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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 572/2014
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)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 9η Οκτωβρίου 2014, και
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) όπως ισχύει 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. 340/19.06.2014 Απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού Απαιτούμενου
Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ
Β΄ 1778/30.06.2014).
4. Το εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (εφεξής «ΔΠΑ») του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), περιόδου 2014-2023 (ΦΕΚ Β’
556/05.03.2014).
5. Το από 02.06.2014, υπό έγκριση, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιόδου 2015-2024 (Ι184556/02.06.2014).
6 . Την υπ’ αριθμ.155/ 07.03.2012 Απόφαση ΡΑΕ «Τροποποίηση της Απόφασης ΡΑΕ 904/2011
σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 272 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 655/17.05.2005) για το έργο «Σύνδεση Ν.
Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας».
7 . Την υπ’αριθμ.1016/20.12.2012 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους Συστήματος για
το 2012 και 2013, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του 2013 για το Ελληνικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».
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8. Τη μελέτη, την οποία εκπόνησε για λογαριασμό της ΡΑΕ, η εταιρεία Συμβούλων Economic
Consulting Associates Ltd (Ι-179178/20.12.2013), αναφορικά με την εκτίμηση του
μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου των Διαχειριστών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ («Estimation of
an allowed rate of return for the Greek electricity transmission (ADMIE) and distribution
(DEDDIE) businesses».
9. 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)».
10. Το από 22.04.2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΡΑΕ Ι-183187/22.04.2014) με
θέμα «Μετατόπιση τμημάτων υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς λόγω κατασκευής του
Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» και του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)».
11. 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)».
12. Τις από 20.06.2014 και 23.07.2014 επιστολές της ΡΑΕ (Ο-58894 και Ο-59186, αντίστοιχα)
προς τον ΑΔΜΗΕ σχετικά με την υποβολή δεδομένων και στοιχείων.
13. Το από 08.08.2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (Ι-186896/08.08.2014) με θέμα «Εισήγηση
ΑΔΜΗΕ για Π1, Π4 του Απαιτούμενου Εσόδου για το έτος 2015».
14. Το από 11.09.2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (Ι-187809/11.09.2014) με θέμα «ΑΔΜΗΕ ΑΕ:
Υπολογισμός του Επιτοκίου Απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ)».
15. Την από 15.09.2014 επιστολή της ΡΑΕ (Ο-59529) προς τον ΑΔΜΗΕ με θέμα «Καθυστέρηση
υποβολής δεδομένων και στοιχείων εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ – Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ
Ρυθμιστικής Περιόδου».
16. Την από 17.09.2014 επιστολή της ΡΑΕ (Ο-59595) προς τον ΑΔΜΗΕ σχετικά με το
Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων.
17. Τις από 19.09.2014, 30.09.2014 και 01.10.2014 επιστολές της ΡΑΕ (Ο-59616, Ο-59697 και Ο59708, αντίστοιχα) προς τον ΑΔΜΗΕ σχετικά με την αποστολή στοιχείων για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υπολογισμού του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου
(WACC).
18. Τα απαντητικά έγγραφα του ΑΔΜΗΕ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΡΑΕ Ι-188328 και Ι-188407) με
θέμα «Μελέτη WACC -στοιχεία».
19. Τα απαντητικά έγγραφα του ΑΔΜΗΕ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. I-185927, Ι-188714, Ι-188719) με
θέμα «Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων».
20. Το από 08.10.2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (Ι-188684) αναφορικά με πρόσθετα στοιχεία για το
έργο σύνδεσης «Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος» και για το έργο επέκτασης του δικτύου 400kV
στο Αλιβέρι.
21. Το από 08.10.2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (Ι-188730) με θέμα «Παράμετρος Π1 Υποανάκτηση του 2013».
22. Το από 09.10.2014 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ (Ι-188747) με θέμα «Υποβολή δεδομένων και
στοιχείων εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ».
23. Τα Δελτία Τύπου (Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2014) και την έκθεση «Η Ελληνική
Οικονομία, 17 Απριλίου 2014» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
24. Την 5η Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την Ελλάδα (IMF Country
Report No. 14/151), Ιούνιος 2014.
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25. Την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Economic Forecast - Spring 2014),
αναφορικά με την εξέλιξη βασικών μεγεθών των οικονομιών των Κρατών Μελών
(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee3_en.pdf).
26. Τις Οικονομικές Καταστάσεις 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
27. Την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 571/09.10.2014 «Χρήση εσόδων από τα Διασυνδετικά
Δικαιώματα για το έτος 2015».
28. 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 Ν.4001/2011(εφεξής «Νόμος»), 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.
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 3) 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 για την πρώτη εφαρμογή της Μεθοδολογίας, η διάρκεια της 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 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Μεθοδολογίας, ο Διαχειριστής οφείλει
να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των παραμέτρων του Απαιτούμενου Εσόδου κάθε
έτους. Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα υποβληθέντα από το Διαχειριστή στοιχεία, η ΡΑΕ καθορίζει
το Επιτρεπόμενο Έσοδο του Διαχειριστή για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου και το
Απαιτούμενο Έσοδο του πρώτου έτους της Ρυθμιστικής Περιόδου, μέχρι την 31η Οκτωβρίου του
προηγούμενου από την έναρξη της Ρυθμιστικής Περιόδου έτους.
Επειδή, στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για κάθε έτος της Ρυθμιστικής
Περιόδου 2015-2017 ζητήθηκαν από τον ΑΔΜΗΕ (σχετικά 12, 15, 16, 17) στοιχεία και εκτιμήσεις
των ανωτέρω παραμέτρων του Επιτρεπόμενου Εσόδου (ΑR).
Επειδή, o ΑΔΜΗΕ, αν και υπέβαλε στοιχεία αναφορικά με τον προσδιορισμό του
Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (σχετικά 14 και 18), καθώς και σχέδιο Ρυθμιστικού
Μητρώου Παγίων και επενδύσεων σε εξέλιξη για το 2013 και 2014, δεν υπέβαλε αναλυτικά και
επαρκώς τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με το σύνολο των παραμέτρων που συνθέτουν το
Επιτρεπόμενο και Απαιτούμενο Έσοδο.
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Επειδή, με στόχο την κατά το δυνατό εξομάλυνση των διακυμάνσεων του Επιτρεπόμενου Εσόδου
του Διαχειριστή εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου και, αντίστοιχα, των τιμολογίων των τελικών
καταναλωτών, εισήχθη με τη Μεθοδολογία ειδικός μηχανισμός εξομάλυνσης.
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, 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 στοιχεία, τόσο από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (σχετικό 23), όσο και από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) (σχετικά 24 και 25).

Β. Αναφορικά με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) του
ΕΣΜΗΕ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Μεθοδολογίας, ως Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ),
νοείται το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων του ΕΣΜΗΕ για κάθε έτος της Ρυθμιστικής
Περιόδου, υπολογιζόμενο ως άθροισμα: α) Της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού του
ΕΣΜΗΕ βάσει του Ρυθμιστικού Μητρώου Παγίων (ΡΜΠ), β) των επενδύσεων (σε εξέλιξη από
προηγούμενα έτη και των νέων επενδύσεων του συγκεκριμένου έτους) και γ) του κεφαλαίου
κίνησης.
Επειδή, σε σχέση με το ΡΜΠ, ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε ηλεκτρονικό αρχείο (σχετικό 19), ως
προσχέδιο (αναφορικά με το βαθμό ανάλυσης και την πληροφορία που περιέχει), του οποίου
εκκρεμεί η ολοκλήρωση. Το εν λόγω αρχείο πρόκειται να αποτελέσει το βασικό εργαλείο
παρακολούθησης των υφιστάμενων και νέων παγίων της ΡΠΒ, συμπεριλαμβανομένων και των
σχετικών αποσβέσεων των παγίων και της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής τους. Η δε ολοκλήρωσή
του είναι απαραίτητη πριν την έναρξη της υπό εξέτασης Ρυθμιστικής Περιόδου, προκειμένου να
καταγραφούν, διακριτά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Μεθοδολογία, τα υφιστάμενα και
νέα πάγια του Διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η ΡΑΕ έλαβε τα υποβληθέντα
στοιχεία ως ακριβή και αληθή, καθώς δεν είναι δυνατή η μονομερής επαλήθευση του αρχείου.
Επειδή, από το ανωτέρω αρχείο, η ΡΑΕ έλαβε υπ’ όψη της την αξία των παγίων με ημερομηνία
31.12.2013, ως την εναρκτήρια αναπόσβεστη αξία των παγίων του 2014. Συγκεκριμένα, στη
συνολική αξία των παγίων σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ (1.263,616 εκατ. €) δεν συμπεριλαμβάνεται
το αποτέλεσμα από: α) Την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων 31.12.2009 (υπεραξία),
και β) την απομείωση της αξίας των παγίων το 2012. Βάσει αυτών των στοιχείων και
παραδοχών, και μετά από μικρές διορθώσεις της ΡΑΕ (κυρίως λόγω ασυμφωνίας μεταξύ των
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υποβληθέντων στοιχείων), προκύπτει η αξία των παγίων στις 31.12.2013 ίση με 1.260,641
εκατ. €.
Επειδή, πέραν του ΡΜΠ και της αξίας παγίων στις 31.12.2013, όπως εκτιμήθηκε ανωτέρω,
λαμβάνονται υπ’ όψη οι επενδύσεις σε εξέλιξη για έργα ανάπτυξης του Συστήματος για τα έτη
2013 και 2014, ώστε να διαμορφωθεί η αρχική αξία της ΡΠΒ για το έτος 2015. Τα εν λόγω
στοιχεία υπεβλήθησαν από τον ΑΔΜΗΕ (σχετικό 22) και λαμβάνονται υπ’ όψη ως υποβλήθηκαν.
Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, οι επενδύσεις σε εξέλιξη για έργα ανάπτυξης του Συστήματος
για τα έτη 2013 και 2014 της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς και των λοιπών Διευθύνσεων
εκτιμώνται σε 72,164 και 123,351 εκατ. € αντίστοιχα. Από το ίδιο αρχείο του ΑΔΜΗΕ, για το
2014 προκύπτει εκτίμηση νέων επενδύσεων ύψους 67,777 εκατ. € (χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη
τα έργα της σύνδεσης Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και τα έργα
επέκτασης του δικτύου 400kV στο Αλιβέρι), καθώς και παγιοποιήσεις 16,591 εκατ. €.
Επειδή, βάσει της υπ’ αριθμ. 252/2014 Απόφασης ΡΑΕ, αναγνωρίζεται η μετατόπιση τμημάτων
υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς, λόγω κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου «Ιονία Οδός» και
του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), ως επένδυση που αφορά τα έτη 2014 και 2015
και, κατά συνέπεια, ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής (5,7 εκατ. €, βάσει του Σχεδίου ΔΠΑ
2015-2024), λαμβάνεται υπ’ όψη στις εκτιμήσεις της ΡΠΒ του ΕΣΜΗΕ για την εν λόγω
Ρυθμιστική Περίοδο ως εξής:
α) 2014: προστίθεται ποσό 1,2 εκατ. € ως νέα επένδυση.
β) 2015: συνυπολογίζεται ποσό 1,2 εκατ. € ως επένδυση σε εξέλιξη από προηγούμενο
έτος και ποσό 4,5 εκατ. €, που ήδη συμπεριλαμβάνεται στις επενδύσεις για έργα
ανάπτυξης στο υποβληθέν στη ΡΑΕ Σχέδιο ΔΠΑ 2015-2024.
Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συνολικές επενδύσεις σε εξέλιξη για έργα ανάπτυξης του
Συστήματος για τα έτη 2013 και 2014 που έχουν ληφθεί υπ’ όψη για τη διαμόρφωση της αρχικής
αξίας της ΡΠΒ για το έτος 2015 είναι οι εξής:
α) 2013: έργα σε εξέλιξη ύψους 72,164 εκατ. €.
β) 2014: έργα σε εξέλιξη ύψους 124,551 εκατ. €.
Επειδή, οι νέες επενδύσεις που συνυπολογίζονται στις εκτιμήσεις των απασχολούμενων
κεφαλαίων (ΡΠΒ) του ΕΣΜΗΕ για τη Ρυθμιστική Περίοδο περιλαμβάνουν για την τριετία 20152017: α) Έργα ανάπτυξης του Συστήματος βάσει του υποβληθέντος στη ΡΑΕ Σχεδίου ΔΠΑ 20152024, τα οποία περιλαμβάνονται ήδη στο εγκεκριμένο ΔΠΑ 2014-2023 και εμφανίζουν μικρές
μεταβολές συγκριτικά με αυτό (με την επιφύλαξη της έγκρισης του σχεδίου ΔΠΑ 2015-2024 από
τη ΡΑΕ και το γεγονός ότι τυχόν μεταβολή θα ληφθεί υπόψη κατά το σχετικό ετήσιο απολογισμό
που προβλέπει η Μεθοδολογία), και β) λοιπές επενδύσεις (επενδύσεις έργων συντήρησης και
εξοπλισμού επιτελικών Διευθύνσεων), πλην έργων ανάπτυξης Συστήματος, για τις οποίες, ελλείψει
στοιχείων από τον ΑΔΜΗΕ, θεωρήθηκε εύλογος προϋπολογισμός αξίας 8 εκατ. €, λαμβάνοντας
υπ’ όψη το μέσο όρο ανάλογων επενδύσεων κατά τα δύο (2) τελευταία έτη, καθώς και επιπλέον
εκτίμηση 2 εκατ. € για το 2017, για επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα εν όψει των
απαιτήσεων λόγω αναδιοργάνωσης της χονδρεμπορικής αγοράς (Target Model, π.χ. ανάπτυξη
αγοράς εξισορρόπησης/ Balancing Market). Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της τριετίας 20152017 ανέρχεται σε 736 εκατ. € και αναλύεται ως εξής για τα τρία (3) έτη:
α) 2015: 190,0 εκατ. €
β) 2016: 224,5 εκατ. €
γ) 2017: 321,5 εκατ. €
Επειδή, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, δεν κατέστη εφικτή η διακριτή απεικόνιση των
παραμέτρων των επενδύσεων σε εξέλιξη και της αξίας παγίων στον υπολογισμό της ΡΠΒ,
συνεπώς έγινε μία συνολική εκτίμηση για τις «Ακινητοποιήσεις έναρξης έτους» για τα έτη 2016
και 2017, λαμβάνοντας υπ’ όψη το σύνολο των επενδύσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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Επειδή, δεν υφίστανται από τα αρμόδια Υπουργεία οριστικά στοιχεία για πιθανές
χρηματοδοτήσεις ορισμένων έργων από ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια (ΕΣΠΑ), παρότι για κάποια
έργα, όπως η Διασύνδεση Κυκλάδων, η διαδικασία έγκρισης της συγχρηματοδότησης βρίσκεται
σε ώριμο στάδιο, κρίνεται εύλογη η υπόθεση διατήρησης του ύψους των επιχορηγήσεων (οι οποίες
αφαιρούνται από την αξία της ΡΠΒ) στο εγκριθέν για το έτος 2014 επίπεδο (σχετικό 9).
Επειδή, κρίνεται εύλογη η εκτίμηση του Κεφαλαίου Κίνησης, βασιζόμενη στο μέσο όρο των
αντίστοιχων τιμών των ετών 2013 (82 εκατ. €) και 2014 (97 εκατ. €) της υπ’ αριθμ. 195/2014
Απόφασης ΡΑΕ, ήτοι 90 εκατ. €.
Επειδή, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, η μέση τιμή της ΡΠΒ επί της οποίας υπολογίζεται
εύλογη απόδοση για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1 – Αξία Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης ΕΣΜΗΕ 2015-2017
(χιλ. €)

2014
Ακινητοποιήσεις έναρξης έτους

2015

1.332.805

1.341.782

Αξία παγίων 31.12 προηγούμενου
έτους

1.260.641

1.217.231

Αξία ακινητοποιήσεων σε εξέλιξη
31.12 προηγούμενου έτους

72.164

124.551

Επενδύσεις

68.977

Αποσύρσεις

Α. Ακινητοποιήσεις λήξης έτους
Β. Κεφάλαιο Κίνησης έτους
Γ. Επιχορηγήσεις - Συμμετοχές
Δ. Ετήσιες Αποσβέσεις

Απασχολούμενα Κεφάλαια
Έτους Α+Β-Γ-Δ
Μέση τιμή απασχολούμενων
κεφαλαίων (ΡΠΒ) ΕΣΜΗΕ

2016

2017

1.471.782

1.636.282

190.000

224.500

321.500

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

1.397.782
97.000
127.796

1.527.782
90.000
128.000

1.692.282
90.000
128.000

1.953.782
90.000
128.000

56.000

56.000

56.000

56.000

1.310.986

1.433.782

1.598.282

1.859.782

1.372.384
1.516.032
1.729.032

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί βασίζονται σε σειρά εκτιμήσεων
λόγω έλλειψης επαρκών και τεκμηριωμένων στοιχείων, η Μεθοδολογία προβλέπει την εκ των
υστέρων εκκαθάριση της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων (ΡΠΒ) βάσει των
επενδύσεων που υλοποιούνται και των παγίων που ενσωματώνονται τελικά στο ΡΜΠ,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τεκμηριωμένη σχετική εισήγηση του Διαχειριστή κατά τη διαδικασία
προσδιορισμού της παραμέτρου Π2 για το Απαιτούμενο Έσοδο.
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Γ. Αναφορικά με την απόδοση επί των απασχολούμενων
κεφαλαίων του ΕΣΜΗΕ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017
Επειδή, βάσει της Μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ
(άρθρο 10), η απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) υπολογίζεται βάσει του
Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου σε πραγματικούς όρους (WACCreal).
Επειδή, για τον ανωτέρω υπολογισμό, λαμβάνονται υπ’ όψη ονομαστικές τιμές για τις επιμέρους
παραμέτρους, που προσαρμόζονται βάσει εκτιμώμενου πληθωρισμού για να δώσουν μια τελική
τιμή κόστους κεφαλαίων σε πραγματικούς όρους, διακριτά για κάθε έτος της Ρυθμιστικής
Περιόδου.
Επειδή, η ΡΑΕ ανέθεσε στην εταιρεία συμβούλων Economic Consulting Associates (ECA) μελέτη
για το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου των Διαχειριστών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Η ΡΑΕ
έλαβε υπ’ όψη της τα αποτελέσματα της μελέτης της ECA που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του
2013 (σχετικό 8), αναφορικά με την εκτίμηση των παραμέτρων του Μεσοσταθμικού Κόστους
Κεφαλαίου για τους Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, κυρίως ως προς τις παραμέτρους εκείνες
για τις οποίες είναι αναγκαία η άντληση πληροφόρησης από τη διεθνή πρακτική, λόγω απουσίας
συγκρίσιμων / ομοειδών με το Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ εταιρειών στην Ελλάδα.
Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ στην εισήγηση που υπέβαλε (σχετικό 14) για τον υπολογισμό της απόδοσης
επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
Μεθοδολογία, έδωσε εκτιμήσεις για τις επιμέρους παραμέτρους βάσει μελέτης που ανέθεσε σε
Σύμβουλο, τα αποτελέσματα της οποίας για κάθε παράμετρο του Μεσοσταθμικού Κόστους
Κεφαλαίου έχουν συμπεριληφθεί στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2 – Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου ΕΣΜΗΕ βάσει της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ
ΑΔΜΗΕ - Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου

2015

2016

2017

Απόδοση χωρίς κίνδυνο (rf)

1,4%

1,4%

1,4%

Ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς (MRP)

5,0%

5,0%

5,0%

Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης (g)

27,1%

27,7%

32,6%

Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (βequity)

0,55

0,56

0,59

Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (Εquity Return)

4,2%

4,2%

4,4%

Ασφάλιστρο κινδύνου χώρας (CRP)
Κόστος Ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων
(re, post-tax)
Φορολογικός συντελεστής (t)

4,8%

4,0%

3,5%

9,0%

8,2%

7,9%

26,0%

26,0%

26%

12,2%

11,1%

10,7%

8,2%

6,9%

6,6%

11,1%

10,0%

9,3%

-0,1%

1,3%

1,3%

11,2%

8,6%

7,9%

Κόστος Ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (re, pre-tax)
Κόστος Δανειακών κεφαλαίων προ φόρων
(rd)
Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου προ
φόρων, σε ονομαστικές τιμές (WACCnominal)
Πληθωρισμός (i)

Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου προ
φόρων, σε πραγματικές τιμές
(WACCreal), σύμφωνα με την εισήγηση
του ΑΔΜΗΕ
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Επειδή, κατά την εξέταση της ανωτέρω εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, και λόγω, αφ’ ενός της μη
έγκαιρης υποβολής του τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου του Διαχειριστή για τη εν λόγω
Ρυθμιζόμενη Περίοδο, αφ’ ετέρου της καθυστέρησης στην υποβολή και ολοκλήρωση της
διαδικασίας έγκρισης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2015-2024, ζητήθηκε
επιπροσθέτως από τη ΡΑΕ (σχετικό 17) και υποβλήθηκε από το Διαχειριστή (σχετικό 18)
συνοπτική ανάλυση της εκτιμώμενης αξίας των δανείων του και του συνεπαγόμενου
χρηματοοικονομικού κόστους αυτών, τόσο βάσει απολογιστικών στοιχείων για το 2013, όσο και
βάσει εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δανειακών υποχρεώσεων σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο
της εταιρείας.
Επειδή, η ΡΑΕ θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη της όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό πάντοτε με
το ρόλο της ως εποπτεύουσα την εγχώρια αγορά ενέργειας, με βασική αρμοδιότητα
αναφορικά με τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες, την άσκηση κατάλληλης ρυθμιστικής
πολιτικής, ώστε να διασφαλίζονται με ισόρροπο τρόπο: α) Η άντληση νέων κεφαλαίων για τη
χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στα εθνικά δίκτυα, προκειμένου να προάγεται με
οικονομικά αποδοτικό τρόπο η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, η ανάπτυξη της
εγχώριας αγοράς ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, και β) η
προστασία των συμφερόντων των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη
διαφάνεια των τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από αυξήσεις των
ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς.
Επειδή, η ΡΑΕ κατά την εξέταση των παραμέτρων του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου
(WACC), και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της Μεθοδολογίας, έλαβε υπ’ όψη της
στοιχεία και εκτιμήσεις του ΔΝΤ (σχετικό 24), της Ε.Ε (σχετικό 25) και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (σχετικό
23), καθώς και πληροφόρηση για ιστορικές και τρέχουσες αξίες από αξιόπιστα διεθνή
πρακτορεία/βάσεις πληροφόρησης της πορείας βασικών μεγεθών των αγορών.
Επειδή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, καθώς και τις δύο προαναφερθείσες μελέτες
(Συμβούλου ECA και ΑΔΜΗΕ), εκτιμά το κόστος των Ιδίων και Δανειακών Κεφαλαίων βάσει
των παρακάτω παραδοχών:
α) Συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης (g): Συγκεκριμένα, ο δείκτης (Καθαρός
Δανεισμός/Σύνολο Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων) για το 2013 υπολογίζεται σε 0,29.
Βάσει αυτού και της εκτίμησης ότι η υλοποίηση των προγραμματισμένων για την
τριετία επενδύσεων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη από το
Διαχειριστή αύξηση των δανειακών του υποχρεώσεων, λαμβάνονται οι τιμές 0,30, 0,32
και 0,35 ως εύλογες τιμές της εν λόγω παραμέτρου για τα έτη 2015, 2016 και 2017,
αντίστοιχα.
β) Φορολογικός συντελεστής (t): λαμβάνεται η τιμή του συντελεστή φορολόγησης
ανωνύμων εταιρειών που είναι σε ισχύ κατά την έκδοση της απόφασης, ήτοι 26%.
γ) Πληθωρισμός (i): βάσει των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΔΤΚ) (σχετικό 23), αποτυπώνεται μια τάση για μετάβαση σε
πληθωρισμό (από αποπληθωρισμό σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές), τάση που
αποτυπώνεται και στην έκθεση του ΔΝΤ (σχετικό 24) και θα πρέπει να ληφθεί υπ’
όψη. Ειδικά για το 2015, δεδομένου ότι ο αποπληθωρισμός συνεχίζεται (σχετικό 23),
θεωρείται εύλογη μια χαμηλότερη εκτίμηση για το επίπεδο πληθωρισμού. Βάσει όλων
των ανωτέρω, κρίνονται εύλογες οι εξής εκτιμήσεις για τις τιμές πληθωρισμού: 0,2%,
1,1% και 1,3%, για τα έτη 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα.
δ) Κόστος δανειακών κεφαλαίων (rd): δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία λήψης
της παρούσας απόφασης δεν είχε προχωρήσει η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων
δανείων μέσω της σύναψης κοινοπρακτικού δανείου (αξίας 337 εκατ. ευρώ, σύμφωνα
με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 2013 του Διαχειριστή), η τιμή της εν
λόγω παραμέτρου προσδιορίστηκε βάσει των απολογιστικών στοιχείων των
υφιστάμενων δανείων του Διαχειριστή (απολογιστικά 2013 και εκτιμήσεις εννεαμήνου

-8-

2014), καθώς και εκτιμήσεων για τη διάρθρωση των δανειακών κεφαλαίων του την
επόμενη τριετία. Ως εύλογη εκτίμηση του δείκτη «χρηματοοικονομικό κόστος προς
υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων» (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων, ως
μέσος όρος αρχής και τέλος έτους) κρίνεται η τιμή 6,5% και για τα τρία (3) έτη της
Ρυθμιστικής Περιόδου.
ε) Κόστος ιδίων κεφαλαίων (re): η εν λόγω παράμετρος προκύπτει βάσει των τιμών
των παρακάτω επιμέρους παραμέτρων και διαμορφώνεται (σε προ-φόρων βάση):
9,7%, 9,8% και 9,9% για τα έτη 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα.
στ) Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (rf): υπολογίζεται βάσει της απόδοσης του
γερμανικού 10-ετούς κρατικού ομολόγου, σύμφωνα με έγκυρες διεθνείς πηγές παροχής
τρεχουσών και ιστορικών τιμών (ενδεικτικά: Bloomberg), που έχει τη χαμηλότερη
απόδοση μεταξύ των ομολόγων κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Δεδομένης της έντονα
πτωτικής πορείας που παρουσιάζουν τα κρατικά ομόλογα μέσα στην τελευταία
δεκαετία, και βάσει εκτιμήσεων για σταθεροποίηση των σχετικών αποδόσεων, κρίνεται
εύλογη η τιμή σύμφωνα με τις αποδόσεις της τρέχουσας περιόδου (1%).
ζ) Συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα: λαμβάνονται υπ’ όψη τα
αποτελέσματα της μελέτης της ECA, για τις τιμές equity beta (βequity) και asset beta
(βasset) σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Ορίζεται τιμή για το βasset 0,38 και για το
βequity 0,58. Βάσει των εκτιμήσεων gearing της ΡΑΕ (0,30 - 0,32 -0,35 για τα τρία έτη
αντίστοιχα), η τιμή της παραμέτρου βequity διαμορφώνεται σε 0,54 - 0,56 - 0,58 για τα
έτη 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα.
η) Ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς (MRP): λαμβάνεται τιμή 4% βάσει της μελέτης της
ΕCA, δεδομένου ότι στη νέα μεθοδολογία ΕΣΜΗΕ προστίθεται και η απόδοση από το
ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας (CRP), παράμετρος που συνολικά αυξάνει την όποια
απόδοση προκύπτει από το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων Capital Asset
Pricing Model (CAPM).
θ) Ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας (CRP): Βάσει έγκυρων διεθνών πηγών παροχής
πληροφόρησης (όπως χρησιμοποιούνται και για την παράμετρο «απόδοση επένδυσης
χωρίς κίνδυνο (rf)»), λαμβάνεται υπ’ όψη τιμή ίση με 4%. Παρόλο που συγκυριακά οι
πρόσφατες και τρέχουσες τιμές της παραμέτρου εμφανίζουν αυξημένες τιμές, η ΡΑΕ
έλαβε υπόψη της μια μακροπρόθεσμη εκτίμηση, βασισμένη στην παρατηρούμενη τάση
βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, γεγονός που θα επιτρέψει περαιτέρω
σημαντική μείωση της τιμής της εν λόγω παραμέτρου, όπως αυτή καταγράφεται τα δύο
τελευταία έτη.
Επειδή, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, η απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων
(ΡΠΒ) του ΕΣΜΗΕ για τα τρία (3) έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου 2015 έως και 2017
διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 3 - Εγκεκριμένο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου ΕΣΜΗΕ
ΡΑΕ - Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου

2015

2016

2017

Απόδοση χωρίς κίνδυνο (rf)

1,0%

1,0%

1,0%

Ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς (MRP)
Συντελεστής συστηματικού κινδύνου
(asset beta)
Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης
(g)
Συντελεστής συστηματικού κινδύνου
(βequity)
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (Εquity
Return)
Ασφάλιστρο κινδύνου χώρας (CRP)
Κόστος Ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων
(re, post-tax)
Φορολογικός συντελεστής (t)
Κόστος Ιδίων κεφαλαίων προ φόρων
(re, pre-tax)
Κόστος Δανειακών κεφαλαίων προ
φόρων (rd)
Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου προ
φόρων, σε ονομαστικές τιμές
(WACCnominal)
Πληθωρισμός (i)

4,0%

4,0%

4,0%

0,38

0,38

0,38

30%

32%

35%

0,54

0,56

0,58

3,2%

3,2%

3,3%

4,0%

4,0%

4,0%

7,2%

7,2%

7,3%

26%

26%

26%

9,7%

9,8%

9,9%

6,5%

6,5%

6,5%

8,7%

8,7%

8,7%

0,2%

1,1%

1,3%

8,5%

7,5%

7,3%

43%

47%

54%

Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου
προ φόρων, σε πραγματικές τιμές
(WACCreal), που αναγνωρίζει η
ΡΑΕ
Συντελεστής Δανειακών προς Ίδια
Κεφάλαια
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Δ. Αναφορικά με τις Λειτουργικές Δαπάνες του ΑΔΜΗΕ για τη
Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Μεθοδολογίας, ως Λειτουργικές Δαπάνες νοούνται οι
εύλογες δαπάνες του Διαχειριστή για τη λειτουργία και συντήρηση του ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο
επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο, καθώς και για τη λειτουργία της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη τη διατήρηση των
λειτουργικών δαπανών στο επίπεδο που εγκρίθηκε για το έτος 2014 (σχετικό 9), με
αναπροσαρμογή της αξίας αυτών βάσει του εκτιμώμενου πληθωρισμού για τα έτη 2016 και 2017,
με έτος βάσης το 2015. Συνεπώς, το ποσό των λειτουργικών δαπανών διαμορφώνεται για κάθε
έτος ως εξής:
α) 2015: 82 εκατ. €
β) 2016: 81,108 εκατ. €
γ) 2017: 80,067 εκατ. €

Ε. Αναφορικά με τις Αποσβέσεις (Dep) του ΕΣΜΗΕ για τη
Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Μεθοδολογίας, οι αποσβέσεις των παγίων που προϋπήρχαν
της έναρξης εφαρμογής της Μεθοδολογίας, υπολογίζονται βάσει της υπολειπόμενης διάρκειας
ζωής τους, όπως αυτή προκύπτει από το Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ), ενώ για όσα
ενταχθούν στο ΡΜΠ μετά την έναρξη της Ρυθμιστικής Περιόδου (1.1.2015), για τον υπολογισμό
των αποσβέσεων με βάση τη σταθερή μέθοδο, λαμβάνεται υπ’ όψη η οικονομική ζωή των παγίων.
Επειδή, δεν ήταν διαθέσιμες στη ΡΑΕ εκτιμήσεις των αποσβέσεων υφιστάμενων και νέων παγίων
για την περίοδο 2015-2017.
Επειδή, εκκρεμεί η ολοκλήρωση επεξεργασίας του υποβληθέντος ΡΜΠ σε συνεργασία με τον
ΑΔΜΗΕ και της χρήσης του ως ρυθμιστικού εργαλείου παρακολούθησης των υφιστάμενων και
νέων παγίων και κατόπιν ελέγχου αυτού από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Για το λόγο αυτό, δεν
ήταν διαθέσιμη η πληροφορία σχετικά με την υπολειπόμενη διάρκειας ζωής των υφιστάμενων
παγίων του ΕΣΜΗΕ και κατ΄επέκταση των αποσβέσεων ανά έτος της ρυθμιστικής περιόδου.
Επειδή, από τις νέες επενδύσεις που προβλέπονται στο ΔΠΑ (σχετικά 4, 5) δεν προκύπτει ο
χρονισμός ηλέκτρισης των νέων έργων, και επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης και των
σχετικών αποσβέσεων κατά την τριετία 2015-2017.
Επειδή, ελλείψει των ως άνω στοιχείων, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη τη διατήρηση των
προϋπολογισθέντων αποσβέσεων στο επίπεδο που εγκρίθηκε για το έτος 2014 (σχετικό 9), με
αναπροσαρμογή βάσει του εκτιμώμενου πληθωρισμού του έτους βάσης (2015). Συνεπώς, το ποσό
των αποσβέσεων διαμορφώνεται για κάθε έτος ως εξής:
α) 2015: 56 εκατ. €
β) 2016: 55,391 εκατ. €
γ) 2017: 54,680 εκατ. €
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ΣΤ. Αναφορικά με την Πρόσθετη Απόδοση Επενδύσεων
Επειδή, για συγκεκριμένα έργα που έχουν χαρακτηριστεί στο εγκεκριμένο ΔΠΑ ως Έργα
Μείζονος Σημασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 229 του ΚΔΕΣΜΗΕ,
και μεταβατικά στο άρθρο 14 παρ. 5 της Μεθοδολογίας, δύναται να παρέχεται πρόσθετη απόδοση
πέραν αυτής που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 10 της Μεθοδολογίας, η οποία να λαμβάνει
τιμές από 1% έως και 2,5%. Δεδομένου ότι, μέχρι τη λήψη της παρούσας απόφασης, δεν έχει
χαρακτηριστεί κάποιο έργο ως Έργο Μείζονος Σημασίας, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη στον
υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου πρόσθετη απόδοση.

Ζ. Αναφορικά με το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) του ΕΣΜΗΕ για τη
Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017
Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων, οι τιμές των παραμέτρων του Επιτρεπόμενου
Εσόδου του ΕΣΜΗΕ που θεωρούνται εύλογες για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 4 – Επιτρεπόμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ για την Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017
(έτος βάσης 2015, €)

2015

2016

2017

82.000.000
56.000.000
138.000.000

81.107.814
55.390.702
136.498.516

80.066.944
54.679.864
134.746.808

Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ)
Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
(πραγματικό προ φόρων επιτόκιο για
2015 - 2017, ονομαστικό προ-φόρων
για 2014)
Απόδοση Ρυθμιζόμενης
Περιουσιακής Βάσης (R)

1.372.384.395

1.516.032.395

1.729.032.395

8,5%

7,5%

7,3%

116.652.674

113.702.430

126.219.365

Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR)

254.652.674

250.200.946

260.966.173

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες (Ο)
Ετήσιες Αποσβέσεις (Dep)
Σύνολο Δαπανών Εκμετάλλευσης

Επειδή, οι διακυμάνσεις μεταξύ του Επιτρεπόμενου Εσόδου κάθε έτους δεν είναι σημαντικές,
κρίνεται εύλογο να μην εφαρμοστεί η διαδικασία εξομάλυνσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.
2 της Μεθοδολογίας εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου 2015-2017, αλλά οποιαδήποτε προσαρμογή
να επιτευχθεί μέσω του ετήσιου Απαιτούμενου Εσόδου, προς εξομάλυνση των επιπτώσεων στους
τελικούς χρήστες του Συστήματος.

Η. Αναφορικά με την Έκτακτη Αναθεώρηση του Επιτρεπόμενου
Εσόδου του Διαχειριστή
Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το άρθρο 13 της Μεθοδολογίας, δύναται να προβεί
σε έκτακτη αναθεώρηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου, μετά από αίτημα του Διαχειριστή, εφόσον
«…έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα οικονομικά, νομικά ή πραγματικά δεδομένα που είχαν
ληφθεί υπ’ όψη κατά την έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου» και συντρέχουν συνθήκες που
επαρκώς μπορούν να τεκμηριωθούν ως προς την επίπτωσή τους, τόσο για την ομαλή και εύρυθμη
λειτουργία του Διαχειριστή, όσο και για το όφελος των χρηστών του Συστήματος. Ειδικότερα,
ενδεχόμενοι λόγοι αναθεώρησης του Επιτρεπόμενου Εσόδου περιλαμβάνουν ενδεικτικά: α)
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Σημαντικές μεταβολές στις λειτουργικές δαπάνες του ΑΔΜΗΕ, λόγω νομικών ή άλλων
υποχρεώσεων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
εταιρείας ή αναδιοργάνωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, β) χαρακτηρισμός έργου
ως Μείζονος Σημασίας, το οποίο, σε εφαρμογή των ειδικότερων προβλέψεων της Μεθοδολογίας
αναφορικά με την απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων, θα οδηγούσε σε απολογιστικές
εκκαθαρίσεις (τακτοποιήσεις σε σχέση με την απόδοση και τις αποσβέσεις που εγκρίθηκαν για
προηγούμενα έτη), γ) χρηματοδότηση έργου από ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια (ΕΣΠΑ), στο
βαθμό που θα επηρέαζε την αξία της ΡΠΒ.

Θ. Αναφορικά με το Απαιτούμενο Έσοδο (RR) του Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ για το έτος 2015
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
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 του ΕΣΜΗΕ για το 2015 διαμορφώνεται βάσει των ακόλουθων παραδοχών για κάθε μια
παράμετρο διακριτά:

1. (AR) Επιτρεπόμενο Έσοδο
Επειδή, το Επιτρεπόμενο Έσοδο για το έτος 2015 ανέρχεται σε 254.652.674 €.

2. (Κ) Κόστος έργων ΕΣΜΗΕ που υλοποιούνται με χρηματοδότηση τρίτων
Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 155/2012 Απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 6) και
βάσει στοιχείων από τον ΑΔΜΗΕ (σχετικό 20), το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος»
πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2015, οπότε και θα οριστικοποιηθεί το τελικό κόστος
κατασκευής του έργου (το οποίο, κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης, εκτιμάται σε 83 εκατ.
€). Το μέρος του κόστους αυτού που δεν θα καλυφθεί από σχετικές συμβάσεις σύνδεσης,
πρόκειται να συνυπολογιστεί στην παράμετρο Κ, προκειμένου να επιβαρύνει το Απαιτούμενο
Έσοδο, μετά από νέα απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τον επιμερισμό αυτού από 1 έως και 3 έτη.
Επειδή, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΡΑΕ κατά την έκδοση της παρούσας
απόφασης, δεν προκύπτει λόγος συνυπολογισμού κάποιας τιμής για τη συγκεκριμένη παράμετρο
για το έτος 2015 και, ως εκ τούτου, λαμβάνεται μηδενική τιμή.

3. (Π1) Ποσό εκκαθάρισης λόγω υποανάκτησης - υπερανάκτησης του
Απαιτούμενου Εσόδου
Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 195/2014 Απόφασή της, και για λόγους εξομάλυνσης και
αποφυγής σημαντικών διακυμάνσεων στις χρεώσεις των χρηστών, είχε συνυπολογίσει στο
Απαιτούμενο Έσοδο 2014, μαζί με το οριστικό μέγεθος της υπερανάκτησης 2012 και εκτίμηση της
υποανάκτησης 2013 (σχετικό 9).
Επειδή, βάσει του μεγέθους που τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία (σχετικό
21) για την υποανάκτηση των εσόδων κατά το έτος 2013, ποσό 13.135.913 εκατ. €, λαμβάνεται
υπ’ όψη προς τακτοποίηση η διαφορά 2.057 €.
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4. (Π2) Ποσό εκκαθάρισης λόγω αποκλίσεων ως προς τις αποσβέσεις και την
απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων & Ποσό εκκαθάρισης
Λειτουργικών Δαπανών (βάσει της ισχύουσας μεθοδολογίας κατά το έτος
2013)
Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Μεθοδολογίας σχετικά με την
τακτοποίηση των προϋπολογιζόμενων επενδύσεων του έτους 2013, απαιτείται τεκμηριωμένη
εισήγηση για τον καθορισμό της παραμέτρου Π2. Η εν λόγω εισήγηση θα έπρεπε να αφορά την
παροχή αναλυτικών στοιχείων τόσο για τις νέες επενδύσεις, όσο και για τις επενδύσεις σε εξέλιξη,
που από κοινού διαμόρφωσαν τη ΡΠΒ για το έτος 2013, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ
1016/2012 (σχετικό 7).
Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας κατά
την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο, ο υπολογισμός των εκκαθαρίσεων του Απαιτούμενου Εσόδου
αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες ετών, πριν την εφαρμογή της Μεθοδολογίας, θα πρέπει να
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα μεθοδολογία κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για τα έτη αυτά.
Ως εκ τούτου, η εκκαθάριση των λειτουργικών δαπανών του 2013, βάσει των απολογιστικών
μεγεθών που όφειλε να υποβάλει ο ΑΔΜΗΕ, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα
μεθοδολογία κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης, λαμβάνοντας υπ’ όψη το αποδεκτό
όριο απόκλισης +/- 3% του προϋπολογισμού (στο σύνολο ή μέρος της υπερβάλλουσας
απόκλισης).
Επειδή, κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν είχαν υποβληθεί αναλυτικά και πλήρως
τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με τα απολογιστικά μεγέθη των επενδύσεων -νέων και σε
εξέλιξη- των αποσβέσεων και των λειτουργικών δαπανών του έτους 2013, προκειμένου αυτά να
συνυπολογιστούν στο Απαιτούμενο Έσοδο 2015, η σχετική διαδικασία εκκαθάρισης μετατίθεται
στο πλαίσιο έκδοσης της απόφασης για το Απαιτούμενο Έσοδο 2016, εφ’ όσον τα στοιχεία αυτά
υποβληθούν στη ΡΑΕ.
Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω, η τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου είναι μηδενική.

5. (Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά Δικαιώματα
Επειδή, βάσει της υπ’ αριθ. 571/09.10.2014 Απόφασης ΡΑΕ (σχετικό 27), ποσό 24.954.264,17 €
χρησιμοποιείται για τη μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή για το έτος 2015.

6. (Π4) Έσοδα συμμετοχής στο Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ITC) για τη συνιστώσα των
υποδομών
Επειδή, βάσει των στοιχείων που υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ (σχετικό 13), ποσό 592.205,31 €, που
αφορά το εν λόγω έσοδο του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2012 έως και 2014 (μέχρι και 31.07.2014),
λαμβάνεται υπ’ όψη για την εν λόγω παράμετρο.

7. (Π5) Έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες
Επειδή, δεν υπήρχαν στη διάθεση της ΡΑΕ στοιχεία αναφορικά με την παράμετρο αυτή, τόσο
προϋπολογιστικά για το 2015 (είτε ως προς την εκτίμηση του μεγέθους του εσόδου για το έτος
αυτό, είτε για την αναλογία των λειτουργικών δαπανών και απασχολούμενων κεφαλαίων των
δραστηριοτήτων αυτών κατά την ίδια περίοδο), όσο και απολογιστικά για το 2013, για λόγους
εκκαθάρισης σε σχέση με την εκτίμηση που συμπεριλήφθηκε στην Απόφαση ΡΑΕ για το
Απαιτούμενο Έσοδο για το έτος 2013 (σχετικό 7), κρίνεται εύλογο να ληφθεί ως εκτίμηση για το
έτος 2015 το ποσό των 14.000.000 €, βάσει αντίστοιχης εκτίμησης που έγινε δεκτή στο πλαίσιο
της υπ’ αριθμ. 195/2014 Απόφασης ΡΑΕ. Η σχετική διαδικασία εκκαθάρισης για το έσοδο του
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2013 μετατίθεται στο πλαίσιο έκδοσης της απόφασης για το Απαιτούμενο Έσοδο 2016, εφόσον τα
στοιχεία αυτά υποβληθούν στη ΡΑΕ.
Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων, οι τιμές των παραμέτρων του Απαιτούμενου Εσόδου
του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το 2015 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 5 – Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το 2015

€

(AR) Επιτρεπόμενο Έσοδο
(Κ) Κόστος Έργων με χρηματοδότηση τρίτων
(Π1)Υποανάκτηση (+) / Υπερανάκτηση (-)
(Π2) Εκκαθάριση αποσβέσεων, απόδοσης και λειτουργικών
δαπανών προηγούμενων ετών
(Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά Δικαιώματα
(Π4) Έσοδα συμμετοχής στον Μηχανισμό Αντιστάθμισης
μεταξύ Διαχειριστών (ΙΤC)
(Π5) Έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες

254.652.674
0
2.057

Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 2015 (RR)

215.108.262

0
-24.954.264
-592.205
-14.000.000

Αποφασίζει :
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 140 παράγραφος 3 του ν.4001/2011 και το
Κεφάλαιο 59 του ΚΔΕΣΜΗΕ:
1. Εγκρίνει το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, ως ακολούθως:

Επιτρεπόμενο Έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ 2015-2017 (€)
2015

254.652.674

2016

250.200.946

2017

260.966.173

2. Εγκρίνει ως Απαιτούμενο Έσοδο για το έτος 2015 το ποσό των 215.108.262 €.
3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 09.10.2014
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
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