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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 346/2016  

Έγκριση Τιµολογίου για την χρέωση της Βασικής ∆ραστηριότητας 
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου 

του ∆ικτύου ∆ιανοµής Θεσσαλονίκης 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 5η  Οκτωβρίου 2016, και 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν.4001/2011  «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και 

άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179, εφεξής Νόµος), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 88 παρ.4. 

2. Τις διατάξεις του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις –Κύρωση του Σχεδίου 

Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και 

ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης» (ΦΕΚ Α΄94) και ιδίως το 

άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2. 

3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 

211/14.8.2009). 

4. Τις διατάξεις του ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – 

Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 286), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν.3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α’ 313), 

όπως ισχύει. 

6. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-63972/12-05-2016 επιστολή της ΡΑΕ µε θέµα 

«κατευθυντήριες οδηγίες για το λογιστικό διαχωρισµό των εταιρειών φυσικού αερίου». 

7. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-205344/08-04-2016 έγγραφο της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε., µε 

το οποίο υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ οι λογιστικά διαχωρισµένες οικονοµικές καταστάσεις 

του έτους 2015. 

8. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-64652/15-07-2016 επιστολή της ΡΑΕ µε θέµα «Έλεγχος 

λογιστικά διαχωρισµένων οικονοµικών καταστάσεων 2015 και υποβολή έκθεσης  

Υπολογισµού του WACC». 
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9. Το υπ΄αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-209198/05-08-2016 έγγραφο της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε., µε 

το οποίο υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ οι διαχωρισµένες οικονοµικές καταστάσεις του έτους 

2015, συνοδευόµενες από την έκθεση του ορκωτή ελεγκτή-λογιστή και τη µελέτη για το 

µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC). 

10. Tην υπ΄αριθµ. 332/2016 απόφαση της ΡΑΕ, µε την οποία εγκρίθηκαν οι κανόνες 

λογιστικού διαχωρισµού των εταιρειών ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., ∆ΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, 

ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. 

11. Το σχέδιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης, του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου Αττικής, που 

υπέβαλε µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 205934/25-04-2016, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε., 

υπό την ιδιότητά της ως ∆ιαχειρίστρια του εν λόγω ∆ικτύου ∆ιανοµής.   

12. Τις διατάξεις του Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικής ∆ραστηριότητας ∆ιανοµής 

Φυσικού Αερίου των δικτύων διανοµής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής 

Ελλάδας (εφεξής «Κανονισµός Τιµολόγησης»), που εκδόθηκε µε την υπ΄αριθµ. 328/2016 

απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄3067).  

13. Tην υπ΄αριθµ πρωτ. ΡΑΕ Ο-65349/04-10-2016 επιστολή της ΡΑΕ προς τις εταιρείες 

∆ΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

14. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212784/06-10-2016 έγγραφο µε το οποίο, η  ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως ∆ιαχειρίστρια του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Θεσσαλονίκης, υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση, σχέδιο τιµολογίου για τη χρέωση της 

βασικής ∆ραστηριότητας ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου του ∆ικτύου ∆ιανοµής της 

Θεσσαλονίκης (εφεξής Τιµολόγια ∆ιανοµής).  

15. Τις διατάξεις του Π.∆. 139/2001 «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης 

της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α’ 121), όπως ισχύει. 

16. Το γεγονός ότι µε την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Α. Νοµικά και πραγµατικά δεδοµένα 

Επειδή κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1 της 

παραγράφου Β του άρθρου 2   του ν.4336/2015: «2. Εντός ενός (1) µηνός από τη θέση σε ισχύ 

του Κανονισµού Τιµολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4001/2011, όπως τροποποιείται µε 

τον παρόντα νόµο, η ∆ΕΠΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως 

∆ιαχειριστών των ∆ικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση 

στη ΡΑΕ, τα τιµολόγια µε βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγµα για κάθε Βασική 

∆ραστηριότητα που παρέχουν στους Χρήστες, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.4 του 

ν.4001/2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος».  

Επειδή κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 88 του Νόµου:«4.Τα τιµολόγια 

µε βάση τα οποία ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου ∆ιανοµής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγµα για 

κάθε Βασική ∆ραστηριότητα καταρτίζονται από τον ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία 

που προσδιορίζεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η 

οποία οφείλει να αποφασίσει επ΄αυτών εντός τριών (3) µηνών από το χρόνο υποβολής τους, και 

ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».  

Επειδή σύµφωνα µε την παρ. 1 εδάφιο β΄ του  άρθρου 15  του ν. 4001/2011 « Οι µεθοδολογίες και 

τα Τιµολόγια Μη Ανταγωνιστικών ∆ραστηριοτήτων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των 

αρµοδίων ∆ιαχειριστών». Περαιτέρω σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου: «Η ΡΑΕ 
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δύναται µε ειδικά αιτιολογηµένη γνώµη να ζητά από τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές να τροποποιήσουν 

τα ως άνω Τιµολόγια, σύµφωνα µε την διαδικασία της παραγράφου 1, εφόσον κρίνει ότι δεν 

διασφαλίζεται η αναλογική και αµερόληπτη τιµολόγηση της χρήσης των Συστηµάτων ή των ∆ικτύων 

∆ιανοµής». 

Επειδή η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.,  υπό την ιδιότητα της ως  ∆ιαχειρίστρια του ∆ικτύου 

∆ιανοµής Θεσσαλονίκης, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-212784/06-10-2016 έγγραφό της, υπέβαλε 

στη ΡΑΕ προς έγκριση, σχέδιο τιµολογίου για τη χρέωση της Βασικής ∆ραστηριότητας ∆ιανοµής 

Φυσικού Αερίου του ∆ικτύου ∆ιανοµής της Θεσσαλονίκης.  

Επειδή το σχέδιο Τιµολογίου ∆ιανοµής, που υπέβαλε ο ∆ιαχειριστής είναι σύµφωνο µε τις 

ρυθµίσεις του Κανονισµού Τιµολόγησης, και έχει καταρτιστεί µε βάση τις παραδοχές και τιµές 

των παραµέτρων που ορίζονται στα επιµέρους άρθρα του Κανονισµού αυτού. Ο ∆ιαχειριστής 

υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Τιµολογίου ∆ιανοµής βασιζόµενο σε τετραετής Περίοδο Υπολογισµού 

Τιµολογίων.  

Επειδή ο ∆ιαχειριστής έχει υποβάλει λογιστικά διαχωρισµένες καταστάσεις για το έτος 2015, 

όπου απεικονίζονται διακριτά τα σχετικά µεγέθη για τη Βασική ∆ραστηριότητας της ∆ιανοµής 

(σχετικό 9). Οι εν λόγω λογιστικά διαχωρισµένες καταστάσεις έχουν ελεγχθεί ως προς την ορθή 

εφαρµογή των κανόνων λογιστικού διαχωρισµού από ανεξάρτητο ελεγκτή και έχει υποβληθεί 

σχετική έκθεση (σχετικό 9). 

Επειδή βάσει αυτών των απολογιστικών µεγεθών του 2015, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον 

Κανονισµό Τιµολόγησης για το Έτος Αναφοράς και το επενδυτικού σχεδίου του ∆ιαχειριστή,  η 

ΡΑΕ προέβη στην αξιολόγηση των επιµέρους παραµέτρων που αποτέλεσαν τη βάση για την 

κατάρτιση του υποβληθέντος Τιµολογίου ∆ιανοµής. 

 

Β. Αναφορικά µε τη Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) για τη 
Ρυθµιστική Περίοδο 2017-2020 

Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού Τιµολόγησης, ως Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή 

Βάση (ΡΠΒ), νοείται το απασχολούµενο κεφάλαιο του ∆ιαχειριστή για τη Βασική ∆ραστηριότητα 

∆ιανοµής, υπολογιζόµενο ως το άθροισµα: α) Της αναπόσβεστης αξίας των υφιστάµενων, 

ενσώµατων και ασώµατων, παγίων (αφαιρουµένων τυχόν επιχορηγήσεων και συµµετοχών), β) των 

επενδύσεων (σε εξέλιξη από προηγούµενα έτη και των νέων επενδύσεων του συγκεκριµένου 

έτους) και γ) του κεφαλαίου κίνησης, όπως αυτό εκτιµάται βάσει συγκεκριµένων παραδοχών.  

Επειδή, σε σχέση µε την αξία των παγίων που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της ΡΠΒ, o 

∆ιαχειριστής υπέβαλε την αναπόσβεστη αξία των παγίων για το 2015 και το 2016 (εκτίµηση), 

καθώς και για τα έτη της Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων (ρυθµιστική περίοδος 2017-

2020). Αναφορικά µε τις αξίες για το 2015, αυτές είναι σύµφωνες µε τις αξίες των ενσώµατων 

και ασώµατων παγίων που απεικονίζονται στις λογιστικά διαχωρισµένες καταστάσεις που υπέβαλε 

στη ΡΑΕ ο ∆ιαχειριστής για το 2015 (σχετικό 9). 

Επειδή, οι νέες επενδύσεις, που υποβλήθηκαν από τον ∆ιαχειριστή και κρίνονται εύλογες από τη 

ΡΑΕ, συνυπολογίζονται στις εκτιµήσεις των απασχολούµενων κεφαλαίων (ΡΠΒ) για τη 

ρυθµιστική περίοδο 2017-2020 και αφορούν σε: α) Έργα ανάπτυξης του ∆ικτύου και β) λοιπές 

επενδύσεις (επενδύσεις έργων συντήρησης και εξοπλισµού).  

Επειδή, βάσει του Κανονισµού Τιµολόγησης, άρθρο 10 παρ.3,4,5 και προκειµένου να επιτευχθεί 

ικανοποιητικός βαθµός διείσδυσης του φυσικού αερίου, η ΡΑΕ θεωρεί σκόπιµη την αναγνώριση  

ποσοστού έκπτωσης έως και 100% στα Τέλη Σύνδεσης για όλα τα έτη της 1ης ρυθµιστικής 

περιόδου (2017-2020). Τα κόστη που θα προκύψουν από την επιβάρυνση του ∆ιαχειριστή για τα 

Τέλη Σύνδεσης, θα συνυπολογιστούν στην αξία της ΡΠΒ κάθε έτους. 
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Επειδή, ο επικείµενος νοµικός και λειτουργικός διαχωρισµός της Εταιρείας ∆ιανοµής και της 

Εταιρείας Προµήθειας ενδέχεται να αναδείξει την ανάγκη επανεξέτασης του διαχωρισµού των 

παγίων µεταξύ των δύο δραστηριοτήτων, η ΡΑΕ δύναται να επανέλθει αναφορικά µε τον 

προσδιορισµό της αξίας των παγίων αυτών που συνθέτουν τη ΡΠΒ για επόµενη ρυθµιστική 

περίοδο. 

Επειδή, βάσει του Κανονισµού Τιµολόγησης και ειδικά σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 5 παρ. 10 αυτού, το εύλογο ύψος του Κεφαλαίου Κίνησης για τον συνυπολογισµό του στη 

ΡΠΒ συνεξετάζεται σε σχέση µε την τιµή του ∆είκτη Γενικής Ρευστότητας. Η τιµή του  εν λόγω 

δείκτη, εξετάζεται συνδυαστικά τόσο σε σχέση µε την τιµή που προκύπτει από τις λογιστικά 

διαχωρισµένες καταστάσεις του ∆ιαχειριστή όσο και από τις εκτιµήσεις του για κάθε έτος της 

Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων.  

Επειδή, ο ∆ιαχειριστής στην εισήγησή του για τα Τιµολόγια ∆ιανοµής  συνυπολογίζει ποσό στη 

ΡΠΒ ως εκτίµηση για Κεφάλαιο Κίνησης, βάσει των λογιστικά διαχωρισµένων καταστάσεων του 

2015 και σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Κανονισµός Τιµολόγησης. Η εν λόγω εκτίµηση και για τα 

τέσσερα έτη της Ρυθµιστικής Περιόδου, είναι ίση µε το ποσό του Κεφαλαίου Κίνησης του 2015 

και έχει προσαρµοστεί βάσει της τιµής του ∆είκτη Γενικής Ρευστότητας για το 2015. 

Επειδή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εγκρίνεται ο συνυπολογισµός στη ΡΠΒ Κεφαλαίου Κίνησης για 

κάθε ένα από τα τέσσερα έτη (2017-2020) ύψους 4.505.771 €. 

Επειδή, λαµβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, η τιµή της ΡΠΒ επί της οποίας υπολογίζεται 

εύλογη απόδοση για τη Ρυθµιστική Περίοδο 2017-2020 διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 1 – Αξία Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ)  2017-2020 ( €) 

 
2017 2018 2019 2020 

Α. Αξία παγίων 

ενσώµατων και 

άυλων στη λήξη 

του έτους 

169.694.415 169.735.149 171.171.532 169.601.969 

Β. Κεφάλαιο 

Κίνησης στη 

λήξη του έτους 

4.505.771 4.505.771 4.505.771 4.505.771 

ΡΠΒ  έτους 

(Α)+(Β) 

174.199.186 174.239.920 175.676.303 174.106.740 

Γ. Αναφορικά µε την απόδοση επί των απασχολούµενων 
κεφαλαίων του ∆ιαχειριστή για τη Ρυθµιστική Περίοδο 2017-2020 

 

Επειδή βάσει του Κανονισµού Τιµολόγησης (άρθρο 6), η απόδοση επί της Ρυθµιζόµενης 

Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) υπολογίζεται βάσει του Μεσοσταθµικού Κόστους Κεφαλαίου του 

∆ιαχειριστή, σε ονοµαστικές, προ φόρων, τιµές (WACCnominal) και για κάθε έτος της Ρυθµιστικής 

Περιόδου. 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την εποπτεία της εγχώριας αγοράς 

ενέργειας, εφαρµόζει, ως προς τις µη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και λαµβάνοντας 

υπόψη και τις εισηγήσεις των ∆ιαχειριστών, τα κατάλληλα ρυθµιστικά µέτρα, ώστε να 

διασφαλίζοντα µε ισόρροπο τρόπο: α) Η άντληση νέων κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση 
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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 

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 6 του Κανονισµού Τιµολόγησης, έλαβε 

υπ’ όψη της στοιχεία (ιστορικές και τρέχουσες αξίες) και εκτιµήσεις  από αξιόπιστα διεθνή 

πρακτορεία/βάσεις πληροφόρησης για την πορεία βασικών µεγεθών των αγορών.  

 

Επειδή, κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης και µε δεδοµένο ότι δεν υπήρχαν διαθέσιµες  

αναλυτικές µελέτες εκτίµησης του κόστους κεφαλαίου της εταιρείας για κάθε έτος της Περιόδου 

Ισχύος των Τιµολογίων, αλλά µια συγκεντρωτική µελέτη για το σύνολο των παραµέτρων του 

Μεσοσταθµικού Κόστους Κεφαλαίου, κρίνεται αναγκαίο να εκτιµηθεί ένα µεσοσταθµικό κόστος 

κεφαλαίου κοινό και για τα τέσσερα (4) έτη της Περιόδου Ισχύος των Τιµολογίων, µε τη 

δυνατότητα αναθεώρησης της τιµής αυτού στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που 

µεταβάλουν ουσιωδώς τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Κανονισµού 

Τιµολόγησης.  

Επειδή, η ΡΑΕ λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, εκτιµά το κόστος των Ιδίων και ∆ανειακών 

Κεφαλαίων βάσει των παρακάτω παραδοχών: 

α) Μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης – Gearing Ratio (G): λαµβάνεται 

µηδενική τιµή, µε δεδοµένη την παρούσα κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και την 

πρόταση του ∆ιαχειριστή.   H εν λόγω παράµετρος αναµένεται να διαφοροποιηθεί 

σηµαντικά εντός της Περιόδου Ισχύος των Τιµολογίων, βάσει του επενδυτικού πλάνου της 

εταιρείας και της εκτιµώµενης αναγκαιότητας για άντληση δανειακών κεφαλαίων. Η ΡΑΕ 

στην προβλεπόµενη αναθεώρηση τιµολογίων που θα λάβει χώρα το έτος 2018 και θα αφορά 

στην Ρυθµιστική Περίοδο 2019-2022, θα εξετάσει την περίπτωση υιοθέτησης ενός µέσου 

εκτιµώµενου συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης της τάξεως 15% έως 20%. 

β) Φορολογικός συντελεστής- Tax Rate (ΤΧ): λαµβάνεται η τιµή του συντελεστή 

φορολόγησης ανωνύµων εταιρειών που είναι σε ισχύ κατά την έκδοση της απόφασης, 

ήτοι 29%.  

γ) Κόστος δανειακών κεφαλαίων – Debt Rate (DR): δεδοµένου ότι η εταιρεία δεν 

υπέβαλε στοιχεία αναλυτικά για την εκτίµηση του κόστους µελλοντικού δανεισµού, η 

εν λόγω παράµετρος δεν παίρνει τιµή στην παρούσα απόφαση. Η εταιρεία θα πρέπει 

κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων ετών της Περιόδου Ισχύος των Τιµολογίων (2017-

2018) να παρέχει στη ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία για τα δανειακά κεφάλαια (ύψος και 

κόστος δανεισµού, περίοδος αποπληρωµής κλπ). 

δ) Κόστος ιδίων κεφαλαίων (ROEpost tax,nominal): η εν λόγω παράµετρος προκύπτει 

βάσει των τιµών των παρακάτω επιµέρους παραµέτρων και διαµορφώνεται (σε προ-

φόρων βάση) στην τιµή 6,55%. 

ε) Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο - Risk Free Rate (RFR): υπολογίζεται ως η 

µέση τιµή της απόδοσης του γερµανικού 10-ετούς κρατικού οµολόγου κατά το 

τελευταίο δωδεκάµηνο µέχρι και τον Ιούλιο του 2016 και λαµβάνει τιµή 0,36%.  

στ) Συντελεστής συστηµατικού κινδύνου Ιδίων Κεφαλαίων (β): γίνεται δεκτή η 

τιµή που εισηγείται ο ∆ιαχειριστής και η οποία βασίζεται σε συγκρίσιµες εταιρείες 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράµετρος διαµορφώνεται σε 0,42.  
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ζ) Περιθώριο απόδοσης αγοράς –Market Risk Premium (MRP): λαµβάνεται τιµή 

5,23% , που προκύπτει συνεξετάζοντας και σταθµίζοντας τόσο τις αποδόσεις µετοχών 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αποτυπωθεί σε έγκυρες µελέτες όσο και την πρόταση 

του ∆ιαχειριστή  για την εν λόγω παράµετρο, λαµβάνοντας υπόψη ότι στον Κανονισµό 

Τιµολόγησης προβλέπεται επιπρόσθετα 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).  

η) Country Risk Premium (CRP): λαµβάνεται υπ’ όψη τιµή ίση µε 4%. Η ΡΑΕ, 

αναγνωρίζοντας ότι οι τρέχουσες τιµές της παραµέτρου είναι αυξηµένες, έλαβε τη 

µέγιστη τιµή που προβλέπεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης, εκτιµώντας ότι, αν 

επιτευχθεί η αναστροφή του κλίµατος στην ελληνική οικονοµία, σύµφωνα και µε τις 

διαθέσιµες προβλέψεις διεθνών οργανισµών1 για επίτευξη ανάκαµψης της χώρας στα 

επόµενα έτη, η εν λόγω παράµετρος θα µειωθεί στα επόµενα έτη.  

 

Επειδή, λαµβάνοντας υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, η απόδοση επί των απασχολούµενων κεφαλαίων 

(ΡΠΒ) του ∆ιαχειριστή για τα τέσσερα (4) έτη της Ρυθµιστικής Περιόδου 2017 έως και 2020 

διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας  - Εγκεκριµένο Μεσοσταθµικό Κόστος Κεφαλαίου   

Απόδοση χωρίς κίνδυνο (RFR) 0,36% 

Περιθώριο Απόδοσης της Αγοράς (MRP) 5,23% 

Συντελεστής Συστηµατικού Κινδύνου Ιδίων Κεφαλαίων (β) 0,42 

Μέσος Συντελεστής ∆ανειακής Επιβάρυνσης (G)  0 

Country Risk Premium (CRP) 4,00% 

Cost of equity (post-tax) 6,55% 

Φορολογικός Συντελεστής (ΤΧ) 29,00% 

Cost of equity (pre-tax) 9,23% 

Κόστος ∆ανεισµού (DR) 0 

WACC (nominal, pre-tax) 9,23% 

 

 

                                                 
1 Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Economic Forecast- Spring 2016) και ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου (World Economic Outlook – October 2016).  
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∆. Αναφορικά µε τις Λειτουργικές ∆απάνες του ∆ιαχειριστή για τη 
Ρυθµιστική Περίοδο 2017-2020 

Επειδή, ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε εκτιµήσεις  για το ύψος των λειτουργικών δαπανών διακριτά για 

κάθε έτος της Περιόδου Ισχύος των Τιµολογίων. Από τα στοιχεία αυτά, δεν προκύπτει σηµαντική 

µεταβολή συγκριτικά µε τα αντίστοιχα του 2015 και συνεξετάζοντας τα µε το επενδυτικό και 

επιχειρηµατικό πλάνο του ∆ιαχειριστή, οι τιµές γίνονται αποδεκτές από τη ΡΑΕ. 

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, το ποσό των λειτουργικών δαπανών που θεωρείται εύλογο για κάθε 

έτος αναλύεται ως εξής: 

α) 2017:    8.966.144 € 

β) 2018:    9.563.565 €  

γ) 2019:    9.221.305 € 

δ) 2020:  10.355.083 € 

Ε. Αναφορικά µε τις Αποσβέσεις (Dep) του ∆ιαχειριστή για τη 
Ρυθµιστική Περίοδο 2017-2020 

Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανονισµού Τιµολόγησης, οι αποσβέσεις των παγίων 

υπολογίζονται και υποβάλλονται από τον ∆ιαχειριστή µε βάση τη λογιστική µέθοδο που 

προβλέπεται ανά κατηγορία παγίων. 

Επειδή, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 παρ.11 και 7 παρ. 4 του Κανονισµού Τιµολόγησης, προβλέπεται 

η δυνατότητα συνυπολογισµού στο ετήσιο ύψος των αποσβέσεων του ετήσιου κόστους απόσβεσης 

των εσωτερικών εγκαταστάσεων των Τελικών Πελατών του ∆ιαχειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι 

παρακολουθούνται σε ειδική περιουσιακή βάση και αποσβένονται σε εύλογη χρονική διάρκεια, 

όπως προσδιορίζεται από τη ΡΑΕ. 

Επειδή, ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε αναλυτικά στοιχεία και τιµές υπολογισµού των αποσβέσεων  των 

παγίων που λαµβάνονται υπόψη στη ΡΠΒ, τα οποία θεωρούνται εύλογα.   

Επειδή, ο ∆ιαχειριστής στην πρόταση των Τιµολογίων ∆ιανοµής που υπέβαλε, δεν έχει 

συνυπολογίσει στις ετήσιες αποσβέσεις πρόσθετη επιβάρυνση για την υλοποίηση επενδύσεων σε 

εσωτερικές εγκαταστάσεις Τελικών Πελατών για την Περίοδο Ισχύος των Τιµολογίων 2017-2020. 

Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω, το ποσό των αποσβέσεων διαµορφώνεται για κάθε έτος ως 

εξής: 

α) 2017: 9.461.685 € 

β) 2018: 10.031.691 €  

γ) 2019: 10.743.960 € 

δ) 2020: 11.361.991 € 
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ΣΤ. Αναφορικά µε τα έσοδα του ∆ιαχειριστή από ρυθµιζόµενες και 
µη δραστηριότητες για τη Ρυθµιστική Περίοδο 2017-2020 

Επειδή, ο ∆ιαχειριστής υπέβαλε στοιχεία αναφορικά µε τα εκτιµώµενα έσοδα από ρυθµιζόµενες 

και µη δραστηριότητες, που σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης θα πρέπει να αφαιρεθούν 

από το Απαιτούµενο Έσοδο. Οι εν λόγω εκτιµήσεις κρίνονται εύλογες από τη ΡΑΕ και τα ποσά 

αναλύονται ως εξής: 

α) 2017: 661.330 € 

β) 2018: 670.132 €  

γ) 2019: 679.094 € 

δ) 2020: 688.010 € 
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Ζ. Αναφορικά µε τον υπολογισµό των Τιµολογίων της Βασικής 
∆ραστηριότητας ∆ιανοµής 

Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Τιµολόγησης, το Απαιτούµενο Έσοδο του 

∆ιαχειριστή για κάθε έτος της Περιόδου Υπολογισµού Τιµολογίων κατανέµεται στις Κατηγορίες 

Τελικών Πελατών σύµφωνα µε λόγο του αθροίσµατος της ∆εσµευµένης Ωριαίας Κατανάλωσης 

όλων των Σηµείων Παράδοσης της Κατηγορίας Τελικών Πελατών k ως προς το άθροισµα της 

∆εσµευµένης Ωριαίας Κατανάλωσης όλων των Σηµείων Παράδοσης. 

Επειδή, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ∆ιαχειριστή το Απαιτούµενο 

Έσοδο κατανέµεται σύµφωνα µε τον κάτωθι λόγο: 

 2017 2018 2019 2020 

Οικιακό/ 

Εµπορικό 
98% 98% 98% 98% 

Βιοµηχανικό 2% 2% 2% 2% 

Επειδή, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το απαιτούµενο έσοδο που 

αναλογεί σε κάθε Κατηγορία Τελικού Πελάτη διαµορφώνεται ως εξής: 

 2017 2018 2019 2020 

Οικιακό/ 

Εµπορικό 33.210,882 34.374,303 34.847,696 36.426,407 

Βιοµηχανικό 634,202 633,165 653,398 672,709 

Σύνολο 33.845.084 35.007.468 35.501.094 37.099.116 

Επειδή, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου το Ποσοστό Χρέωσης 

∆υναµικότητας εγκρίνεται ως ακολούθως: 

 2017 2018 2019 2020 

Οικιακό/ 

Εµπορικό 
20% 20% 20% 20% 

Βιοµηχανικό 80% 80% 80% 80% 

Επειδή, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ιαχειριστή η προβλεπόµενη ποσότητα 

φυσικού αερίου ανά κατηγορία Τελικού Πελάτη (MWh) που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 

των χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής είναι η ακόλουθη: 

 2017 2018 2019 2020 

Οικιακό/ 

Εµπορικό 
2.230.528 2.295.424 2.364.165 2.429.116 
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Βιοµηχανικό 439.574 430.310 464.532 465.904 

 

Επειδή, σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ιαχειριστή το προβλεπόµενο άθροισµα  της 

Ωριαίας ∆εσµευµένης ∆υναµικότητας ανά κατηγορία Τελικού Πελάτης (MWh/h) που 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των χρεώσεων χρήσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής είναι το 

ακόλουθο : 

 2017 2018 2019 2020 

Οικιακό/ 

Εµπορικό 
14.583 15.103 15.646 16.159 

Βιοµηχανικό 278 278 293 298 

 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 

άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του ν.4336/2015, όπως ισχύει, 

απαιτείται η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήµατος από την έγκριση της µεθοδολογίας 

υπολογισµού των τιµολογίων έως την εφαρµογή τους, κρίνεται αναγκαίο για λόγους 

συµµόρφωσης µε τις ανωτέρω διατάξεις, τα νέα τιµολόγια να εφαρµοσθούν από 1.12.2016. 

Επειδή, στην περίπτωση που η χρονική περίοδος διαµόρφωσης των κατάλληλων συστηµάτων 

(νέου λογισµικού) που απαιτούνται για την εφαρµογή των ως άνω τιµολογίων από τους 

∆ιαχειριστές των ∆ικτύων ∆ιανοµής φυσικού αερίου, υπερβεί το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, 

δύναται η συµµόρφωση µε τα τιµολόγια της παρούσας να επέλθει µέσω συµπληρωµατικών 

εκκαθαρίσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά την επόµενη, από το χρόνο ενεργοποίησης της 

τεχνικής δυνατότητας εφαρµογής των τιµολογίων αυτών, τιµολόγηση, όσον αφορά στους 

Επιλέγοντες Πελάτες φυσικού αερίου. 

 

Αποφασίζει 

1. Την έγκριση του Απαιτούµενου Εσόδου για την Περίοδο Ισχύος των Τιµολογίων (Ρυθµιστική 

Περίοδο) 2017-2020, ως ακολούθως: 

 

 

2. Την έγκριση των τιµολογίων της Βασικής ∆ραστηριότητας ∆ιανοµής του ∆ιαχειριστή ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής: 

 

Απαιτούµενο Έσοδο του ∆ιαχειριστή ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  2017-2020 (€) 

2017 33.845.084 

2018 35.007.468 

2019 35.501.094 

2020 37.099.116 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Κατηγορία Πελατών Συντελεστής 

∆υναµικότητας 

(€/ΜW/έτος) 

Συντελεστής Ενέργειας 

(€/MWh) 

Οικιακό 445,1613 11,7426 

Εµπορικό 445,1613 11,7426 

Βιοµηχανικό 1.780,8689 0,2840 

 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα 

τιµολόγια της Βασικής ∆ραστηριότητας ∆ιανοµής που εγκρίνονται µε την παρούσα απόφαση, 

εφαρµόζονται από την 1η ∆εκεµβρίου  2016. 

 

4. Τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                                                                         Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 

 

             Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

       ∆ρ. Νικόλαος Γ.Mπουλαξής  
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