INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.10 12:37:21
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω8ΔΘΙΔΞ-8ΑΡ

Πειραιώς 132,
118 54 Αθήνα
Τηλ.:
210-3727400
Fax:
210-3255460
E-mail: info@rae.gr
Web: www.rae.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 404/2016
Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 25η Οκτωβρίου 2016, η οποία συνεχίστηκε
την 27η Οκτωβρίου 2016, και
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) όπως ισχύει, (εφεξής «Νόμος») και ειδικότερα
τις διατάξεις των άρθρων 15, 94, 96, 108, 140 και 141.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012, εφεξής ΚΔΕΣΜΗΕ) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 229,
237, 238 και το Κεφάλαιο 59.
3. Την υπ’ αριθμ.195/14.04.2014 Απόφαση ΡΑΕ με τίτλο «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους
Συστήματος για το 2014, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του 2014 για το Ελληνικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».
4. Την υπ’ αριθμ. 340/19.06.2014 Απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού Απαιτούμενου
Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ
Β΄ 1778/30.06.2014), εφεξής «Μεθοδολογία», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 252/14.05.2014 Απόφαση ΡΑΕ με τίτλο «Εξέταση αιτήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως
προς τις δαπάνες της μετατόπισης τμημάτων υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς λόγω
κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» και του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος
(Ε65)».
6. Την υπ’ αριθμ. 572/09.10.2014 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη
Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2015, του
Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».
7. Το υπ’ αριθμ. Ι-198187/11.08.2015 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Γνωστοποίηση
Παραμέτρων Π1 και Π4 για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου για το έτος 2016».
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8. Την υπ΄αριθμ. 452/2015 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 408/2015
(ΦΕΚ Β’ 2556/26.11.2015), καθορισμός του συνολικού κόστους του Έργου και κωδικοποίηση
των διατάξεων που αφορούν το Έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής
Τάσης Νότιας Εύβοιας».
9. Την υπ΄αριθμ. 453/2015 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το
2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ)».
10. Το εγκεκριμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 280/2016 Απόφαση ΡΑΕ Δεκαετές Πρόγραμμα
Ανάπτυξης, εφεξής «ΔΠΑ», του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ), περιόδου 2017-2026 (ΦΕΚ Β’ 2534/17.08.2016).
11. Το υπ’ αριθμ. Ι-205263/07.04.2016 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Παράμετρος Π1
έτους 2015 για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του Συστήματος του έτους 2017».
12. Το υπ’ αριθμ. Ι-206055/27.04.2016 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή στοιχείων
υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου ΑΔΜΗΕ».
13. Το υπ’ αριθμ. Ι-208666/21.07.2016 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά
με το έργο «Σύνδεση Ν.Μάκρη – Πολυπόταμος και το Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»».
14. Το υπ’ αριθμ. Ι-209110/03.08.2016 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση Κανόνων
Λογιστικού Διαχωρισμού».
15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-209113/03.08.2016 έγγραφο της AΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Χρήση
εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς
διασυνδέσεις της χώρας».
16. Το υπ’ αριθμ. Ι-213444/25.10.2016 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Γνωστοποίηση
Παραμέτρου Π4 για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου για το έτος 2017».
17. Τα Δελτία Τύπου (Δεκέμβριος 2015 και Σεπτέμβριος 2016) της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής.
18. Την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (World Economic Outlook, Οκτώβριος
2016) αναφορικά με τις εκτιμήσεις του πληθωρισμού για το 2017.
19. Την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Economic Forecast - Spring 2016),
αναφορικά με την εξέλιξη βασικών μεγεθών των οικονομιών των Κρατών Μελών αναφορικά
με τις εκτιμήσεις του πληθωρισμού για το 2017.
20. Τις Οικονομικές Καταστάσεις 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου 2015 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
21. Την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 394/20.10.2016 «Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την
εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 2017».
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

σκέφθηκε ως εξής:
Α. Νομικά και πραγματικά δεδομένα
Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου
140 του Νόμου, η ΡΑΕ αποφασίζει σύμφωνα με διαφανή κριτήρια τη μεθοδολογία για τον
υπολογισμό των Τιμολογίων Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων έξι (6) μήνες πριν από την
έναρξη ισχύος τους, κατά τρόπο, ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις, να
αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και να επιτρέπουν την πραγματοποίηση
των αναγκαίων επενδύσεων στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται με αποδοτικό
τρόπο η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
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Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 140 του Νόμου, η ΡΑΕ εγκρίνει, ένα (1)
μήνα πριν την έναρξη ισχύος τους, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ
και του ΕΔΔΗΕ, τα τιμολόγια σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων τα οποία και
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.
Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 340/2014 Απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 4) θεσπίστηκε μεθοδολογία
υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, (εφεξής «Μεθοδολογία»),
ως ενδιάμεσο βήμα για τον υπολογισμό των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 140 του Νόμου καθώς και στο άρθρο 275 του ΚΔΕΣΜΗΕ.
Επειδή, ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 14 της Μεθοδολογίας, η διάρκεια της πρώτης
Ρυθμιστικής Περιόδου ορίζεται στα τρία (3) έτη, ήτοι από το 2015 έως και το 2017.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Μεθοδολογίας, το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) του
Διαχειριστή για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου προκύπτει ως το άθροισμα των
Λειτουργικών Δαπανών (Ο), των Αποσβέσεων (Dep) και της Απόδοσης (R) επί των
απασχολούμενων κεφαλαίων του ΕΣΜΗΕ.
Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 572/2014 Απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 6), το Επιτρεπόμενο
Έσοδο (AR) του Διαχειριστή για το έτος 2017 έχει εγκριθεί στα €260.966.173.
Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Μεθοδολογίας, ο Διαχειριστής οφείλει
να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία για τις παραμέτρους του Απαιτούμενου Εσόδου (RR) κάθε έτους
μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους.
Επειδή, ειδικά για την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο και λόγω της αναγκαιότητας πρόβλεψης
μεταβατικής περιόδου, υπάρχει ειδική αναφορά στη Μεθοδολογία (άρθρο 14) σχετικά με τις
διαδικασίες που πρόκειται να τηρηθούν για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου (ΑR) και
Απαιτούμενου Εσόδου (RR).
Επειδή, ο Διαχειριστής οφείλει να καταρτίσει κανόνες λογιστικού διαχωρισμού μεταξύ των
δραστηριοτήτων που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος, τη λειτουργία της
Αγοράς και τις λοιπές, μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
σύνταξης και έγκρισης των κανόνων αυτών, και σύμφωνα με το άρθρο 3 της Μεθοδολογίας
αναφορικά με την παράμετρο Π5, εφόσον δεν διαχωρίζονται τα απασχολούμενα κεφάλαια και οι
λειτουργικές δαπάνες αυτών των μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, αφαιρείται το συνολικό ποσό
των εσόδων του Διαχειριστή από τις δραστηριότητες αυτές.
Επειδή, ο Διαχειριστής, με το υπ’ αριθμ. Ι-209110/03.08.2016 έγγραφο (σχετικό 14), έχει
υποβάλει την εισήγησή του για τους κανόνες λογιστικού διαχωρισμού, η οποία βρίσκεται στο
στάδιο της αξιολόγησης.
Επειδή, ο Διαχειριστής, ειδικά για την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο, και λόγω της μη ολοκλήρωσης
της διαδικασίας θέσπισης κανόνων λογιστικού διαχωρισμού, οφείλει να υποβάλει εκτιμήσεις των
δαπανών και απασχολούμενων κεφαλαίων για τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος, τη
λειτουργία της Αγοράς και τις λοιπές μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, βάσει εκτιμήσεων.
Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Μεθοδολογίας, οι εκτιμήσεις των
παραμέτρων του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017 γίνονται σε
πραγματικούς όρους, με έτος αναφοράς το πρώτο έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου (2015).
Επειδή, αναφορικά με τον πληθωρισμό βάσει του οποίου πρέπει να γίνονται οι προσαρμογές σε
πραγματικούς όρους, όπως περιγράφεται ανωτέρω, συνεξετάστηκαν σχετικές τιμές, τόσο από τα
μηνιαία Δελτία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (σχετικό 17), όσο και από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) (σχετικά 18 και 19).

Β. Αναφορικά με το Απαιτούμενο Έσοδο (RR) του Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ για το έτος 2017
Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 12 της Μεθοδολογίας, το Απαιτούμενο Έσοδο (RR) του
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ υπολογίζεται, για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου, βάσει του
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εγκεκριμένου ανά έτος Επιτρεπόμενου Εσόδου (AR), καθώς και των απολογιστικών μεγεθών ή
εκτιμήσεων των υπολοίπων παραμέτρων (Κ και Π1 έως και Π5). Ως εκ τούτου, το Απαιτούμενο
Έσοδο (RR) του ΕΣΜΗΕ για το 2017 διαμορφώνεται βάσει των ακόλουθων παραδοχών για κάθε
μια παράμετρο διακριτά:

1. (AR) Επιτρεπόμενο Έσοδο : €260.966.173
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Μεθοδολογίας (σχετικό 4) και την Απόφαση ΡΑΕ 572/2014
(σχετικό 6), το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) του Διαχειριστή για το 2016 ορίστηκε στα
€260.966.173, εκτιμώμενο το 2015 σε πραγματικούς όρους, λαμβάνοντας ως αποδεκτές τις
παρακάτω τιμές των παραμέτρων:
i.

Λειτουργικές Δαπάνες: €80.066.944

ii.

Αποσβέσεις: €54.679.864

iii.

Αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ): €1.729.032.395.

iv.

Απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων (ΡΠΒ) του ΕΣΜΗΕ: 7,3%.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Μεθοδολογίας (σχετικό 4), η τιμή του Επιτρεπόμενου
Εσόδου αναπροσαρμόζεται για κάθε επόμενο έτος μετά το πρώτο έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου,
βάσει εκτίμησης πληθωρισμού σύμφωνα με στοιχεία τελευταίου δωδεκαμήνου και διαθέσιμες
εκτιμήσεις.
Επειδή, αναφορικά με τον εκτιμώμενο πληθωρισμό που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός του Επιτρεπόμενου Εσόδου σε πραγματικούς όρους 2017, και
συνεξετάζοντας: α) τα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως αυτός
διαμορφώνεται κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (σχετικό 17), όπου εξακολουθεί, σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, να καταγράφεται αποπληθωρισμός (τέλος του 2015 και πρώτο εννιάμηνο του
2016) και β) τις διαθέσιμες εκτιμήσεις από εκθέσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ, στις οποίες αποτυπώνεται η τάση για μετάβαση σε χαμηλά
επίπεδα πληθωρισμού το 2017 (κάτω του 1%), με διατήρηση του αποπληθωρισμού και εντός του
2016 (σχετικά 18 και 19), κρίνεται εύλογο να γίνει αποδεκτή εκτίμηση για μηδενικό πληθωρισμό
για το 2017, όπως εγκρίθηκε και για το έτος 2016 με την υπ’αριθμ. 453/2015 Απόφαση ΡΑΕ
(σχετικό 9), ως μια πιο αντιπροσωπευτική και ασφαλής προσέγγιση εκτίμησης.

2. (Κ) Κόστος έργων ΕΣΜΗΕ που υλοποιούνται με χρηματοδότηση τρίτων:
€7.595.809
Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 452/2015 (σχετικό 8), το συνολικό κατασκευαστικό
κόστος του Έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας
Εύβοιας» καθορίζεται σε €81.053.918,68 και το ανά μονάδα κόστος σύνδεσης διαμορφώνεται σε
Co = 146,209.62 €/ΜW για τους Χρήστες του Πίνακα 1 και Co = 107,476.53 €/MW για τους
Χρήστες του Πίνακα 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 904/2011 Απόφασης ΡΑΕ, όπως ισχύει.
Επειδή, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Ι-208666 επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 13), το ποσό
που έχει ήδη καταβληθεί για υπογραφή σύμβασης σύνδεσης από Χρήστες του Έργου ανέρχεται σε
€2.111.585,17, ενώ το εναπομείναν προς είσπραξη από ΑΔΜΗΕ ποσό για εξόφληση μέχρι
31/12/2016 ανέρχεται σε €3.367.477,57. Το άθροισμα των εν λόγω ποσών, €5.479.062,74, θα
πρέπει να αφαιρεθεί από το κόστος του έργου που εκκρεμεί προς ανάκτηση από τον Διαχειριστή,
μετά και την αναγνώριση ποσού €30.000.000 στην 452/2015 Απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 8). Το
εναπομείναν ποσό, €45.574.856, σύμφωνα και με την ανωτέρω απόφαση ΡΑΕ, αποφασίζεται να
επιμεριστεί ισόποσα σε έξι (6) έτη, οπότε και αναλογεί ποσό €7.595.809 προς ανάκτηση από την
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το έτος 2017.

-4-

ΑΔΑ: Ω8ΔΘΙΔΞ-8ΑΡ

3. (Π1) Ποσό εκκαθάρισης λόγω υποανάκτησης - υπερανάκτησης του
Απαιτούμενου Εσόδου: €6.393.980
Επειδή, βάσει των στοιχείων που υπέβαλε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικά 7 και 11), προκύπτει
υπερανάκτηση εσόδου αξίας €6.750.131 για το έτος 2014 και υποανάκτηση εσόδου €356.331 για
το έτος 2015, ως διαφορά μεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ από την
εφαρμογή των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και του εγκεκριμένου Απαιτούμενου Εσόδου κατά
τα έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, βάσει των σχετικών αποφάσεων ΡΑΕ (σχετικά 3 και 6). Ο
συμψηφισμός των δύο ποσών, €6.393.980, παρότι αυτά τα ποσά δεν αποτελούν αποτέλεσμα
οριστικής εκκαθάρισης για τους πελάτες δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε., και ο συνυπολογισμός τους στο
Απαιτούμενο Έσοδο του έτους 2017, κρίνεται στην παρούσα φάση αναγκαίος προκειμένου να μην
υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην αποτύπωση του εν λόγω οφέλους στις χρεώσεις των
χρηστών του ΕΣΜΗΕ.

4. (Π2) Ποσό εκκαθάρισης λόγω αποκλίσεων ως προς τις επενδύσεις
(αποσβέσεις και απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων):
€3.426.450
Επειδή, από τον έλεγχο που έγινε στα στοιχεία απολογισμού του έτους 2015 που υπέβαλε η
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 12), διαπιστώθηκε ότι οι νέες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν (αξίας
€129,66 εκ.), υπολείπονται αυτών που προϋπολογίστηκαν από τον Διαχειριστή και εγκρίθηκαν
από τη ΡΑΕ για το 2015 (€190 εκ) και ως εκ τούτου επί της διαφοράς των δύο ποσών (€60,34 εκ.)
προκύπτει ποσό €3.426.450 (κόστος αποσβέσεων και απόδοση επί των απασχολούμενων
κεφαλαίων για επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν, εκτιμώμενα για ένα εξάμηνο) που θα πρέπει να
εκκαθαριστεί κατά τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του 2017.

5. (Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά Δικαιώματα και κόστος γραφείων
δημοπρασιών για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εκχώρηση
δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις Διασυνδέσεις του
Ελληνικού Συστήματος με τις όμορες χώρες: -€45.749.409
Επειδή, βάσει της υπ’ αριθ. 394/20.10.2016 Απόφασης ΡΑΕ (σχετικό 21), ποσό €46.002.191,61
χρησιμοποιείται για τη μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή για το έτος 2017.
Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 12), το ποσό των €252.782,20
που αφορά στο κόστος των γραφείων δημοπρασιών για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την
εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις Διασυνδέσεις του Ελληνικού
Συστήματος με τις όμορες χώρες, θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην παράμετρο Π3, αφαιρετικά
των εσόδων από Διασυνδετικά Δικαιώματα, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία.
Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω, η τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου διαμορφώνεται
συνολικά στα €45.749.409,41.

6. (Π4) Έσοδα συμμετοχής στο Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ITC) για τη συνιστώσα χρήσης των
υποδομών σε προηγούμενα έτη: €2.122.033
Επειδή, βάσει των στοιχείων που υπέβαλε ο Διαχειριστής (σχετικό 16), ποσό €2.122.032,75, που
αφορά στο εν λόγω έξοδο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 2015-2016 (το υπόλοιπο της χρήσης
του 2015 που δεν είχε ληφθεί υπόψη στην 453/2016 Απόφαση ΡΑΕ μέχρι και 31.07.2016),
λαμβάνεται υπ’ όψη για την εν λόγω παράμετρο.
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7. (Π5) Έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες: -€12.517.000
Επειδή, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία θέσπισης κανόνων λογιστικού διαχωρισμού και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της Μεθοδολογίας (σχετικό 4), ο Διαχειριστής
υπέβαλε εκτιμήσεις για το λειτουργικό κόστος των κατηγοριών Εσόδων μη ρυθμιζόμενων
δραστηριοτήτων για το 2015. Βάσει των στοιχείων αυτών (σχετικό 12), το απολογιστικό μέγεθος
για το 2015 υπολογίζεται σε €13,517 εκ και ως εκ τούτου προκύπτει ποσό προς εκκαθάριση
(διαφορά σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό των €14 εκ. για το 2015) αξίας €483.000.
Επειδή, η ΡΑΕ για τα εν λόγω έσοδα, βάσει τόσο των εκτιμήσεων προηγούμενων αποφάσεων όσο
και των απολογιστικών μεγεθών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά το 2015, εκτίμησε για το 2017 το ποσό
των €13.000.000 ως έσοδο από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του Διαχειριστή.
Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω, η τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου διαμορφώνεται
συνολικά στα €12.517.000.
Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων, οι τιμές των παραμέτρων του Απαιτούμενου Εσόδου
του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το 2017 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το 2017
ποσά σε €
(AR) Επιτρεπόμενο Έσοδο
(Κ) Κόστος Έργων με χρηματοδότηση τρίτων
(Π1)Υποανάκτηση (+) / Υπερανάκτηση (-)
(Π2) Εκκαθάριση αποσβέσεων και απόδοσης προηγούμενων
ετών
(Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά Δικαιώματα
(Π4) Έσοδα συμμετοχής στον Μηχανισμό Αντιστάθμισης
μεταξύ Διαχειριστών (ΙΤC)
(Π5) Έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες

Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 2017 (RR)

260.966.173
7.595.809
-6.393.980
-3.426.450
-45.749.409
2.122.033
-12.517.000

202.597.176

Αποφασίζει :
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 140 παράγραφος 3 του ν.4001/2011 και το
Κεφάλαιο 59 του ΚΔΕΣΜΗΕ, εγκρίνει το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, ποσό €202.597.176.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4001/2011 κατά των αποφάσεων της ΡΑΕ χωρεί
αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης.
Αθήνα, 27.10.2016
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής

-6-

