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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 1456/2011

∆ιατήρηση των υφιστάµενων Χρεώσεων Χρήσης
του Συστήµατος Μεταφοράς και του
∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 30η Νοεµβρίου 2011, και

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 15, 96,
128, και 140 του νόµου αυτού.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας ο οποίος εγκρίθηκε µε την Υ.Α. ∆5-ΗΛ/Β/8311/09.05.2005 (ΦΕΚ Β’ 655/05),
εφεξής Κ∆Σ&ΣΗΕ, και ιδίως το Άρθρο 272 και το Άρθρο 310 όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45/1999).
4. Την από 31.12.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/2170/28576, ΦΕΚ Β' 2094/31.12.2010) και ΦΕΚ Β' 45/24.01.2011,
καθώς και την από 22.12.2010 σχετική Γνωµοδότηση της ΡΑΕ (377/2010) «Προϋπολογισµός
Ετήσιου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς για το έτος
2011».
5. Την από 31.12.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/2186/28577, ΦΕΚ Β' 2094/31.12.2010) και ΦΕΚ Β' 45/24.01.2011,
καθώς και την από 22.12.2010 σχετική Γνωµοδότηση της ΡΑΕ (378/2010) «Ετήσιο Κόστος
2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας».
6. Την από 30.09.2011 επιστολή της ΡΑΕ (ΡΑΕ O-48736) προς ∆ΕΗ Α.Ε. και ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.
σχετικά µε τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος και ∆ικτύου του 2012.
7. Την µε αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ι-146110/01.11.2011 επιστολή του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. σχετικά µε τον
υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και των Μοναδιαίων Χρεώσεων για το 2012.
8. Το από 11.11.2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Απόδοσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ
Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-146682/14.11.2011) για την αποστολή της «Τεχνικής Έκθεσης (Technical Advice
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Report) επί των αρχών και της µεθοδολογίας που εφαρµόστηκαν για τον υπολογισµό της ΧΧΣ
2012».
9. Το µε αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ο-49116/14.11.2011 έγγραφο της ΡΑΕ προς τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού
και Απόδοσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ Α.Ε. αναφορικά µε εκκρεµότητες και διευκρινήσεις επί
της υποβληθείσας µε την αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ι-146682/14.11.2011 έκθεση.
10. Το από 24.11.2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Απόδοσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ
Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-147191/25.11.2011) µε θέµα «Εκκρεµότητες σχετικά µε ΧΧΣ 2012-Α∆ΜΗΕ»,
όπου περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και στοιχεία αναφορικά µε την απόσχιση του Κλάδου
Μεταφοράς της ∆ΕΗ Α.Ε.
11. Το από 28.11.2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Απόδοσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ
Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-147269/28.11.2011) µε θέµα «Επενδύσεις Α∆ΜΗΕ 2011-2012»
12. Την µε αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ι-147248/28.11.2011 επιστολή του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. σχετικά µε τον
Προϋπολογισµό του Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και των Μοναδιαίων Χρεώσεων για το
2012.
13. Το από 10.11.2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικής και Ρύθµισης ∆ιανοµής της ∆ΕΗ
Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-146690/14.11.2011) µε θέµα «Χρέωση Χρήσης ∆ικτύου για το 2012», όπου
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και στοιχεία πελατών (καταναλώσεις και ισχύ) για το 2009
και 2010 (απολογιστικά), καθώς και για το 2011 (προϋπολογιστικά).
14. Το µε αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ο-49194/21.11.2011 έγγραφο της ΡΑΕ προς τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού
και Απόδοσης ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. αναφορικά µε εκκρεµότητες και διευκρινήσεις επί των
υποβληθέντων µε την αρ.πρωτ. ΡΑΕ Ι-146690/14.11.2011 στοιχείων.
15. Την Έκθεση Επανεκτίµησης Ιδιοχρησιµοποιούµενων Ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών
Στοιχείων της ∆ΕΗ Α.Ε., µε ηµεροµηνία αναφοράς 31.12.2009.
16. Τον Ετήσιο Απολογισµό 2010 της ∆ΕΗ Α.Ε. όπως αυτός δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της
∆ΕΗ.
17. Την απόσχιση του Κλάδου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ Α.Ε και την
εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - Α∆ΜΗΕ» , η οποία αποφασίστηκε σε
συµµόρφωση µε το άρθρο 98 του Ν.4001/2011, και η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί.
18. Την επικείµενη, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο123 του Ν.4001/2011, απόσχιση του
Κλάδου ∆ιανοµής της ∆ΕΗ Α.Ε. στη θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΕ- ∆Ε∆∆ΗΕ».
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, για την εµπρόθεσµη έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις,
η ΡΑΕ απέστειλε έγκαιρα προς τους αρµόδιους φορείς επιστολή (σχετικό 6), όπου καταγράφονταν
αναλυτικά όλα τα αναγκαία στοιχεία και µελέτες που απαιτούνταν για την έκδοση των χρεώσεων
αυτών, καθώς και ο εκάστοτε υπεύθυνος φορέας για την πραγµατοποίηση των σχετικών
ενεργειών.
Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 140 του Ν.4001/2011, η ΡΑΕ εγκρίνει, ένα µήνα πριν την έναρξη
ισχύος τους, µετά από εισήγηση των αρµόδιων ∆ιαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του Ε∆∆ΗΕ, τον
προϋπολογισµό του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήµατος Μεταφοράς
και του ∆ικτύου. Συνεπώς, οι χρεώσεις που θα ίσχυαν από 01.01.2012 θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί
το αργότερο µέχρι 01.12.2011.
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Επειδή, το σύνολο των ζητούµενων στοιχείων υποβλήθηκε στη ΡΑΕ από τις αρµόδιες
∆ιευθύνσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. µε σηµαντική χρονική καθυστέρηση, σε σχέση µε τον αρχικό
προγραµµατισµό (βλ. σχετικά 8-14), ενώ εκκρεµούν ακόµα ουσιωδώς αναγκαίες διευκρινήσεις, µε
αποτέλεσµα τη δυνατότητα εκ µέρους της ΡΑΕ για επεξεργασία και ανάλυση αυτών, µέσα στις
προβλεπόµενες από το Ν.4001/2011 προθεσµίες.
Επειδή, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο Ν.4001/2011, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ∆ΕΗ Α.Ε η απόσχιση του Κλάδου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφοράς της
∆ΕΗ Α.Ε και η εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - Α∆ΜΗΕ». Οµοίως, εντός
του επόµενου έτους πρόκειται να ξεκινήσουν οι διεργασίες απόσχισης του Κλάδου ∆ιανοµής της
∆ΕΗ Α.Ε. στη θυγατρική της εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ - ∆Ε∆∆ΗΕ». Η λειτουργία των δύο
νέων εταιρειών ενδεχοµένως να διαφοροποιήσει το ετήσιο κόστος που θα απαιτείται να καλυφθεί
από τις χρεώσεις χρήσης που επιβάλλονται στους καταναλωτές, συγκριτικά µε το κόστος που
προέκυπτε από το λογιστικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ Α.Ε..
Επειδή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η ∆ΕΗ προέβη στην αναπροσαρµογή των εν
λειτουργία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιµητών
(σχετικό 15). Το αποτέλεσµα της αναπροσαρµογής αυτής οδήγησε σε σηµαντική αύξηση της
κεφαλαιακής παραχώρησης των ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων Μεταφοράς και ∆ιανοµής για το
2009, και κατ’ επέκταση στα απολογιστικά στοιχεία του 2010, αλλά και στις εκτιµήσεις των ετών
2011 και 2012. Στις Γνωµοδοτήσεις για το Ετήσιο Κόστος της Μεταφοράς και ∆ιανοµής για το
2011 (βλ. σχετικά 4 και 5), η ΡΑΕ έκρινε σκόπιµο, για λόγους προστασίας του καταναλωτή από
σηµαντικές και µη γραµµικές µεταβολές των χρεώσεων, να µην συνυπολογίσει στα
απασχολούµενα κεφάλαια τις υπεραξίες που εµφανίζονταν στις λογιστικά διαχωρισµένες
καταστάσεις των δύο δραστηριοτήτων 31.12.2009, ύψους €340,463 εκ. για τη Μεταφορά και
€421,956 εκ. για τη ∆ιανοµή.
Επειδή, η ΡΑΕ, λόγω της αναγκαιότητας για περαιτέρω και σε βάθος ανάλυση των παραµέτρων
που συνθέτουν το Ετήσιο Κόστος, και σε συνδυασµό µε τις εργασίες απόσχισης των δύο κλάδων,
έκρινε αναγκαία την επαναξιολόγηση της αξίας των Ιδιοχρησιµοποιούµενων Παγίων
Περιουσιακών Στοιχείων των ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ ΑΕ, µέσω της ανάθεσης σε
ανεξάρτητο Σύµβουλο– Εκτιµητή µελέτης επανεκτίµησης της αξίας των ενσώµατων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η ΡΑΕ έκρινε αναγκαία και την ανάθεση µελέτης σε
εξωτερικό σύµβουλο για τον υπολογισµό της εύλογης απόδοσης (WACC), ως παραµέτρου
υπολογισµού του επιτρεπόµενου εσόδου των ρυθµιζόµενων δικτύων.
Επειδή, οι εν λόγω µελέτες εκτιµάται να έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο του
επόµενου έτους, οπότε και θα είναι εφικτό τα πορίσµατα αυτών να αξιολογηθούν και να
χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και ∆ικτύου.
Επειδή, για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει χρονικό διάστηµα ικανό
για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που κατέθεσε η ∆ΕΗ, αλλά και
των στοιχείων που θα προκύψουν από τις προαναφερθείσες δύο (2), υπό εκπόνηση, µελέτες,
καθώς και ιδίως από την ίδρυση των νέων εταιρειών Μεταφοράς και ∆ιανοµής, προκειµένου να
υπολογιστεί το Ετήσιο Κόστος για το Σύστηµα Μεταφοράς και το ∆ίκτυο ∆ιανοµής, και κατ’
επέκταση οι Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος και του ∆ικτύου.

Αποφασίζει:
1. Τη διατήρηση των υφιστάµενων Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και των
Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου στα ίδια επίπεδα µε αυτά που είχαν εγκριθεί, µε τις
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για το 2011 (σχετικά 4 και 5).
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2. Την ενδελεχή περαιτέρω εξέταση και ποσοτικοποίηση των παραµέτρων που συνθέτουν το
Ετήσιο Κόστος Συστήµατος Μεταφοράς και το Ετήσιο Κόστος ∆ικτύου ∆ιανοµής.
3. Τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2011
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος

-4-

