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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 340/2014

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 19η Ιουνίου 2014, και
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις
διατάξεις των Άρθρων 15, 22, 94, 96, 140 και 141.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του Κανονισµού 714/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης
στο δίκτυο και τις διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας και το Παράρτηµα µε τις
Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ∆ιαχείριση της Συµφόρησης των ∆ιασυνδέσεων.
3. Τις διατάξεις του Κανονισµού 838/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί καθορισµού
κατευθυντηρίων γραµµών για τον µηχανισµό αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών
συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για κοινή κανονιστική προσέγγιση
σχετικά µε την επιβολή των τελών µεταφοράς.
4. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Κ∆ΕΣΜΗΕ) (ΦΕΚ Β’ 103/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 178, 237, 238, 274 έως 277 και 281.
5. Τις από 29.11.2012 τελικές προτάσεις της ΡΑΕ προς το αρµόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ (αριθµ.
πρωτ. ΡΑΕ Ο-53382), αναφορικά µε την επανεξέταση βασικών ρυθµιστικών µέτρων και
κανόνων µε στόχο την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες
προτάσεις διαµορφώθηκαν στην τελική τους µορφή κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης τριών (3)
φάσεων που διενήργησε η Αρχή.
6. Την από 27.12.2013 1η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την
τροποποίηση της µεθοδολογίας υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του Εθνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), καθώς και τις σχετικές απόψεις
που υποβλήθηκαν και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΡΑΕ (έγγραφα µε αρ. πρωτ. ΡΑΕ: α) Ι1

180702 από τη ∆ΕΗ Α.Ε., β) Ι-180733 από το Σύλλογο Επιστηµονικού Προσωπικού ∆ΕΗ/
ΚΗΕ, και γ) Ι-180848 από την Α∆ΜΗΕ Α.Ε.).
7. Τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τους συµµετέχοντες στο πλαίσιο της από 09.05.2014 2ης
σχετικής ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ, και συγκεκριµένα τα ακόλουθα
έγγραφα:
i.

Το έγγραφο της Μυτιληναίος Α.Ε. (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-184082/16.05.2014) µε θέµα
«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισµού
του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ».

ii.

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 43 της ΕΚΠΟΙΖΩ (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-184330/23.05.2014) µε θέµα
«Σχόλια ΕΚΠΟΙΖΩ στην ∆εύτερη ∆ιαβούλευση για την Μεθοδολογία Υπολογισµού του
Απαιτούµενου Εσόδου».

iii.

Το έγγραφο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ - ΚΗΕ και
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α∆ΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι184331/23.05.2014) µε θέµα «Συµµετοχή στη ∆εύτερη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση».

iv.

Το έγγραφο της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-184379/26.05.2014) µε θέµα
«Σχόλια Α∆ΜΗΕ στο κείµενο της δεύτερης δηµόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης
της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ».
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν απόψεις από τρείς συµµετέχοντες οι οποίοι αιτήθηκαν τη µη
δηµοσιοποίηση των στοιχείων τους και των απόψεών τους.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, παρακολουθεί και εποπτεύει τη
λειτουργία της αγοράς ενέργειας και αποφασίζει τη λήψη αναγκαίων µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης κανονιστικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων
του ανταγωνισµού, των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που τίθενται µε το ν. 4001/2011 και την
προστασία των καταναλωτών.
Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011, η µεθοδολογία υπολογισµού των τιµολογίων
των µη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, εποµένως και η µεθοδολογία υπολογισµού των
τιµολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ, καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Συγκεκριµένα, κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 140 του ν.
4001/2011, η ΡΑΕ αποφασίζει σύµφωνα µε διαφανή κριτήρια τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό
των Τιµολογίων Μη Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων 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 Ε∆∆ΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η παροχή
υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, σύµφωνα µε τα ως άνω άρθρα, και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 15 : «…η
ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
κινήτρων για τους ∆ιαχειριστές των Συστηµάτων Μεταφοράς και τους ∆ιαχειριστές των ∆ικτύων
∆ιανοµής, προκειµένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των Συστηµάτων Μεταφοράς και των
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∆ικτύων ∆ιανοµής, να προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασµού και
να υποστηρίζονται οι σχετικές µε τις αρµοδιότητες των ως άνω ∆ιαχειριστών ερευνητικές
δραστηριότητες αυτών». Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 140, κατά την έγκριση
των τιµολογίων πέραν ενός εύλογου κέρδους, λαµβάνονται υπόψη ιδίως:
(α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν τη
λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς ή του ∆ικτύου ∆ιανοµής.
(β) Οι δαπάνες για µισθούς, ηµεροµίσθια και συναφή έξοδα.
(γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των φόρων και λοιπών τελών
και δασµών.
(δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.
(ε) Η απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου, λαµβανοµένου υπόψη του επιχειρηµατικού
κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
(στ) Οι δαπάνες για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
(ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που
χορηγήθηκαν πριν από την Έναρξη ισχύος του ν. 4001/2011.
(η) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 3(α) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου:
«3. Κατά τον καθορισµό των τελών πρόσβασης στο δίκτυο λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α) οι πληρωµές και οι εισπράξεις που προκύπτουν µε βάση το µηχανισµό αντιστάθµισης
µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς…».
Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 714/2009,του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου:
«6. Τυχόν έσοδα από τον επιµερισµό διασύνδεσης χρησιµοποιούνται για τους ακόλουθους
σκοπούς:
i. για να εξασφαλίζεται η πραγµατική διαθεσιµότητα της κατανεµηµένης δυναµικότητας,
ή/και
ii. για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης µέσω επενδύσεων στο
δίκτυο, ιδίως µε νέες γραµµές διασύνδεσης.
Εάν τα έσοδα δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά για τους ανωτέρω
σκοπούς, µπορούν να χρησιµοποιούνται, υπό την επιφύλαξη έγκρισης από [τη ΡΑΕ],
µέχρις ανωτάτου ποσού που καθορίζεται από [τη ΡΑΕ], ως έσοδα τα οποία πρέπει να
λαµβάνει υπόψη της [η ΡΑΕ] όταν εγκρίνει τη µεθοδολογία για τον υπολογισµό των
τιµολογίων για το δίκτυο ή/και τον καθορισµό τιµολογίων δικτύου».
Επειδή, ο Κ∆Σ (άρθρο 178) προβλέπει ότι:
«2. Ο Λογαριασµός Λ-ΙΓ για την Κατανοµή της Ικανότητας Μεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων
εγγράφει ως έσοδα το τίµηµα που καταβάλλουν Συµµετέχοντες για την δέσµευση ικανότητας
µεταφοράς για τις διασυνδέσεις.
3. Μετά το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο Λογαριασµό
Λ-ΙΓ για την Κατανοµή της Ικανότητας Μεταφοράς των ∆ιασυνδέσεων κατά το υπόψη
ηµερολογιακό έτος µεταφέρεται ως έσοδο σε Λογαριασµό Ειδικού Αποθεµατικού το οποίο
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διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΚ) σχετικά µε τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας, όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν.».
Επειδή, σύµφωνα µε τις τελικές της προτάσεις για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας (σχετικό 5), η ΡΑΕ πρότεινε την «…Υιοθέτηση, µέσα στο 2013, ρυθµιστικού
µοντέλου κινήτρων για τον υπολογισµό των ρυθµιζόµενων χρεώσεων (χρεώσεις δικτύου,
συστήµατος), σύγκρισή τους µε τις υφιστάµενες χρεώσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης
(benchmarking) και σταδιακή αποκλιµάκωση των τιµολογίων των ρυθµιζόµενων χρεώσεων». Στις
ως άνω προτάσεις επισυναπτόταν το Παράρτηµα V που περιλάµβανε την περιγραφή αντικειµένου
του έργου (µελέτης) µε τίτλο «Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέµατα κοστολόγησης, τιµολόγησης
και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (Αξιολόγηση
επιτρεπόµενου εσόδου για τις ρυθµιζόµενες δραστηριότητες της µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας - Χρεώσεις χρήσης δικτύων (µεταφορά και διανοµή) - Χρεώσεις σύνδεσης παραγωγών στο
Σύστηµα Μεταφοράς ή το ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας)».
Επειδή, η ανάθεση της ως άνω µελέτης καθυστέρησε λόγω ακύρωσης του αρχικού διαγωνισµού
και επαναπροκήρυξής του, η ΡΑΕ προχώρησε στη διατύπωση βασικών κατευθύνσεων για την
τροποποίηση της µεθοδολογίας υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του Ελληνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2015-2017 ως
µεταβατική περίοδο, τις οποίες και έθεσε σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση στις 27.12.2013 (σχετικό
6). Η επιλογή αναδόχου για την ανάληψη της ως άνω µελέτης ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Ένα, δε,
εκ των αντικειµένων του έργου αποτελεί η περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση της παρούσας
µεθοδολογίας για τις ρυθµιστικές περιόδους µετά το 2017, µε στόχο, µεταξύ άλλων:
i.

Τη διερεύνηση δυνατότητας πραγµατοποίησης συγκριτικής αξιολόγησης βάσει
συγκριτικών δεικτών,

ii.

την εισαγωγή κινήτρων µείωσης των λειτουργικών εξόδων του ∆ιαχειριστή, αλλά και
κόστους δανεισµού, µέσω µηχανισµού επιµερισµού, µεταξύ καταναλωτών και
∆ιαχειριστή, του οφέλους που θα επιτυγχάνεται,

iii.

την εξοµάλυνση των διακυµάνσεων του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή
µεταξύ Ρυθµιστικών Περιόδων, καθώς και

iv.

τη σύνδεση του Επιτρεπόµενου Εσόδου µε συγκεκριµένους στόχους ποιότητας της
παρεχόµενης υπηρεσίας, µέσω επιβολής ποινών ή παροχής πρόσθετων οικονοµικών
κινήτρων.

Επειδή, λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια που κατατέθηκαν στην ως άνω διαβούλευση, η ΡΑΕ
προχώρησε στις 09.05.2014 σε 2η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση (σχετικό 7) όπου διατυπώθηκε
αναλυτική µεθοδολογία, εξειδικεύοντας περαιτέρω τις βασικές αρχές των αρχικών
προτάσεων.
Επειδή, στην κατάρτιση της τελικής µεθοδολογίας λήφθηκαν υπόψη και τα σχόλια που
κατατέθηκαν κατά την δεύτερη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση (σχετικό 7).
Επειδή, οι βασικές παράµετροι της νέας µεθοδολογίας, οι οποίες διαφοροποιούνται από εκείνες
της µεθοδολογίας που εφαρµόστηκε έως και το 2014, συνοψίζονται ως εξής:
i.

Αλλαγή σε 4-ετή ρυθµιστική περίοδο, χωρίς δυνατότητα αναπροσαρµογής εντός της
ρυθµιστικής περιόδου της διαφοράς µεταξύ των προϋπολογιζόµενων και των
πραγµατικών βάσει απολογισµού λειτουργικών δαπανών, ώστε να δίνεται κίνητρο στο
∆ιαχειριστή για βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του. Απολογιστικά στοιχεία
λειτουργικών δαπανών της προηγούµενης ρυθµιστικής περιόδου θα λαµβάνονται υπ’
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όψη κατά την εκτίµηση των λειτουργικών δαπανών της επόµενης. Το όφελος της
µείωσης των δαπανών της προηγούµενης περίοδο θα επιµερίζεται µεταξύ του
∆ιαχειριστή και των χρηστών, µε µηχανισµό που θα εξειδικευτεί περαιτέρω για
εφαρµογή από τη δεύτερη ρυθµιστική περίοδο. Η εφαρµογή του µηχανισµού αυτού δεν
είναι εφικτή από την πρώτη περίοδο δεδοµένου ότι δεν είχαν τεθεί στόχοι στο παρελθόν
που θα επέτρεπαν τον υπολογισµό του επιτευχθέντος οφέλους.
ii.

Ειδικά, η πρώτη ρυθµιστική περίοδος θα έχει συντοµότερη διάρκεια (3 έτη), έτσι ώστε
να παρέχεται µια µεταβατική περίοδος προσαρµογής, τόσο για τη ΡΑΕ όσο και για το
∆ιαχειριστή.

iii.

Αναλυτική παρουσίαση των παραµέτρων του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή
(λειτουργικές δαπάνες, αποσβέσεις παγίων, απόδοση κεφαλαίου).

iv.

Εκτίµηση του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή σε πραγµατική και όχι
ονοµαστική αξία, για όλα τα έτη της ρυθµιστικής περιόδου, καθώς και αναπροσαρµογή
του από έτος σε έτος αυτής, βάσει εκτιµώµενου πληθωρισµού.

v.

Πρόνοια εξοµάλυνσης των προβλεπόµενων Επιτρεπόµενων Εσόδων εντός της
ρυθµιστικής περιόδου, προς αποφυγή σηµαντικών διακυµάνσεων στα τιµολόγια των
χρηστών, λαµβάνοντας υπόψη και τυχόν επιπτώσεις στις χρηµατοροές του ∆ιαχειριστή.

vi.

Υπολογισµός αποσβέσεων σύµφωνα µε την οικονοµική ζωή των παγίων, αντί της
λογιστικής ωφέλιµης διάρκειας ζωής, ώστε να επιµερίζεται δικαιότερα το κόστος των
επενδύσεων στους χρήστες. Συνήθως, η λογιστική ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι
συντοµότερη της οικονοµικής ζωής και αναµορφώνεται βάσει αναπροσαρµογών
σύµφωνα µε λογιστικά πρότυπα, οδηγώντας σε υψηλότερες αποσβέσεις, άρα και
πρόσθετη επιβάρυνση των χρηστών.

vii.

Υπολογισµός της απόδοσης κεφαλαίου βάσει πραγµατικού, προ-φόρου, συντελεστή
απόδοσης, καθώς και βάσει σαφώς αποτυπωµένης µεθοδολογίας.

viii.

Η Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) βασίζεται πλέον ρητά στο Ρυθµιστικό
Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ), την αξία των επενδύσεων του έτους, καθώς και στο
εκτιµώµενο κεφάλαιο κίνησης. Το ΡΜΠ αποτελεί νέο ξεχωριστό εργαλείο το οποίο θα
αποτυπώνει την αναπόσβεστη αξία των παγίων για ρυθµιστικούς σκοπούς και δεν θα
υποβάλλεται σε επανεκτιµήσεις αξίας βάσει λογιστικών προτύπων.

ix.

Η αξία των παγίων που περιλαµβάνονται στο ΡΜΠ θα επικαιροποιείται, ώστε να
λαµβάνονται υπ’ όψη οι προσθήκες νέων παγίων (στο αρχικό τους κόστος), οι
αποσύρσεις και οι αποσβέσεις, και θα αναπροσαρµόζεται µε τον πληθωρισµό ώστε να
αποτυπώνεται η αξία πάντα σε πραγµατικούς όρους.

x.

Για Έργα Μείζονος Σηµασίας σύµφωνα µε το ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης (Άρθρο
229 Κ∆ΕΣΜΗΕ), η υλοποίηση των οποίων εκτιµάται ότι θα αποφέρει σηµαντικό
πρόσθετο όφελος στην εθνική οικονοµία, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και, εν τέλει,
στον τελικό καταναλωτή, αναγνωρίζεται επιπλέον απόδοση (από +1% έως και +2,5%
στην εύλογη απόδοση που εγκρίνεται επί της ΡΠΒ), η οποία θα παρέχεται από την
αρχικά προβλεπόµενη ηλέκτριση του έργου, και κατά µέγιστο για 12 χρόνια, ώστε να
υπάρχει κίνητρο για την επιτυχή, και µέσα στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα,
ολοκλήρωσή του.

xi.

Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας κατάρτισης του Απαιτούµενου Εσόδου, καθώς
και των πιθανών έκτακτων αναθεωρήσεων αυτού.
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Επειδή, επιπρόσθετα, κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθούν παράµετροι οι οποίες λαµβάνονταν
υπόψη µέχρι σήµερα, όπως:
i.

Αφαίρεση του κόστους και της απόδοσης επί των απασχολούµενων κεφαλαίων για
παροχή µη ρυθµιζόµενων υπηρεσιών (π.χ. έσοδα από ενοικίαση οπτικών ινών, έσοδα
από πώληση άχρηστου υλικού, έσοδα από συµβάσεις για παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,
κ.λπ.), ή του συνολικού εσόδου από τις δραστηριότητες αυτές, σε περίπτωση αδυναµίας
διάκρισης του κόστους και των παγίων, από το εγκεκριµένο Απαιτούµενο Έσοδο. Σε
κάθε περίπτωση, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, θα πρέπει να καταρτιστούν
κανόνες λογιστικού διαχωρισµού µετά από σχετική εισήγηση του ∆ιαχειριστή και µε
απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 141 του ν. 4001/2011.

ii.

∆υνατότητα εκκαθάρισης τυχόν υπο-ανακτήσεων ή υπερ-ανακτήσεων εσόδων
προηγούµενων ετών, ώστε να µην υπόκειται ο ∆ιαχειριστής στην αβεβαιότητα
πρόβλεψης της ζήτησης.

iii. Προσαρµογή των Απαιτούµενων Εσόδων εντός της ρυθµιστικής περιόδου, λαµβάνοντας
υπ’ όψη, τόσο τα έσοδα από διασυνδετικά δικαιώµατα, όσο και τα έσοδα/ έξοδα από τη
συµµετοχή στο µηχανισµό αντιστάθµισης µεταξύ διαχειριστών συστηµάτων
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
iv. ∆υνατότητα εκκαθάρισης µεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών επενδύσεων. Σε
κάθε περίπτωση, τα προγράµµατα ανάπτυξης, επέκτασης και συντήρησης του ΕΣΜΗΕ
υπόκεινται σε έλεγχο από τη ΡΑΕ ως προς τη σκοπιµότητα και οικονοµική
αποτελεσµατικότητά τους, παρέχοντας τη δυνατότητα της κατά περίπτωση αξιολόγησης
και έγκρισης τυχόν αποκλίσεων από αυτά (τα προγράµµατα) κατά τη διαδικασία
εκκαθάρισης του Επιτρεπόµενου Εσόδου.

Αποφασίζει:
Α. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 140 του ν.
4001/2011, όπως ισχύει την υιοθέτηση της Μεθοδολογίας καθορισµού του Επιτρεπόµενου Εσόδου
του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, καθώς και του Απαιτούµενου Εσόδου ως ενδιάµεσο βήµα για τον
υπολογισµό των τιµολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 140 του ν.
4001/2011 (εφεξής «Νόµος»), καθώς επίσης και στο άρθρο 275 του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ
(Κ∆ΕΣΜΗΕ), ως ακολούθως:
«….
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Με τη Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή του Ελληνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), εφεξής «Μεθοδολογία»,
ρυθµίζεται ο τρόπος καθορισµού του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,
καθώς και του Απαιτούµενου Εσόδου ως ενδιάµεσο βήµα για τον υπολογισµό των
τιµολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 140 του ν.
4001/2011 (εφεξής «Νόµος»), καθώς επίσης και στο Άρθρο 275 του Κώδικα ∆ιαχείρισης
ΕΣΜΗΕ (Κ∆ΕΣΜΗΕ).
Οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις της παρούσας Μεθοδολογίας έχουν την έννοια
που τους αποδίδεται στην παρούσα, εκτός αν ορίζονται µε διαφορετικό τρόπο στο Νόµο και
στις κανονιστικές διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ∆Ο
Άρθρο 2
Ρυθµιστική Περίοδος (ΡΠ)
1. Ρυθµιστική Περίοδος είναι η χρονική περίοδος για την οποία καθορίζονται οι παράµετροι
Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή.
2. Η διάρκεια της Ρυθµιστικής Περιόδου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.

Άρθρο 3
Απαιτούµενο Έσοδο
1. Ως Απαιτούµενο Έσοδο (Required Revenue - RR) ορίζεται το ποσό που πρέπει να
ανακτηθεί µέσω των χρεώσεων χρήσης Συστήµατος, και υπολογίζεται για κάθε έτος της
Ρυθµιστικής Περιόδου µε βάση την εξής σχέση:
RR = AR± Κ ± Π1± Π2 - Π3 ± Π4 - Π5
Όπου
AR

το Επιτρεπόµενο Έσοδο του ∆ιαχειριστή, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε
το άρθρο 4.
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Κ

το κόστος έργων του ΕΣΜΗΕ που υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση τρίτων
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 108, παράγραφοι 7 & 8 του Νόµου ή
µε ειδικούς όρους που καθορίζονται σε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ σύµφωνα
µε το Άρθρο 238 του Κ∆ΕΣΜΗΕ.

Π1

το ποσό εκκαθάρισης λόγω υποανάκτησης ή υπερανάκτησης (θετικό ή
αρνητικό πρόσηµο) του Απαιτούµενου Εσόδου από την εφαρµογή χρεώσεων
χρήσης Συστήµατος προηγούµενων ετών σύµφωνα µε το άρθρο 12.

Π2

το ποσό εκκαθάρισης λόγω αποκλίσεων από το εγκεκριµένο Επιτρεπόµενο
Έσοδο προηγούµενων ετών ως προς τις αποσβέσεις και την εγκεκριµένη
απόδοση επί απασχολούµενων κεφαλαίων λόγω υπερεπένδυσης ή
υποεπένδυσης (θετικό ή αρνητικό πρόσηµο), µετά από εισήγηση του
∆ιαχειριστή κατά το άρθρο 12.

Π3

το ποσό από τα ∆ιασυνδετικά ∆ικαιώµατα που περιλαµβάνονται στο
Λογαριασµό Ειδικού Αποθεµατικού (άρθρο 178 παράγραφος 2 και 4 του
Κ∆ΕΣΜΗΕ) και αποφασίζεται από τη ΡΑΕ να διατεθεί για τη µείωση του
Απαιτούµενου Εσόδου, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου
16 του Κανονισµού 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Π4

το ποσό που προκύπτει από τη συµµετοχή στο Μηχανισµό Αντιστάθµισης
µεταξύ ∆ιαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς για τη συνιστώσα της χρήσης
των υποδοµών σε προηγούµενα έτη, το οποίο αντιστοιχεί σε χρέωση ή πίστωση
(θετικό ή αρνητικό πρόσηµο) για το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και το οποίο
επιπρόσθετα αποµειώνεται ή επαυξάνεται µε τυχόν ανάκτηση κόστους κατά το
άρθρο 281 παράγραφος (4) του Κ∆ΕΣΜΗΕ.

Π5

το ποσό που προκύπτει από έσοδα του ∆ιαχειριστή από µη ρυθµιζόµενες
δραστηριότητες, στην περίπτωση που τα απασχολούµενα κεφάλαια και οι
λειτουργικές δαπάνες αυτών των µη ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων δεν
διαχωρίζονται λογιστικά και έχουν συµπεριληφθεί στον υπολογισµό του
Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή σύµφωνα µε το άρθρο 4. Το ποσό
αυτό αφορά τόσο στην εκτίµηση για το Επιτρεπόµενο Έσοδο του επόµενου
έτους όσο και στην εκκαθάριση σχετικών µεγεθών προηγούµενων ετών.

2. Το Απαιτούµενο Έσοδο για κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου επιµερίζεται στο
σύνολο των Χρηστών του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 276 του
Κ∆ΕΣΜΗΕ.

Άρθρο 4
Επιτρεπόµενο Έσοδο ∆ιαχειριστή
1. O υπολογισµός του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή (Allowed Revenue - AR)
γίνεται σε πραγµατικούς όρους, πριν την έναρξη της Ρυθµιστικής Περιόδου και για κάθε
έτος αυτής, σύµφωνα µε την εξής σχέση:
AR = Ο + Dep + R
Όπου:
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Ο

οι προϋπολογιζόµενες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες που θεωρούνται
εύλογες, σύµφωνα µε το άρθρο 5,

Dep

οι ετήσιες αποσβέσεις του παγίου ενεργητικού του ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε
το άρθρο 6,

R

η απόδοση που αναγνωρίζεται επί των απασχολούµενων κεφαλαίων ως το
γινόµενο των εξής παραµέτρων:
i.

της αξίας της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) του έτους
σύµφωνα µε το άρθρο 7, και

ii.

του πραγµατικού προ φόρων εκατοστιαίου ποσοστού απόδοσης (r)
σύµφωνα µε το άρθρο 10.

Οι παραπάνω παράµετροι υπολογισµού του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή
αναφέρονται στις δραστηριότητές του, όπως αυτές προκύπτουν από το άρθρο 94 του
Νόµου.
2. Με στόχο την κατά το δυνατό εξοµάλυνση των διακυµάνσεων του Επιτρεπόµενου
Εσόδου του ∆ιαχειριστή εντός της Ρυθµιστικής Περιόδου, υπολογίζεται ενιαία τιµή για
όλα τα έτη της Ρυθµιστικής Περιόδου, ώστε το άθροισµα της παρούσας αξίας των τιµών
αυτών να ισούται µε τη συνολική παρούσα αξία των αρχικών τιµών Επιτρεπόµενου
Εσόδου κάθε έτους. Για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας, λαµβάνεται υπόψη ως
συντελεστής προεξόφλησης το πραγµατικό προ φόρων εκατοστιαίο ποσοστό απόδοσης
(r) της προηγούµενης παραγράφου. Η ανωτέρω τιµή εφαρµόζεται ως έχει για το πρώτο
έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου και αναπροσαρµόζεται για κάθε επόµενο έτος αυτής,
βάσει εκτίµησης του πληθωρισµού (λαµβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
τελευταίου δωδεκαµήνου και διαθέσιµες εκτιµήσεις).

Άρθρο 5
Λειτουργικές ∆απάνες
1. Ως Λειτουργικές ∆απάνες νοούνται οι εύλογες δαπάνες του ∆ιαχειριστή, για τη
λειτουργία και συντήρηση του ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονοµικά
αποδοτικό και αξιόπιστο, καθώς και για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι δαπάνες αυτές προκύπτουν από λογιστικά διαχωρισµένους λογαριασµούς και
προϋπολογισµούς, όπου διακριτά αναφέρονται οι δαπάνες για τη λειτουργία και
συντήρηση του ΕΣΜΗΕ σε σχέση µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ∆ιαχειριστή
(Λειτουργία της Αγοράς και Λοιπές ∆ραστηριότητες που αποφέρουν έσοδα).
2. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν και τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των
παγίων σύνδεσης Χρηστών.
3. Στις Λειτουργικές ∆απάνες περιλαµβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:
i.

Μισθοδοσία: το κόστος µισθοδοσίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού που
απασχολεί ο ∆ιαχειριστής.

ii.

Αµοιβές Τρίτων: το κόστος που προκύπτει από συµβάσεις που συνάπτει ο
∆ιαχειριστής µε τρίτους στο πλαίσιο της λειτουργίας του.

iii.

Παροχές Τρίτων: οι δαπάνες αναφορικά µε υπηρεσίες που λαµβάνει ο
∆ιαχειριστής από τρίτους (ενοίκια, αποθήκευτρα, κλπ).

iv.

Υλικά και αναλώσιµα: το σύνολο των εξόδων του ∆ιαχειριστή σε υλικά και
αναλώσιµα, προκειµένου να εκτελέσει τις αρµοδιότητές του.
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v.

Φόροι- τέλη: οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν την επιχείρηση για
τις δραστηριότητές του ως ∆ιαχειριστής.

vi.

Λοιπά έξοδα: οι δαπάνες που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες και
συνδέονται άρρηκτα µε τη λειτουργία του ∆ιαχειριστή.

4. Στην εκτίµηση της παραµέτρου «Λειτουργικές ∆απάνες», δεν θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται εκτιµήσεις για προβλέψεις µε σκοπό την κάλυψη ζηµιών από
πιθανούς κινδύνους από τη λειτουργία του ∆ιαχειριστή (επισφαλείς απαιτήσεις, επίδικες
αποφάσεις κλπ.).
5. Για την εκτίµηση των Λειτουργικών ∆απανών κάθε έτους της Ρυθµιστικής Περιόδου,
λαµβάνονται υπόψη:
i.

τα απολογιστικά µεγέθη των συγκεκριµένων κατηγοριών λειτουργικών
δαπανών προηγούµενων ετών, όπως αυτά προκύπτουν από τις οικονοµικές
καταστάσεις του ∆ιαχειριστή για παρελθόντα έτη, συνεξετάζοντας τις
τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες του ΕΣΜΗΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ενεργειών και δράσεων που υποβάλλει ο
∆ιαχειριστής σύµφωνα µε τη σχετική υποχρέωση του αρ. 94 του Νόµου, και

ii.

η εξέλιξη των επενδύσεων και η επίπτωση που αυτές έχουν κυρίως αναφορικά
µε το κόστος συντήρησης του ΕΣΜΗΕ.

Άρθρο 6
Αποσβέσεις Παγίων
1. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται για κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου, για πάγια ήδη
εγγεγραµµένα στο Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ), και για νέα πάγια τα οποία,
βάσει των προγραµµατιζόµενων επενδύσεων, εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του
υπό εξέταση έτους, και θα ενταχθούν στο ΡΜΠ.
2. Για τον καθορισµό των ετήσιων αποσβέσεων των παγίων που εντάσσονται στη ΡΠΒ και
εκτιµώνται για κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου, εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
i.

Οι αποσβέσεις για πάγια από νέες επενδύσεις υπολογίζονται µε βάση τη
σταθερή µέθοδο (straight-line basis), λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική ζωή
των παγίων, όπως αυτή έχει οριστεί και παρακολουθείται µέσω του
Ρυθµιστικού Μητρώου Παγίων. Το ποσό, όπως προκύπτει από το Ρυθµιστικό
Μητρώο Παγίων, αντανακλά τη χρήση των παγίων αυτών εντός του έτους,
βάσει του χρονικού διαστήµατος που αυτά τέθηκαν σε ηλέκτριση.

ii.

Οι αποσβέσεις των παγίων που προϋπήρχαν της έναρξης εφαρµογής της
παρούσας µεθοδολογίας, υπολογίζονται βάσει της υπολειπόµενης διάρκειας
ζωής τους, όπως αυτή προκύπτει από το Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων
31.12.2013, λαµβάνοντας υπόψη τις προσθήκες παγίων από επενδύσεις εντός
του 2014.

iii.

Στις ανωτέρω εκτιµήσεις, δεν συνυπολογίζονται οι αποσβέσεις παγίων που
αποκτήθηκαν από Συµµετοχές και Επιχορηγήσεις, η αξία και οι αποσβέσεις
των οποίων παρακολουθούνται διακριτά.

Άρθρο 7
Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ)
1.

Ως Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ), νοείται το σύνολο των απασχολούµενων
κεφαλαίων του ΕΣΜΗΕ για κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου.
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2.

Η ΡΠΒ του έτους υπολογίζεται ως η µέση τιµή του αθροίσµατος των παρακάτω
µεγεθών, κατά την αρχή και το τέλος του έτους αυτού:
i.

της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού του ΕΣΜΗΕ βάσει του
Ρυθµιστικού Μητρώου Παγίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8,

ii.

των επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 9, και

iii.

του κεφαλαίου κίνησης.

Άρθρο 8
Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων
1. Το Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων (ΡΜΠ), το οποίο τηρείται από το ∆ιαχειριστή για
ρυθµιστικούς σκοπούς και δεν υπόκειται σε αναπροσαρµογές αξιών βάσει φορολογικών
υποχρεώσεων ή λογιστικών προτύπων, είναι η κατάσταση η οποία περιλαµβάνει το
σύνολο παγίων του ΕΣΜΗΕ που έχουν ηλεκτριστεί και τεθεί σε λειτουργία, καθώς και τα
πάγια γενικής χρήσης. Η κατάσταση αυτή, η οποία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή, παρέχει την απαιτούµενη αναλυτική πληροφόρηση αναφορικά µε:
i.

τις κατηγορίες των παγίων (υφιστάµενα και νέα), την αξία και το έτος κτήσης
και τη διάρκεια ζωής αυτών (οικονοµική και υπολειπόµενη) βάσει της οποίας
υπολογίζονται οι αποσβέσεις,

ii.

την αναπόσβεστη αξία των παγίων στο τέλος κάθε έτους της Ρυθµιστικής
Περιόδου,

iii.

το ύψος των ετήσιων και σωρευτικών αποσβέσεων ανά κατηγορία παγίων,

iv.

τη σύνδεση των παγίων µε τους κωδικούς έργων του ∆εκαετούς Προγράµµατος
Ανάπτυξης (∆ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ, και

v.

τη δραστηριότητα στην οποία αφορούν.

2. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µέσω Συµµετοχών και Επιχορηγήσεων παρακολουθούνται
διακριτά και δεν συµπεριλαµβάνονται στην αξία της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης.
3. Προϋπόθεση για την εγγραφή παγίου στο Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων είναι η σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές υλοποίηση και ηλέκτριση του έργου στο οποίο περιλαµβάνεται,
βάσει του τελευταίου εγκεκριµένου ∆ΠΑ.

Άρθρο 9
Επενδύσεις
1. Οι επενδύσεις αφορούν στις κεφαλαιουχικές δαπάνες που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια
της Ρυθµιστικής Περιόδου και οι οποίες προϋπολογίζονται και παρακολουθούνται
διακριτά για κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου, σύµφωνα µε το ∆ΠΑ του ΕΣΜΗΕ και
το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ιαχειριστή.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, οι επενδύσεις που συνυπολογίζονται στη ΡΠΒ,
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
i.

νέες επενδύσεις: επενδύσεις ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήµατος, η
έναρξη υλοποίησης των οποίων έχει προγραµµατιστεί εντός του
συγκεκριµένου έτους της Ρυθµιστικής Περιόδου και δεν προβλέπεται να
ενταχθούν στο Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων εντός του έτους αυτού, και
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ii.

επενδύσεις σε εξέλιξη: επενδύσεις, οι εργασίες των οποίων ξεκίνησαν σε
προηγούµενα έτη και παραµένουν σε εξέλιξη κατά το συγκεκριµένο έτος της
Ρυθµιστικής Περιόδου.

3. Επενδύσεις που αφορούν σε Έργα Μείζονος Σηµασίας σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
∆ΠΑ, εντάσσονται στη ΡΠΒ κατά το έτος ηλέκτρισής τους και δεν συνυπολογίζονται
στις επενδύσεις σε εξέλιξη ή στις νέες επενδύσεις. Στο τελικό κόστος των έργων αυτής
της κατηγορίας συνυπολογίζεται και απόδοση επί των απασχολούµενων κεφαλαίων της
κατασκευαστικής περιόδου του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 10.
4. Τυχόν αποκλίσεις των εγκεκριµένων επενδύσεων προηγούµενων ετών, εκκαθαρίζονται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 (παράµετρος Π2 του Απαιτούµενου Εσόδου).
5. Σε περίπτωση έργων σε εξέλιξη για τα οποία παρατηρείται απόκλιση άνω του έτους σε
σχέση µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης στο ∆ΠΑ, ο ∆ιαχειριστής
υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση τεκµηρίωσης των αιτιών της απόκλισης αυτής,
προκειµένου η ΡΑΕ να εξετάσει τη συµπερίληψη ή όχι των έργων αυτών στην ΡΠΒ.

Άρθρο 10
Υπολογισµός απόδοσης επί της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης
1. Το εκατοστιαίο ποσοστό (r) υπολογίζεται σύµφωνα µε το Μεσοσταθµικό Κόστος
Κεφαλαίου σε πραγµατικούς όρους (WACCreal).
2. Ο υπολογισµός του WACC γίνεται σε ονοµαστικές τιµές, προ φόρων λόγω των
διαθέσιµων στοιχείων και πηγών για τις επιµέρους παραµέτρους αυτού, και η µετατροπή
αυτού σε πραγµατικούς όρους γίνεται σύµφωνα µε τη σχέση:

(1+WACCnominal) = (1+WACC real) x (1+i)

όπου i: ο πληθωρισµός, όπως αυτός προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4.
3. Το Μεσοσταθµικό Κόστος Κεφαλαίου προ φόρων σε ονοµαστικές τιµές (WACCpretax,nominal), υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

WACCpre-tax,nominal = g x rd +(1- g) x re / (1-t)
όπου:
g (συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης – gearing ratio):
ο συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης, εκτιµώµενος βάσει στοιχείων του προηγούµενου
έτους, αλλά και σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα του
∆ιαχειριστή για την υλοποίηση επενδύσεων µε δανειακά κεφάλαια. Ο συντελεστής
ορίζεται ο λόγος του συνόλου των δανειακών κεφαλαίων (D) του έτους προς το σύνολο
των ιδίων (Ε) και δανειακών (D) κεφαλαίων του ∆ιαχειριστή, εξαιρουµένων των
επιχορηγήσεων του λογαριασµού παθητικού του ∆ιαχειριστή. Για λόγους διασφάλισης
της κεφαλαιακής επάρκειας του ∆ιαχειριστή, ο λόγος των δανειακών κεφαλαίων προς το
σύνολο των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων του ∆ιαχειριστή δεν θα πρέπει να λαµβάνει
τιµή µεγαλύτερη του 0,7.
t (φορολογικός συντελεστής – tax rate):
ο φορολογικός συντελεστής των κερδών του ∆ιαχειριστή που ισχύει για το έτος της
Ρυθµιστικής Περιόδου.
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rd (κόστος δανειακών κεφαλαίων – cost of debt):
το εκτιµώµενο σταθµισµένο κόστος των δανειακών κεφαλαίων του ∆ιαχειριστή ως προς
το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων, λαµβάνοντας υπόψη επικαιροποιηµένο
επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ιαχειριστή.
re (κόστος ιδίων κεφαλαίων µετά φόρων, ονοµαστικό – cost of equity post-tax,
nominal):
το εκτιµώµενο κόστος των ιδίων κεφαλαίων του ∆ιαχειριστή σε ονοµαστικές τιµές µετά
από φόρους.
4. Το εκτιµώµενο κόστος ιδίων κεφαλαίων (re) του ∆ιαχειριστή σε ονοµαστικές τιµές µετά
από φόρους υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:

re - post-tax, nominal = rf + βequity x MRP+ CRP
όπου:
rf (απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο – risk free rate):
η χαµηλότερη απόδοση 10-ετούς κρατικού οµολόγου µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωζώνης κατά την περίοδο υπολογισµού του Επιτρεπόµενου Εσόδου, λαµβάνοντας
υπόψη αντίστοιχες τιµές του τελευταίου έτους.
βequity (συντελεστής συστηµατικού κινδύνου βήτα – beta factor):
ο συντελεστής µεταβλητότητας (ευαισθησίας) της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του
∆ιαχειριστή σε σύγκριση µε την Αγορά, που προκύπτει από τη σχέση:
βequity = βasset x (1+D/E),
όπου βasset, συντελεστής ο οποίος βασίζεται σε τιµές του συντελεστή αυτού για
αντίστοιχες µε το ∆ιαχειριστή εταιρείες του εξωτερικού.
MRP (ασφάλιστρο κινδύνου της Αγοράς – Market Risk Premium):
το περιθώριο απόδοσης (κινδύνου) της Αγοράς µε βάση τόσο ιστορικά στοιχεία όσο και
µελλοντικές εκτιµήσεις εξέλιξης των αποδόσεων της κεφαλαιαγοράς έναντι των
κρατικών οµολόγων.
CRP (ασφάλιστρο κινδύνου της Χώρας – Country Risk Premium):
ποσοστό κινδύνου το οποίο προστίθεται στην απόδοση επένδυσης, λαµβάνοντας υπόψη
ιδίως τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες της χώρας, το βαθµό έκθεσης του ∆ιαχειριστή
σε αυτές και την απόδοση των ελληνικών κρατικών οµολόγων συγκριτικά µε αντίστοιχης
διάρκειας κρατικά οµόλογα κρατών-µελών της Ευρωζώνης κατά την περίοδο
υπολογισµού του Επιτρεπόµενου Εσόδου.

Άρθρο 11
Πρόσθετη Απόδοση Επενδύσεων
1. Για συγκεκριµένα έργα που έχουν χαρακτηριστεί στο εγκεκριµένο ∆ΠΑ ως Έργα
Μείζονος Σηµασίας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 229 του
Κ∆ΕΣΜΗΕ, δύναται να παρέχεται πρόσθετη απόδοση πέραν αυτής που προβλέπεται
σύµφωνα µε το άρθρο 10.
2. Το ύψος της πρόσθετης απόδοσης κυµαίνεται από 1 έως 2,5% και αποφασίζεται από τη
ΡΑΕ διακριτά κατά τον χαρακτηρισµό του ως Έργο Μείζονος Σηµασίας στο πλαίσιο
έγκρισης του ∆ΠΑ.
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3. Η πρόσθετη απόδοση παρέχεται από την ηλέκτριση του έργου και µέχρι το 12ο έτος από
το προβλεπόµενο έτος ηλέκτρισης στο ∆ΠΑ, στο οποίο χαρακτηρίζεται ως «Έργο
Μείζονος Σηµασίας», σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 229 του
Κ∆ΕΣΜΗΕ.

Άρθρο 12
∆ιαδικασία Κατάρτισης του Επιτρεπόµενου Εσόδου και του Απαιτούµενου
Εσόδου
1. Για τον υπολογισµό του Επιτρεπόµενου Εσόδου κάθε Ρυθµιστικής Περιόδου, ο
∆ιαχειριστής υποβάλλει έως την 31η Μαΐου του προηγούµενου από την έναρξη αυτής
έτους, τα παρακάτω στοιχεία στην ΡΑΕ:
i.

Αναλυτικές εκτιµήσεις των παραµέτρων που συνθέτουν το Επιτρεπόµενο
Έσοδο του ∆ιαχειριστή για κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου διακριτά.
Μεταξύ των στοιχείων αυτών, πρέπει να υπάρχει αναλυτική εκτίµηση της
αιτούµενης απόδοσης (βάσει της µεθοδολογίας WACC σύµφωνα µε το άρθρο
10), συνοδευόµενη από ανάλυση της υπάρχουσας διάρθρωσης των δανειακών
κεφαλαίων και επικαιροποιηµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ιαχειριστή.
Οι ανωτέρω εκτιµήσεις γίνονται σε πραγµατικούς όρους µε έτος αναφοράς το
πρώτο έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου.

ii.

Το Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων, όπως αυτό έχει καταρτιστεί για την τελευταία
κλειόµενη χρήση (έτος) πριν την έναρξη του έτους της Ρυθµιστικής Περιόδου,
συνοδευόµενο από αρχεία αναγκαία για τη διαµόρφωση της αξίας της ΡΠΒ που
λαµβάνεται υπόψη για το Επιτρεπόµενο Έσοδο του ∆ιαχειριστή (νέες
επενδύσεις, αρχείο Συµµετοχών και Επιχορηγήσεων, αρχείο Αποσύρσεων
κλπ).

iii.

Προϋπολογιστικά στοιχεία για το ποσό που προκύπτει από έσοδα του
∆ιαχειριστή από µη ρυθµιζόµενες δραστηριότητες, στην περίπτωση που τα
απασχολούµενα κεφάλαια και οι λειτουργικές δαπάνες αυτών των µη
ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων έχουν συµπεριληφθεί στις ως άνω εκτιµήσεις.

2. Για τον υπολογισµό του Απαιτούµενου Εσόδου κάθε έτους, καθώς και για την
παρακολούθηση της εξέλιξης των µεγεθών, ο ∆ιαχειριστής υποβάλλει έως την 30η
Απριλίου κάθε έτους, τα παρακάτω στοιχεία στην ΡΑΕ:
i.

Απολογιστικά στοιχεία της διαφοράς µεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο
∆ιαχειριστής του Συστήµατος από χρεώσεις χρήσης και του εγκεκριµένου
Απαιτούµενου Εσόδου Συστήµατος κατά τα προηγούµενα έτη (παράµετρος
Π1).

ii.

Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισµό της απόκλισης του
Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή προηγούµενων ετών λόγω απόκλισης
από τις προϋπολογιζόµενες επενδύσεις και τεκµηριωµένη εισήγηση για τον
καθορισµό του σχετικού ποσού εκκαθάρισης (Π2) του Απαιτούµενου Εσόδου.

iii.

Απολογιστικά στοιχεία για το ποσό που προκύπτει από έσοδα του ∆ιαχειριστή
από µη ρυθµιζόµενες δραστηριότητες, στην περίπτωση που τα απασχολούµενα
κεφάλαια και οι λειτουργικές δαπάνες αυτών των µη ρυθµιζόµενων
δραστηριοτήτων έχουν συµπεριληφθεί στον υπολογισµό του Απαιτούµενο
Εσόδου του ∆ιαχειριστή (παράµετρος Π5).
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iv.

Το Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων, όπως αυτό έχει καταρτιστεί για την τελευταία
κλειόµενη χρήση (έτος)σε πραγµατικούς όρους, συνοδευόµενο από αρχεία
αναγκαία για τη διαµόρφωση της αξίας της ΡΠΒ (αρχείο Συµµετοχών και
Επιχορηγήσεων, αρχείο Αποσύρσεων κλπ).

v.

Απολογιστικά στοιχεία των παραµέτρων που συνθέτουν το Επιτρεπόµενο
Έσοδο του ∆ιαχειριστή για το προηγούµενο έτος και επικαιροποιηµένο
προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους.

vi.

∆ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του προηγούµενου έτους και
Απόσπασµα του Μητρώου Παγίων µε τη συνολική αναπόσβεστη αξία των
παγίων και των αποσβέσεων (σωρευτικών και ετήσιων) που εµφανίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις.

3. Λαµβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα από το ∆ιαχειριστή στοιχεία σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 και 2, η ΡΑΕ καθορίζει το Επιτρεπόµενο Έσοδο του ∆ιαχειριστή για
κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου και το Απαιτούµενο Έσοδο του πρώτου έτους της
Ρυθµιστικής Περιόδου, µέχρι την 31η Οκτωβρίου του προηγούµενου έτους από την
έναρξη της Ρυθµιστικής Περιόδου σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4.
4. Το Απαιτούµενο Έσοδο για κάθε ένα από τα επόµενα έτη της Ρυθµιστικής Περιόδου
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ µέχρι την 31η Οκτωβρίου του προηγούµενου έτους βάσει των
στοιχείων που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
5. Η έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 ανωτέρω,
προϋποθέτουν την προηγούµενη ή ταυτόχρονη έγκριση της ΡΑΕ σχετικά µε τις
παραµέτρους Π3 και Π4 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆ΕΣΜΗΕ και των σχετικών
Κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει η σχετική
εισήγηση του ∆ιαχειριστή να έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ το αργότερο µέχρι και 31η
Αυγούστου κάθε έτους.
6. Ο ∆ιαχειριστής, στο πλαίσιο της ανάγκης για διαχωρισµό των δαπανών και των
απασχολούµενων κεφαλαίων ανά δραστηριότητα (συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ,
λειτουργία αγοράς και λοιπές δραστηριότητες), θα πρέπει στους υποβληθέντες
προϋπολογισµούς για τον υπολογισµό του Επιτρεπόµενου Εσόδου να εφαρµόζει
λογιστικό διαχωρισµό µε εγκεκριµένους από τη ΡΑΕ κανόνες και κλείδες επιµερισµού.
7. Στο τέλος της κάθε Ρυθµιστικής Περιόδου, η ΡΑΕ επενεξετάζει το σύνολο των
παραµέτρων του Επιτρεπόµενου Εσόδου, επικαιροποιώντας και τις εκτιµήσεις των
παραµέτρων εκείνων που δεν επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια αυτής.

Άρθρο 13
Έκτακτη Αναθεώρηση Επιτρεπόµενου Εσόδου ∆ιαχειριστή
1. Έκτακτη αναθεώρηση του Επιτρεπόµενου Εσόδου δύναται να διενεργηθεί µετά από
σχετικό αίτηµα του ∆ιαχειριστή, το οποίο υποβάλλεται είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε
µετά από σχετική υπόδειξη ή σύσταση της ΡΑΕ, εφόσον συντρέχει µία ή περισσότερες
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i.

Περίπτωση στην οποία ο ∆ιαχειριστής κατά τη διάρκεια της Ρυθµιστικής
Περιόδου καλείται να ανταποκριθεί στην κάλυψη έκτακτων σηµαντικών
λειτουργικών δαπανών, οι οποίες δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν κατά τη
σύνταξη των σχετικών προϋπολογιστικών µελετών για το Επιτρεπόµενο Έσοδο
της Ρυθµιστικής Περιόδου.

ii.

Περίπτωση στην οποία έχουν µεταβληθεί σηµαντικά τα οικονοµικά, νοµικά ή
πραγµατικά δεδοµένα που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έγκριση του
Επιτρεπόµενου Εσόδου.
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2. Το αίτηµα έκτακτης αναθεώρησης του Επιτρεπόµενου Εσόδου υποβάλλεται στη ΡΑΕ
από το ∆ιαχειριστή εγγράφως, και περιλαµβάνει αναλυτική τεκµηρίωση των λόγων
καθώς και µελέτη µε τις προτεινόµενες προς αναθεώρηση τιµές του Επιτρεπόµενου
Εσόδου. Με το αίτηµα συνυποβάλλονται στη ΡΑΕ:
i.

Απολογιστικά στοιχεία εξέλιξης των µεγεθών, τα οποία καθιστούν αναγκαία
την αναθεώρηση.

ii.

Στοιχεία για την απόκλιση των τιµών των µεγεθών αυτών από τις αντίστοιχες
τιµές που προβλέφθηκαν για την αντίστοιχη Ρυθµιστική Περίοδο.

iii.

Εκτίµηση για την εξέλιξη των µεγεθών αυτών για κάθε επόµενη Ρυθµιστική
Περίοδο.

iv.

Εκτίµηση των επιπτώσεων για τα έσοδα του ∆ιαχειριστή και της επίπτωσης
στο ύψος του Επιτρεπόµενου Εσόδου εάν δεν εγκριθεί η έκτακτη αναθεώρηση.

3. Το αίτηµα του ∆ιαχειριστή για την έκτακτη αναθεώρηση αξιολογείται από τη ΡΑΕ. Σε
περίπτωση που εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος, η ΡΑΕ δε
ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, το αίτηµα θεωρείται τυπικά πλήρες. Η τυπική πληρότητα του
αιτήµατος, δεν αφαιρεί από τη ΡΑΕ τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή
διευκρινίσεις που σχετίζονται µε την ουσιαστική εξέταση του αιτήµατος. Η ΡΑΕ
αποφασίζει εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που το αίτηµα του
∆ιαχειριστή θεωρήθηκε τυπικά πλήρες. Απόρριψη του αιτήµατος του ∆ιαχειριστή
αιτιολογείται πλήρως από τη ΡΑΕ. Η µη έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕ, δεν συνεπάγεται
τη σιωπηρή αποδοχή του αιτήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Εφαρµογή Μεθοδολογίας κατά την πρώτη Ρυθµιστική Περίοδο
1. Η διάρκεια της πρώτης Ρυθµιστικής Περιόδου ορίζεται στα τρία (3) έτη, ήτοι 2015 έως
και 2017.
2. Για την πρώτη Ρυθµιστική Περίοδο (2015-2017), ο ∆ιαχειριστής οφείλει να υποβάλει
εισήγηση µε τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισµό του Ετήσιου Κόστους και του
Απαιτούµενου Εσόδου µέχρι 31 Ιουλίου 2014.
3. Η αξία της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης του ΕΣΜΗΕ και οι αποσβέσεις για το
2015 (πρώτο έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου) θα οριστούν στη σχετική απόφαση της
ΡΑΕ για το Απαιτούµενο Έσοδο και τις Μοναδιαίες Χρεώσεις για το 2015 λαµβάνοντας
υπόψη, αφενός το Ρυθµιστικό Μητρώο Παγίων µε ηµεροµηνία 31.12.2013 και αφετέρου
τις εκτιµώµενες επενδύσεις του 2014.
4. Για τον υπολογισµό των εκκαθαρίσεων του Απαιτούµενου Εσόδου για τις ρυθµιστικές
περιόδους πριν την εφαρµογή της παρούσας µεθοδολογίας, εξετάζονται οι αποκλίσεις
µεταξύ απολογιστικών λειτουργικών δαπανών για τα εν λόγω έτη και των εγκεκριµένων
από τις σχετικές αποφάσεις δαπανών και εκκαθαρίζονται (+/-) βάσει της σε ισχύ
µεθοδολογίας κατά τα έτη αυτά.
5. Μέχρι την έκδοση του Εγχειριδίου «Προδιαγραφές σύνταξης Μελέτης Κόστους-Οφέλους
για έργα που εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ» που προβλέπεται στο άρθρο 229 του Κώδικα
∆ιαχείρισης ΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ δύναται να χαρακτηρίσει ένα έργο ως Μείζονος Σηµασίας,
στην περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής προσκοµίσει επαρκή στοιχεία από τα οποία
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προκύπτει σηµαντικό όφελος για τους καταναλωτές, ιδίως λόγω σηµαντικής µείωσης του
κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).
6. Έως την έγκριση των κανόνων λογιστικού διαχωρισµού, για τον υπολογισµό του
Επιτρεπόµενου Εσόδου των ετών της πρώτης Ρυθµιστικής Περιόδου, ο ∆ιαχειριστής
οφείλει να υποβάλλει προϋπολογισµούς για το διαχωρισµό των δαπανών και των
απασχολούµενων κεφαλαίων ανά δραστηριότητα (συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ,
λειτουργία αγοράς και λοιπές δραστηριότητες), βάσει εκτιµήσεων και κανόνων τους
οποίους συνυποβάλλει.
7. Για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 9, παρ. 5, ως πρώτο εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα για όλα τα έργα θεωρείται το εγκεκριµένο ∆ΠΑ του 2014.
…»

Β. Τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19.06.2014
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
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