
 1 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 373/2015 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΔΗΕ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στην Αθήνα, την 7η Οκτωβρίου 2015, και 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

1. Tις 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΄ 179/22.08.2011, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 122 έως και 128. 

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, και ιδίως τα άρθρα 25 έως και 27. 

3. Την υπ’ αριθμ. 82/2014 Απόφαση ΡΑΕ, με την οποία καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί της 

Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της 

ΔΕΗ Α.Ε. (Άδεια Κυριότητας ΕΔΔΗΕ). 

4. Την υπ’ αριθμ. 83/2014 Απόφαση ΡΑΕ, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Άδεια Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άδεια Διαχείρισης 

ΕΔΔΗΕ). 

5. Το υπ’ αριθμ. ΥΕΣΘΕΔ/1612/28.11.2014 κοινό έγγραφο των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. με θέμα «Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ» (ΡΑΕ/Ι-

190467/28.11.2014). 

6. Το υπ’ αριθμ. O-61008/27.2.2015 έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Σύμβαση Παραχώρησης της 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ». 

7. Το υπ’ αριθμ. ΓρΔ/2041/1.4.2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τη 

Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ» (ΡΑΕ/Ι-194325/1.4.2015). 

8. Την υπ’ αριθμ. 1017/2012 Απόφαση της ΡΑΕ για τον καθορισμό του ετήσιου κόστους και των 

χρεώσεων χρήσης του ΕΔΔΗΕ τα έτη 2012 και 2013. 

9. Το υπ’ αριθμ. ΓρΔ/6393/26.11.2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση για 

οικονομικά θέματα του ΔΕΔΔΗΕ» (ΡΑΕ/Ι-178261/26.11.2013). 

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

Προϋπολογισμού. 
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Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 127 παρ. 5 του ν.4001/2011 ορίζεται ότι: «Για την 

παραχώρηση της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα τον κύριο 

του ΕΔΔΗΕ, που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22.» 

Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Διαχείρισης και της Άδειας Κυριότητας του 

ΕΔΔΗΕ, ορίζεται ότι ο Διαχειριστής και ο Κύριος του ΕΔΔΔΗΕ υποχρεούνται να καταρτίσουν 

από κοινού, να συνάψουν και να διατηρούν σε διαρκή ισχύ Σύμβαση Παραχώρησης της 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, με αποκλειστικό αντικείμενο τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν 

στον τρόπο υπολογισμού και καταβολής του ετήσιου ανταλλάγματος που οφείλεται στον Κύριο 

του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το ν.4001/2011 και το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού ετησίου 

εσόδου της δραστηριότητας της Διανομής που εισπράττει ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, μέσω των 

τιμολογίων χρήσης του ΕΔΔΗΕ. Περαιτέρω ορίζεται ότι ο Κύριος και ο Διαχειριστής του 

ΕΔΔΗΕ οφείλουν πριν την υπογραφή της ως άνω Σύμβασης καθώς και πριν από κάθε 

τροποποίησή της, να την υποβάλουν για έγκριση στη ΡΑΕ, με την πρώτη υποβολή της να 

πραγματοποιείται έως την 30η Νοεμβρίου 2014. 

Επειδή, με το από 28.11.2014 κοινό έγγραφο των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(σχετικό 5) υποβλήθηκε για έγκριση της ΡΑΕ σχέδιο της Σύμβασης Παραχώρησης της 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (εφεξής «Σύμβαση»). 

Επειδή, σε ότι αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης, με το υποβληθέν σχέδιο ρυθμίζονται θέματα 

που αφορούν στον επιμερισμό του επιτρεπόμενου εσόδου της δραστηριότητας της διανομής 

μεταξύ Διαχειριστή και Κυρίου του ΕΔΔΗΕ, καθώς επίσης στους όρους καταβολής των 

σχετικών ποσών. 

Επειδή σχετικά με τον επιμερισμό του επιτρεπόμενου εσόδου, στο υποβληθέν σχέδιο της 

Σύμβασης προβλέπεται η παραχώρηση στο Διαχειριστή ποσού που αντιστοιχεί στο 0,5% επί της 

Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης έτους 2014 του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ (εφεξής «αντάλλαγμα 

διαχείρισης»). Όπως αναφέρεται στο υποβληθέν σχέδιο, η παραχώρηση του ποσού αυτού 

αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται 

ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ και ενδεχομένως δεν καλύπτονται μέσω του ετήσιου ανταλλάγματος 

που λαμβάνει για το 2015. 

Επειδή όσον αφορά στους όρους καταβολής των σχετικών ποσών στο υποβληθέν σχέδιο 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α) Η καταβολή από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ του ετήσιου ανταλλάγματος που αναλογεί 

στον Κύριο του ΕΔΔΗΕ συναρτάται με την καταβολή, σε μηνιαία βάση, των χρεώσεων 

χρήσης δικτύου από τους Προμηθευτές στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ. 

β) Η καταβολή, από τον Κύριο του ΕΔΔΗΕ στον Διαχειριστή ποσού που αντιστοιχεί στο ήμισυ 

του ανταλλάγματος διαχείρισης προκαταβολικά. 

Επειδή οι παραπάνω όροι καταβολής των σχετικών ποσών κρίνονται εύλογοι λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι η ρευστότητα του Διαχειριστή συναρτάται με την είσπραξη των χρεώσεων 

χρήσης του ΕΔΔΗΕ από τους Προμηθευτές. 

Επειδή η πιθανή ανάγκη προσδιορισμού του τρόπου κατανομής των εσόδων της δραστηριότητας της 

διανομής μεταξύ Κυρίου και Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό επιχειρηματικό κίνδυνο, 

έτσι ώστε να διασφαλίζονται η βιωσιμότητα, η εύρυθμη λειτουργία και η εύλογη αποζημίωση της 

δραστηριότητας και των δύο αρμόδιων φορέων, είχε αναδειχθεί στο πλαίσιο του καθορισμού του 

ετήσιου ανταλλάγματος του Δικτύου Διανομής μετά την έναρξη λειτουργίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(σχετικά 8 και 9). Επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ έχει θέσει υπόψη της Αρχής 

συγκεκριμένα πάγια ζητήματα ταμειακής ρευστότητας που αντιμετωπίζει λόγω σημαντικής χρονικής 

απόκλισης μεταξύ πληρωμών και εισπράξεων για τη χρήση του Δικτύου και για τις κατασκευές 

(σχετικό 8). Σε ότι αφορά τις κατασκευές, τα ζητήματα ετεροχρονισμού μεταξύ πληρωμών και 

εισπράξεων στις συναλλαγές του Διαχειριστή με τον Κύριο του ΕΔΔΗΕ αντιμετωπίστηκαν έως ένα 

βαθμό μέσω των Συμβάσεων Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ που ενέκρινε η ΡΑΕ. 
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Επειδή η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, προκειμένου να σχηματίσει άποψη για το 

βαθμό στον οποίο το υποβληθέν σχέδιο συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Σύμβασης για το 

2015, ζήτησε πρόσθετη ενημέρωση αναφορικά με τυχόν μελέτες ή εκτιμήσεις των κινδύνων στους 

οποίους εκτίθεται ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ ή/και του ύψους της εύλογης αποζημίωσής του, βάσει 

των οποίων διαμορφώθηκε το ύψος του προτεινόμενου ανταλλάγματος διαχείρισης. 

Επειδή ο Διαχειριστής, με το από 1.4.2015 έγγραφό του (σχετικό 7), ενημέρωσε τη ΡΑΕ σχετικά 

με τις εκτιμήσεις του για τα κύρια είδη των κινδύνων που αντιμετωπίζει καθώς και για την 

έκτασή τους. Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής εκτιμά ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους 

εκτίθεται επί του παρόντος έχουν ως εξής: 

1. Σημαντικές αποκλίσεις από μέσες καιρικές συνθήκες, οι οποίες έχουν ως συνέπεια υπέρβαση 

του εγκεκριμένου από τη ΡΑΕ προϋπολογισμού δαπανών εκμετάλλευσης, λόγω αύξησης στις 

δαπάνες για επισκευές βλαβών. Αναλόγως της έκτασης των αποκλίσεων η προκαλούμενη 

υπέρβαση εκτιμάται σε 5-15 εκ.€ ετησίως και εμφανίζεται κάθε 3 έως 4 έτη. 

2. Σημαντική μείωση της ζήτησης ηλεκτροδοτήσεων διαχρονικά, με συνακόλουθη μετακίνηση 

προσωπικού από τις επενδύσεις στην εκμετάλλευση και αύξηση των σχετικών δαπανών 

μισθοδοσίας με συνέπεια υπέρβαση του εγκεκριμένου από τη ΡΑΕ προϋπολογισμού 

λειτουργικών δαπανών. Για το 2014, ο Διαχειριστής εκτιμά αύξηση των δαπανών 

μισθοδοσίας του προσωπικού εκμετάλλευσης κατά 10 εκ.€ σε σχέση με τον προϋπολογισμό. 

3. Μη αναγνώριση από τη ΡΑΕ ορισμένων υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ, εν προκειμένω των 

δαπανών για το μειωμένο τιμολόγιο προσωπικού και για τη μισθοδοσία αποσπασμένων 

υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ, συνολικού ύψους 13-14 εκ.€ ετησίως. 

4. Χρονική απόκλιση πληρωμών-εισπράξεων για χρήση του Δικτύου και για κατασκευές, με 

συνέπεια χρονική υστέρηση των εσόδων του Διαχειριστή, τα οποία εισπράττονται 2-3 μήνες 

μετά το μήνα στον οποίο αφορούν, σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες μισθοδοσίας του 

προσωπικού του, η οποία καταβάλλεται εντός του μήνα στον οποίο αφορά. Ο Διαχειριστής 

εκτιμά ότι η χρηματοδότηση της δραστηριότητας της διανομής για 1 έως 2 μήνες, λόγω των 

αποκλίσεων αυτών, αντιστοιχεί σε ποσό της τάξης των 60 εκ.€. 

5. Οικονομικές συναλλαγές στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (συναλλαγές αγοράς ενέργειας και 

ΥΚΩ), όπου ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, εκτιμά ότι επωμίζεται κινδύνους σε 

περίπτωση καθυστέρησης στην είσπραξη των απαιτήσεών του από Προμηθευτές, 

αναφέροντας σχετικά ότι αντιμετωπίζει ήδη διεκδικήσεις τόκων υπερημερίας. Ο Διαχειριστής 

αναφέρει επίσης ότι τα υπόψη ποσά λογίζονται ως έσοδα-έξοδα στις οικονομικές καταστάσεις 

με συνέπεια να ελοχεύει σημαντικός κίνδυνος σε περίπτωση επιβολής εισφοράς ή φόρου 

βάσει κύκλου εργασιών. 

6. Κίνδυνος από ενδεχόμενη συσσώρευση σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

Προμηθευτές, όπως έγινε το παρελθόν.  

7. Υστέρηση των εσόδων από τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου λόγω σημαντικής μείωσης της 

ζήτησης σε σχέση με τις προβλέψεις. Πρόκειται για την υποανάκτηση του απαιτούμενου 

εσόδου μέσω των χρεώσεων χρήσης Δικτύου λόγω μείωσης της κατανάλωσης, η οποία 

μπορεί να είναι σημαντική καθώς το έσοδο επί του παρόντος συλλέγεται κυρίως μέσω 

χρέωσης επί της κατανάλωσης ενέργειας. Το ποσό της υποανάκτησης ενσωματώνεται στο 

απαιτούμενο έσοδο επόμενων ετών, ωστόσο βραχυπρόθεσμα επηρεάζεται η ταμειακή 

ρευστότητα του Διαχειριστή. Το 2013 σημειώθηκε υποανάκτηση του συνολικού 

απαιτούμενου εσόδου της δραστηριότητας κατά 40,8 εκ.€ (23,6 εκ.€ αφορούν στα έσοδα του 

ΔΕΔΔΗΕ) ενώ για το 2014 εκτιμάται η υποανάκτηση εκτιμάται στα 20 εκ.€ (11,5 εκ.€ 

αφορούν στα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ). 

Επειδή, όπως αναφέρει ο Διαχειριστής (σχετικό 7),  οι λοιποί κίνδυνοι στους οποίους αναφέρεται 

είναι, στην παρούσα φάση, δευτερεύοντες, καθώς είτε είναι μικρότερων επιπτώσεων είτε 

εκτιμάται ότι θα έχουν επίδραση μελλοντικά. 

Επειδή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή (σχετικό 7), κύριος λόγος αδυναμίας του 

ΔΕΔΔΗΕ να ανταπεξέλθει στους κινδύνους αυτούς είναι η έλλειψη αξιόλογων παγίων 
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περιουσιακών στοιχείων, απόρροια του μοντέλου οργάνωσης που θεσπίσθηκε με τον 

ν.4011/2011 για τη δραστηριότητας της διανομής, και η λόγω αυτής περιορισμένη απόδοση που 

λαμβάνει ο Διαχειριστής. 

Επειδή το αντάλλαγμα που λαμβάνει ο Διαχειριστής μέσω του απαιτούμενου εσόδου της 

δραστηριότητας της διανομής αποσκοπεί στην κάλυψη των εύλογων λειτουργικών δαπανών του 

και του κόστους αποσβέσεων των παγίων του και, επιπλέον, περιλαμβάνει εύλογη απόδοση επί 

των απασχολούμενων κεφαλαίων, στα οποία συνυπολογίζεται και το κεφάλαιο κίνησης του 

Διαχειριστή. Περαιτέρω, στην παρούσα φάση, η μεθοδολογία καθορισμού του απαιτούμενου 

εσόδου της διανομής ενσωματώνει μηχανισμούς για την εκκαθάριση, απολογιστικά, αποκλίσεων 

στις δαπάνες επενδύσεων καθώς και στις δαπάνες λειτουργίας του Διαχειριστή. 

Επειδή οι απόψεις της ΡΑΕ όσον αφορά τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τους κύριους 

κινδύνους στους οποίους εκτίθεται αυτός, έχουν ως εξής: 

1. Σημαντικές αποκλίσεις από μέσες καιρικές συνθήκες: Δεδομένου ότι, όπως αναφέρει ο 

Διαχειριστής, ο κίνδυνος δεν αφορά σε έκτακτα ή σπάνια φαινόμενα, θεωρείται ότι εμπίπτει 

στη σφαίρα συνθηκών που ο Διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά μέσω των διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή 

για την έκταση και τη συχνότητα εμφάνισης του κινδύνου αυτού και παραβλέποντας την 

πιθανότητα ύπαρξης ετών με ευνοϊκότερες από τις μέσες καιρικές συνθήκες, για την κάλυψη 

αυτού του κινδύνου θεωρείται εύλογη πρόβλεψη ποσού 3 εκ.€ ετησίως κατά μέσο όρο. 

2. Σημαντική μείωση της ζήτησης ηλεκτροδοτήσεων διαχρονικά: Στην παρούσα φάση ο 

κίνδυνος αυτός μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσω του υφιστάμενου μηχανισμού εκκαθάρισης 

λειτουργικών δαπανών, εφόσον γίνεται αποδεκτό ότι οι δαπάνες κύριας μισθοδοσίας του 

προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ είναι ανελαστικές, ότι η απόκλιση από τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό οφείλεται σε αίτια εκτός του ελέγχου του Διαχειριστή και δεδομένου ότι 

εκκαθαρίζεται αντιστοίχως η απόκλιση από τον προϋπολογισμό στις δαπάνες επενδύσεων. Σε 

τέτοια περίπτωση υφίσταται μόνο βραχυπρόθεσμη επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα 

του Διαχειριστή. 

3. Μη αναγνώριση από τη ΡΑΕ ορισμένων υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ, εν προκειμένω των 

δαπανών για το μειωμένο τιμολόγιο προσωπικού και για τη μισθοδοσία αποσπασμένων 

υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ: Στο βαθμό που η ΡΑΕ δεν αναγνωρίζει ως 

εύλογες τις σχετικές δαπάνες δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης των αντίστοιχων κινδύνων 

προκειμένου αυτοί να καλυφθούν επιβαρύνοντας με οποιοδήποτε τρόπο το απαιτούμενο 

έσοδο και τις χρεώσεις χρήσης του Δικτύου. 

4. Χρονική απόκλιση πληρωμών-εισπράξεων για χρήση του Δικτύου και για κατασκευές: Το 

ζήτημα αυτό πράγματι υφίσταται και επηρεάζει την ταμειακή ρευστότητα του Διαχειριστή. Σε 

ότι αφορά το χρονικό περιθώριο για την είσπραξη των χρεώσεων χρήσης Δικτύου από 

Προμηθευτές, το θέμα εξετάζεται από τη ΡΑΕ. Σε ότι αφορά την πληρωμή του Διαχειριστή 

από τον Κύριο για την κατασκευή των έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, μέσω των σχετικών 

Συμβάσεων Ανάπτυξης που ενέκρινε η ΡΑΕ διασφαλίζεται τουλάχιστον ότι οι ίδιοι όροι 

ισχύουν και για την καταβολή των συμμετοχών πελατών από τον Διαχειριστή στον Κύριο, 

περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την απόκλιση εσόδων-εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, η 

χρονική απόκλιση πληρωμών και εισπράξεων επηρεάζει το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης 

επί του οποίου ο Διαχειριστής λαμβάνει απόδοση. 

5. Οικονομικές συναλλαγές στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (συναλλαγές αγοράς ενέργειας και 

ΥΚΩ): Οι κίνδυνοι που περιγράφει ο ΔΕΔΔΗΕ αφορούν δυνητικά σε σημαντικά ποσά τα 

οποία δεν θεωρείται ότι μπορούν να καλυφθούν μέσω του ανταλλάγματος διαχείρισης. 

Επιπροσθέτως, δεν θεωρείται επί της αρχής εύλογη η επιβάρυνση της δραστηριότητας της 

διανομής με το σχετικό κόστος, δεδομένου οι περιγραφόμενοι κίνδυνοι σχετίζονται με τη 

δραστηριότητα της διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων 

Νησιών και όχι με τη δραστηριότητα διαχείρισης του δικτύου διανομής. Σε κάθε περίπτωση, 

θεωρείται σκόπιμο να διερευνηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ οι δυνατότητες αντιμετώπισης των 

κινδύνων αυτών με θεσμικά μέσα (π.χ. ρύθμιση προκειμένου η πληρωμή των υποχρεώσεων 
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του ΔΕΔΔΗΕ να συσχετίζεται με την είσπραξη των αντίστοιχων απαιτήσεων) ή με άλλου 

είδους εργαλεία (με στόχο την αποφυγή φορολόγησης του ΔΕΔΔΗΕ επί αλλότριων 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία ο Διαχειριστής απλώς διαχειρίζεται).  

6. Ενδεχόμενη συσσώρευση σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από Προμηθευτές: Για τον 

περιορισμό της έκτασης του κινδύνου αυτού, κάτι που θα διευκολύνει και την εκτίμηση των 

επιπτώσεών του, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ αν οι σχετικές 

προβλέψεις του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και η εφαρμογή τους στην πράξη 

επαρκούν και, σε διαφορετική περίπτωση, να προταθούν λύσεις για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση του κινδύνου. Η πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ για θέσπιση στον Κώδικα Διαχείρισης 

του ΕΔΔΗΕ υποχρέωσης των Προμηθευτών να προσκομίζουν εγγυητική επιστολή για τις 

χρεώσεις χρήσης δικτύου θεωρείται ότι σχετίζεται με το θέμα αυτό και θα εξετασθεί από τη 

ΡΑΕ. 

7. Υστέρηση των εσόδων από τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου λόγω σημαντικής μείωσης της 

ζήτησης σε σχέση με τις προβλέψεις: Η υποανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου αποτελεί 

αξιόλογο κίνδυνο με βραχυπρόθεσμη επίπτωση στη ρευστότητα και τα αποτελέσματα του 

Διαχειριστή. Εκτιμάται ότι ο κίνδυνος μπορεί να περιοριστεί εφόσον αναθεωρηθεί η δομή των 

χρεώσεων χρήσης δικτύου, έτσι ώστε μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου εσόδου να 

συλλέγεται μέσω πιο σταθερών ή προβλέψιμων μεγεθών της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, 

δεδομένου ότι ποσοστό περί το 95% του απαιτούμενου εσόδου του Διαχειριστή από τη χρήση 

του δικτύου προορίζεται για την κάλυψη των εύλογων λειτουργικών του δαπανών, ενώ 

αντιθέτως το απαιτούμενο έσοδο του Κυρίου καλύπτει αποκλειστικά κόστος κεφαλαίου 

(αποσβέσεις, κόστος δανεισμού και κόστος ιδίων κεφαλαίων), η ΡΑΕ είναι της άποψης ότι ο 

κίνδυνος λόγω υποανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου είναι ορθό να επιμερίζεται μεταξύ 

Κυρίου και Διαχειριστή αναλογικά προς το ύψος της απόδοσης επί των απασχολούμενων 

κεφαλαίων τους και όχι αναλογικά προς το απαιτούμενο έσοδο. 

Επειδή, όπως αναφέρει ο Διαχειριστής (σχετικό 7), με το προτεινόμενο αντάλλαγμα διαχείρισης 

επιδιώκεται ο περιορισμός έως ένα βαθμό των επιπτώσεων από τους περιγραφόμενους κινδύνους 

ώστε να δύναται ο ΔΕΔΔΗΕ να εκπληρώσει αποτελεσματικότερα το ρόλο του. 

Επειδή το αντάλλαγμα διαχείρισης που προβλέπεται βάσει του υποβληθέντος σχεδίου Σύμβασης 

ανέρχεται σε 13,7 εκ.€. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθεται και τη σχετική ανάλυση που προηγήθηκε, το ποσό αυτό κρίνεται κατ’ 

αρχήν συγκρίσιμο με τις εκτιμώμενες οικονομικές επιπτώσεις μη βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. 

Επειδή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υποβληθέν σχέδιο, προβλέπεται ότι το ύψος του 

ανταλλάγματος διαχείρισης διαμορφώνεται τελικά λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη στόχων που θα 

συμφωνηθούν μεταξύ Κυρίου και Διαχειριστή στο πλαίσιο των δικαιωμάτων προστασίας των 

οικονομικών συμφερόντων του Κυρίου σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 6 του ν.4001/2011 και 

με τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ για τα σχετικά θέματα που άπτονται των ρυθμιστικών της 

αρμοδιοτήτων. 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται ότι το υποβληθέν σχέδιο πληροί τις τυπικές 

απαιτήσεις σε ότι αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και 

περαιτέρω συμβάλλει, έως ένα βαθμό, στην αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων από κινδύνους στους 

οποίους εκτίθεται ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ. 

Επειδή, η ΡΑΕ θεωρεί σκόπιμο η πιθανότητα σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στα αποτελέσματα 

του Διαχειριστή λόγω υποανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου να αντιμετωπιστεί μέσω ορθολογικού 

επιμερισμού του σχετικού κινδύνου μεταξύ Κυρίου και Διαχειριστή και όχι μέσω του ανταλλάγματος 

διαχείρισης.  

  Αποφασίζει: 

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του όρου 2 της Άδειας Κυριότητας του ΕΔΔΗΕ και του 

όρου 3 της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, εγκρίνει τη Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης 
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του ΕΔΔΗΕ που υπέβαλαν από κοινού ο Κύριος και ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ με το υπ’ αριθμ. 

ΥΕΣΔΕΘ/1612/28.11.2014 έγγραφό τους (ΡΑΕ/Ι-190467/28.11.2014). 

2. Καλεί τον Κύριο και τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ να ενημερώσουν τη ΡΑΕ σχετικά με τις 

συμφωνίες τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υποβληθέν σχέδιο της Σύμβασης, για τους 

στόχους απόδοσης, τον τρόπο παρακολούθησης, αξιολόγησης και συσχέτισής τους με το 

αντάλλαγμα διαχείρισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

3. Καλεί τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ να εξετάσει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια το θέμα των 

κινδύνων που αναφέρει σε σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

και να ενημερώσει σχετικά τη ΡΑΕ προτείνοντας, ενδεχομένως, λύσεις για την αντιμετώπισή του. 

4. Καλεί τον Διαχειριστή και τον Κύριο του ΕΔΔΗΕ να προβούν σε προσθήκη όρου στη Σύμβαση 

Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον οποίο αποκλίσεις  των εσόδων από 

τη χρέωση χρήσης του ΕΔΔΗΕ σε σχέση με το  συνολικόαπαιτούμενο έσοδο της δραστηριότητας 

της διανομής λόγω απόκλισης των μεγεθών της αγοράς (πλήθος πελατών, συμφωνημένη ισχύς, 

ζήτηση ισχύος αιχμής, κατανάλωση ενέργειας) από τις αντίστοιχες προβλέψεις, επιμερίζονται 

μεταξύ Κυρίου και Διαχειριστή ως ακολούθως: 

α) Υποανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου του ΕΔΔΗΕ επιμερίζεται μεταξύ Κυρίου και 

Διαχειριστή αναλογικά προς το ύψος της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων 

τους, προ της καταβολής του ανταλλάγματος διαχείρισης που προβλέπεται βάσει της 

Σύμβασης Παραχώρησης. 

β) Υπερανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου του ΕΔΔΗΕ επιμερίζεται μεταξύ Κυρίου και 

Διαχειριστή αναλογικά προς το ύψος του απαιτούμενου εσόδου έκαστου, προ της 

καταβολής του ανταλλάγματος διαχείρισης που προβλέπεται βάσει της Σύμβασης 

Παραχώρησης. 

 Αθήνα, 7.10.2015 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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