση
όπως παραχωρήσει τον κατάλληλο χώρο/κτήριο για την εγκαθίδρυση επίγειου
υποσταθµού εντός του χώρου των οικοπέδων/γηπέδων του και πωλήσει στην ΑΗΚ το
χώρο/κτήριο, σύµφωνα µε Συµφωνία Αγοράς που θα γίνει για αυτό το σκοπό και σε
συµφωνηθείσα τιµή.

10. Είναι υποχρέωση του οικοπεδούχου να αναλάβει όλες τις εκσκαφές, επιχωµατώσεις
σωληνώσεις και επανορθώσεις εντός του χώρου των οικοπέδων/γηπέδων του, ως επίσης
και την κατασκευή των κολώνων Οδικού Φωτισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και
απαιτήσεις της ΑΗΚ και χωρίς καµία χρηµατική επιβάρυνση της ΑΗΚ.
11. Θα πρέπει να εκδίδονται ξεχωριστά Όροι για τον Οδικό Φωτισµό στην αρµόδια Χωρητική
Αρχή, χρεώνοντας µόνο τον εξοπλισµό Οδικού Φωτισµού (κολώνες, φανάρια, φωτιστικά
ανάλογα µε τη περίπτωση), αλλά να κοινοποιούνται ταυτόχρονα µε τους Όρους Παροχής
για την ηλεκτροδότηση των οικοπέδων/γηπέδων, ώστε να υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση/
αποδοχή, και η εργασία για τον Οδικό Φωτισµό να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την
ηλεκτροδότηση των οικοπέδων/γηπέδων.

Ε2

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ / ΓΗΠΕ∆ΩΝ

Ε2.1 Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Ε2.2 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
2. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης

41

Ε2.3 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ.
1. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο.
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Ε2.4 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
1. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
2. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο.
3. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Παρατηρήσεις
1.
Στην αίτηση για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στο υποστατικό (βιοµηχανία, βιοτεχνία
ή εµπορική δραστηριότητα) του αιτητή θα πρέπει να γίνεται αναφορά και να
προσκοµίζονται στοιχεία για το µέγεθος της εγκεκριµένης ισχύος (kVA) που έχει
κατανεµηθεί στο βιοµηχανικό, βιοτεχνικό ή εµπορικό οικόπεδο/τεµάχιο.
2.

Η χρέωση του Μεριδίου Ισχύος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την κατανεµηθείσα
εγκεκριµένη ισχύ στο βιοµηχανικό, βιοτεχνικό ή εµπορικό οικόπεδο/τεµάχιο που θα
πιστώνεται στον αιτητή. Τα χρεώσιµα kVA θα είναι τα επιπλέον kVA µόνο.
∆ηλαδή, η χρέωση αντιµετωπίζεται ως επιπρόσθετο φορτίο (Μερίδιο Ισχύος ‘2’).

3.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, η εξαγωγή υπόγειου καλωδίου Χ.Τ. από υποσταθµό
∆ιανοµής ή η επέκταση υπόγειου καλωδίου Χ.Τ., τότε ο αιτητής θα χρεώνεται µε το
κόστος του καλωδίου πέραν των 50 µέτρων, ανεξάρτητα αν µέρος του καλωδίου αυτού
επεκτείνεται κατά µήκος του δηµόσιου δρόµου.

4.

Όταν, για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης του αιτητή/ βιοµηχάνου/
βιοτεχνίτη/ εµπορικού υποστατικού, απαιτείται η εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού, τότε
ο αιτητής/βιοµήχανος/ βιοτεχνίτης/ έµπορος έχει την υποχρέωση όπως παραχωρήσει
τον κατάλληλο χώρο/κτήριο για την εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού εντός του χώρου
της ανάπτυξης του βιοµηχανικού/βιοτεχνικού/εµπορικού οικοπέδου/τεµαχίου του και
πωλήσει ή εκµισθώσει/υπεκµισθώσει στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), το
χώρο/ κτήριο, σύµφωνα µε Συµφωνία Αγοράς ή Συµφωνία Εκµίσθωσης / Υπεκµίσθωσης
ή Συµφωνία Χρήσης που θα γίνει για αυτό το σκοπό σε συµφωνηθείσα τιµή αγοράς ή
εκµίσθωσης/ υπεκµίσθωσης και για την περίπτωση εκµίσθωσης/ υπεκµίσθωσης για
περίοδο 33 χρόνων, µε δικαίωµα εκ µέρους του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής
(ΑΗΚ) για ανανέωση της Συµφωνίας Εκµίσθωσης/Υπεκµίσθωσης για άλλες 2 περιόδους
33 χρόνων η κάθε µία.
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5.

Το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ εφαρµόζεται για εγκεκριµένη ισχύ µέχρι 400 kVA σε κάθε µετρητή.
Όταν η εγκεκριµένη ισχύς ξεπερνά τα 400 kVA (πάντα στον ίδιο µετρητή), τότε ο
αιτητής, πέραν του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ για τα πρώτα 400kVA, καταβάλλει Μερίδιο
Ισχύος ‘3’ για τα υπόλοιπα kVA µέχρι και τα 1000kVA. Όταν το συνολικό φορτίο της
ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα, καταβάλλει Κόστος
Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου
(∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για
να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης
Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού
Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και
προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς, επιπρόσθετου
κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε τον αναγκαίο
εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και
εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή εναέριο
∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (όπως περιγράφεται πιο πάνω) που
απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το
ζητούµενο φορτίο είναι µικρότερο των 1000kVA.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.

6.

Ο τροφοδότης Μ.Τ. (εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µε βάση τα τεχνικά κριτήρια (ύψος
αιτούµενο φορτίου, απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α) ∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή
προστασίας, αν απαιτείται

11/22kV

µε

τον

κατάλληλο

εξοπλισµό

ελέγχου/

β) Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης του αιτητή
γ) ∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης του αιτητή
δ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς
ε) Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού
∆ιανοµής.
7.

Όταν απαιτείται εγκατάσταση ειδικής µετρητικής διάταξης (π.χ. Μονάδα Μέτρησης
22/11KV, αθροιστικοί µετασχηµατιστές έντασης κλπ), για σκοπούς επιλογής κατάλληλης
διατίµησης ή καταγραφής της κατανάλωσης/µέγιστης ζήτησης στη Μέση Τάση (Μ.Τ.),
τότε το κόστος της µετρητικής αυτής διάταξης είναι χρεώσιµο στον αιτητή.
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8.

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της
γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του
Μεριδίου Ισχύος (9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο και µέχρι 23
µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο). Το µέγεθος των αγωγών της
γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π.
Το κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.
Αίτηση µετατροπής παροχής (εναέρια σε υπόγεια ή υπόγεια σε εναέρια) είναι 100%
χρεώσιµη.

9.

Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
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ΣΤ :

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΤ1

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΤ1.1 Παροχή όταν απαιτείται εγκαθίδρυση Υ/Σ Μεταφοράς και επέκταση του ∆ικτύου
Μ.Τ. και Χ.Τ.
Η αίτηση υποβάλλεται στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, ο οποίος εκδίδει τους
Όρους Παροχής/ Σύµβαση Σύνδεσης
ΣΤ1.2 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4kVA και για κάθε βιοµηχανικό γήπεδο.
2. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα αιτούµενα kVA πέραν των 4kVA για κάθε
βιοµηχανικό γήπεδο
β) 50% του κόστους του συνολικού µήκους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του
υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος του συνολικού µήκους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου
καλωδίου Μ.Τ. και του/των Μετασχηµατιστή/ών (εναέριου ή επίγειου),
συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας,
τότε θα χρεώνεται µόνο το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA πέραν των
4kVA για κάθε βιοµηχανικό γήπεδο.
3. Εξοπλισµός Οδικού Φωτισµού (κολώνες και φανάρια).
Σηµ.
Ο σχεδιασµός του τροφοδοτικού ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. γίνεται για εγκεκριµένη ισχύ 50
ή 100 kVA για κάθε βιοµηχανικό γήπεδο.
Παρατηρήσεις
1.

Ο αιτητής είναι το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού.

2.

Η Κυβερνητική Βιοµηχανική Περιοχή θεωρείται ως ενιαία περιοχή µε εγκεκριµένη ισχύ
την συνολική ισχύ των βιοµηχανικών γηπέδων.

3.

Όταν η συνολική ισχύς είναι ίση η µικρότερη των 12 ΜVA, η αίτηση υποβάλλεται στο
∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), ο οποίος ετοιµάζει την τεχνο-οικονοµική
µελέτη και εκδίδει τους Όρους Παροχής/Σύµβαση Σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής.
Όταν η συνολική ισχύς είναι µεγαλύτερη από 12 MVA, , η αίτηση υποβάλλεται στο
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς, ο οποίος θα εξετάζει και θα διαχειρίζεται την
αίτηση. Αν η σύνδεση θα γίνει στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, τότε η τεχνο-οικονοµική µελέτη θα
ετοιµάζεται από τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ), ενώ αν η σύνδεση θα γίνει
στο ∆ίκτυο Μεταφοράς η τεχνο-οικονοµική µελέτη θα γίνεται σε συνεργασία µε τον
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς. Όµως και στις δύο περιπτώσεις η έκδοση των
Όρων Παροχής/ Σύµβαση Σύνδεσης θα γίνεται από τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς (∆ΣΜ).

4.

Όταν το συνολικό φορτίο της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα, θα καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020,
ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.

45

Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για
να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης
Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού
Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και
προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς, επιπρόσθετου
κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε τον αναγκαίο
εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και
εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή εναέριο
∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (όπως περιγράφεται πιο πάνω) που
απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το
ζητούµενο φορτίο είναι µικρότερο των 1000kVA.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1..
5.

6.

To ∆ίκτυο Τροφοδοσίας Μ.Τ. µε βάση τα τεχνικά κριτήρια (ύψος αιτούµενου φορτίου,
απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α)

∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/
προστασίας, αν απαιτείται

β)

Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον
υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της Κυβερνητικής Βιοµηχανικής Περιοχής ή

γ)

∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της Κυβερνητικής Βιοµηχανικής Περιοχής

δ)

Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς

ε)

Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού
∆ιανοµής

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης θα υπολογίζονται κατά το χρόνο σύνδεσης κάθε
βιοµηχανικής µονάδας µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Τα έξοδα αυτά είναι το κόστος του
επιπρόσθετου µήκους της γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη
στον υπολογισµό του Μεριδίου Ισχύος:
•

9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο

•

µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο

Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη
ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν
είναι χρεώσιµες.
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Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π.
Το κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.
7.

Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.

8.

Όταν για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης της Κυβερνητικής
Βιοµηχανικής Περιοχής, απαιτείται η εγκαθίδρυση αριθµού επιγείων υποσταθµών
∆ιανοµής, τότε ο αιτητής έχει την υποχρέωση όπως παραχωρήσει κατάλληλους
χώρους/κτήρια για την εγκαθίδρυση των αναγκαίων επιγείων υποσταθµών εντός του
χώρου της Κυβερνητικής Περιοχής και εκµισθώσει στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος
∆ιανοµής (ΑΗΚ) τους χώρους/κτήρια, σύµφωνα µε Συµφωνίες Εκµίσθωσης που θα
γίνουν για το σκοπό αυτό, σε συµφωνηθείσα τιµή εκµίσθωσης, για περίοδο 33 χρόνων,
µε δικαίωµα εκ µέρους του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για ανανέωση των
Συµφωνιών Εκµίσθωσης για άλλες 2 περιόδους 33 χρόνων η κάθε µία.

9.

Είναι υποχρέωση του αιτητή να αναλάβει όλες τις εκσκαφές, επιχωµατώσεις
σωληνώσεις και επανορθώσεις εντός του χώρου της Βιοµηχανικής Περιοχής, ως επίσης
και την κατασκευή των κολώνων Οδικού Φωτισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και
απαιτήσεις της ΑΗΚ και χωρίς καµία χρηµατική επιβάρυνση της ΑΗΚ.

ΣΤ2

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΣΤ2.1 Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
ΣΤ2.2 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
2. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
ΣΤ2.3 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ.
1. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
β)

50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου
Μ.Τ. και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
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Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και
του Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του
απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο
Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA µόνο.
2.

Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης

ΣΤ2.4 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
1.

Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.

2.

α)

Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο

β)

50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου
Μ.Τ. και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.

Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου
εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα
ζητούµενα kVA µόνο.
3.

Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης.

Παρατηρήσεις
1.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτητή/βιοµήχανο στην ΑΗΚ. Η αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται µε βεβαίωση από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
στην οποία θα γίνεται αναφορά για την εκµίσθωση του βιοµηχανικού γηπέδου στο
όνοµα του αιτητή/βιοµηχάνου, ως επίσης και το µέγεθος της εγκεκριµένης ισχύος (kVA)
που έχει κατανεµηθεί στο βιοµηχανικό γήπεδο, ανάλογα µε την έκτασή του.
2.

Η χρέωση του Μεριδίου Ισχύος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την κατανεµηθείσα
εγκεκριµένη ισχύ στο βιοµηχανικό γήπεδο από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας &
Τουρισµού, που θα πιστώνεται στο βιοµήχανο. Τα χρεώσιµα kVA θα είναι τα επιπλέον
kVA µόνο.
∆ηλαδή, η χρέωση αντιµετωπίζεται ως επιπρόσθετο φορτίο (Μερίδιο Ισχύος ‘2’).

3.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, η εξαγωγή υπόγειου καλωδίου Χ.Τ. από υποσταθµό
∆ιανοµής ή η επέκταση υπόγειου καλωδίου Χ.Τ τότε, ο αιτητής θα χρεώνεται µε το
κόστος του καλωδίου πέραν των 50 µέτρων, ανεξάρτητα αν µέρος του καλωδίου αυτού
επεκτείνεται κατά µήκος του δηµόσιου δρόµου.

4.

Όταν, για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης του αιτητή/
βιοµηχάνου, απαιτείται η εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής, τότε ο αιτητής/
βιοµήχανος έχει την υποχρέωση όπως παραχωρήσει τον κατάλληλο χώρο/ κτήριο για
την εγκαθίδρυση του αναγκαίου επίγειου υποσταθµού εντός του βιοµηχανικού γηπέδου
του και υπεκµισθώσει στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) το χώρο/ κτήριο,
σύµφωνα µε Συµφωνία Υπεκµίσθωσης του υποσταθµού που θα γίνει για το σκοπό
αυτό και σε συµφωνηθείσα τιµή υπεκµίσθωσης για περίοδο 33 χρόνων, µε δικαίωµα εκ
µέρους του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για ανανέωση της Συµφωνίας
Υπεκµίσθωσης για άλλες 2 περιόδους 33 χρόνων η κάθε µία.
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5.

Το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ εφαρµόζεται για εγκεκριµένη ισχύ µέχρι 400 kVA σε κάθε
µετρητή. Όταν η εγκεκριµένη ισχύς ξεπερνά τα 400 kVA (πάντα στον ίδιο µετρητή),
τότε ο αιτητής, πέραν του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ για τα πρώτα 400kVA, καταβάλλει
Μερίδιο Ισχύος ‘3’ για τα υπόλοιπα kVA µέχρι και τα 1000kVA. Όταν το συνολικό
φορτίο της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα,
καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου
2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για
να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο
Μέσης Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου
του κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών,
διαζυγικού Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου
και προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς,
επιπρόσθετου κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε
τον αναγκαίο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου
υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου
και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ.
(υπόγειο ή εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και
προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο
αιτητής, επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο
∆ιανοµής (όπως
περιγράφεται πιο πάνω) που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή της
αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το ζητούµενο φορτίο είναι µικρότερο των 1000kVA.
Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.

6.

Ο τροφοδότης Μ.Τ. (εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µε βάση τα τεχνικά κριτήρια (ύψος
αιτούµενο φορτίου, απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α)

∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/
προστασίας, αν απαιτείται

β)

Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης του αιτητή, εντός της Κυβερνητικής
Βιοµηχανικής Περιοχής

γ)

∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης του αιτητή, εντός της Κυβερνητικής
Βιοµηχανικής Περιοχής

δ)

Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς

ε)

Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού
∆ιανοµής.
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7.

Όταν απαιτείται εγκατάσταση ειδικής µετρητικής διάταξης (π.χ. Μονάδα Μέτρησης
22/11kV, αθροιστικοί µετασχηµατιστές έντασης κλπ),
για σκοπούς επιλογής
κατάλληλης διατίµησης ή καταγραφής της κατανάλωσης/µέγιστης ζήτησης στη Μέση
Τάση (Μ.Τ.), τότε το κόστος της µετρητικής αυτής διάταξης είναι χρεώσιµο στον αιτητή.

8.

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της
γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του
Μεριδίου Ισχύος (9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο και µέχρι 23
µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο), ανάλογα µε το µέγεθος της και
µε βάση την εγκεκριµένη ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος
πέραν των 23 µέτρων δεν είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει
και βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π.
Το κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.

9.

Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά
αποδεκτά κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
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Ζ: ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ζ1 ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4kVA για κάθε κτηνοτροφικό τεµάχιο.
2. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα αιτούµενα kVA πέραν των 4kVA για κάθε
κτηνοτροφικό τεµάχιο
β) 50% του κόστους του συνολικού µήκους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του
υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο από
το κόστος του συνολικού µήκους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου
καλωδίου Μ.Τ. και του/των Μετασχηµατιστή/ών (εναέριου ή επίγειου),
συµπεριλαµβανοµένου και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας,
τότε θα χρεώνεται µόνο το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA πέραν των 4kVA
για κάθε κτηνοτροφικό τεµάχιο.
3. Εξοπλισµός Οδικού Φωτισµού (κολώνες/φανάρια ή φωτιστικά).
Παρατηρήσεις
1.

Ο αιτητής είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος.

2.

Το αιτούµενο φορτίο/εγκεκριµένη ισχύς ανά κτηνοτροφικό τεµάχιο καθορίζεται από τον
αιτητή.

3.

Όταν το συνολικό φορτίο της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα, θα καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του
∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020,
ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για να
καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο Μέσης
Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών, διαζυγικού
Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας,
αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς, επιπρόσθετου κυκλώµατος
επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε τον αναγκαίο εξοπλισµό
ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής
συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού
του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ. (υπόγειο ή εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.)
µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο αιτητής,
επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα συνεπακόλουθα
έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής (όπως περιγράφεται πιο πάνω) που
απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το
ζητούµενο φορτίο είναι µικρότερο των 1000kVA.
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Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
4.

Το ∆ίκτυο Τροφοδοσίας Μ.Τ. (εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µε βάση τα τεχνικά κριτήρια
(ύψος αιτούµενου φορτίου, απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από
α) ∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/προστασίας,
αν απαιτείται.
β) Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον Υποσταθµό
∆ιανοµής στο χώρο της Κτηνοτροφικής Περιοχής.
γ) ∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της Κτηνοτροφικής Περιοχής.
δ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς
ε) Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους
του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής.

5.

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης θα υπολογίζονται κατά το χρόνο σύνδεσης κάθε
κτηνοτροφικής µονάδας µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Τα έξοδα αυτά είναι το κόστος του
επιπρόσθετου µήκους της γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη
στον υπολογισµό του Μεριδίου Ισχύος:
• 9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
• µέχρι 23 µέτρα για εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
Το µέγεθος των αγωγών της γραµµής παροχέτευσης είναι ανάλογο µε την εγκεκριµένη
ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν
είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει και
βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π. Το
κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.

6.

Όταν, για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης της Κτηνοτροφικής
Περιοχής, απαιτείται η εγκαθίδρυση ενός ή περισσότερων επιγείων υποσταθµών
∆ιανοµής, τότε ο αιτητής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει τους κατάλληλους χώρους/
κτήρια, για την εγκαθίδρυση των αναγκαίων επίγειων υποσταθµών εντός της
Κτηνοτροφικής Περιοχής και εκµισθώσει στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ)
τους χώρους/ κτήρια, σύµφωνα µε Συµφωνία/ Συµφωνίες Εκµίσθωσης που θα γίνει/γίνουν
για αυτό το σκοπό, σε συµφωνηθείσα τιµή εκµίσθωσης για περίοδο 33 χρόνων και µε
δικαίωµα εκ µέρους του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για ανανέωση της
Συµφωνίας/Συµφωνιών Εκµίσθωσης για άλλες 2 περιόδους 33 χρόνων η κάθε µια.
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7.

Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά αποδεκτά
κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.

8.

Είναι υποχρέωση του αιτητή να αναλάβει όλες τις εκσκαφές, επιχωµατώσεις σωληνώσεις
και επανορθώσεις εντός του χώρου της Κτηνοτροφικής Περιοχής, ως επίσης και την
κατασκευή των κολώνων Οδικού Φωτισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις
της ΑΗΚ και χωρίς καµία χρηµατική επιβάρυνση της ΑΗΚ.

Ζ2

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ζ2.1

Παροχή από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης

Ζ2.2

Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
2. Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης

Ζ2.3

Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ.
1. α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
β)

50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου
Μ.Τ. και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.

Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και
του Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), συµπεριλαµβανοµένου και του
απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο
Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA µόνο.
2. Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
Ζ2.4 Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.
1.

Χρέωση όλων των επιπρόσθετων εξόδων πέραν των 5 ανοιγµάτων επέκτασης
εναέριου ∆ικτύου Χ.Τ. ή πέραν των 50 µέτρων επέκτασης υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.

2.

α) Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για το επιπρόσθετο ζητούµενο φορτίο
β) 50% του κόστους της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
και του απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
Στην περίπτωση που το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA είναι µεγαλύτερο
από το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και
του Μετασχηµατιστή (εναέριου ή επίγειου), περιλαµβανοµένου και του
απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας, τότε θα χρεώνεται το Μερίδιο
Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA µόνο.

3.

Επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης
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Παρατηρήσεις
1.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτητή/κτηνοτρόφο στην ΑΗΚ. Η αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται µε βεβαίωση από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων &
Περιβάλλοντος στην οποία θα γίνεται αναφορά για εκµίσθωση/παραχώρηση του
κτηνοτροφικού τεµαχίου στο όνοµα του αιτητή/κτηνοτρόφου, ως επίσης και το µέγεθος
της εγκεκριµένης ισχύος (kVA) που έχει κατανεµηθεί στο κτηνοτροφικό τεµάχιο.
2.

Η χρέωση του Μεριδίου Ισχύος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την κατανεµηθείσα
εγκεκριµένη ισχύ στο κτηνοτροφικό τεµάχιο από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων & Περιβάλλοντος, που θα πιστώνεται στον αιτητή/κτηνοτρόφο. Τα χρεώσιµα
kVA θα είναι τα επιπλέον kVA µόνο.
∆ηλαδή, η χρέωση αντιµετωπίζεται ως επιπρόσθετο φορτίο (Μερίδιο Ισχύος ‘2’).

3.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η εξαγωγή υπόγειου καλωδίου Χ.Τ. από υποσταθµό
∆ιανοµής ή η επέκταση υπόγειου καλωδίου Χ.Τ., τότε ο αιτητής θα χρεώνεται µε το
κόστος του καλωδίου πέραν των 50 µέτρων, ανεξάρτητα αν µέρος του καλωδίου αυτού
επεκτείνεται κατά µήκος του δηµόσιου δρόµου.

4.

Όταν, για να ικανοποιηθούν οι τεχνικές ανάγκες ηλεκτροδότησης του αιτητή/
κτηνοτρόφου, απαιτείται η εγκαθίδρυση επίγειου υποσταθµού, τότε ο αιτητής/
κτηνοτρόφος έχει την υποχρέωση όπως παραχωρήσει τον κατάλληλο χώρο/κτήριο για
την εγκαθίδρυση του αναγκαίου επίγειου υποσταθµού εντός του κτηνοτροφικού
τεµαχίου του και υπεκµισθώσει στον ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) το χώρο/
κτήριο, σύµφωνα µε Συµφωνία Υπεκµίσθωσης του υποσταθµού που θα γίνει για το
σκοπό αυτό και σε συµφωνηθείσα τιµή υπεκµίσθωσης για περίοδο 33 χρόνων, µε
δικαίωµα εκ µέρους του ∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ΑΗΚ) για ανανέωση της
Συµφωνίας Υπεκµίσθωσης για άλλες 2 περιόδους 33 χρόνων η κάθε µία.

5.

Το Μερίδιο Ισχύος ‘2’ εφαρµόζεται για εγκεκριµένη ισχύ µέχρι 400 kVA σε κάθε
µετρητή. Όταν η εγκεκριµένη ισχύς ξεπερνά τα 400 kVA (πάντα στον ίδιο µετρητή),
τότε ο αιτητής, πέραν του Μεριδίου Ισχύος ‘2’ για τα πρώτα 400kVA, καταβάλλει
Μερίδιο Ισχύος ‘3’ για τα υπόλοιπα kVA µέχρι και τα 1000kVA. Όταν το συνολικό
φορτίο της ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1000kVA, τότε ο αιτητής, επιπρόσθετα,
καταβάλλει Κόστος Μεταφοράς σύµφωνα µε την επιστολή του ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου
2013, που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
Επιπρόσθετα του Κόστους Μεταφοράς, ο αιτητής θα καταβάλλει και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που απαιτείται για
να καταστεί δυνατή η παροχή της αιτούµενης ισχύος πέραν των 1000kVA (∆ίκτυο
Μέσης Τάσης και Χαµηλής Τάσης συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού ελέγχου και
προστασίας, υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου
του κόστους του χώρου και κτηρίου και του εξοπλισµού του/των υποσταθµού/ών,
διαζυγικού Μετασχηµατιστή Μ.Τ. 11/22kV µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου
και προστασίας, αυτόµατου διακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς,
επιπρόσθετου κυκλώµατος επίγειου Μετασχηµατιστή ∆ιανοµής (22/11kV/433V) µαζί µε
τον αναγκαίο εξοπλισµό ελέγχου και προστασίας, επέκταση κτηρίου επίγειου
υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του κόστους του επιπρόσθετου χώρου
και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού ∆ιανοµής, ξεχωριστού τροφοδότη Μ.Τ.
(υπόγειο ή εναέριο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου και
προστασίας, κλπ).
Στις περιπτώσεις εγκαθίδρυσης υποσταθµού ή αριθµού υποσταθµών ∆ιανοµής και
εγκατάστασης ∆ικτύου ∆ιανοµής για τις αποκλειστικές ανάγκες του αιτητή, τότε ο
αιτητής, επιπρόσθετα του Μεριδίου Ισχύος (‘1’, ‘2’ και ‘3’) χρεώνεται και όλα τα
συνεπακόλουθα έξοδα που αφορούν ολόκληρο το ∆ίκτυο
∆ιανοµής (όπως
περιγράφεται πιο πάνω) που απαιτείται για να καταστεί δυνατή η παροχή της
αιτούµενης ισχύος, έστω και εάν το ζητούµενο φορτίο είναι µικρότερο των 1000kVA.
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Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση που για να καταστεί δυνατή η παραχώρηση του
αιτούµενου φορτίου στην ανάπτυξη του αιτητή απαιτείται η εγκαθίδρυση υποσταθµού
Μεταφοράς, τότε ο αιτητής θα χρεώνεται και Κόστος Μεταφοράς µε βάση την επιστολή
του ∆ΣΜΚ µε στοιχεία ∆2/220.2.1/131020, ηµεροµηνίας 12 Ιουνίου 2013, που
επισυνάπτεται ως Παράρτηµα 1.
6.

Ο τροφοδότης Μ.Τ. (εναέριο ή υπόγειο ∆ίκτυο Μ.Τ.) µε βάση τα τεχνικά κριτήρια (ύψος
αιτούµενο φορτίου, απόστασης, πτώσης τάσης κλπ) µπορεί να συνίσταται από:
α) ∆ιαζυγικό µετασχηµατιστή 11/22kV µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/
προστασίας, αν απαιτείται
β) Τροφοδοτική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από τον πλησιέστερο Υ/Σ Μεταφοράς/
∆ιανοµής µαζί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό ελέγχου/ προστασίας µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης του αιτητή, εντός της Κτηνοτροφικής
Περιοχής
γ) ∆ιασυνδετική γραµµή (εναέρια ή υπόγεια) από υφιστάµενο ∆ίκτυο Μ.Τ. µέχρι τον
Υποσταθµό ∆ιανοµής στο χώρο της ανάπτυξης του αιτητή, εντός της Κτηνοτροφικής
Περιοχής
δ) Αυτόµατο ∆ιακόπτη Μ.Τ. στον υποσταθµό Μεταφοράς
ε) Επέκταση κτηρίου επίγειου υποσταθµού ∆ιανοµής συµπεριλαµβανοµένου του
κόστους του επιπρόσθετου χώρου και κτηρίου και εξοπλισµού του υποσταθµού
∆ιανοµής.

7.

Όταν απαιτείται εγκατάσταση ειδικής µετρητικής διάταξης (π.χ. Μονάδα Μέτρησης
22/11KV, αθροιστικοί µετασχηµατιστές έντασης κλπ),
για σκοπούς επιλογής
κατάλληλης διατίµησης ή καταγραφής της κατανάλωσης/µέγιστης ζήτησης στη Μέση
Τάση (Μ.Τ.), τότε το κόστος της µετρητικής αυτής διάταξης είναι χρεώσιµο στον αιτητή.

8.

Τα επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης είναι το κόστος του επιπρόσθετου µήκους της
γραµµής παροχέτευσης πέραν αυτού που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισµό του
Μεριδίου Ισχύος (9 µέτρα για υπόγεια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο), ανάλογα µε
το µέγεθος της και µε βάση την εγκεκριµένη ισχύ. Εναέριες παροχές χωρίς βοηθητικό
πάσσαλο µε µήκος πέραν των 23 µέτρων δεν είναι χρεώσιµες.
Πέραν της µίας γραµµής παροχέτευσης ανά οικόπεδο/τεµάχιο/υποστατικό είναι 100%
χρεώσιµη. Μόνο µια γραµµή παροχέτευσης θα έχει πίστωση για:
α) τα 9 µέτρα υπόγειας παροχής χωρίς βοηθητικό πάσσαλο
β) κανονική εναέρια παροχή χωρίς βοηθητικό πάσσαλο.
Ο υπολογισµός των επιπρόσθετων εξόδων παροχέτευσης για υπόγειες παροχές χωρίς
βοηθητικό πάσσαλο εµφαίνεται στο Παράρτηµα ‘5’.
Στις περιπτώσεις που η γραµµή παροχέτευσης (εναέρια ή υπόγεια) συµπεριλαµβάνει
και βοηθητικό πάσσαλο (Β.Π.), τότε κάθε γραµµή παροχέτευσης θα χρεώνεται µε
επιπρόσθετα έξοδα παροχέτευσης €150/παροχή για το επιπρόσθετο κόστος του Β.Π.
Το κόστος αυτό είναι επιπρόσθετο του κόστους της υπόγειας παροχής για το µήκος του
καλωδίου πέραν των 9 µέτρων.

9.

Η ανάγκη για επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ. και/ή Μ.Τ. καθορίζεται από τα τεχνικά
αποδεκτά κριτήρια και πρακτική, σύµφωνα µε τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής.
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Η:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η1

ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ Χ.Τ.
1. Μερίδιο Ισχύος ‘2’ x 12% x χρόνο που απαιτείται η προσωρινή παροχή (σε έτη)
2. Σταθερή επιβάρυνση έναντι του κόστους τοποθέτησης και αφαίρεσης της γραµµής
παροχέτευσης (µε βοηθητικό πάσσαλο)
Σηµ.
α) Το Μερίδιο Ισχύος υπολογίζεται ανάλογα µε την αιτούµενη ισχύ
β) Σε περίπτωση που η γραµµή παροχέτευσης είναι στη θέση της µόνιµης παροχής,
τότε ο αιτητής χρεώνεται µε διοικητικά έξοδα αντί της σταθερής επιβάρυνσης.

Η2

ΠΑΡΟΧΗ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Χ.Τ.
1. (Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4kVA και Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα υπόλοιπα kVA) x
12% x χρόνο που απαιτείται η προσωρινή παροχή (σε έτη)
2. Χρέωση όλων των εξόδων επέκτασης εναέριου ή/και υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. Σταθερή επιβάρυνση έναντι του κόστους τοποθέτησης και αφαίρεσης της γραµµής
παροχέτευσης (µε βοηθητικό πάσσαλο)
Σηµ.
α) Το Μερίδιο Ισχύος υπολογίζεται ανάλογα µε την αιτούµενη ισχύ
β) Σε περίπτωση που το ∆ίκτυο Χ.Τ. είναι το ίδιο που απαιτείται για τη µόνιµη
τροφοδοσία, τότε κοινοποιούνται κανονικοί όροι για τη µόνιµη παροχή και ταυτόχρονα
κοινοποιούνται όροι και για την προσωρινή παροχή, χρεώνοντας για την προσωρινή
παροχή όπως και στην περίπτωση τροφοδοσίας από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
Συστήνεται όπως στις περιπτώσεις αυτές ο αιτητής να είναι ο ιδιοκτήτης της
οικοδοµής για ευνόητους λόγους (ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής για την κανονική
παροχή και ο εργολάβος για την προσωρινή είναι µία εναλλακτική διευθέτηση)

Η3

ΠΑΡΟΧΗ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ.
1. (Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα ζητούµενα kVA) x 12% x χρόνο που απαιτείται η
προσωρινή παροχή (σε έτη)
2. Το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
3. Σταθερή επιβάρυνση έναντι του κόστους τοποθέτησης και αφαίρεσης της γραµµής
παροχέτευσης
Σηµ.
α) Το Μερίδιο Ισχύος υπολογίζεται ανάλογα µε την αιτούµενη ισχύ
β) Σε περίπτωση που το ∆ίκτυο Μ.Τ. είναι το ίδιο που απαιτείται για τη µόνιµη
τροφοδοσία, τότε κοινοποιούνται κανονικοί όροι για τη µόνιµη παροχή και ταυτόχρονα
κοινοποιούνται όροι για την προσωρινή παροχή, χρεώνοντας για την προσωρινή
παροχή όπως και στην περίπτωση τροφοδοσίας από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
Συστήνεται όπως στις περιπτώσεις αυτές ο αιτητής να είναι ο ιδιοκτήτης της
οικοδοµής για ευνόητους λόγους (ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής για την κανονική
παροχή και ο εργολάβος για την προσωρινή παροχή είναι µία εναλλακτική
διευθέτηση)
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Η4

ΠΑΡΟΧΗ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. και Χ.Τ.
1. (Μερίδιο Ισχύος ‘1’ για τα πρώτα 4kVA) x 12% x χρόνο που απαιτείται η προσωρινή
παροχή (σε έτη)
2. Χρέωση όλων των εξόδων επέκτασης εναέριου ή/και υπόγειου ∆ικτύου Χ.Τ.
3. (Μερίδιο Ισχύος ‘2’ για τα επιπρόσθετα αιτούµενα kVA πέραν των 4kVA) x 12% x
χρόνο που απαιτείται η προσωρινή παροχή (σε έτη)
4. Το κόστος της εναέριας γραµµής Μ.Τ. ή/και του υπόγειου καλωδίου Μ.Τ. και του
απαιτούµενου εξοπλισµού ελέγχου και προστασίας.
5. Σταθερή επιβάρυνση έναντι του κόστους τοποθέτησης και αφαίρεσης της γραµµής
παροχέτευσης
Σηµ.
α) Το Μερίδιο Ισχύος υπολογίζεται ανάλογα µε την αιτούµενη ισχύ
β) Σε περίπτωση που το ∆ίκτυο Μ.Τ. και Χ.Τ. είναι το ίδιο που απαιτείται για τη µόνιµη
τροφοδοσία, τότε κοινοποιούνται κανονικοί όροι για τη µόνιµη παροχή και ταυτόχρονα
κοινοποιούνται όροι και για την προσωρινή παροχή, χρεώνοντας για την προσωρινή
παροχή όπως και στην περίπτωση τροφοδοσίας από υφιστάµενο ∆ίκτυο Χ.Τ.
Συστήνεται όπως στις περιπτώσεις αυτές ο αιτητής να είναι ο ιδιοκτήτης της
οικοδοµής για ευνόητους λόγους (ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής για την κανονική
παροχή και ο εργολάβος για την προσωρινή είναι µία εναλλακτική διευθέτηση)

Παρατηρήσεις
Η σταθερή επιβάρυνση έναντι του κόστους τοποθέτησης/αφαίρεσης της γραµµής
παροχέτευσης, ως επίσης και τα διοικητικά έξοδα για την παροχή στη µόνιµη θέση,
εµφαίνονται στο Παράρτηµα 6.
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Θ:

Ο∆ΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Θ1

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ

Θ1.1

Εγκατάσταση φωτιστικών σηµείων/φαναριών σε υφιστάµενο εναέριο ∆ίκτυο Χ.Τ.
Κόστος εξοπλισµού Οδικού Φωτισµού (συµπεριλαµβάνεται το κόστος προµήθειας,
συρµάτωσης και εγκατάστασης φωτιστικών σηµείων/ φαναριών).

Θ1.2

Παροχή όταν απαιτείται ενίσχυση του ∆ικτύου Χ.Τ.
(αγωγός Οδικού Φωτισµού µόνο)
1. Κόστος ενίσχυσης του ∆ικτύου µε τον αγωγό Οδικού Φωτισµού
2. Κόστος εξοπλισµού Οδικού Φωτισµού µόνο (συµπεριλαµβάνεται το κόστος
προµήθειας, συρµάτωσης και εγκατάστασης φωτιστικών σηµείων/ φαναριών).

Θ1.3

Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Χ.Τ.
Οδικού Φωτισµού

– Κατασκευή ∆ικτύου

1. Εναέριο ∆ίκτυο Χ.Τ.
α) Κόστος ∆ικτύου Χ.Τ. (πάσσαλοι, αγωγός Οδικού Φωτισµού και ουδέτερος)
β) Κόστος εξοπλισµού Οδικού Φωτισµού (συµπεριλαµβάνεται το κόστος προµήθειας,
συρµάτωσης και εγκατάστασης φωτιστικών σηµείων/ φαναριών)
2. Υπόγειο ∆ίκτυο Χ.Τ.
α) Κόστος καλωδίου Οδικού Φωτισµού
β) Κόστος εξοπλισµού Οδικού Φωτισµού (συµπεριλαµβάνεται το κόστος προµήθειας,
συρµάτωσης και εγκατάστασης κολώνων/ φαναριών)
Θ1.4

Παροχή όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. – Κατασκευή
∆ικτύου Οδικού Φωτισµού
1. Κόστος ∆ικτύου Μ.Τ. (εναέρια γραµµή και/ή εναέριος µετασχηµατιστής)
2. Κόστος ∆ικτύου Χ.Τ. (πάσσαλοι, αγωγός Οδικού Φωτισµού και ουδέτερος)
3. Κόστος εξοπλισµού Οδικού Φωτισµού

Θ2

ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Όταν απαιτείται επέκταση του ∆ικτύου Μ.Τ. και/ή Χ.Τ. τόσο για την τροφοδοσία νέων
αιτητών/ καταναλωτών όσο και για σκοπούς Οδικού Φωτισµού, τότε ο αιτητής
(Κοινοτικό Συµβούλιο/∆ήµος) καταβάλλει το κόστος του αγωγού Οδικού Φωτισµού (για
εναέριο ∆ίκτυο Χ.Τ.) ή του υπόγειου καλωδίου Οδικού Φωτισµού και του εξοπλισµού
Οδικού Φωτισµού µόνο.

Παρατηρήσεις
1. Αιτητής είναι το Κοινοτικό Συµβούλιο/∆ήµος/∆ηµόσια Έργα.
2. Ο αιτητής δεν χρεώνεται σε καµία περίπτωση Μερίδιο Ισχύος.
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Ι:

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ

Ο∆ΙΚΟΥ

Θα ακολουθείται και θα εφαρµόζεται η Πολιτική των υπογειοποιήσεων και της
εγκατάστασης µοντέρνου οδικού φωτισµού που έχει ήδη εγκριθεί από τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σύµφωνα µε την επιστολή της µε στοιχεία Αρ. Φακ.
Ρ/Κ.302, Κ.303/401-12, ηµεροµηνίας 8 Μαΐου 2012, η οποία επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα ‘9’.
Σύµφωνα µε την πιο πάνω επιστολή, η ΡΑΕΚ είναι σύµφωνη και εγκρίνει το περιεχόµενο
των δύο Συµφωνιών µεταξύ του Γενικού ∆ιευθυντή της ΑΗΚ και του ∆ιευθυντή του
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων αναφορικά µε υπογειοποιήσεις του δικτύου της ΑΗΚ. Οι
δύο συµφωνίες, που υπογράφτηκαν στις 5 Ιουλίου 2011, επισυνάπτονται στο ίδιο
Παράρτηµα ‘9’:
α) Εγχειρίδιο οικονοµικού επιµερισµού εργασιών της Αρχής Ηλεκτρισµού µεταξύ του
Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων και της Αρχής Ηλεκτρισµού για έργα του ∆ηµοσίου στα
οποία εµπλέκονται εργασίες της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011), και
β) Κώδικας συνεργασίας µεταξύ του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων και της Αρχής
Ηλεκτρισµού Κύπρου για την εκτέλεση Πολεοδοµικών έργων (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)
Σύµφωνα µε την πιο πάνω επιστολή έγκρισης της ΡΑΕΚ:
«…οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχθηκε ο οικονοµικός επιµερισµός των
δαπανών των έργων, θα εφαρµόζονται και σε άλλες περιπτώσεις στις
οποίες εµπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα έργα του
Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως, του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων,
τοπικών αρχών κ.ά.
Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται οι καταναλωτές
ηλεκτρισµού µε δαπάνες για έργα των διαφόρων Τµηµάτων ή Αρχών που
αναφέρονται πιο πάνω, που δεν έχουν άµεση σχέση µε την παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας.»
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Κ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σύµφωνα µε τους Περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού (Τροποποιητικούς) Κανονισµούς του
2008 (Έκτος Πίνακας των Βασικών Κανονισµών), όπως δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας (Κ.∆.Π. 286/2008, αρ. 4292, 18/7/2008). Σηµειώνεται ότι µε
βάση τη σχετική παράγραφο (παρ. 3) του Κ.∆.Π. 286/2008 «Οι παρόντες Κανονισµοί
τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και παύσουν να ισχύουν την 31η ∆εκεµβρίου 2013».
Οποιοδήποτε Σχέδιο για Νέα Αγροτική Πολιτική αποφασιστεί από την ΑΗΚ, θα πρέπει
να τύχει έγκρισης από τη ΡΑΕΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ1

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Αγροτικές Περιοχές θεωρούνται:
α) Περιοχές µε Κοινοτικά Συµβούλια
β) Οι ∆ήµοι Αθηαίνου, ∆ερύνειας, Ιδαλίου, Λευκάρων και Πέγειας για οικιακούς
σκοπούς· και
γ) Όλες οι περιοχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς
σκοπούς.

Κ2

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ
∆ικαιούχος αιτητής καθίσταται:
α) κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόνιµος κάτοικος των Αγροτικών Περιοχών,
όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω.
β) όλοι οι πρόσφυγες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους, νοουµένου ότι θα
προσκοµίσουν πιστοποίηση της προσφυγικής τους ιδιότητας και η κατοικία που
ηλεκτροδοτείται χρησιµοποιείται για ιδιοκατοίκηση και µόνιµη εγκατάστασή τους.
γ) οι Εκκλησιαστικές αρχές στις οποίες ανήκουν τα εξωκλήσια, νοουµένου ότι αυτά
ευρίσκονται εντός των πιο πάνω Αγροτικών Περιοχών.
δ) φυσικά πρόσωπα που:
ασχολούνται µε τη γεωργία υπό την ευρύτερη έννοια και ήταν εγγεγραµµένα κατά
την 31/12/2006 στο Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποκλειστικά ως γεωργοί
και εξακολουθούν να είναι τουλάχιστον και για τα επόµενα πέντε χρόνια από την
ηµεροµηνία καταβολής της κεφαλαιουχικής τους συνεισφοράς στην Αρχή
Ηλεκτρισµού Κύπρου, καθώς επίσης πρόσωπα που έχουν συνταξιοδοτηθεί και
ήταν εγγεγραµµένοι στο Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως γεωργοί
(ii) ασχολούνται µε τη γεωργία υπό την ευρύτερη της έννοια και έχουν εγκριθεί ως
νέοι γεωργοί, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013
(iii) ασχολούνται µε τη γεωργία υπό την ευρύτερη της έννοια, και είναι απαραίτητα
εγγεγραµµένα ως γεωργοί στο Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων τουλάχιστον ένα
έτος πριν την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν τουλάχιστο και για τα
επόµενα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία καταβολής της κεφαλαιουχικής τους
συνεισφοράς στην Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου, διαµένουν µόνιµα σε Αγροτικές
Περιοχές όπως αυτές καθορίζονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 20072013 και το συνολικό ετήσιο εξωγεωργικό εισόδηµα των συζύγων δεν υπερβαίνει
τις €25.000 ή τις €12.500 για µονήρη άτοµα και το οποίο θα επαναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την αυξοµείωση που θα έχει επέλθει στον Τιµαριθµικό ∆είκτη,
όπως αυτός εξάγεται από το Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών του Υπουργείου
Οικονοµικών.

(i)
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Τα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να ξεπερνούν την ηλικία των 70 ετών.
Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις γεωργοκτηνοτρόφων, που αποδεδειγµένα είναι
στο γεωργικό επάγγελµα από νεαρή ηλικία και εξακολουθούν να είναι κατά
τεκµήριο αρτιµελείς και πολύ δραστήριοι/ικανοί για να συνεχίσουν οι ίδιοι τη
γεωργική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένης και χειρωνακτικής εργασίας, ο
∆ιευθυντής του Τµήµατος Γεωργίας θα µπορεί να εξετάζει τα δεδοµένα της
περίπτωσης και να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση την αίτηση, νοουµένου ότι ο αιτητής δεν
υπερβαίνει την ηλικία των 75 ετών.
ε) Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(i) που
δραστηριοποιούνται
γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα.

στο

πρωτογενή

τοµέα

ή

δευτερογενή

Για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται πρωτογενώς
στη γεωργοκτηνοτροφία ή στον ευρύτερο αγροτικό τοµέα, ο συνολικός κύκλος
εργασιών τους µε βάση ελεγµένους λογαριασµού δεν πρέπει να ξεπερνά τις
€854.300 ετησίως, για όλες τις δραστηριότητες που υπάγονται σ’ αυτή, ή σε
θυγατρικές ή µητρικές τους εταιρείες.
(ii) των οποίων τα φυσικά µέλη πληρούν όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο
σηµείο (δ) πιο πάνω.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν, εκτός εάν λόγοι ανωτέρας βίας ή
εξαιρετικές περιπτώσεις το επιβάλλουν, ότι οι εγκαταστάσεις που θα
ηλεκτροδοτηθούν θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται για πρωτογενή ή/και δευτερογενή
παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων τουλάχιστον πέντε χρόνια µετά την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο τυχόν νέος
διαχειριστής αθετήσει τη συµβατική του υποχρέωση, θα πρέπει ο δικαιούχος να
καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση, επιβαρυνόµενη µε το ύψος του
επιτοκίου που προνοείται από τη σχετική Κυπριακή νοµοθεσία.
Λόγοι ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να θεωρηθούν οι ακόλουθοι:
• Θάνατος κατόχου της εκµετάλλευσης.
• Ανικανότητα λόγω προβληµάτων υγείας του κατόχου της εκµετάλλευσης να ασκήσει
το επάγγελµα του για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή/και
• Σοβαρές δυσµενείς συνθήκες, πέραν της προσωπικής ευθύνης, που προκάλεσαν
σηµαντική ζηµιά στην εκµετάλλευση.
Κ3

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ
α)

κατοικίες που χρησιµοποιούνται για ιδιοκατοίκηση και µόνιµη εγκατάσταση και/ή για
προικοδότηση των παιδιών των αιτητών και µόνιµη εγκατάσταση στις υπό αναφορά
κατοικίες και εφόσον το απαιτούµενο φορτίο είναι για συνηθισµένες οικιακές ανάγκες
(µονοφασική παροχή µε ασφάλεια 40Α ή τριφασική 30Α)

β)

υποστατικά που συµβάλουν στη διαδικασία πρωτογενούς παραγωγής
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποτελούν µέρος της µονάδας, όπως
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, υδραντλίες, υποστατικά
στέγασης ζώων και πτηνών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, λυµάτων,
εγκαταστάσεις βιολογικών σταθµών, πιεστικά

γ) υποστατικά που συµβάλουν στη διαδικασία δευτερογενούς παραγωγής εµπορίας
και µεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποτελούν µέρος της
µονάδας,
όπως
πτηνοσφαγεία,
εργαστήρια/βιοτεχνίες
µεταποίησης
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, µύλοι ζωοτροφών εγκαταστάσεις επεξεργασίας
νερού, λυµάτων, εγκαταστάσεις βιολογικών σταθµών, πιεστικά
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δ)

εξωκλήσια που αποτελούν µέρος της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, εφόσον
ευρίσκονται σε Αγροτικές Περιοχές.

Νοείται ότι, η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για τις κατηγορίες (β), (γ) και (δ) πρέπει να
είναι σύµφωνη µε τις πραγµατικές ανάγκες τους σε ηλεκτρικό φορτίο για την
ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων τους.
Κ4

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι πιο κάτω αιτητές, µαζί µε την αίτησή τους για ηλεκτροδότηση των υποστατικών τους,
πρέπει να προσκοµίσουν:
α) Οικιακοί αιτητές
(i) Βεβαίωση του οικείου Επάρχου ότι είναι µόνιµοι κάτοικοι Αγροτικών Περιοχών
και ότι η κατοικία θα χρησιµοποιηθεί για ιδιοκατοίκηση και µόνιµη εγκατάσταση
και/ή για προικοδότηση του παιδιού τους για µόνιµη εγκατάσταση στην εν λόγω
κατοικία
Νοείται ότι, σε αµφισβητούµενες περιπτώσεις, το θέµα παραπέµπεται σε ∆ιµελή
Επιτροπή που απαρτίζεται από εκπρόσωπο του οικείου Επάρχου και της Αρχής
Ηλεκτρισµού Κύπρου και
(ii) Πιστοποιητικό εγγραφής του τεµαχίου γης και Άδεια Οικοδοµής στο όνοµα του
αιτητή ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει σαφώς ότι ο αιτητής
είναι ο ιδιοκτήτης της γης.
β) Αιτητές για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς
(i)

Βεβαίωση του αρµόδιου τµήµατος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος ότι θεωρούνται δικαιούχοι, µε βάση την ισχύουσα Αγροτική
Πολιτική του εν λόγω Υπουργείου και το Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013.

(ii) Άδεια Οικοδοµής, εξαιρουµένων των υφιστάµενων υποστατικών για τα οποία
δεν κρίνεται αναγκαία η προσκόµιση Άδειας Οικοδοµής και
(iii) Άδεια άντλησης ύδατος, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν υδραντλίες.
Σε αµφισβητούµενες περιπτώσεις, που υποβάλλεται ένσταση, το θέµα παραπέµπεται σε
τριµελή Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπος του και συµµετέχουν
εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και των Αγροτικών Οργανώσεων. Ο
οικείος Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός ή Εκπρόσωπος του συµµετέχει στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
γ)

Αιτητές για εξωκλήσια
κληρονοµιάς
(i)

που

αποτελούν µέρος

της

πολιτιστικής

µας

Άδεια Οικοδοµής, όπου υπάρχει και πιστοποιητικό εγγραφής του τεµαχίου, στο
οποίο έχει ανεγερθεί το εξωκλήσι και

(ii) Βεβαίωση από την αρµόδια Αρχή ότι το εξωκλήσι αποτελεί µέρος της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
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Κ5 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΙΤΗΤΩΝ
Η συνεισφορά των αιτητών είναι ανάλογη µε το ύψος της κεφαλαιουχικής συνεισφοράς
που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτείτο για την ηλεκτροδότηση των υποστατικών
τους, ανεξαρτήτως του τρόπου τροφοδοσίας και της απόστασης από δίκτυα Μέσης
(11kV) ή Χαµηλής Τάσης (LV) της ΑΗΚ, ως ακολούθως:
1. Για οικιακούς σκοπούς και εξωκλήσια
Ύψος κεφαλαιουχικής συνεισφοράς που
κανονικά θα απαιτείτο να καταβάλει ο αιτητής
για την ηλεκτροδότηση του υποστατικού του:

Συνεισφορά δικαιούχου αιτητή

Μέχρι €1.710

€427

€1.711 - €8.550

€427+ 15% επί του ποσού πέραν
των €1.711 µέχρι τις €8.550

€8.551 - €17.100

€1.452+ 20% επί του ποσού πέραν
των €8.551 µέχρι τις €17.100

€17.101 και άνω

€3.160 + το ποσό πέραν των €17.101

2. Για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς
α) Σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών
προϊόντων θα ισχύουν τα πιο κάτω:
(i)

για φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου θα ισχύει
συντελεστής επιδότησης µέχρι 40% του κόστους ηλεκτροδότησης.

(ii) για φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται
ή/και διαµένουν σε µειονεκτικές περιοχές θα ισχύει συντελεστής επιδότησης
µέχρι 50% του κόστους ηλεκτροδότησης.
(iii) για νέους γεωργούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2(11) του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1857/2006, της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Κρατικές ενισχύσεις προς
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 70/2001, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, θα ισχύει
πρόσθετη επιδότηση µέχρι 10% του κόστους ηλεκτροδότησης, όταν οι
επενδύσεις πραγµατοποιούνται εντός 5 ετών από την εγκατάστασή τους.
β) Σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη δευτερογενή παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών
προϊόντων θα ισχύει συντελεστής επιδότησης µέχρι 40% του κόστους
ηλεκτροδότησης.
Σηµειώνεται ότι, η επιχορήγηση του διαθέσιµου κονδυλίου της ΑΗΚ στα πλαίσια
εφαρµογής της Αγροτικής της Πολιτικής, βάσει του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού
Νόµου κατά ποσοστό, θα κατανέµεται ως ακολούθως:
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α)

ποσοστό 20% του ποσού για κατοίκους αγροτικών περιοχών των οποίων η κατοικία
θα χρησιµοποιείται για ιδιοκατοίκηση για µόνιµη εγκατάσταση ή/και για
προικοδότηση του παιδιού τους µε σκοπό τη µόνιµη εγκατάσταση και εξωκλήσια,

β)

ποσοστό 80% για επενδύσεις βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 σε γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις του πρωτογενούς και του
δευτερογενούς τοµέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Σε περιπτώσεις που υπάρξει διαθέσιµο ποσό από την κατηγορία (α) στο χρόνο
αναφοράς, να διατίθεται για την κατηγορία (β). Το µέγιστο ποσό επιδότησης δεν πρέπει
σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τις €50.000 ανά δικαιούχο.
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Λ:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

Λ1

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
Ο αιτητής χρεώνεται µε το κόστος των σταθερών επιβαρύνσεων ανάλογα µε την
περίπτωση ως εξής:
α) Για την πρώτη σύνδεση παροχής.
β) Μετακίνηση θαλάµου σε νέα θέση.
γ) Αντικατάσταση τηλεφωνικού θαλάµου παλαιού τύπου µε άλλο νέου τύπου.

Λ2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ
Ο αιτητής χρεώνεται µε το κόστος των σταθερών επιβαρύνσεων ανάλογα µε την
περίπτωση ως εξής:
α) Για την πρώτη σύνδεση παροχής.
β) Μετακίνηση συγκεντρωτή γραµµών σε νέα θέση.
Οι σταθερές επιβαρύνσεις για τους Τηλεφωνικούς Θαλάµους και Συγκεντρωτές
Γραµµών εµφαίνονται στο Παράρτηµα ‘7’.
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Μ:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
Προσφέρονται Προκαταρκτικοί Όροι Παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για σκοπούς
προϋπολογισµού του αιτητή, όταν το ζητήσει ο αιτητής ή όταν το ενδεικτικό κόστος της
σύνδεσης των υποστατικών ανάπτυξης του αιτητή µε το ∆ίκτυο του ∆Σ∆/ΑΗΚ υπερβαίνει
τα €3.000 πλέον ΦΠΑ. Το ποσό των Προκαταρκτικών Όρων Παροχής είναι ενδεικτικό,
υπόκειται σε διαφοροποίηση και δεν είναι δεσµευτικό. Το ποσό αυτό, υπόκειται, επίσης,
στη συµπλήρωση των υπό του Νόµου προβλεπόµενων διαδικασιών και διατυπώσεων
και σύµφωνα µε την ισχύουσα Πολιτική Χρέωσης κατά το χρόνο έκδοσης των τελικών
Όρων Παροχής.
Το ποσό των Προκαταρκτικών Όρων Παροχής πρέπει να υπολογίζεται µε βάση την
ισχύουσα Πολιτική Χρέωσης. Επιπρόσθετα, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 10% για
κάλυψη των απρόβλεπτων εξόδων (π.χ. διαφοροποίηση ∆ικτύου, αύξηση στην τιµή των
υλικών, εργατικών, µεταφορικών και άλλων εξόδων κλπ.).
Σε περίπτωση αποδοχής των Προκαταρκτικών Όρων Παροχής, ο αιτητής θα
προκαταβάλλει το 5% του ποσού των Προκαταρκτικών Όρων (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο
ποσό θα αφαιρείται από το τελικό ποσό που θα καταβάλει µε βάση τους
Τελικούς/Κανονικούς Όρους Παροχής. Σε περίπτωση µη αποδοχής των Τελικών Όρων
Παροχής, το ποσό της προκαταβολής δεν θα επιστρέφεται και θα κατακρατείται έναντι
των εξόδων του ΙΣ∆ (ΑΗΚ) που δαπανήθηκαν (τεχνική µελέτη, εξασφάλιση
Κυβερνητικών Εγκρίσεων/Αδειών ∆ιάβασης κλπ).
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Ν:

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ν1

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ/
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΕΚΤΟΣ
ΤΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παρέχονται ευκολίες πληρωµής των απαιτούµενων κεφαλαιουχικών συνεισφορών κάτω
από τις ακόλουθες συνθήκες:
α) Παραχώρηση ευκολιών πληρωµής, όταν το ποσό της απαιτούµενης κεφαλαιουχικής
συνεισφοράς ξεπερνά το ποσό των €4.000 για οικιακούς αιτητές και €7.000 για
Εµπορικούς αιτητές.
β) Ως αρχική πληρωµή το 50% του ποσού της απαιτούµενης κεφαλαιουχικής
συνεισφοράς πλέον ΦΠΑ.
γ) Η αποπληρωµή του υπόλοιπου ποσού θα γίνεται µε µηνιαίες δόσεις, µε µέγιστο
αριθµό µηνιαίων δόσεων 12 και τόκο 6%.
δ) Να προσκοµίζεται Τραπεζική Εγγύηση για το υπόλοιπο ποσό αποπληρωµής.

Ν2

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ/ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Παρέχονται ευκολίες πληρωµής των απαιτούµενων κεφαλαιουχικών συνεισφορών κάτω
από τις ακόλουθες συνθήκες:
α)

Θα προσφέρονται ευκολίες πληρωµής σε Βιοµηχανικούς αιτητές/καταναλωτές, όταν
το ποσό της απαιτούµενης κεφαλαιουχικής συνεισφοράς ξεπερνά τις €30.000 και
εφόσον το ζητήσει ο αιτητής.

β)

Η αρχική πληρωµή θα είναι το 50% του ποσού της απαιτούµενης κεφαλαιουχικής
συνεισφοράς, πλέον ΦΠΑ..

γ)

Η αποπληρωµή του υπόλοιπου ποσού θα γίνεται µε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, που
να µην ξεπερνούν τις 12, µε τόκο 6%.

δ)

Θα απαιτείται Τραπεζική Εγγύηση για αποπληρωµή των µηνιαίων δόσεων.
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Ξ:

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ /∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Η χρέωση για τη σύνδεση Παραγωγών µε το ∆ίκτυο Μεταφοράς /∆ιανοµής είναι
σύµφωνα µε την εγκριθείσα από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Πολιτική
Χρέωσης στις 17 Αυγούστους 2012 και την τροποποίηση του Κεφαλαίου Τ16.7.2.2. των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανοµής που αφορά τον καταµερισµό της δαπάνης σύνδεσης
µεταξύ Παραγωγού ΑΠΕ και Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς και ∆ιανοµής, ως
ακολούθως:
Τ16.7.2.2
«Ο Παραγωγός από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας θα επωµίζεται µόνο το πενήντα
τοις εκατό (50%) του ρηχού αυτού κόστους (Απαιτούµενη Κεφαλαιουχική Συνεισφορά).
Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) θα το επωµίζεται ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος
Μεταφοράς ή ο Ιδιοκτήτης Συστήµατος ∆ιανοµής, και θα το ανακτά µέσω των
Χρεώσεων Χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς µέσω του ∆ιαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς, ή µέσω των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήµατος ∆ιανοµής µέσω του
∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής.
Η πιο πάνω πρόνοια ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012. Από την 1η Ιανουαρίου 2013
ο Παραγωγός από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας θα επωµίζεται το εκατό τοις εκατό
(100%) του κόστους της σύνδεσης του µε το δίκτυο.
∆ιευκρινίζεται ότι:
(i)

για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα δυναµικότητας από 20 µέχρι 150kW που θα
εξασφαλίσουν Εξαίρεση από Άδεια από τη ΡΑΕΚ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012,
και

(ii) για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα δυναµικότητας µέχρι και 20kW που θα ενταχθούν
στα «Σχέδια Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας» του 2012,
το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος µε
το δίκτυο θα αναληφθεί από τον Παραγωγό από ΑΠΕ και το υπόλοιπο πενήντα τοις
εκατό (50%) από τον Ιδιοκτήτη του Συστήµατος ∆ιανοµής, ανεξάρτητα από την
ηµεροµηνία έκδοσης από το ∆Σ∆ των τελικών όρων σύνδεσης του φωτοβολταϊκού
συστήµατος µε το δίκτυο.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι:
(i)

για φωτοβολταϊκά συστήµατα δυναµικότητας µέχρι 150kW τα οποία δεν θα
εξασφαλίσουν Εξαίρεση από Άδεια µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012, και

(ii) για φωτοβολταϊκά συστήµατα µε δυναµικότητα µεγαλύτερη των 150kW τα οποία θα
επιλεγούν µέσω του «Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων Κατηγορία Σχεδίου ΝΜΦ.3» που έχει προκηρυχτεί ως «Παράρτηµα Α του Σχεδίου
Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από Μεγάλα Εµπορικά Αιολικά,
Ηλιοθερµικά και Φωτοβολταϊκά Συστήµατα και την Αξιοποίηση Βιοµάζας» του 2012,
θα εφαρµοστεί η πολιτική για τον καταµερισµό του κόστους σύνδεσης που θα ισχύει
κατά την ηµεροµηνία έκδοσης, από το ∆ΣΜ, της Σύµβασης Σύνδεσης ή κατά την
ηµεροµηνία έκδοσης, από το ∆Σ∆, των τελικών όρων σύνδεσης, ανάλογα µε την
περίπτωση».
Η πολιτική των Χρεώσεων και η διαχείριση των
Προκαταρκτικών Όρων και Τελικών Όρων, καθώς και
αφορούν τη διασύνδεση των Συστηµάτων Παραγωγής
της ΑΗΚ, περιγράφονται στον Κώδικα Πρακτικής του
‘10’.
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αιτήσεων για την έκδοση
οι τεχνικές απαιτήσεις, που
ΑΠΕ µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής
συνηµµένου Παραρτήµατος

