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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 377/2010 

Προϋπολογισµός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις 
Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς για το έτος 2011 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22η ∆εκεµβρίου 2010 και 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999) όπως ισχύει. 

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 Κεφάλαιο 60 και το Άρθρο 272 όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45/1999), και 
ειδικότερα την παρ. 4 του Άρθρου 20. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6.6 του Καν. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το 
Παράρτηµα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ∆ιαχείριση της Συµφόρησης των 
διασυνδέσεων (Congestion Management Guidelines). 

5. Την από 23.06.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
(∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/1386,1417,1429/οικ.13795, ΦΕΚ Β' 1321/03.07.2009) και την από 
04.06.2009 σχετική Γνωµοδότηση της ΡΑΕ (177/2009) για τον Προϋπολογισµό Ετησίου 
Κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 
Πελατών για το έτος 2009.  

6. Την από 15.6.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής (∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/609/οικ.12311, ΦΕΚ Β' 947/30.06.2010), την από 15.12.2009 
σχετική Γνωµοδότηση της ΡΑΕ (501/2009) «Προϋπολογισµός Ετήσιου Κόστους και 
Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς για το έτος 2010» και την από 
30.12.2009 σχετική Γνωµοδότηση της ΡΑΕ (510/2009 ) «Προϋπολογισµός Ετησίου Κόστους 
και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος Μεταφοράς για το έτος 2010». 

7. Την από 19.07.2010 επιστολή της ΡΑΕ (ΡΑΕ Ο-42269) προς ∆ΕΗ Α.Ε. και ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. 
σχετικά µε τον Προγραµµατισµό έγκαιρης έκδοσης σχετικών αποφάσεων για τις ρυθµιζόµενες 
χρεώσεις 2011. 

ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΙΔΞ-Θ



 - 2 - 

8. Τον Ετήσιο Απολογισµό 2009 της ∆ΕΗ Α.Ε. όπως αυτός δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
∆ΕΗ. 

9. Τα µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-125592, Ι-126196, Ι-126371, Ι-127545, Ι-128094 έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού και Απόδοσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ Α.Ε. που περιλαµβάνουν 
εκτιµήσεις και επεξηγήσεις των παραµέτρων για τον υπολογισµό του Ετήσιου Ανταλλάγµατος 
που οφείλει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος στον Κάτοχο του Συστήµατος.  

10. Την από 29.11.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής (∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.18/1714/21182) περί έγκρισης της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014. 

11. Το από 22.11.2010 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον ∆ΕΣΜΗΕ µε θέµα «ΧΧΣ 
2009 (ΥΤ-∆ίκτυο)» και µε αρ. πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-129558. 

12. Την από 09.12.2010 Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ. αριθµ. 371/2010 «Για τη χρήση εσόδων από τα 
∆ιασυνδετικά ∆ικαιώµατα». 

13. Την από 04.06.2009 Απόφαση της ΡΑΕ (1332/2009) που εγκρίνει την Μεθοδολογία – 
Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος Πελατών ∆ικτύου ∆ιανοµής (ΦΕΚ B΄ 
1460/20.07.2009) όπως τροποποιήθηκε µε την από 09.12.2010 Απόφαση της ΡΑΕ 2215/2010. 

σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, για την έγκριση του προϋπολογισµού του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης 
του Συστήµατος από τον αρµόδιο Υπουργό απαιτείται η γνώµη της ΡΑΕ κατόπιν υποβολής της 
προϋπολογιστικής έκθεσης που υποβάλει ο ∆ΕΣΜΗΕ (Μελέτη Προϋπολογισµού Ετησίου 
Κόστους Συστήµατος και Μοναδιαίων Χρεώσεων Συστήµατος). 

Επειδή, για την έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις, η 
ΡΑΕ κοινοποίησε στους αρµόδιους φορείς χρονοδιάγραµµα (σχετικό 7) όπου συνοψίζονταν οι 
απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των χρεώσεων αυτών, ο υπεύθυνος φορέας και οι 
καταληκτικές ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των ενεργειών αυτών.   

Επειδή, οι προβλεπόµενες στον Κώδικα σχετικές προθεσµίες έχουν µεν παρέλθει (άρθρο 310), 
πλην όµως συνεχίζει να υφίσταται η ανάγκη έγκαιρης έκδοσης των απαραίτητων αποφάσεων για 
την εφαρµογή των χρεώσεων από 1 Ιανουαρίου 2011. Συνεπώς, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της δέσµιας 
αρµοδιότητας που έχει να ελέγχει τα δεδοµένα της αγοράς και να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, 
κρίνει σκόπιµο να προχωρήσει στον υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων 
Χρήσης Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη  τα διαθέσιµα σε αυτήν έως σήµερα στοιχεία, παρά το 
γεγονός της µη υποβολής της ως άνω Μελέτης του ∆ΕΣΜΗΕ, και δη ένεκα της παρόδου των 
προβλεποµένων στo άρθρο 310 του Κ∆Σ&ΣΗΕ προθεσµιών.  

Αναφορικά µε την αίτηση της ∆ΕΗ για το Ετήσιο Αντάλλαγµα της 
Μεταφοράς για το 2011 

Επειδή, σύµφωνα µε υποβληθέντα προς τη ΡΑΕ στοιχεία (υπ’ αρ. 9 σχετικά έγγραφα), η 
∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Απόδοσης Μεταφοράς της ∆ΕΗ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
308 του Κ∆Σ&ΣΗΕ, αιτείται τις παραµέτρους υπολογισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για το 
2011 µε τα αντίστοιχα µεγέθη αυτών.  Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, ο 
προϋπολογισµός για τους παράγοντες υπολογισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για το 2011, 
όπως αυτός υποβλήθηκε από τη ∆ΕΗ, έχει ως εξής: 

• H µέση τιµή του συνόλου των απασχολουµένων µακροχρονίων, ιδίων και ξένων, 
κεφαλαίων της ∆ΕΗ Α.Ε. που παραχωρούνται στη δραστηριότητα της µεταφοράς (V-D) 
προϋπολογίστηκε σε € 1.740,254 εκ. ( Κεφαλαιακή Παραχώρηση31.12.2010 = € 1.702,315 εκ 
και η Κεφαλαιακή Παραχώρηση31.12.2011 € 1.778,193 εκ.) . 
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• Ετήσιες αποσβέσεις στοιχείων του παγίου ενεργητικού της Μεταφοράς (Α): € 56,273 εκ. 

• Ετήσιες Λειτουργικές ∆απάνες Μεταφοράς (Ο): € 83,870 εκ. 

Αναφορικά µε τα απασχολούµενα κεφάλαια, τις προβλεπόµενες 
επενδύσεις Μεταφοράς και τις αποσβέσεις για το 2011  

Επειδή, η εκτίµηση των απασχολούµενων κεφαλαίων (V-D) έγινε βάσει παραδοχών στον 
υπολογισµό της κεφαλαιακής παραχώρησης, λαµβάνοντας υπόψη τη µέση τιµή των εκτιµήσεων 
για το 2010 και το 2011.  

Επειδή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η ∆ΕΗ προέβη στην αναπροσαρµογή των εν 
λειτουργία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιµητών. Το 
αποτέλεσµα της αναπροσαρµογής οδήγησε σε σηµαντική αύξηση της κεφαλαιακής παραχώρησης 
του Συστήµατος Μεταφοράς για το 2009 (από € 1.350 εκ το 2008 σε € 1.670 εκ για το 2009), και 
κατ’ επέκταση και για τις εκτιµήσεις του 2010 (€ 1.702 εκ) και 2011 (€ 1.778 εκ).  Η προηγούµενη 
αναπροσαρµογή είχε διενεργηθεί µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2004.   

Επειδή, στα απασχολούµενα κεφάλαια (κεφαλαιακή παραχώρηση) που µέχρι σήµερα 
χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού για την απόδοση που οφείλει ο ∆ιαχειριστής στον Κύριο 
του Συστήµατος, λαµβάνεται υπόψη και η υπεραξία που προκύπτει λόγω της αναπροσαρµογής 
των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΗ Α.Ε . Το γεγονός αυτό και µόνο θα είχε 
σηµαντική επίπτωση στις τελικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους χρήστες του Συστήµατος 
Μεταφοράς, χωρίς όµως αυτό να δικαιολογείται, λαµβάνοντας υπόψη τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
στον καταναλωτή, ο οποίος συνεχίζει να εξυπηρετείται από τα ίδια πάγια, ανεξαρτήτως της 
λογιστικής αποτίµησης της αξίας τους. Συνεπώς, και για λόγους προστασίας του καταναλωτή από 
σηµαντικές και µη γραµµικές µεταβολές των χρεώσεων που αφορούν τις δραστηριότητες παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας, και δη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ να ελέγχει και να ρυθµίζει 
τα δεδοµένα της αγοράς επί τη βάσει του κοινοτικού κεκτηµένου της «άσκησης ρυθµιστικής 
πολιτικής», η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο όπως, στις εκτιµήσεις των απασχολούµενων κεφαλαίων της 
δραστηριότητας της Μεταφοράς για το 2010 και 2011, να µη συνυπολογιστεί η υπεραξία που 
εµφανίζεται στις λογιστικά διαχωρισµένες καταστάσεις και συγκεκριµένα στον πίνακα 
υπολογισµού της κεφαλαιακής παραχώρησης της δραστηριότητας για το 2009, ύψους € 340,463 
εκ.  

Επειδή, η αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων έχει επίπτωση στον υπολογισµό των 
αποσβέσεων.  Λόγω της µη αποδοχής για ρυθµιστικούς λόγους της αναπροσαρµογής της αξίας 
των παγίων, η ΡΑΕ προτείνει να γίνει επανεκτίµηση στις αποσβέσεις των παγίων της 
δραστηριότητας Μεταφοράς. Ως βάση για τον υπολογισµό λήφθηκε η αξία των αποσβέσεων το 
2009, πριν την αναπροσαρµογή των παγίων. Στην βάση αυτή προστέθηκαν εκτιµήσεις για τις 
αποσβέσεις των επενδύσεων του 2010 και 2011. Ως εκ τούτου, το ύψος των αποδεκτών για τη 
ΡΑΕ αποσβέσεων για το 2010 ανέρχεται σε € 72,683 εκ και για το 2011 σε € 74,646 εκ.  

Επειδή, µε το υπ’αριθµ. Ι-126196/10.11.2010 έγγραφο της ∆ΕΗ υποβλήθηκαν αναλυτικά στοιχεία 
σχετικά µε τις προϋπολογισθείσες δαπάνες του 2011 για τις νέες επενδύσεις της Μεταφοράς. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπ’αριθµ Ι-128094/03.12.2010 εγγράφου της ∆ΕΗ, ο 
προϋπολογισµός των επενδύσεων της Μεταφοράς για το 2011 µειώθηκε µετά από σχετική 
απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΗ Α.Ε. και πλέον ανέρχεται σε €136,32 εκ. χωρίς να δοθεί εκ νέου 
αναλυτικό πρόγραµµα δαπανών ανά έργο. Το ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω ως εξής:  

• επενδύσεις για νέα έργα ανάπτυξης του Συστήµατος: €121,65 εκ.  

• επενδύσεις σε λοιπό εξοπλισµό Μεταφοράς (για αντικαταστάσεις, κλπ): €14,415εκ.   

• εξοπλισµός υποστήριξης της Μεταφοράς: € 0,255 εκ. 

Επειδή, από τον έλεγχο που έγινε στα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε το υπ’αριθµ. Ι-126196/ 
10.11.2010 έγγραφο της ∆ΕΗ, και αφού έγινε αναλογική προσαρµογή των προϋπολογισµών των 
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νέων έργων Συστήµατος ώστε συνολικά να ανταποκρίνονται στον αναθεωρηµένο προϋπολογισµό 
των €121,65 εκ, διαπιστώθηκε ότι περιλαµβάνονται και τα εξής:  

• έργα συνολικού προϋπολογισµού δαπανών για το 2011 €965.916, τα οποία 
κατασκευάζει η ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς για λογαριασµό της ∆ιανοµής, 
τα οποία δεν πρέπει να περιλαµβάνονται στις επενδύσεις της Μεταφοράς, αλλά να 
λαµβάνονται υπόψη στο Ετήσιο Κόστος ∆ικτύου ∆ιανοµής 

• δαπάνες συνολικού προϋπολογισµού για το 2011 €21.978.549 για το έργο «Ν.Μάκρη 
- Πολυπόταµος και δίκτυο ΥΤ Νότιας Εύβοιας», το οποίο είναι έργο επέκτασης του 
Συστήµατος για την σύνδεση Χρηστών και έχει χαρακτηριστεί στην εγκεκριµένη 
ΜΑΣΜ 2010-2014 ως έργο γενικότερης οικονοµικής σηµασίας για τη χώρα, και το 
κόστος του, στο βαθµό που δεν θα έχει ανακτηθεί από καταβολές των Χρηστών µέχρι 
την θέση του σε λειτουργία, θα ανακτάται µέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος 
µετά την θέση του σε λειτουργία, σύµφωνα µε το άρθρο 272 (παρ.3 β) του Κ∆ΣΣΗΕ  

• δαπάνες συνολικού προϋπολογισµού για το 2011 €38.513.923 που σχετίζονται µε 
έργα για τη σύνδεση νέας παραγωγής της ∆ΕΗ (π.χ. σύνδεση ΚΥΤ Αλιβερίου, 
εξοπλισµός για ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου, Μεγαλόπολης, Λάρυµνας, Αλιβερίου κ.α.), 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ΜΑΣΜ 2010-2014 

• δαπάνες συνολικού προϋπολογισµού για το 2011 €39.587, για έργα που εξυπηρετούν 
τη σύνδεση παραγωγών ΑΠΕ και συνεπώς αποτελούν έργα επέκτασης του 
Συστήµατος.), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη ΜΑΣΜ 2010-2014  

• δαπάνες συνολικού προϋπολογισµού για το 2011 €5.854.876 για έργα τα οποία δεν 
περιλαµβάνονται στη ΜΑΣΜ και δεν περιγράφονται σαφώς  

• δύο έργα συνολικού προϋπολογισµού δαπανών για το 2011 €245.438 µε τίτλους 
«ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ Γ.Μ. 400 KV " ΑΧΑΡΝΑΙ - ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α " & " ΚΑΡ∆ΙΑ – 
ΤΡΙΚΑΛΑ» και «ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΤ ΚΑΡ∆ΙΑΣ», τα οποία αντιστοιχίζονται στον 
κωδικό ΜΑΣΜ «ΓΜ150.Σ.13», ενώ στη ΜΑΣΜ 2010-2014 ο κωδικός αυτός 
αναφέρεται στο έργο της υποβρύχιας καλωδιακής σύνδεσης Λευκάδας –Κεφαλλονιάς 

• δύο έργα συνολικού προϋπολογισµού δαπανών για το 2011 €11.876 µε τίτλους 
«ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α V - ΣΥΣΤΗΜΑ» και «Υ/Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α Ι 
(αναβάθµιση)», τα οποία δεν περιλαµβάνονται στη ΜΑΣΜ 2010-2014 και 
εσφαλµένα αντιστοιχίζονται στον κωδικό ΜΑΣΜ «ΓΜ150.Σ.38», ο οποίος αφορά 
στο έργο «Γ.Μ. Πτολεµαΐδα ΙΙ – Πτολεµαΐδα Ι (αναβάθµιση)». 

Συνεπώς, οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ύψους €67,61εκ. που έχουν προϋπολογισθεί για το 
2011 πρέπει να αφαιρεθούν από τον υπολογισµό του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για το 2011. 

Συνεπώς, για τον σκοπό υπολογισµού της περιουσιακής βάσης της δραστηριότητας της 
Μεταφοράς για το 2011 η ΡΑΕ κρίνει σκόπιµο να περιληφθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 
€71,08 εκ. που αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορία Επενδύσεων Αποδεκτό Ποσό για το 2011 

Έργα Συστήµατος σε εφαρµογή της ΜΑΣΜ €54,04εκ. 

Λοιπές Επενδύσεις Συστήµατος €14,41εκ. 

Εξοπλισµός διοικητικής υποστήριξης Μεταφοράς €0,26εκ. 

Αναλογία επενδύσεων ∆ιοίκησης €2,37 εκ. 
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Σύνολο Επενδύσεων Μεταφοράς 2011 €71,08 εκ. 

και αντίστοιχα το ποσό των απασχολούµενων κεφαλαίων για το 2011, αφαιρώντας την επίπτωση 
της αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων, διαµορφώνεται σε €1.347,341 εκ. 

Αναφορικά µε τις Ετήσιες Λειτουργικές ∆απάνες  

Επειδή, ο προϋπολογισµός για τα Λειτουργικά Έξοδα για το 2011 είναι σηµαντικά µειωµένος 
συγκριτικά µε τα απολογιστικά στοιχεία του 2009 (-17%)1. Η µεγάλη µείωση οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στη µείωση του κόστους µισθοδοσίας µετά την εφαρµογή των νόµων 3833 και 3845 
του 2010. Η ΡΑΕ αναγνωρίζει πως η µείωση των λειτουργικών εξόδων είναι σηµαντική και 
σύµφωνη µε τη στρατηγική βελτίωσης της αποδοτικότητας της δραστηριότητας της Μεταφοράς. 
Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπολογισµού του Ετήσιου Κόστους του 
Συστήµατος Μεταφοράς από την ΡΑΕ, η ίδια η ∆ΕΗ προχώρησε σε αναθεώρηση του 
προϋπολογισµού των Λειτουργικών της Εξόδων επιφέροντας  µείωση της τάξης του 3%. 

Επειδή, η ∆ΕΗ κατά τη διαδικασία έγκρισης του Ετήσιου Κόστους για το 2010, δεν είχε 
υποβάλλει ανάλυση των εξόδων που συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία «Επιµερισθέντα Έξοδα 
∆ιοίκησης». Το γεγονός αυτό οδήγησε σε διπλό συνυπολογισµό των αποσβέσεων της ∆ιοίκησης 
(€ 1,415 εκ.) στο Ετήσιο Κόστος 2010, αφού είχε συµπεριληφθεί η εν λόγω δαπάνη και στο ύψος 
των «Επιµερισθέντων Εξόδων ∆ιοίκησης για το 2010» και στις αποσβέσεις της Μεταφοράς. Ως εκ 
τούτου, το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί από το Ετήσιο Αντάλλαγµα για το 2011.  

Συνεπώς, το ύψος των εγκεκριµένων Λειτουργικών Εξόδων για το 2011 διαµορφώνεται στα € 
82,455 εκ.. 

Αναφορικά µε το αποδεκτό από την ΡΑΕ Ετήσιο Αντάλλαγµα 2011 

Επειδή, η ΡΑΕ προτείνει να διατηρηθεί το 8,0% ως εύλογη απόδοση (ρ) για τη µονοπωλιακή 
δραστηριότητα της Μεταφοράς, όπως είχε εφαρµοστεί και για τον υπολογισµό του Ετήσιου 
Κόστους Συστήµατος Μεταφοράς 2010. Συνεπώς, προκύπτει συνολική απόδοση επί των 
απασχολούµενων κεφαλαίων ((V–D)*ρ) ίση µε € 107,787 εκ. 

Επειδή, οι παράµετροι υπολογισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για το 2011 που θεωρούνται 
εύλογες από τη ΡΑΕ συνοψίζονται ως εξής: 

• Ετήσιες ∆απάνες Εκµετάλλευσης (Ο): €82,455 εκ 

• Ετήσιες αποσβέσεις στοιχείων του παγίου ενεργητικού της Μεταφοράς (Α): €74,646 
εκ 

• Απόδοση επί των απασχολούµενων κεφαλαίων ((V–D)*ρ): €1.347,341* 8%=107,787 

Συνεπώς, το συνολικό Ετήσιο Αντάλλαγµα που οφείλει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος στον 
Κύριο του Συστήµατος για το 2011, υπολογίζεται ότι διαµορφώνεται σε € 264,888 εκ. 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο της συνεχούς ρυθµιστικής εποπτείας της, προτίθεται να επανεξετάσει 
και να εξειδικεύσει την µεθοδολογία υπολογισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος που οφείλεται 
στον Κύριο του Συστήµατος, και των παραµέτρων που συνιστούν στον υπολογισµό του 
Ανταλλάγµατος αυτού, ήτοι τα λειτουργικά έξοδα, την εύλογη απόδοση και την ρυθµιζόµενη βάση 
στην οποία υπολογίζεται η απόδοση απασχολούµενων κεφαλαίων.   

                                                      

1 Στα απολογιστικά του 2009 δεν συνυπολογίζεται η επιβάρυνση των εξόδων µε το ποσό € 21.479 χιλ. που αφορά 
σε Υποαξίες Αναπροσαρµογής Παγίων, προκειµένου τα µεγέθη να είναι συγκρίσιµα, δεδοµένου ότι το 2011 δεν 
πρόκειται να γίνει αναπροσαρµογή της αξίας των ενσώµατων στοιχείων του Παγίου Ενεργητικού.  
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Αναφορικά µε το Ετήσιο Κόστος και τις Χρεώσεις Χρήσης 
Συστήµατος 2011 

Επειδή, για τον υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους του 2011 που θα ανακτηθεί από τις Χρεώσεις 
Χρήσης Συστήµατος, και σύµφωνα µε των Κ∆Σ&ΣΗΕ, και ειδικότερα το Κεφάλαιο 60 όπως 
ισχύει, αλλά και τον Καν. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

• το Ετήσιο Αντάλλαγµα που οφείλεται στον Κύριο του Συστήµατος,  

• τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα από τα έσοδα των Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος 
προηγούµενων ετών, και 

• διαθέσιµα έσοδα από ∆ιασυνδετικά ∆ικαιώµατα. 

Επειδή, σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ΕΣΜΗΕ (σχετικό 11), τα έσοδα από την Χρέωση Χρήσης 
Συστήµατος το 2009 εκτιµώνται σε €231.034.774.  Το εγκεκριµένο Ετήσιο Κόστος για το 2009 
ήταν €262.734.172 (σχετικό 5).  Συνεπώς, προκύπτει έλλειµµα της τάξεως του €31.699.398. 

Επειδή, µε την από 09.12.2010 γνωµοδότησή της υπ. αριθ. 371/2010, η ΡΑΕ γνωµοδότησε για τη 
διάθεση ποσού ίσο µε €34.922.255 για την µείωση του Ετήσιου Κόστους του Συστήµατος 
Μεταφοράς για το έτος 2011. 

Επειδή, χρησιµοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία διαµορφώνεται ο Προϋπολογισµός του Ετησίου 
Κόστους του Συστήµατος για το 2011 ως εξής: 

 

Προϋπολογισµός Ετήσιου Κόστους Συστήµατος για το 2011 
ΕΞΟ∆Α ΕΣΟ∆Α 
Κατηγορία Ποσό (€) Κατηγορία Ποσό (€) 
Προϋπολογιζόµενο αντάλλαγµα 
προς καταβολή στον Κύριο του 
(Ε1) 

264.888.000  0 

Προϋπολογιζόµενο ετήσιο κόστος 
έργων του Συστήµατος µε ειδική 
χρηµατοδότηση (Ε2) 

0  0 

Υπερανάκτηση εσόδων από τους 
Παραγωγούς (Π1) 

0  0 

Υποανάκτηση εσόδων από 
Προµηθευτές (Π2) 

31.699.398  0 

 0 
Προϋπολογιζόµενα έσοδα 
από τους Παραγωγούς 

0 

 0 
Προϋπολογιζόµενα έσοδα 
από τους Προµηθευτές 

261.665.143 

  
Έσοδα από ∆ιαγωνισµούς 
∆ιασυνδέσεων 

34.922.255 

ΣΥΝΟΛΟ 296.587.398 ΣΥΝΟΛΟ 296.587.398 

 

Επειδή, τα προϋπολογιζόµενα έσοδα από τους Προµηθευτές το 2011 δεν διαφέρουν πρακτικά από 
το αντίστοιχο ποσό για το 2010 (σχετικό 6).  Συνεπώς, και λαµβάνοντας υπόψη τις µη 
προβλεπόµενες µεταβολές των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των καταναλώσεων που 
παρατηρήθηκαν κατά το 2010, και κατά τούτο, τυχόν πρόβλεψη των στοιχείων σχετικά µε τη 
διαµόρφωση των χαρακτηριστικών φορτίου των Πελατών κατά το 2011, τα οποία και αποτελούν 
βάση επιµερισµού του κόστους και υπολογισµού των µοναδιαίων χρεώσεων, θα είναι σε κάθε 
περίπτωση επισφαλής, κρίνεται σκόπιµο να συνεχίσουν να ισχύουν οι µοναδιαίες χρεώσεις του 
2010.  Η πρόταση αυτή ερείδεται επίσης στην κοινοτικά κεκτηµένη και νοµοθετικά θεσπισµένη 
(άρθρο 5 ν. 2773/99) αρχή για την άσκηση ρυθµιστικής πολιτικής, και ιδίως για την προστασία 
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των καταναλωτών από µεταβολές στις χρεώσεις που δεν κρίνονται απαραίτητες, µιας και τα 
προϋπολογιζόµενα έσοδα από τους Προµηθευτές παραµένουν σταθερά στο επίπεδο του 2010.  

Επειδή, σύµφωνα µε την από 09.12.2010 Απόφαση της ΡΑΕ 2215/2010 για την τροποποίηση του 
Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος Πελατών ∆ικτύου ∆ιανοµής (σχετικό 13), προκύπτει 
ανάγκη διαφοροποίησης των χρεώσεων για τους Οικιακούς Πελάτες. Συγκεκριµένα, ο επιµερισµός 
του Ετήσιου Κόστους κάθε Κατηγορίας σε ποσά που θα ανακτηθούν από χρεώσεις ισχύος και 
ενέργειας καθορίζεται µε τις παρακάτω κλείδες επιµερισµού: 

 

Κατηγορία Ισχύς Ενέργεια Σύνολο 

Οικιακοί 10% 90% 100% 

Οικιακοί ΥΚΩ 

(Πολύτεκνοι και 

δικαιούχου Κοινωνικού 

Οικιακού Τιµολογίου) 

0% 100% 100% 

 

Συνεπώς, µε την εφαρµογή του τροποποιηµένου εγχειριδίου (σχετικό 13), προκύπτουν νέες 
χρεώσεις για τους Οικιακούς Πελάτες ως εξής: 

 

Κατηγορία Χρέωση Ισχύος 

(€/kVA ισχύς σύνδεσης) 

Χρέωση Ενέργειας  

(λεπτά €/ kWh) 

Οικιακοί 0,16  0,605 

Οικιακοί ΥΚΩ 

(Πολύτεκνοι και 

δικαιούχου Κοινωνικού 

Οικιακού Τιµολογίου) 

- 0,671 
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Γνωµοδοτεί: 

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της κατά το άρθρο 310 του Κ∆Σ&ΣΗΕ  

Α. Σχετικά µε τον προϋπολογισµό του Ετησίου Κόστους του Συστήµατος για το έτος 2011, ως 
εξής: 

Προϋπολογισµός Ετήσιου Κόστους Συστήµατος για το 2011 
ΕΞΟ∆Α ΕΣΟ∆Α 
Κατηγορία Ποσό (€) Κατηγορία Ποσό (€) 
Προϋπολογιζόµενο αντάλλαγµα 
προς καταβολή στον Κύριο του 
(Ε1) 

264.888.000  0 

Προϋπολογιζόµενο ετήσιο κόστος 
έργων του Συστήµατος µε ειδική 
χρηµατοδότηση (Ε2) 

0  0 

Υπερανάκτηση εσόδων από τους 
Παραγωγούς (Π1) 

0  0 

Υποανάκτηση εσόδων από 
Προµηθευτές (Π2) 

31.699.398  0 

 0 
Προϋπολογιζόµενα έσοδα 
από τους Παραγωγούς 

0 

 0 
Προϋπολογιζόµενα έσοδα 
από τους Προµηθευτές 

261.665.143 

  
Έσοδα από ∆ιαγωνισµούς 
∆ιασυνδέσεων 

34.922.255 

ΣΥΝΟΛΟ 296.587.398 ΣΥΝΟΛΟ 296.587.398 

 

Β. Σχετικά µε τις Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του Συστήµατος για τους Οικιακούς Πελάτες 
συνδεδεµένους µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής για το έτος 2011 

Κατηγορία Χρέωση Ισχύος 

(€/kVA ισχύς σύνδεσης) 

Χρέωση Ενέργειας  

(λεπτά €/ kWh) 

Οικιακοί 0,16  0,605 
Οικιακοί ΥΚΩ 
(Πολύτεκνοι και 
δικαιούχου Κοινωνικού 
Οικιακού Τιµολογίου) 

- 0,671 

 

Γ. Τη διατήρηση των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης του Συστήµατος για τους υπόλοιπους 
Πελάτες για το έτος 2011 στο επίπεδο των χρεώσεων που ισχύουν για το 2010 σύµφωνα µε την 
από 15.06.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
(∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/609/οικ.12311, ΦΕΚ Β' 947/30.06.2010). 

Αθήνα, 22 ∆εκεµβρίου 2010 

 
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 
 
 
 
 

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος 
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