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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 572/2019 

 

Έγκριση Ετήσιου Κόστους - Απαιτούμενου Εσόδου του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και 

προϋπολογισμού του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 
για το έτος 2019 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 30η Μαΐου 2019, η οποία συνεχίστηκε την 

31η Μαΐου, την 4η Ιουνίου και την 5η Ιουνίου 2019, και 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 15, 

122,  127, 128, 129, 130 και 140. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012) όπως ισχύει,  

εφεξής ΚΔΣ, και ιδίως το Άρθρο 275. 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (ΦΕΚ Β’78/20.1.2017) όπως ισχύει, 

εφεξής ΚΔΔ, και ιδίως το Κεφάλαιο 29. 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ (ΦΕΚ 

Β΄304/11.02.2014) όπως ισχύει, εφεξής ΚΔΜΔΝ, και ιδίως το άρθρο 180.  

5. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΦΕΚ 

Β’2773/18.12.15) όπως ισχύει, εφεξής ΕΔΜΠΕ, και ιδίως το Άρθρο 40. 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45/1999). 

7. Την από 31.12.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

(ΥΠΑΝ/ΑΠ.Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10.1990/19957, ΦΕΚ Β' 15/14.01.2008) «Ετήσιο Κόστος 2007 και 

Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» και τη σχετική γνωμοδότηση 

της ΡΑΕ (υπ’αριθμ. 294/2007). 
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8. Την από 15.06.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/608/οικ.12312, ΦΕΚ Β' 947/30.06.2010) και την από 22.12.2009 

σχετική Γνωμοδότηση της ΡΑΕ (505/2009) «Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του 

Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». 

9. Την από 31.12.2010 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2186/23882, ΦΕΚ Β' 2094/31.12.2010) και ΦΕΚ Β' 45/24.01.2011, 

καθώς και την από 22.12.2010 σχετική Γνωμοδότηση της ΡΑΕ (378/2010) «Ετήσιο Κόστος 

και Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2011». 

10. Την υπ’ αριθ. 840/17.10.2012 Απόφαση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα 

Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

11. Την υπ’ αριθ. 1017/20.12.2012 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 

Δικτύου Διανομής για το 2012 και 2013, καθώς και των Χρεώσεων Χρήσης του 2013 για το 

Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)». 

12. Την υπ’ αριθ. 196/14.04.2014 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους και 

των Χρεώσεων Χρήσης του 2014 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΔΔΗΕ)». 

13. Την υπ’ αριθ. 454/27.11.2015 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 

2015 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)». 

14. Την υπ’ αριθ. 455/27.11.2015 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 

2016 και των Χρεώσεων Χρήσης για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΔΔΗΕ)». 

15. Την υπ’ αριθ. 454/23.11.2016 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 

2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)» 

16. Την υπ’ αριθ. 545/19.6.2018 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 

2018 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)» 

17. Την υπ’ αριθ. 567/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ με θέμα «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου του 

Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών». 

18. Την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/30/οικ.2456/04.02.2008 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης 

(ΦΕΚ Β’ 300/26.02.2008) με θέμα «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα 

Αθηνών». 

19. Την υπ’ αριθ. 368/30.10.2009 Γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου 

Μέσης Τάσης κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα 

Αθηνών». 

20. Την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ Β΄168/22.2.2010) απόφαση 

ΥΠΕΚΑ «Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε. που 

τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών». 

21. Την υπ’ αριθ. 1413/14.11.11 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2839/15.12.11) με θέμα «Μεθοδολογία 

υπολογισμού Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. που 

τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών». 

22. Την υπ’ αριθ. 340/19.6.2014 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’1778/30.6.2014) με θέμα 

«Μεθοδολογία υπολογισμού απαιτούμενου εσόδου του διαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

23. Τις υπ' αριθ. 572/09.10.2014 και 235/2018 Αποφάσεις της ΡΑΕ αναφορικά με την έγκριση του 

Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για τις ρυθμιστικές περιόδους 2015-2017 και 2018-2021 αντίστοιχα. 
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24. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφορικά με απολογισμό έτους 2017 

για τις δραστηριότητες Διαχείρισης Δικτύου και ΗΣ ΜΔΝ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-246863/5.10.18, 

Ι-247228/15.10.18, Ι-247838/25.10.18, Ι-249606/19.11.18, Ι-249829/22.11.18). 

25. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΔΑΑ Α.Ε. για τον καθορισμό του Ετήσιου Κόστους 

και των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου και του Συστήματος για το 2019 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι-

248145/31.10.18). 

26. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφορικά με εκτίμηση απολογισμού 

έτους 2018 για τις δραστηριότητες Διαχείρισης Δικτύου και ΗΣ ΜΔΝ, στο πλαίσιο 

καθορισμού του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου Διανομής για το 

2019 (ΡΑΕ Ι-248228/1.11.18, Ι-250367/3.12.18). 

27. Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τον προϋπολογισμό 

2019 για τις δραστηριότητες Διαχείρισης Δικτύου και ΗΣ ΜΔΝ, στο πλαίσιο καθορισμού του 

Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου Διανομής για το 2019 

(ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/13393/30.11.18, ΡΑΕ/Ι-250353/30.11.18). 

28. Τα υπ΄ αριθ. Ο-74002/18.10.18, Ο-74688/22.11.18, Ο-74811/28.11.18, Ο-74938/10.12.18 , Ο-

75225/28.12.18, Ο-76545/29.3.19 έγγραφα ΡΑΕ προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σχετικά με παροχή 

διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων. 

29. Τα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί 

του απολογισμού 2017, της εκτίμησης 2018  και του προϋπολογισμού 2019 (έγγραφα ΡΑΕ Ι-

251680/19.12.18, Ι-252865/15.1.19, Ι-253879/1.2.19, Ι-255033/19.2.19, Ι-258630/9.4.19, Ι-

258958/12.4.19) 

30. Το υπ’ αριθ. ΓρΔ/8989/31.7.18 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή του Σχεδίου 

Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 2019-2023 και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης και 

Διαχείρισης του Δικτύου 2019-2023» (ΡΑΕ/Ι-243838/2.8.18). 

31. Το υπ΄ αριθ. ΓρΔ/3151/10.4.19 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Έγκριση Σχεδίου 

Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 2019-2023» (ΡΑΕ/Ι-258718/10.4.19). 

32. Την υπ’ αριθ. 389/22.10.2015 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Σχεδίου Δράσης 

Υλοποίησης Υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση 

2014/536/ΕΚ/14.08.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» 

33. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-255519 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «3η Ετήσια Έκθεση 

προόδου του Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης Υποδομών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με την Απόφαση Παρέκκλισης 2014/536/ΕΕ/14.08.2014 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής». 

34. Τον Ετήσιο Απολογισμό 2017 της ΔΕΗ Α.Ε. όπως αυτός δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 

ΔΕΗ. 

35. Την υπ’ αριθ. 121/2017 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Αρχών και Κανόνων κατανομής 

Ενεργητικού – Παθητικού και Δαπανών – Εσόδων για την κατάρτιση των λογιστικά 

διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.». 

36. Την Ετήσια Έκθεση Οικονομικών Καταστάσεων 2017 της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

37. Την υπ’ αριθ. 373/2015 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Σύμβασης Παραχώρησης της 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ». 

38. Το υπ΄ αριθ. ΡΑΕ Ι-254572/11.2.19 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Παράταση προθεσμίας 

υποβολής αντιγράφων υπογεγραμμένων Συμβάσεων Παραχώρησης Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ». 

39. Το υπ’ αριθ. ΓρΔ/2169/14.02.2018 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ανάπτυξη δικτύου 

σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσιους χώρους» (ΡΑΕ Ι-232342/14.02.2018). 

40. Το υπ’ αριθ. Ο-71301/5.4.18 έγγραφο ΡΑΕ με θέμα «Ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων». 
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41. Τις διατάξεις του ν. 4579/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179) και ειδικότερα το άρθρο 23 σχετικά με την 

τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

42. Την υπ’ αριθ. 540/2019 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του 

άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει». 

43. Την υπ’ αριθμ. 7/2019 Γνωμοδότηση (ΑΔΑ: ΩΖΒΟΙΔΞ-ΕΩΓ) της ΡΑΕ «σχετικά με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης 

υποδομών επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 134 του ν. 4001/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 παρ. 3 του ν. 4277/2014, 

καθώς και τις διατάξεις του ν. 4493/2016». 

44. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

σκέφθηκε ως εξής: 

Α. Κανονιστικό πλαίσιο 

Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν.4001/2011, η διαχείριση του 

ΕΔΔΗΕ γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο οποίος κυρώνεται με 

απόφαση ΡΑΕ.  

Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση (θ) του άρθρου 128 του ν.4001/2011, με 

τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των 

Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ 

κατά τομέα δραστηριότητας, προκειμένου να διαμορφώνονται τα κατάλληλα κίνητρα για την 

αποδοτικότερη λειτουργία του ΕΔΔΗΕ, καθώς και του σχεδίου ανάπτυξης του Δικτύου.  

Επειδή, η μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον υπολογισμό των τιμολογίων (χρεώσεων) χρήσης 

του ΕΔΔΗΕ εγκρίνονται με αποφάσεις της ΡΑΕ, όπως προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 140 του ν.4001/2011 και τις διατάξεις της παραγράφου 2, περίπτωση 

(θ) του άρθρου 128 του ν. 4001/2011. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, προσδιορίζονται οι στόχοι 

και το γενικό περίγραμμα της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του 

Δικτύου. Περαιτέρω ορίζεται ότι με απόφαση της ΡΑΕ καταρτίζεται η ως άνω μεθοδολογία και 

ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. 

Επειδή η Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου δεν έχει θεσπισθεί. 

Κατά συνέπεια, όπως ορίζεται με τη διάταξη του άρθρου 138 παράγραφος 7 του Κώδικα 

Διαχείρισης Δικτύου, το έσοδο του Δικτύου καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές μεθοδολογίες 

που έχουν θεσπισθεί με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΑΝ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1990/19957 (ΦΕΚ Β' 

15/14.1.2008), ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/608/οικ.12312 (ΦΕΚ Β'947/30.6.2010) και 

ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/2186/28577/31.12.2010 (ΦΕΚ Β' 2094/31.12.2010) και τις υπ’ αριθμ. 

840/17.10.2012 (ΦΕΚ Β΄360/19.11.12), 94/21.2.2013 (ΦΕΚ Β’502/5.3.2013) και 1017/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β’3443/27.12.2012) αποφάσεις της ΡΑΕ, καθώς και με αποφάσεις που δύναται να εκδίδει η 

Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 15 και 140 του ν.4011/2011. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 180 παράγραφος 3 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών 

Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), ο προϋπολογισμός για την κάλυψη 

του κόστους λειτουργίας και κεφαλαίου της δραστηριότητας του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη 

διαχείριση των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ (προϋπολογισμός Διαχειριστή ΜΔΝ), 

εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή. Περαιτέρω, ο εν λόγω 

προϋπολογισμός δύναται να ενσωματώνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του ΔΕΔΔΗΕ που 

περιλαμβάνει και τη δραστηριότητα διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Τέλος, βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 180 παράγραφος 4 του Κώδικα ΜΔΝ και του άρθρου 124 παράγραφος 1 του Κώδικα 

Διαχείρισης Δικτύου, δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται διακριτός μηχανισμός 
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ανάκτησης του κόστους της δραστηριότητας διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, το 

κόστος για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Διαχειριστή ΜΔΝ ανακτάται 

μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου. 

Επειδή, στο πλαίσιο έγκρισης του Ετήσιου Κόστους και των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ για 

το 2019 ζητήθηκαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και παρασχέθηκαν απολογιστικά στοιχεία, εκτιμήσεις 

και προβλέψεις για τον υπολογισμό της αξίας της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης και του 

κόστους αποσβέσεων για τα έτη 2017, 2018 και 2019, και για τις λειτουργικές δαπάνες της 

δραστηριότητας για τα ως άνω έτη (σχετικά 24, 26, 27 και 29). 

Β. Αναφορικά με το κόστος κεφαλαίου και αποσβέσεων 

Β.1 Παρουσίαση μεγεθών εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ 

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια μεγέθη της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με 

τη διαμόρφωση της περιουσιακής βάσης και των αποσβέσεων των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων 

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχείριση Δικτύου, Διαχείριση Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ) για το έτος 

2019. 

Πίνακας 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΡΠΒ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ) ποσά σε χιλ.€

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ακινητοποιήσεις προηγούμενου έτους 34.701 30.993 508 915 35.209 31.908

Επενδύσεις 3.988 21.034 512 3.966 4.500 25.000

Αποσύρσεις 0 0 0 0 0 0

Λοιπές κινήσεις 19 3.481 0 39 19 3.520

Α. Ακινητοποιήσεις έτους

 (συμπερ. οι αποσβέσεις του τρέχοντος έτους)
38.707 55.508 1.021 4.920 39.728 60.428

Β. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 410.609 450.554 363.624 380.667 774.233 831.221
Απόθεμα 168.000 198.000 0 0 168.000 198.000

Εμπορικές & λοιπές απαιτήσεις 213.523 225.320 338.006 356.680 551.529 582.000

Χρηματικά Διαθέσιμα 29.086 27.234 25.618 23.987 54.704 51.221

Γ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 187.145 214.226 360.380 375.408 547.525 589.634
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 49.656 54.557 182.435 200.443 232.091 255.000

Πιστωτές διάφοροι 19.835 39.670 10.165 20.330 30.000 60.000

Μέρισμα πληρωτέο 0 0 0 0 0 0

Λοιποί φόροι και ασφαλ.εισφορές 31.745 32.264 2.692 2.736 34.437 35.000

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 4.872 13.285 128 349 5.000 13.634

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις (μεταβατικοί) 81.038 74.450 164.959 151.550 245.997 226.000

(Β-Γ)  Κεφάλαιο Κίνησης έτους 223.464 236.328 3.244 5.259 226.708 241.587

Δ. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

(αναβαλλόμενοι φόροι νετ)
107.157 110.161 -157 -161 107.000 110.000

Ε. Ετήσιες αποσβέσεις 7.694 8.300 106 200 7.800 8.500

Απασχολούμενα Κεφάλαια τέλους έτους

 Α+(Β-Γ)+Δ-Ε
361.634 393.613 4.002 9.902 365.636 403.515

Μέση τιμή Απασχολούμενων Κεφαλαίων έτους

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΔΗΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΔΝ

377.623 6.952 384.576

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Πίνακας 2.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΡΠΒ ΔΕΗ Α.Ε. ΕΔΔΗΕ 2018-2019 (εισήγηση 

ΔΕΗ)

(χωρίς αναπροσαρμογή αξίας παγίων)

ποσά σε € χιλ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2018

(Νοέμβριος 2018)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2019

(Νοέμβριος 2018)

ΠΑΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 4.677.964 4.628.981

Συν  ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 46.760 46.760

Μείον ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ -205.483 -206.982

Μείον ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ (ληφθείσες έως 31.12.08)
-1.165.760 -1.104.446

Συν ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ληφθείσες έως 31.12.08) 61.315 61.851

Μείον ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ληφθείσες από 1.1.09 έως και το προηγούμενο έτος)
-969.645 -1.032.645

Συν  ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ληφθείσες από 1.1.09 

έως και το προηγούμενο έτος)
172.640 200.366

Συν  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 161.700 190.000

Μείον  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
-61.500 -63.000

Μείον  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ -2.200 -3.000

Συν  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
879 900

Μείον  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ -3.000 -3.000

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2.713.669 2.715.785

Συν  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 33.291 38.728

+ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

+ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

+ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

- ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ANTAΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΔΗΕ 2015

ANTAΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΔΗΕ 2016

- ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

- ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2.746.960 2.754.512

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [=(ΚΠ31.12.18+ ΚΠ31.12.19)/2] 2.750.736

38.72833.291

 

ποσά σε χιλ.€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

2019

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2018

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 67.200 62.000

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 25.900 20.000

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1.900 1.000

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 56.000 43.000

ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ 34.000 12.500

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 
185.000 138.500

Β. ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΑΔΜΗΕ 13.000

Α+Β. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 185.000 151.500

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ & ΑΠΕ 63.000 61.500

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10.000 2.200

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 760 570

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ 3.770 540

ΔΟΜΙΚΑ ΔΕΔΔΗΕ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 2.200 150

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 8.270 1.040

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΕΔΔΗΕ 25.000 4.500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 210.000 156.000

ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΔΜΗΕ 

(με τιμολόγηση απευθείας στη ΔΕΗ)
4.000 9.200

Πίνακας 3.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΔΗΕ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΔΝ (εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ
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Β.2 Επενδύσεις - Έργα υπό εκτέλεση 

Β.2.1 Επενδύσεις (παγιοποιούμενες & έργα υπό εκτέλεση): Σύνολο 
δραστηριοτήτων 

Οι επενδύσεις της δραστηριότητας που προβλέπεται να παγιοποιηθούν το 2019 (Πίνακας 4, μέρος 

Γ) εκτιμώνται σε 185,17 εκ.€, περιλαμβανομένων συμμετοχών συνδεόμενων πελατών (πρόβλεψη 

63 εκ.€), επώνυμων έργων της Διανομής που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ και παγιοποιούνται από τον 

Κύριο του ΕΔΔΗΕ (πρόβλεψη 4 εκ.€), καθώς και επενδύσεων υποστήριξης των δραστηριοτήτων 

του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση Δικτύου και Διαχείριση ΜΔΝ, πρόβλεψη 16,67 εκ.€). Τα έργα υπό 

εκτέλεση αφορούν σε επώνυμα έργα υποστήριξης των δραστηριοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση 

Δικτύου και Διαχείριση ΜΔΝ) και σε επώνυμα έργα ΕΔΔΗΕ που υλοποιούνται από τον 

Διαχειριστή Δικτύου (Πίνακας 4, μέρος Δ). Η αξία τους περιλαμβάνεται στα απασχολούμενα 

κεφάλαια του ΔΕΔΔΗΕ και εκτιμάται για το 2019 σε 24,97 εκ.€ (μέση τιμή αρχής και τέλους 

έτους).  

 

2019 2018

Πρόβλεψη Εκτίμηση

Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΔΔΗΕ 187.000 160.700

Ηλεκτροδοτήσεις 67.200 62.000

Παραλλαγές 25.900 20.000

Αισθητική Αναβάθμιση 1.900 1.000

Ενισχύσεις 56.000 43.000

Επώνυμα έργα 32.000 12.500

Έργα Δικτύου μέσω ΑΔΜΗΕ

Τιμολόγηση μέσω ΔΕΔΔΗΕ 0 13.000

Απευθείας τιμολόγηση ΔΕΗ 4.000 9.200

Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ 23.700 4.500

Εξοπλισμός υποστήριξης 8.500 2.200

Επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα 760 570

Έργα Διαχειριστή ΜΔΝ 3.770 540

Δομικά έργα 2.181 150

Λογισμικά - Πληροφοριακά Συστήματα 8.489 1.040

Γ. ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 185.170 157.681

ΕΔΔΗΕ (Επαναληπτικού Χαρακτήρα) 151.000 126.000

ΕΔΔΗΕ (Επώνυμα μέσω ΔΕΔΔΗΕ) 13.500 19.035

ΕΔΔΗΕ (Επώνυμα μέσω ΑΔΜΗΕ) 4.000 9.200

ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση ΕΔΔΗΕ) 14.670 3.446

ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση ΜΔΝ) 2.000 0

Δ. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ* 37.733 12.203

ΕΔΔΗΕ 28.810 10.310

ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση ΕΔΔΗΕ) 6.316 1.056

ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση ΜΔΝ) 2.606 836

* Απασχολούμενα κεφάλαια ΔΕΔΔΗΕ

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 63.000 61.500

Πίνακας 4. Επενδύσεις ΕΔΔΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ (ποσά σε χιλ.€)

 

Η αξία των παγιοποιήσεων και των έργων υπό εκτέλεση διαμορφώνεται βάσει των αναλυτικών 

στοιχείων που υπέβαλε ο Διαχειριστής για τις επενδύσεις (Παράρτημα Α) ως εξής: 
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α) Το σύνολο των επενδύσεων 2019 σε έργα ΕΔΔΗΕ επαναληπτικού χαρακτήρα και σε 

εξοπλισμό υποστήριξης δραστηριοτήτων ΔΕΔΔΗΕ (οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμός 

συνεργείων, εξοπλισμός γραφείων κλπ) θεωρείται ότι παγιοποιείται εντός του έτους. 

β) Ο προϋπολογισμός 2019 για εξοπλισμό υποστήριξης ΔΕΔΔΗΕ μειώνεται κατά 1,5 εκ.€. 

Συγκεκριμένα, μειώνεται ο προϋπολογισμός για αγορά επιβατικών οχημάτων (εισήγηση 

ΔΕΔΔΗΕ: 1,8 εκ.€) στα επίπεδα των δαπανών προηγούμενων ετών, λαμβανομένης επίσης 

υπόψη της πρόβλεψης του Διαχειριστή για πρόσθετες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 

οχημάτων το 2019. Σε σχέση με τη μείωση αυτή, αναφέρεται επίσης ότι ο συνολικός 

προϋπολογισμός επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ το 2019, αλλά και προηγούμενα έτη, 

υπερβαίνει κατά πολύ τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής. 

γ) Δεν αναγνωρίζεται ο προϋπολογισμός  για το έτος 2019 για την ανάπτυξη σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ: 2 εκ.€). Αυτό διότι αφενός η Β΄ 

φάση του έργου δεν έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ (ενώ για την Α’ φάση προϋπολογιζόταν 

επένδυση 0,84 εκ.€, σχετικό 39), αφετέρου σύμφωνα με τις προβλέψεις της  νέας Οδηγίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν στους διαχειριστές συστημάτων 

διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να 

λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Στο ίδιο πνεύμα, η ΡΑΕ στην 

υπ’ αριθμ. 7/2019 Γνωμοδότησή της προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότεινε την υιοθέτηση 

του ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και 

μόνο ως έσχατη λύση στην περίπτωση μη επίτευξης του επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης 

δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τη δυνατότητα 

ανάθεσης  στον ΔΕΔΔΗΕ της εν λόγω δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση 

διαμόρφωσης του συνολικού πλαισίου όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις 

εμπλοκής του, την έκταση της δραστηριοποίησης του, τις αρχές ανάπτυξης και τον τρόπο 

απόσβεσης των υποδομών και ανάκτησης του σχετικού λειτουργικού κόστους, τη 

διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις υποδομές από τα ενδιαφερόμενα μέρη κλπ.   .. 

Β.2.2 Επενδύσεις (παγιοποιούμενες & έργα υπό εκτέλεση): Διαχείριση ΗΣ 
ΜΔΝ 

Οι επενδύσεις που αφορούν στη δραστηριότητα διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ 

το 2019 ανέρχονται σε 3,77 εκ.€1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκτιμά ότι το 2019 θα τεθούν σε 

παραγωγική λειτουργία και θα μεταφερθούν στα πάγια της εταιρείας επενδύσεις αξίας σε 2,0 εκ.€. 

Αντίστοιχα, η αξία των έργων υπό εκτέλεση του Διαχειριστή ΜΔΝ εκτιμάται σε 1,7 εκ.€ (μέση 

τιμή έτους). Τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α (Επώνυμα Έργα 

ΔΕΔΔΗΕ / Έργα Διαχειριστή ΜΔΝ). Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν κατά κύριο λόγο στα έργα 

που προβλέπονται στο εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 389/2015 Απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 32), 

Σχέδιο Δράσης Υλοποίησης Υποδομών στα ΜΔΝ, τα οποία έχουν στόχο την πλήρη εφαρμογή των 

οριζόμενων του Κώδικα ΜΔΝ, τόσο ως προς τη διαχείριση της λειτουργίας των αυτόνομων 

νησιωτικών συστημάτων όσο και ως προς το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε τρίτους 

προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και την επί ίσοις όροις δραστηριοποίηση αυτών. Ειδικότερα, 

προβλέπεται η  ανάπτυξη των εξής πέντε βασικών έργων υποδομών: 

- Πληροφοριακό σύστημα ΜΔΝ 

- Μεθοδολογική Υποδομή 

- Υποδομές Μέτρησης1  

- Κεντρικού ΚΕΕ Αθήνας και Τοπικού ΚΕΕ Ρόδου 

                                                      

1 Δεν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε υποδομές μέτρησης σταθμών παραγωγής στα ΜΔΝ, καθώς οι 

εν λόγω επενδύσεις περιλαμβάνονται στα επώνυμα έργα ΕΔΔΗΕ και τα αντίστοιχα πάγια στην 

περιουσιακή βάση του ΕΔΔΗΕ  
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- Εργασίες στα λοιπά συστήματα ΜΔΝ πλην Κρήτης και Ρόδου 

Βάσει της υπ’ αριθμ. 389/2015 Απόφασης ΡΑΕ, ως προθεσμία ολοκλήρωσης των ανωτέρω 

υποδομών για το σύνολο των συστημάτων ΜΔΝ ορίστηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020.  

Συγκρίνοντας με την εκτίμηση των απολογιστικών στοιχείων του 2018, το 2019 προβλέπεται 

σημαντική αύξηση των επενδυτικών δαπανών, της τάξης των 3 εκ. €. Η  εν λόγω εξέλιξη των 

επενδυτικών δαπανών αποτυπώνει τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των βασικών έργων 

υποδομών οι οποίες διαπιστώθηκαν από την υποβληθείσα από τον ΔΕΔΔΗΕ έκθεση προόδου του 

Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης Υποδομών στα ΜΔΝ  για το έτος 2019 (σχετικό 33). Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, έως το 2018 δεν είχε ξεκινήσει η υλοποίηση των εξής βασικών  

και κοστοβόρων υποδομών: 

- Ανάπτυξη του ΚΕΕ Αθήνας και Ρόδου. 

- Ανάπτυξη των συστημάτων SCADA στα λοιπά ΜΔΝ πλην Κρήτης-Ρόδου, με 

ανεξάρτητο server εντός του ΑΣΠ/ΤΣΠ, κυριότητας Διαχειριστή, με περαιτέρω επέκτασή 

τους ώστε να υποστηρίζουν λειτουργίες διαχείρισης. 

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή ΜΔΝ, τα εν λόγω έργα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο ολοκλήρωσης 

των επιμέρους διαδικασιών του διαγωνισμού, ενώ η έναρξη υλοποίησή τους αναμένεται να 

δρομολογηθεί εντός του 2019. 

Β.3  Πάγια - Αποσβέσεις 

Βάσει της προηγούμενης ανάλυσης για τις επενδύσεις και τα έργα υπό εκτέλεση και των στοιχείων 

που υπέβαλε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα πάγια και τις αποσβέσεις για τα έτη 2018 (εκτίμηση) και 

2019 (προϋπολογισμός), μη λαμβανομένων υπόψη της πρόβλεψης αναπροσαρμογής 31.12.2019 

της αξίας παγίων ΔΕΗ/ΕΔΔΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και των αναπροσαρμογών 31.12.2009 και 

31.12.2104 για τα πάγια του ΕΔΔΗΕ, η αξία των παγίων και των έργων υπό εκτέλεση και οι 

αποσβέσεις των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο έσοδο του Δικτύου 

διαμορφώνονται για το 2019 ως ακολούθως: 

Β.3.1 Πάγια & αποσβέσεις ΔΕΗ Α.Ε. (Κύριος Δικτύου) 

Η μέση τιμή της αξίας των παγίων του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2019 εκτιμάται σε 2.762.262 

χιλ.€ υπολογιζόμενη όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, κατόπιν διορθώσεων σε ορισμένα από τα 

υποβληθέντα στοιχεία2. Οι αποσβέσεις 2019 εκτιμώνται σε 118.309 χιλ.€3. 

                                                      

2 Στα ποσά συμμετοχών καταναλωτών που έχουν εισπραχθεί από 1.1.2019 (καταχώρηση στα 

αποτελέσματα χρήσης) και στις αντίστοιχες σωρευτικές αποσβέσεις τους. Στις προβλέψεις 

ακινητοποιήσεων 2018-2019 και των αντίστοιχων αποσβέσεων, σύμφωνα με αναλυτικότερη 

πληροφόρηση που παρασχέθηκε από ΔΕΔΔΗΕ και τον αντίστοιχο προσδιορισμό των επενδύσεων που 

κεφαλαιοποιούνται εντός του έτους σύμφωνα με την ενότητα Β.2. 

3 Ρυθμιστικές (καθαρές) Αποσβέσεις=Αποσβέσεις Παγίου - Απομείωση Συμμετοχών Ισολογισμού - 

Απομείωση Συμμετοχών Αποτελεσμάτων (ληφθείσες από 1.1.09). Εν προκειμένω, βάσει των μεγεθών 

του Πίνακα 2: 206.982-61.851-(200.341-171.759)+2.661-900. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

ΔΕΗ/ΕΔΔΗΕ 2017-2019

(χωρίς αναπροσαρμογή αξίας παγίων)
ποσά σε € χιλ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2017

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2018

(Νοέμβριος 2018)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2019

(Νοέμβριος 2018)

ΠΑΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 4.749.702 4.677.964 4.628.981

Συν  ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 46.760 46.760 46.760

Μείον ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ -204.448 -205.483 -206.982

Μείον ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ (ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ) -1.224.772 -1.165.760 -1.104.446

Συν ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ) 60.778 61.315 61.851

Μείον ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

          ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
-852.517 -908.145 -969.645

Συν  ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

      ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
145.020 171.759 200.341

Συν  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 137.924 154.235 168.500

Μείον  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) -55.628 -61.500 -63.000

Μείον  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ -1.743 -2.098 -2.661

Συν  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) 795 879 900

Μείον  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ -3.471 -3.000 -3.000

Συν  ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 3.961 0 0

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2.802.360 2.766.924 2.757.600

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ [=(ΑΠ31.12.ΧΧ+ ΑΠ31.12.ΧΧ+1)/2] 2.762.262  

Β.3.2 Πάγια, έργα υπό εκτέλεση & αποσβέσεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής 
Δικτύου – Διαχειριστής ΗΣ ΜΔΝ) 

Η μέση τιμή της αξίας των παγίων και των έργων υπό εκτέλεση του ΔΕΔΔΗΕ για το 2019 

εκτιμάται σε 60.393 χιλ.€, υπολογιζόμενη όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, και οι αποσβέσεις σε 

7.750 χιλ.€, κατόπιν των ακόλουθων διορθώσεων/προσαρμογών στα υποβληθέντα στοιχεία της 

εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ: 

α) Στις προβλέψεις ακινητοποιήσεων 2018-2019 και των αντίστοιχων αποσβέσεων, 

σύμφωνα με αναλυτικότερη πληροφόρηση που παρασχέθηκε από ΔΕΔΔΗΕ και τον 

αντίστοιχο προσδιορισμό των επενδύσεων που κεφαλαιοποιούνται εντός του έτους 

σύμφωνα με την ενότητα Β.2. 

β) Μη αναγνώριση στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση πρόβλεψης για αναπροσαρμογή 

της αξίας των παγίων του ΔΕΔΔΗΕ που θα λάβει χώρα εντός του 2019 (3,5 εκ.€), χάριν 

συμφωνίας με τον χειρισμό που εφαρμόζεται αντίστοιχα για τα πάγια του Κυρίου του 

ΕΔΔΗΕ. 

γ) Μη συμπερίληψη αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων στον 

υπολογισμό της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης, κατ’ αναλογία της μεθοδολογικής 

προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί και για τους άλλους Διαχειριστές στην ελληνική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, όπου οι εν λόγω λογαριασμοί Ισολογισμού  

δεν συνυπολογίζονται στα αναγκαία απασχολούμενα κεφάλαια της κάθε 

δραστηριότητας. 
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 (ποσά σε χιλ.€)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2018

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

2019

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2018

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

2019

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2018

ΠΡΟΒΛΕΨΗ

2019

Ακινητοποιήσεις προηγούμενου έτους 35.209 30.955 34.701 30.551 508 404

Επενδύσεις 3.446 16.670 3.446 14.670 0 2.000

Αποσύρσεις 0 0 0 0 0 0

Λοιπές κινήσεις 19 0 19 0 0 0

Α. Ακινητοποιήσεις έτους

 (συμπερ. οι αποσβέσεις του τρέχοντος έτους) 38.674 47.625 38.166 45.221 508 2.404

Α1. Έργα υπό εκτέλεση (επώνυμα ΕΔΔΗΕ) 10.310 28.810 10.310 28.810 0 0

Α2. Έργα υπό εκτέλεση (επώνυμα ΔΕΔΔΗΕ) 1.893 8.923 1.056 6.316 836 2.606

Β. Ετήσιες αποσβέσεις 7.700 7.750 7.596 7.568 104 182

Αξία τέλους έτους (Α+Α1+Α2-Β) 43.177 77.608 41.937 72.780 1.240 4.828

Μέση τιμή αξίας παγίων &

έργων υπό εκτέλεση

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ/ΜΔΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΑΓΙΑ, ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΕΔΔΗΕ 2018-2019

57.358 3.034

ΔΕΔΔΗΕ/ΣΥΝΟΛΟ

60.393
 

Β.4 Κεφάλαιο κίνησης 

Ο ΔΕΔΔΗΕ προσδιορίζει το κεφάλαιο κίνησης ως τη διαφορά μεταξύ κυκλοφορούντος 

ενεργητικού (αποθέματα και απαιτήσεις) και βραχυχρόνιων υποχρεώσεων, βάσει εκτιμήσεων 

(31.12.2018) και προβλέψεων (31.12.2019) για τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τα δύο αυτά 

μεγέθη (Πίνακας 1). Στα αποθέματα, ο ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει, εκτός των υλικών, και την αξία 

των επώνυμων έργων ΕΔΔΗΕ υπό εκτέλεση. Βάσει των στοιχείων του Πίνακα 1, ο ΔΕΔΔΗΕ 

εισηγείται κεφάλαιο κίνησης για το έτος 2019 σε 234 εκ.€ (μέση τιμή έτους). 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 2, η ΔΕΗ εισηγείται κεφάλαιο κίνησης 36 εκ.€ (μέση 

τιμή έτους). Η εισήγηση της ΔΕΗ δεν περιλαμβάνει ανάλυση του τρόπου υπολογισμού του 

κεφαλαίου κίνησης, ούτε στοιχεία για τις επιμέρους συνιστώσες του (π.χ. στοιχεία 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και υποχρεώσεων, προβλέψεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων). Τα 

προηγούμενα έτη, η ΔΕΗ προσδιόριζε το κεφάλαιο κίνησης ως τα 2/12 της διαφοράς μεταξύ 

προβλεπόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για το έτος υπολογισμού. Στις απαιτήσεις, η ΔΕΗ 

περιλάμβανε το ενοίκιο του δικτύου, τις συμμετοχές πελατών και τα έσοδα από την πώληση 

αποξηλούμενων υλικών δικτύου και την εκμίσθωση κτιρίων στον ΔΕΔΔΗΕ. Στις υποχρεώσεις 

περιλάμβανε την πληρωμή της αξίας των έργων δικτύου στον ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, η ΔΕΗ 

λάμβανε επίσης υπόψη μεταφορά κεφαλαίου κίνησης από το προηγούμενο έτος, το οποίο 

υπολόγιζε λογιστικά ([κυκλοφορούν ενεργητικό] – [βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις] – 

[μακροπρόθεσμες (πλην δανείων) υποχρεώσεις]). Στις αποφάσεις προηγούμενων ετών, για τον 

καθορισμό των υποχρεώσεων η ΡΑΕ λάμβανε επιπλέον υπόψη την υποχρέωση καταβολής 

ανταλλάγματος παραχώρησης της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ στον ΔΕΔΔΗΕ, κατά τα προβλεπόμενα 

στη σχετική απόφαση ΡΑΕ. Καθώς η εν λόγω υποχρέωση δεν αντανακλάται στις οικονομικές 

καταστάσεις της ΔΕΗ (διότι δεν είχε συναφθεί η σχετική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Κυρίου 

και Διαχειριστή), η ΡΑΕ υπολόγιζε την εν λόγω υποχρέωση σωρευτικά από το πρώτο έτος 

εφαρμογής της σχετικής απόφασης, κατ’ αναλογία της μεταφοράς υπολοίπων κεφαλαίου κίνησης 

από προηγούμενα έτη. 
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Σε σχέση με τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης ως τα 2/12 της διαφοράς μεταξύ απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων, η ΔΕΗ αναφέρει ότι «το κεφάλαιο κίνησης εκτιμάται στα 2/12 των Απαιτήσεων-

Υποχρεώσεων λόγω ετεροχρονισμού των πληρωμών κατά 2 μήνες» και ότι «η υπόψη προσέγγιση 

αποτελεί μια μέση εκτίμηση της αναγκαίας διαθέσιμης ρευστότητας που πρέπει να έχει η ΔΕΗ σε 

σχέση με το Δίκτυο, ώστε να διαθέτει την απαραίτητη  ασφάλεια για να ανταποκριθεί στις σχετικές 

αιχμές των συναλλαγών που το αφορούν» 4. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κίνησης που 

αποζημιώνεται ως δεσμευμένο κεφάλαιο, κρίνεται εύλογο να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Για το κεφάλαιο κίνησης της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, το αναγκαίο κεφάλαιο που δεσμεύεται 

για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας σε σχέση με τις συναλλαγές 

(πληρωμές/εισπράξεις) των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 

ετεροχρονισμό μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών. 

β) Επιπλέον, για το κεφάλαιο κίνησης του ΔΕΔΔΗΕ, η αξία των εύλογων αποθεμάτων υλικών 

για έργα επαναληπτικού χαρακτήρα και την εκμετάλλευση (δαπάνες υλικών εκμετάλλευσης 

ΔΕΔΔΗΕ)5. 

Για τον προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος πληρωμών και εισπράξεων του Διαχειριστή και του 

Κυρίου του Δικτύου, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

− Οι όροι των συναλλαγών ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ μεταξύ τους, καθώς και με τους 

συμμετέχοντες στην αγορά καθορίζονται βάσει του κανονιστικού πλαισίου (κώδικες, 

αποφάσεις ΡΑΕ, συμβάσεις ανάπτυξης δικτύου, σύμβαση πώλησης αποξηλούμενων 

υλικών δικτύου, σύμβαση παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμβαση παραχώρησης). 

− Οι όροι πληρωμής των βασικών προμηθευτών - εργολάβων του ΔΕΔΔΗΕ 

(περιλαμβανομένου του ΑΔΜΗΕ) καθορίζονται βάσει των σχετικών συμβάσεων. 

Συνήθεις όροι πληρωμής είναι η 24η ημέρα του τρίτου επόμενου μήνα από το μήνα λήψης 

του τιμολογίου, πλην κάποιων εξαιρέσεων για τις οποίες ισχύει η 20η ημέρα του δεύτερου 

μήνα από το μήνα λήψης του τιμολογίου (πηγή: οικονομικές καταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, 

σημείωση 26). 

Β.4.1 Κεφάλαιο κίνησης ΔΕΗ Α.Ε. (Κύριος Δικτύου) 

Α. Πληρωμές 

Εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμων δανείων: Βασική υποχρέωση της ΔΕΗ, ως Κύριος του Δικτύου, 

σε σχέση με την οποία δυνητικά δεσμεύεται κεφάλαιο κίνησης, θεωρείται ότι αποτελεί η 

εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων δανείων που επιμερίζονται στη δραστηριότητα. Το ύψος της 

ετήσιας υποχρέωσης που επιμερίζεται στη διανομή για το 2019 υπολογίζεται σε 244 εκ.€ 

(χρεωλύσιο: 197, χρηματοοικονομικά έξοδα: 47), βάσει των αντίστοιχων προβλέψεων για το 

σύνολο της ΔΕΗ (προφορική ενημέρωση, χρεωλύσιο: 705 - χρηματοοικονομικά έξοδα: 172) και 

της μέγιστης τιμής του ποσοστού επιμερισμού των συνολικών ως άνω μεγεθών ΔΕΗ στη 

δραστηριότητα της διανομής τα έτη 2014-2018 (28%). Τα δεδομένα και οι υπολογισμοί 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. 

                                                      

4 Σχολιασμός και διευκρινίσεις ΔΕΗ, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εσόδου 2013 και 2016 

αντιστοίχως. 

5 Σημειώνεται ότι η αξία των έργων υπό εκτέλεση (επώνυμα έργα ΕΔΔΗΕ, επώνυμα έργα ΔΕΔΔΗΕ) 

περιλαμβάνεται διακριτά στα απασχολούμενα κεφάλαια του ΔΕΔΔΗΕ (ενότητες Β.2 και Β.3). 
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 Χρονοδιάγραμμα: Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των σχετικών καταβολών, σύμφωνα 

με προφορική ενημέρωση από τη ΔΕΗ, οι τόκοι των μακροπρόθεσμων δανείων 

καταβάλλονται ανά 6μηνο, ενώ η αποπληρωμή του κεφαλαίου γίνεται άπαξ ετησίως, σε 

διαφορετική για κάθε δάνειο ημ/νία, με αιχμές αποπληρωμής κεφαλαίου να προκύπτουν 

εν γένει ανά τρίμηνο. Για τον υπολογισμό του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης της 

παρούσας απόφασης, θεωρείται το σχετικά δυσμενέστερο για τον Κύριο του Δικτύου 

σενάριο (αποπληρωμή κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων σε 12 ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις)6. 

Έργα Δικτύου: Η πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ των έργων Δικτύου που ο Διαχειριστής τιμολογεί στον 

Κύριο (έργα επαναληπτικού χαρακτήρα και επώνυμα έργα Δικτύου) δεν αποτελεί υποχρέωση του 

Κυρίου που δημιουργεί απαίτηση αποζημίωσής του για δεσμευμένο κεφάλαιο κίνησης. Αυτό διότι 

οι πληρωμές γίνονται με ταυτόχρονη κεφαλαιοποίηση της δαπάνης στη ΡΠΒ ΕΔΔΗΕ και η 

αντίστοιχη μεταβολή της αξίας των παγίων της ΡΠΒ λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του 

Επιτρεπόμενου Εσόδου. Ως εκ τούτου, ο Κύριος του Δικτύου αποζημιώνεται για τις 

κεφαλαιοποιούμενες επενδύσεις μέσω των απασχολούμενων κεφαλαίων7, ενώ για το χρόνο πριν 

την κεφαλαιοποίησή τους δεν υφίσταται κόστος κεφαλαίου. 

Αντάλλαγμα Παραχώρησης Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ: Σε σχέση με το αντάλλαγμα παραχώρησης της 

διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η εν λόγω πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προηγείται χρονικά της 

είσπραξης ενοικίου από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ωστόσο, στο σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης που έχει 

εγκριθεί από τη ΡΑΕ δεν καθορίζεται ρητή σχετική υποχρέωση της ΔΕΗ (προβλέπεται δυνατότητα 

προκαταβολής του 50% τον 1ο μήνα του έτους ή άλλο μήνα του 1ου εξαμήνου που θα 

συμφωνηθεί μεταξύ των μερών). Επιπλέον, δεν έχει συναφθεί σύμβαση παραχώρησης για το 2019. 

Επιπροσθέτως, η σύμβαση παραχώρησης που συνάφθηκε στις 8.3.2019 για τα έτη 2015-2018  

προβλέπει ιδιαίτερα χαμηλό αντάλλαγμα (0,05% επί της περιουσιακής βάσης της ΔΕΗ, ήτοι περί 

το 1,5 εκ.€ ετησίως)8. 

Β. Εισπράξεις 

Ενοίκιο δικτύου: Θεωρώντας υποανάκτηση απαιτούμενου εσόδου κατά 25 εκ.€ (μ.ο. 2014-2018), 

τα έσοδα του Κυρίου του Δικτύου από το ενοίκιο του δικτύου διαμορφώνονται σε 273,2 εκ.€ 

(296,5 – 25 x 0,93). 

 Χρονοδιάγραμμα: Μηνιαία είσπραξη, εντός του 2ου μήνα που έπεται του μήνα στον οποίο 

αφορούν οι αντίστοιχες χρεώσεις χρήσης (εφεξής: «μήνας δραστηριότητας»). Σύμφωνα 

με τη Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ που έχει εγκρίνει η ΡΑΕ, 

προβλέπεται καταβολή του ενοικίου στον Κύριο του Δικτύου αμέσως μετά την καταβολή 

των αντίστοιχων χρεώσεων χρήσης δικτύου στον ΔΕΔΔΗΕ από τους προμηθευτές, η 

οποία λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός 45 ημερών από τη λήξη του μήνα 

δραστηριότητας9. 

                                                      

6 Αν θεωρηθεί αποπληρωμή των δανείων σε μηνιαίες δόσεις, με τη δόση του τελευταίου μήνα κάθε 

τριμήνου να είναι διπλάσια των δύο προηγούμενων, το υπολογιζόμενο κεφάλαιο κίνησης 

διαμορφώνεται σε 9,3 εκ.€ (έναντι 13,4 εκ.€). Αντίστοιχα, αν θεωρηθεί καταβολή ανά τρίμηνο, το 

αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης προκύπτει μηδενικό. 

7 Συγκεκριμένα, θεωρώντας ομοιόμορφη κατανομή των τιμολογήσεων του Διαχειριστή εντός του 

έτους, ο Κύριος λαμβάνει το ήμισυ των ετήσιων αποσβέσεων και της απόδοσης που αντιστοιχεί στη 

συνολική ετήσια κεφαλαιοποίηση επενδύσεων (μετά την αφαίρεση των συμμετοχών πελατών). 

8 Σε κάθε περίπτωση, το προσδιοριζόμενο στη συνέχεια κεφάλαιο κίνησης (14 εκ.€) θεωρείται ότι 

καλύπτει και την όποια πρόσθετη ανάγκη ρευστότητας μπορεί να προκύψει από τη σύμβαση 

παραχώρησης για το 2019. 

9 Η είσπραξη χρεώσεων χρήσης δικτύου γίνεται τη 15η ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα 

τιμολόγησης στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και την 5η ημέρα μετά την τιμολόγηση στα ΜΔΝ, η οποία 

ΑΔΑ: 628ΒΙΔΞ-ΖΚ1



 - 14 - 

Πώληση αποξηλούμενων υλικών δικτύου, εκμίσθωση ακινήτων στον ΔΕΔΔΗΕ, λοιπές πωλήσεις: 

Τα ποσά καθορίζονται βάσει των αντίστοιχων προβλέψεων που υποβλήθηκαν για το 2019 (6,7 

εκ.€, 10 εκ.€, 1,8 εκ.€). 

 Χρονοδιάγραμμα: Μηνιαία είσπραξη, εντός του 5ου μήνα που έπεται του μήνα 

δραστηριότητας.10. 

Γ. Προσδιορισμός κεφαλαίου κίνησης 

Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης προκύπτει ως ο μέσος όρος 12μήνου της καθαρής θέσης της 

δραστηριότητας του Κυρίου του Δικτύου στην αρχή κάθε μήνα μετά τον 1ο του έτους 

υπολογισμού, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει των ανωτέρω χρηματορροών πληρωμών και 

εισπράξεων (Παράρτημα Β). 

Βάσει των ανωτέρω, το κεφάλαιο κίνησης που θεωρείται εύλογο να ενσωματωθεί στη 

ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Κυρίου του Δικτύου για το έτος 2019 καθορίζεται σε 14 

εκ.€11. 

Β.4.2 Κεφάλαιο κίνησης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχείριση Δικτύου & Διαχείριση ΗΣ 
ΜΔΝ) 

Α. Πληρωμές - Εισπράξεις 

Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης του ΔΕΔΔΗΕ για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας σε σχέση 

με τις συναλλαγές της εταιρείας στο πλαίσιο των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων προσδιορίζεται 

σε 30 εκ. [=(Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας εκμετάλλευσης και επενδύσεων – Έσοδα από 

συμμετοχές καταναλωτών) x 45/360 = (303-63) x 45/360], λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Θεωρείται ότι οι συνολικές δαπάνες μισθοδοσίας του μήνα δραστηριότητας ανακτώνται το 

αργότερο 45 ημέρες μετά τη λήξη του μήνα (βλέπε υποσημείωση 9). Η υποανάκτηση του 

απαιτούμενου εσόδου έχει αμελητέα επίπτωση στον ΔΕΔΔΗΕ, αφού του επιμερίζεται περίπου το 

7% αυτής. Οι συμμετοχές πελατών για τη σύνδεση στο Δίκτυο προκαταβάλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ 

και αποδίδονται στη ΔΕΗ κατά την τιμολόγηση των έργων δικτύου από τον Διαχειριστή στον 

Κύριο του Δικτύου, συμψηφιζόμενες με τις αντίστοιχες πληρωμές. Δεδομένου ότι εισπράττονται 

από τον ΔΕΔΔΗΕ εντός του μήνα δραστηριότητας (προκαταβάλλονται από πελάτες πριν την 

εκτέλεση των έργων σύνδεσης), πρακτικά καλύπτουν τη μισθοδοσία του προσωπικού επενδύσεων 

του ΔΕΔΔΗΕ, μειώνοντας το ύψος δεσμευμένου κεφαλαίου του Διαχειριστή για μισθοδοσία. 

                                                                                                                                                        

γίνεται στις 15 κάθε μήνα για τον αμέσως προηγούμενο μήνα (δηλαδή η είσπραξη στα ΜΔΝ γίνεται 

νωρίτερα συγκριτικά με το Διασυνδεδεμένο, όπου οι χρεώσεις χρήσης Δικτύου εισπράττονται 45 

ημέρες μετά τη λήξη του μήνα στον οποίο αφορούν, θεωρώντας τιμολόγηση εντός του μήνα που 

έπεται). 

10 Επιλέγεται το δυσμενέστερο για τον Κύριο του Δικτύου σενάριο (εξόφληση τιμολογίου εντός του 3ου 

μήνα που έπεται του μήνα αποστολής του τιμολογίου), λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της 

σύμβασης πώλησης αποξηλούμενων υλικών, της σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και 

τους συνήθεις όρους συναλλαγών του ΔΕΔΔΗΕ με τους προμηθευτές/εργολάβους του. 

11 Σημειώνεται ότι αν δεν θεωρηθεί υποανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου, το προσδιοριζόμενο 

κεφάλαιο κίνησης βάσει των ανωτέρω μειώνεται σε 4,5 εκ.€ (αντί 13,4 εκ.€ στο βασικό σενάριο, 

θεωρώντας υποανάκτηση 25 εκ.€). 
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β) Εκτός της δαπάνης μισθοδοσίας, οι πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ 

ταυτοχρονίζονται (ή έπονται) σε σχέση με την είσπραξη των αντίστοιχων απαιτήσεων του 

Διαχειριστή (συναλλαγές Διαχειριστή ΜΔΝ: ενέργεια, ΑΠΕ, ΥΚΩ) ή των χρεώσεων χρήσης 

δικτύου για τον ίδιο μήνα δραστηριότητας (εργολάβοι, προμηθευτές υλικών/υπηρεσιών, ΑΔΜΗΕ, 

ΔΕΗ ως πάροχος υποστηρικτικών υπηρεσιών, ΔΕΗ ως Κύριος Δικτύου). 

Β. Αποθέματα υλικών 

Το δεσμευμένο κεφάλαιο σε αποθέματα υλικών που θεωρείται εύλογο να αποζημιωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ  

ορίζεται σε 107 εκ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απόθεμα υλικών για έργα επαναληπτικού 

χαρακτήρα (δίκτυα και υποσταθμοί διανομής) και για ανάλωση σε εργασίες εκμετάλλευσης του 

Δικτύου (συντήρηση, επισκευές βλαβών, υλικά γενικής χρήσης) για 16 μήνες, βάσει των 

αντίστοιχων προϋπολογισμών 2019. Εναλλακτικά, το ποσό αντιστοιχεί σε 24 μήνες αποθεμάτων 

για υλικά έργων επαναληπτικού χαρακτήρα (90 εκ.€) και σε 6 μήνες αποθεμάτων υλικών 

εκμετάλλευσης (17 εκ.€), αναλογία που θεωρείται πιο λογική καθώς η προμήθεια υλικών 

εκμετάλλευσης θεωρείται πιο ευχερής συγκριτικά με τα υλικά επενδύσεων δικτύου. Τα παραπάνω 

χρονικά διαστήματα κρίνονται επαρκή λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία της δραστηριότητας 

τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό του απαιτούμενου εσόδου της δραστηριότητας το 

2016 (σχετικό 14). 

Γ. Προσδιορισμός κεφαλαίου κίνησης 

Βάσει των ανωτέρω, το κεφάλαιο κίνησης που θεωρείται εύλογο να ενσωματωθεί στη 

ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχείριση Δικτύου και Διαχείριση ΗΣ ΜΔΝ) για 

το έτος 2019 καθορίζεται σε 137 εκ.€12. 

Β.5 Απόδοση επί απασχολούμενων κεφαλαίων 

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 140 παράγραφος 4 περίπτωση (ε) του ν.4001/2011 

ορίζεται ότι για τον καθορισμό της απόδοσης επί επενδυμένου κεφαλαίου στο πλαίσιο έγκρισης 

των τιμολογίων χρήσης των δικτύων λαμβάνεται υπόψη ο επιχειρηματικός κίνδυνος και το κόστος 

κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, με το άρθρο 125 του Κώδικα Διαχείρισης 

Δικτύου καθορίζεται ότι με την Απόφαση Ρύθμισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζεται 

μεταξύ άλλων το επιτόκιο απόδοσης, το οποίο αντανακλά το εύλογο μεσοσταθμικό κόστος 

κεφαλαίου (WACC) της δραστηριότητας Διανομής, ως μία από τις αναγκαίες παραμέτρους 

υπολογισμού του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Δικτύου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου. 

Επειδή, η Μεθοδολογία Υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου του 

Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ  βρίσκεται σε 

στάδιο επεξεργασίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες μέχρι την έγκριση 

αυτή από την ΡΑΕ. 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των ενεργειών για εναρμόνιση της μεθοδολογίας υπολογισμού του 

Απαιτούμενου Εσόδου των ρυθμιζόμενων Δικτύων ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου), 

προχώρησε εντός του 2014 σε κατάρτιση νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου 

Εσόδου του ΕΣΜΗΕ (σχετικό 22). Με τη μεθοδολογία αυτή καθορίζονται μεταξύ άλλων κανόνες 

για τον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) της δραστηριότητας 

Μεταφοράς. 

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, και σε συνέχεια των μέχρι σήμερα Αποφάσεων της ΡΑΕ αναφορικά 

με το Ετήσιο Κόστος και ειδικότερα το κόστος κεφαλαίου της δραστηριότητας Διανομής (σχετικά 

                                                      

12 Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο κίνησης δεν περιλαμβάνεται η αξία των έργων επώνυμων έργων 

ΕΔΔΗΕ υπό εκτέλεση, η οποία περιλαμβάνεται διακριτά στα απασχολούμενα κεφάλαια του ΔΕΔΔΗΕ  

(μέση τιμή 2019: 19,6 εκ.€, ενότητα Β.3). 
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7 έως και 16), η ΡΑΕ εγκρίνει απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων της δραστηριότητας 

Διανομής, βάσει ονομαστικού (προ-φόρων) Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACCnominal). 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για έγκριση των τιμολογίων σύνδεσης 

των εθνικών δικτύων και βάσει της νέας μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου 

Εσόδου του ΕΣΜΗΕ, ενέκρινε (σχετικό 23) τιμές για κάθε μια εκ των παραμέτρων του 

Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου για τα τέσσερα έτη της πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου 

2018-2021, όπου μεταξύ άλλων αποφάσισε τη σταδιακή μείωση του ασφαλίστρου κινδύνου 

της χώρας (CRP) από το πρώτο μέχρι το τέταρτο έτος της εν λόγω Ρυθμιστικής Περιόδου, 

βάσει προβλέψεων για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα. Για το έτος 2019  η 

εν λόγω τιμή είναι 2%.  

Επειδή, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε υπέβαλε εισήγηση (σχετικό 27) για τον υπολογισμό της απόδοσης επί της 

Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της δραστηριότητας της Διανομής για το 2019 και 

έδωσε εκτιμήσεις για τις επιμέρους παραμέτρους βάσει μελέτης που ανέθεσε σε Σύμβουλο. Η 

μεθοδολογία υπολογισμού της απόδοσης στην εισήγηση αυτή, έχει βασιστεί στο άρθρο 10 της 

μεθοδολογίας προσδιορισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ (σχετικό 22), με μόνη 

διαφοροποίηση, τον υπολογισμό της απόδοσης σε ονομαστικούς όρους. Στη συγκεκριμένη 

εισήγηση, λόγω της κυριότητας του ΕΔΔΗΕ και του συνόλου των δανείων της δραστηριότητας 

Διανομής από τη ΔΕΗ Α.Ε., τόσο ο συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης (g) όσο και το κόστος 

δανεισμού (rd), έχουν υπολογιστεί βάσει εκτιμήσεων για τα σχετικά μεγέθη της ΔΕΗ Α.Ε., ως 

Κύριο του Δικτύου Διανομής, για το 2019. Τα αποτελέσματα της εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

για κάθε παράμετρο του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου παρουσιάζονται ακολούθως:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 - Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου ΕΔΔΗΕ βάσει εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ  

 2019 

Απόδοση χωρίς κίνδυνο (rf) 0,47% 

Ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς (MRP) 5,08% 

Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης (g) 27,15% 

Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (βequity)  0,60 

Ασφάλιστρο κινδύνου χώρας (CRP) 3,77% 

Κόστος Ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων (re, post-tax) 7,3% 

Φορολογικός συντελεστής (t) 29% 

Κόστος Ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (re, pre-tax) 10,3% 

Κόστος Δανειακών κεφαλαίων προ φόρων (rd) 4,60% 

Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου προ φόρων, σε ονομαστικές τιμές 

(WACCnominal) 
8,73% 

Επειδή, εντός του 2018, με σχετική νομοθετική διάταξη (σχετικό 41), τροποποιήθηκε το 

άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ως εκ τούτου ο φορολογικός 

συντελεστής για το 2019 είναι 28%, αντί του ποσοστού 29% που ίσχυε για το 2018. 

Επειδή, η ΡΑΕ σε πρόσφατη απόφασή της για την έγκριση των τιμολογίων του ΕΣΦΑ για το 

έτος 2019 (σχετικό 42), αποφάσισε, μεταξύ άλλων παραμέτρων για τον προσδιορισμό της 

απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, τιμή ίση με 5,3% ως Ασφάλιστρο Κινδύνου 

Αγοράς (MRP) και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθεί αντίστοιχη τιμή και για τον 

προσδιορισμό της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων του ΕΔΔΗΕ, εφόσον οι δυο 

αποφάσεις (Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΦΑ και  ΕΔΔΗΕ) αφορούν στην ίδια χρονική περίοδο, 

ήτοι το έτος 2019.  
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Επειδή, η εκτίμηση της τιμής της παραμέτρου του ασφαλίστρου κινδύνου της χώρας (CRP) 

2% που λήφθηκε υπόψη στην απόφαση έγκρισης του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ 

(σχετικό 23) και στην απόφαση έγκρισης των τιμολογίων ΕΣΦΑ (σχετικό 42) κρίνεται 

αναγκαίο να υιοθετηθεί ως εύλογη απόδοση και για τα απασχολούμενα κεφάλαια του 

ΕΔΔΗΕ για το 2019, αφενός γιατί η περίοδος αναφοράς σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 

είναι η ίδια (το έτος 2019) αφετέρου γιατί επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για βελτίωση των 

οικονομικών συνθηκών της χώρας, όπως αυτό αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών 

ομολόγων κατά την περίοδο έκδοσης της παρούσας απόφασης. 

Επειδή, η ΡΑΕ θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη της όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό πάντοτε με 

το ρόλο της ως εποπτεύουσα την εγχώρια αγορά ενέργειας, με βασική αρμοδιότητα 

αναφορικά με τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες, την άσκηση κατάλληλης ρυθμιστικής 

πολιτικής, ώστε να διασφαλίζονται με ισόρροπο τρόπο: α) Η άντληση νέων κεφαλαίων για τη 

χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στα εθνικά δίκτυα, προκειμένου να προάγεται με 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, η ανάπτυξη της 

εγχώριας αγοράς ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και β) η 

προστασία των συμφερόντων των χρηστών των Δικτύων, 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, βάσει των ανωτέρω, κατά την εξέταση του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου 

(WACC) της δραστηριότητας Διανομής για το 2019, συνεκτιμώντας αφενός το σκεπτικό που έχει 

υιοθετηθεί σε προηγούμενες αποφάσεις της ΡΑΕ και αφορούν στο έτος 2019 (σχετικά 23 και 42), 

και αφετέρου την απόφαση για τον καθορισμό του Ετήσιου Κόστους της δραστηριότητας 

Διανομής για το έτος 2018 (σχετικό 16) αλλά και την εισήγηση Διαχειριστή για το 2019 (σχετικό 

27), κρίνεται εύλογο να διατηρηθεί το ποσοστό της απαιτούμενης απόδοσης (WACC) αμετάβλητο  

σε σχέση με το έτος 2018, δεδομένου ότι, παρότι υπάρχουν μεταβολές τιμών σε ορισμένες εκ των 

παραμέτρων του Μεσοσταθμικού Κόστους, αυτές δεν προκαλούν μεταβολή στη συνολικά 

διαμορφωμένη τιμή αυτού για το έτος 2018.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 - Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου ΕΔΔΗΕ (απόφαση ΡΑΕ)  

 2019 

Απόδοση χωρίς κίνδυνο (rf) 0,47% 

Ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς (MRP) 5,3% 

Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης (g) 27,15% 

Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (βequity)  0,60 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Return) 3,7% 

Ασφάλιστρο κινδύνου χώρας (CRP) 2% 

Κόστος Ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων (re, post-tax) 5,7% 

Φορολογικός συντελεστής (t) 28% 

Κόστος Ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (re, pre-tax) 7,8% 

Κόστος Δανειακών κεφαλαίων προ φόρων (rd) 4,6% 

Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου προ φόρων, σε ονομαστικές τιμές 

(WACCnominal) 
6,97% 

Επειδή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω θεωρεί εύλογη τη διατήρηση της 

απόδοσης στο επίπεδο που καθορίσθηκε με την απόφαση για το Ετήσιο Κόστος του 2018 

(7%). 
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Β.6 Κεφαλαιακό κόστος - Σύνοψη 

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι από το συνολικό αντάλλαγμα που 

δικαιούται ο Κύριος του ΕΔΔΗΕ για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Δικτύου πρέπει να 

αφαιρεθούν τα μισθώματα ακινήτων της ιδιοκτησίας του που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής του 

ΕΔΔΗΕ, καθώς τα σχετικά ποσά αναγνωρίζονται ως λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, τα 

μεγέθη που συνθέτουν το κεφαλαιακό σκέλος του Επιτρεπόμενου Εσόδου συνοψίζονται στον 

Πίνακα 9. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 

ΕΣΟΔΟΥ 2019 

ποσά σε χιλ.€ 

 

ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΔΔΗΕ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΗΣ ΜΔΝ 

ΡΠΒ 2.776.262 194.148 3.244 2.973.655 

ΠΑΓΙΑ 2.762.262 34.112 1.313 2.797.687 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - 23.247 1.721 24.968 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 14.000 136.790 21013 151.000 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 7%  

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 194.338 13.590 227 208.155 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 118.309 7.568 182 126.059 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ 
-10.000 

                         

-    

                         

-    
-10.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 

ΕΣΟΔΟΥ 

302.647 21.158 409 324.214 

Γ. Αναφορικά με το κόστος λειτουργίας του ΕΔΔΗΕ 

Γ.1 Παρουσίαση μεγεθών εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ 

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών για το 2019 (σχετικό 27), σύμφωνα 

με τον Πίνακα 10. Στον προϋπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται κατηγορίες δαπανών, οι οποίες 

έχει κριθεί με προηγούμενες αποφάσεις της ΡΑΕ ότι δεν είναι εύλογο να ανακτώνται μέσω των 

χρεώσεων που καταβάλλουν οι Χρήστες του ΕΔΔΗΕ. Οι εν λόγω δαπάνες, συνολικού 

προϋπολογισμού  5.130 χιλ.€ για το 2019, αφορούν στα ακόλουθα: 

α) Στην κάλυψη της επιβάρυνσης του Διαχειριστή με τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας και των 

εργοδοτικών εισφορών του αποσπασμένου προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ, βάσει 

του άρθρου 13 παρ. 3 του ν.4147/2013 (2.000 χιλ.€). 

β) Στην κάλυψη του κόστους ασφάλισης ευθύνης των Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του 

Διαχειριστή (130 χιλ.€). 

γ)  Στην κάλυψη του κόστους για την παροχή στο προσωπικό του Διαχειριστή τροφείου, στο χώρο 

και κατά το χρόνο εργασίας, ή διατακτικών σίτισης, βάσει της Επιχειρησιακής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 30.4.2015 (3.100 χιλ.€). 

                                                      

13 =30 εκ.€ x 0,07% (αναλογία δαπάνης μισθοδοσίας Διαχειριστή ΜΔΝ) 
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ποσά σε χιλ.€

ΕΙΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΣ 

ΜΔΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 250.875 1.655 252.530

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8.500 8.500

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 32.005 465 32.470

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 57.631 139 57.770

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.485 15 2.500

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 13.639 62 13.700

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 34.495 5 34.500

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ (shared services) 6.200 6.200

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Η/Ε 1.980 20 2.000

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ 10.000 10.000

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.000 2.000

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΜΗΕ 10.000 10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 (ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΜΗΕ)
429.809 2.361 432.170

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΔΗΕ 2019 (Εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ)

 

Στη συνέχεια, ο ΔΕΔΔΗΕ επικαιροποίησε την εκτίμησή του για τις δαπάνες μισθοδοσίας σε 

251.790 χιλ.€ (σχετικό 29, Ι-255033), και επιπλέον, έλαβε υπόψη πιθανή μετακίνηση στον 

ΔΕΔΔΗΕ 30 ατόμων από τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, στο πλαίσιο σχετικών νομοθετικών 

διατάξεων (ν.4533/2018 άρθρο 4, παρ. 4 και ν.4585/2018, άρθρο 35), λόγω της οποίας υπολόγισε 

προσαύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας το 2019 κατά 1.558 χιλ.€ (σχετικό 29, Ι-253879), 

υπολογίζοντας αμοιβές και δαπάνες παροχών σίτισης και ομαδικής ασφάλισης για το εν λόγω 

προσωπικό για 12 μήνες. Συνολικά, η επικαιροποιημένη δαπάνη μισθοδοσίας της εισήγησης του 

Διαχειριστή διαμορφώνεται στο ποσό των 253.348 χιλ.€ και ο συνολικός προϋπολογισμός 

λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ σε 432.988 χιλ.€. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας 

που περιλαμβάνεται στις λειτουργικές δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί μέρος της συνολικής 

δαπάνης μισθοδοσίας του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς δεν περιλαμβάνει το τμήμα εκείνο που 

κεφαλαιοποιείται (μισθοδοσία προσωπικού που ασχολείται με τις επενδύσεις Δικτύου και 

ΔΕΔΔΗΕ). 

Γ.2 Σχολιασμός λειτουργικών δαπανών εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ 

Α. Δαπάνες παροχής μειωμένου τιμολογίου και μισθοδοσίας αποσπασμένου προσωπικού σε 

ΤΑΥΤΕΚΩ 

Στον προϋπολογισμό της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνεται δαπάνη για την κάλυψη του 

κόστους για την παροχή, από τη ΔΕΗ Α.Ε., ηλεκτρικής ενέργειας στους υπαλλήλους του 

Διαχειριστή βάσει μειωμένου τιμολογίου, την οποία ο Διαχειριστής εκτιμά στο ποσό των 8,5 εκ.€ 

το έτος 2019. Σε σχέση με τη δαπάνη αυτή, με την απόφαση 2866/2017 του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά της απόφασης  196/2014 

της ΡΑΕ με την οποία δεν είχε αναγνωρισθεί δαπάνη ύψους 11,3 εκ ευρώ για την κάλυψη της 

παροχής από τη ΔΕΗ ΑΕ βάσει μειωμένου τιμολογίου για τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, 

έγινε δεκτή η ως άνω προσφυγή της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κρίθηκε ότι η εν λόγω δαπάνη αποτελεί νόμιμη 

υποχρέωση του Διαχειριστή και εντάσσεται στο πλαίσιο των εν ευρεία έννοια απολαβών του 

προσωπικού του, ότι συνιστά εύλογη δαπάνη για τη λειτουργία του Διαχειριστή και ότι εμπίπτει 

στις δαπάνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ετησίου κόστους του 

Δικτύου με το οποίο βαρύνονται όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ άσκησε 
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αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της ως άνω απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου, ερειδόμενη τόσο στη βάση της λανθασμένης ερμηνείας των διατάξεων του 

άρθρου 140 του ν. 4001/2011, αλλά και της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου (354/2017), με 

την οποία κρίθηκε για συναφές θέμα (συγκεκριμένα για την δαπάνη μισθοδοσίας του 

αποσπασμένου προσωπικού του Διαχειριστή στο ΤΑΥΤΕΚΩ), ότι οι ανακτώμενες δαπάνες θα 

πρέπει να αντικρύζουν το κόστος τις παρεχόμενης υπηρεσίας και ως εκ τούτου ο Ρυθμιστής κατά 

τη διαδικασίας έγκρισης θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο σκοπιμότητας των δαπανών 

αναγνωρίζοντας μόνο αυτές οι οποίες τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τη λειτουργία του δικτύου 

προκειμένου να αποφεύγονται επιβαρύνσεις των καταναλωτών που δεν ανταποκρίνονται στο 

πραγματικό κόστος δικτύου. Βάσει του σκεπτικού αυτού απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η 

ΔΕΔΔΗΕ κατά της απόφασης 196/2014 της ΡΑΕ με την οποία δεν αναγνωρίσθηκε κόστος 2 εκ 

ευρώ για τους αποσπασμένους στο ΤΑΥΤΕΚΩ υπαλλήλους του Διαχειριστή. 

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, η Αρχή, έως την 

οριστική επί του θέματος απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνει σκόπιμο να 

αναγνωρίσει τη δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή, από τη ΔΕΗ Α.Ε., ηλεκτρικής ενέργειας 

στους υπαλλήλους του Διαχειριστή βάσει μειωμένου τιμολογίου, ύψους 8,5 εκ.€ για το έτος 2019. 

Σε περίπτωση αποδοχής από το Δικαστήριο της αιτήσεως αναίρεσης που ασκήθηκε κατά της 

απόφασης 2866/2017 του ΔΕφ Αθ, οι ως άνω δαπάνες θα αφαιρεθούν από το απαιτούμενο έσοδο 

επόμενων ετών κατά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων έγκρισης του ετήσιου κόστους 

δικτύου. 

Β. Δαπάνη μισθοδοσίας 

Σε σχέση με την πιθανή μετακίνηση 30 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ από τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, κρίνεται εύλογο να ενσωματωθεί δαπάνη μισθοδοσίας για 6 μήνες (αντί 12 

μηνών που εισηγήθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ), μη περιλαμβανομένης δαπάνης για την παροχή σίτισης, 

δεδομένου ότι η δαπάνη για την εν λόγω παροχή δεν περιλαμβάνεται στο Επιτρεπόμενο Έσοδο. 

Επομένως, στον προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών 2019 περιλαμβάνεται πρόβλεψη δαπάνης 

μισθοδοσίας 772 χιλ.€ σε σχέση με πιθανή μετακίνηση στον ΔΕΔΔΗΕ 30 ατόμων από τη 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (6 μήνες δαπάνης μισθοδοσίας περιλ. εργοδοτικών εισφορών: 

764 χιλ.€, 6 μήνες ομαδικής ασφάλισης: 8 χιλ.€), αντί 1.558 χιλ.€ που εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ. 

Βάσει των ανωτέρω, η δαπάνη μισθοδοσίας εκμετάλλευσης του ΔΕΔΔΗΕ για το 2019 καθορίζεται 

σε 252.562 χιλ.€ (=253.348-1.558+772). 

Γ. Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, η εισήγησή του βασίζεται στην εκτίμηση της ετήσιας δαπάνης 2018 

για αμοιβές και έξοδα τρίτων (24,1 εκ.€) και περιλαμβάνει επιπλέον πρόσθετες δαπάνες για: 

• Μελέτες και παροχή νέων υπηρεσιών (ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 

για απεξάρτηση από λήψη υπηρεσιών ΔΕΗ, ανασχεδιασμός μοντέλου εξυπηρέτησης 

πελατών, λήψη υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου για αναγγελία βλαβών, διάφορες 

μελέτες και τεχνική υποστήριξη [λειτουργία/συντήρηση] κέντρων τηλεμέτρησης, 

υπηρεσίες τηλεματικής, πληροφορικής και προμηθειών) 

• Αντιμετώπιση μείωσης προσωπικού ή/και αύξησης όγκου εργασιών (καταμέτρηση, 

διακοπές/επαναφορές παροχών, εργολαβίες για εργασίες σε μετρητικές διατάξεις, γενικές 

υποστηρικτικές εργασίες, π.χ. υποστήριξη διαδικασίας ρευματοκλοπών, εξυπηρέτηση 

χρηστών στο γραφείο, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση συστημάτων ERP, ΕΡΜΗΣ κλπ) 

Ωστόσο, ορισμένες από τις πρόσθετες δαπάνες αμοιβών και εξόδων τρίτων το έτος 2018, 

συγκριτικά με το 2017, δεν σχετίζονται εξ’ ολοκλήρου με την κάλυψη πάγιων αναγκών της 

δραστηριότητας14. Υπό την έννοια αυτή, η συνολική δαπάνη 2018 για αμοιβές και έξοδα τρίτων 

                                                      

14 Για παράδειγμα, η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η υποστήριξη της Δ/νσης 

Δικτύου (τηλεμέτρηση, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, ανάγκες εκσυγχρονισμού δικτύου και 

εφαρμογής ΚΔΔ), η ψηφιοποίηση των δικτύων στο πλαίσιο του έργου GIS, η μελέτη ολοκλήρωσης 
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δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βάση για τον προϋπολογισμό 2019. Οι δαπάνες του έτους 2017 (21,1 

εκ.€) θεωρείται ότι αντανακλούν καλύτερα μια πιο μακροχρόνια βάση για τις δαπάνες της 

κατηγορίας αυτής που σχετίζονται με τακτικές ανάγκες της δραστηριότητας. Αυτό διότι 

συγκριτικά με σχετικά σταθερούς απολογισμούς προηγούμενων ετών (2016: 18,7 – 2015: 17,5 – 

2014: 17,3), η δαπάνη 2017 περιλαμβάνει μεν σχετικά σημαντική αύξηση, η οποία ωστόσο 

συνδέεται με αντίστοιχη μείωση της δαπάνης για υποστηρικτικές υπηρεσίες από ΔΕΗ και με 

αύξηση στον όγκο εργασιών όπως οι διακοπές και οι επανασυνδέσεις και η καταμέτρηση. 

Βάσει των ανωτέρω, ως βάση αναφοράς για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δαπανών για 

αμοιβές και έξοδα τρίτων θεωρείται εύλογο να ληφθούν οι απολογιστικές δαπάνες 2017 (21.122 

χιλ.€) κατόπιν προσαύξησης 1,1 εκ.€ για πρόσθετες δαπάνες 2018 σε σχέση με πάγιες ανάγκες και 

εργασίες τακτικής φύσης στις οποίες προέβη ο Διαχειριστής για μερική αντιμετώπιση μείωσης 

προσωπικού (π.χ. εργολαβίες καταμέτρησης, υποστήριξη περιφερειών, φύλαξη και καθαρισμός). 

Επί των πρόσθετων αμοιβών και εξόδων τρίτων που εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ για το 2019, 

συγκριτικά με την εκτίμηση 2018, συνολικού ύψους 8,4 εκ.€, επιβάλλονται οι ακόλουθες μειώσεις: 

α) Μη αναγνώριση δαπανών για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(εργασίες σε μετρητικές διατάξεις/σταθμούς φόρτισης: 0,1 εκ.€ - μελέτη υποδομών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων: 0,08 εκ.€): Η ΡΑΕ ενέκρινε δαπάνη 0,08 εκ.€ στο Επιτρεπόμενο 

Έσοδο 2018 (υλοποίηση 0,06 εκ.€). Η ΡΑΕ δεν έχει εγκρίνει τη Β’ φάση ανάπτυξης. Όπως 

αναφέρεται στο σχετικό 40, η ΡΑΕ προτίθετο μεν να εγκρίνει την Α’ φάση, ως πιλοτική 

εφαρμογή, με ανάπτυξη έως 70 σταθμών στα νησιά, ωστόσο, όπως αναφέρεται αναλυτικά 

ανωτέρω στην ενότητα B.2.1 (γ), λαμβάνοντας υπόψη τους υπό διαμόρφωση νέους κοινούς 

ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη υποδομών 

φόρτισης δύναται πλέον να ανατεθεί στους διαχειριστές των δικτύων μόνο στην περίπτωση 

μη επίτευξης ανάπτυξης επαρκούς δικτύου δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων μέσω του ανταγωνιστικού μοντέλου. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, 

οι σχετικές δαπάνες που εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ στον προϋπολογισμό 2019 δεν εγκρίνονται. 

β) Μερική αναγνώριση πρόσθετων δαπανών για εργολαβίες (καταμέτρηση, γενικές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες) λόγω αυξημένων αποχωρήσεων προσωπικού, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αντίστοιχες πρόσθετες δαπάνες που υλοποιήθηκαν το 2018 (0,85 εκ.€), οι οποίες 

περιλαμβάνονται στη βάση αναφοράς για τον προϋπολογισμό αμοιβών και εξόδων τρίτων 

2019, τις προωθούμενες προσλήψεις μόνιμου (Προκήρυξη 7Κ/2018: 158 άτομα) και 

έκτακτου προσωπικού (προσλήψεις που είχαν σχεδιασθεί για το 2018 και καθυστέρησαν) και 

την πιθανή μετακίνηση προσωπικού από τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, οι οποίες θα 

πρέπει να αντισταθμίσουν μερικώς τις αποχωρήσεις προσωπικού. Συγκεκριμένα, 

αναγνωρίζεται δαπάνη 1 εκ.€ (καταμέτρηση: 0,4 εκ.€ - γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες: 0,6 

εκ.€) αντί 2 εκ.€ που εισηγήθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ. 

Αναφορικά με πρόσθετες δαπάνες που εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ για συμβουλευτικές υπηρεσίες στο 

πλαίσιο των έργων ανασχεδιασμού της οργάνωσης για την εξυπηρέτηση πελατών (0,6 εκ.€) και 

ολοκλήρωσης των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ (0,06 εκ.€), οι οποίες είχαν 

περιληφθεί επίσης στο έσοδο του 2017 (0,38 και 0,2 εκ.€ αντίστοιχα) και είτε δεν υλοποιήθηκαν (η 

πρώτη περίπτωση) ή υλοποιήθηκαν μερικώς (η δεύτερη περίπτωση), κρίνεται σκόπιμο να 

περιληφθούν στο Επιτρεπόμενο Έσοδο του 2019, ώστε να είναι ευχερής η εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, ωστόσο οι αντίστοιχες δαπάνες του εσόδου 2017 που δεν υλοποιήθηκαν θα 

πρέπει να εκκαθαριστούν. 

Βάσει των ανωτέρω, η δαπάνη για αμοιβές και έξοδα τρίτων για το 2019 καθορίζεται σε 29.442 

χιλ.€ (=21.122+1.100+8.400-180-1.000). 

                                                                                                                                                        

πληροφοριακών συστημάτων & πολιτικών ασφάλειας δεδομένων, η παροχή υπηρεσιών μελετών και 

συμβούλων στη Διοίκηση και τις Νομικές υπηρεσίες, η παροχή υπηρεσιών σε θέματα προμηθειών, 

μεταφορών και αποθηκών. 
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Δ. Συντηρήσεις και παροχές 

Αναφορικά με πρόσθετη δαπάνη 5 εκ.€, σε σχέση με το 2018, για εργολαβίες συντήρησης ξύλινων 

στύλων: Εργολαβίες συντήρησης ξύλινων στύλων είχαν προβλεφθεί επίσης στο έσοδο του 2017, 

αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Όπως αναφέρεται στην απόφαση επιτρεπόμενου εσόδου 2018 (σχετικό 

16), το πλεόνασμα ύψους 7 εκ.€ που δημιουργήθηκε λόγω υστέρησης στις εργολαβίες, θεωρήθηκε 

διαθέσιμο για την υλοποίηση σε επόμενα έτη των εργασιών που δεν εκτελέστηκαν το 2017. Το 

2018, οι δαπάνες συντηρήσεων και παροχών κινήθηκαν στα επίπεδα των προβλέψεων του 

ΔΕΔΔΗΕ και περίπου 3,8 εκ. € άνω του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ο οποίος ήταν μειωμένος 

σε σχέση με τις προβλέψεις ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη το πλεόνασμα 2017. Το τρέχον 

υπόλοιπο του πλεονάσματος προϋπολογισμού 2017 για συντηρήσεις και παροχές (3,2 εκ.€) 

κρίνεται σκόπιμο να εκκαθαρισθεί στο απαιτούμενο έσοδο 2019, έτσι ώστε η προβλεπόμενη 

ανωτέρω δαπάνη για εργολαβίες συντήρησης ξύλινων στύλων να περιληφθεί στον προϋπολογισμό 

2019 στο ακέραιο. 

Γ.3  Λειτουργικό κόστος - Σύνοψη 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ που κρίνεται 

εύλογο να ενσωματωθεί στο Επιτρεπόμενο Έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για το 2019 διαμορφώνεται 

συνολικά, για τις δύο ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, σε 429.174 χιλ.€, με την ανάλυση του Πίνακα 

11. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ για τη δραστηριότητα 

διαχείρισης ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό της αντίστοιχης 

εισήγησης του Διαχειριστή (Πίνακας 10). 

 
ποσά σε χιλ.€

ΕΙΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΑΕ 

2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΔΕΔΔΗΕ 2019

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2018

(ΡΑΕ 545/2017)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2017

(ΡΑΕ 454/2016)

ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 

2017

ΑΜΕΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 390.474 394.273 374.956 375.968 391.755 375.532

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 252.562 253.333 256.200 251.500 262.700 258.948

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 29.442 32.470 24.190 24.100 28.267 21.122

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 57.770 57.770 47.000 50.768 52.688 46.069

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2.500 2.500 2.400 2.400 3.100 2.440

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 13.700 13.700 12.166 12.700 12.000 12.692

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 34.500 34.500 33.000 34.500 33.000 34.261

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20.200 20.200 21.726 20.662 17.175 23.445

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ (shared services) 6.200 6.200 7.000 7.000 2.083 8.058

ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΔΔΗΕ 2.000 2.000 1.988 1.988 2.000 1.926

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ 10.000 10.000 10.274 10.274 10.092 9.913

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.000 2.000 2.464 1.400 3.000 3.548

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 8.500 8.500 8.500 8.500

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ 8.500 8.500 8.500 8.500

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

(ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΜΗΕ)
419.174 422.973 405.182 405.130 408.930 398.977

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΔΜΗΕ 10.000 10.000 10.000 10.000 10.500 9.276

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

(ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΜΗΕ)
429.174 432.973 415.182 415.130 419.430 408.253

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΗΣ ΜΔΝ 2017-2019

  

Η δαπάνη ύψους 10 εκ.€ που εμφανίζεται στον προϋπολογισμό του 2019 και αφορά σε υπηρεσίες 

εκμετάλλευσης του Δικτύου Διανομής (επί Υποσταθμών 150/20 kV) που θα παρέχει ο ΑΔΜΗΕ 

στον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες προ της έναρξης λειτουργίας των ανεξάρτητων Διαχειριστών (2012) 

παρέχονταν από τη Μεταφορά στη Διανομή. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι 

εύλογο να επιβαρύνει αποκλειστικά τους χρήστες του ΕΔΔΗΕ. Επειδή ωστόσο για την παροχή των 

εν λόγω υπηρεσιών αναλώνονται πόροι του ΑΔΜΗΕ το κόστος των οποίων ενσωματώνεται στο 

Ετήσιο Κόστος του ΕΣΜΗΕ, για την αποφυγή διπλής χρέωσης για την ίδια παροχή υπηρεσίας, το 

ως άνω κόστος είναι αναγκαίο να αφαιρείται από το απαιτούμενο έσοδο για το ΕΣΜΗΕ. 

Δ. Αναφορικά με το Ετήσιο Κόστος και το Απαιτούμενο Έσοδο 
του ΕΔΔΗΕ 
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Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, οι παράμετροι 

υπολογισμού του Ετήσιου Κόστους (Επιτρεπόμενο Έσοδο) του ΔΕΔΔΗΕ για το έτος 2019 που 

θεωρούνται εύλογες από τη ΡΑΕ συνοψίζονται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 2019 

ποσά σε χιλ.€ 

 

ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΔΔΗΕ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΗΣ ΜΔΝ 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 194.338 13.590 227 208.155 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 118.309 7.568 182 126.059 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ 

                         

-    
426.813 2.361 429.174 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ 
-10.000 

                         

-    

                         

-    
-10.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 

ΕΣΟΔΟΥ 
302.647 447.971 2.770 753.388 

Δ.1 Υπερανάκτηση / Υποανάκτηση Απαιτούμενου Εσόδου 2017 
(ΔΕΔΔΗΕ:-553 χιλ.€ ΔΕΗ:-7.354 χιλ.€) 

Επειδή, σύμφωνα με την οριστική εκκαθάριση των εσόδων του Διαχειριστή από τις χρεώσεις 

χρήσης ΕΔΔΗΕ το 2017 σημειώνεται υποανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου κατά 7.907 χιλ.€. 

Για την εκκαθάριση της υποανάκτησης του Απαιτούμενου Εσόδου 2017, το ποσό αυτό θα πρέπει 

να περιληφθεί στο Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΔΔΗΕ, επιμεριζόμενο μεταξύ Διαχειριστή και 

Κυρίου του ΕΔΔΗΕ ως ακολούθως: 

α) ποσό 553 χιλ.€ προσαυξάνει το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή15. 

β) ποσό 7.354 χιλ.€ προσαυξάνει το Απαιτούμενο Έσοδο του Κυρίου15. 

Δ.2 Έσοδα από Λοιπές Πωλήσεις 
(ΔΕΔΔΗΕ:-11.303 χιλ.€ ΔΕΗ:-4.336 χιλ.€) 

Επειδή, η ΔΕΗ Α.Ε. ως Κύριος και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ έχουν έσοδα 

από λοιπές πωλήσεις που σχετίζονται με τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες16 (εκποίηση άχρηστου 

υλικού και ανταλλακτικών παγίων, ενοικίαση υποδομών, τέλη επανασύνδεσης, έσοδα από παροχή 

λοιπών υπηρεσιών σε καταναλωτές κλπ.). Όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 378/2010 

Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, τα έσοδα του λογαριασμού «Λοιπές Πωλήσεις» θεωρείται σκόπιμο να 

λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου προς ανάκτηση μέσω των 

Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που 

υπέβαλε ο Διαχειριστής και τις λογιστικά διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ 

και της ΔΕΗ Α.Ε., τα έσοδα από λοιπές πωλήσεις το 2017 τα οποία μειώνουν το απαιτούμενο 

                                                      

15 Σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 454/2016, τυχόν υποανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου του 

ΕΔΔΗΕ για το έτος 2017 επιμερίζεται μεταξύ Διαχειριστή και Κυρίου του ΕΔΔΗΕ ως ακολούθως: 

α) 7% της συνολικής υποανάκτησης επιμερίζεται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ 

β) 93% της συνολικής υποανάκτησης επιμερίζεται στον Κύριο του ΕΔΔΗΕ 

16 Οι δραστηριότητες διαχείρισης και κυριότητας του ΕΔΔΗΕ και διαχείρισης των ηλεκτρικών 

συστημάτων μη διασυνδεδεμένων νησιών. 
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έσοδο του Διαχειριστή και του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ από τις χρεώσεις χρήσης του 2019 ανέρχονται 

σε 9.055 χιλ.€17 και σε 5.195 χιλ.€18 αντιστοίχως. 

Επειδή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει επίσης έσοδα από λοιπές, μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με την 121/2017 απόφαση ΡΑΕ, η ΔΕΔΔΗΕ συντάσσει λογιστικά διαχωρισμένες 

οικονομικές καταστάσεις, στις οποίες τα έσοδα και τα έξοδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφέρονται 

χωριστά για τις ρυθμιζόμενες και τις λοιπές, μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας. Βάσει 

των λογιστικά διαχωρισμένων καταστάσεων 2017, τα έσοδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από λοιπές, μη 

ρυθμιζόμενες, δραστηριότητες ανέρχονται σε 2.213 χιλ.€19 και τα αντίστοιχα έξοδα σε 1.907 χιλ.€. 

Τα έξοδα που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό 

λειτουργικών δαπανών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του 

Επιτρεπόμενου Εσόδου των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό είναι ορθό τα εν 

λόγω έξοδα για το 2017 να αφαιρεθούν από το έσοδο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το 2019. 

Επειδή, το απαιτούμενο έσοδο του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2016 είχε μειωθεί προϋπολογιστικά 

κατά 5 εκ.€ (Απόφαση 454/2016). 

Επειδή τα έσοδα από εκποίηση άχρηστου υλικού και ανταλλακτικών παγίων και από ενοικίαση 

παγίων στοιχείων του ΕΔΔΗΕ εκτιμώνται για το 2018 από τον Κύριο του Δικτύου του Κυρίου σε 

8,5 εκ.€. Επομένως το απαιτούμενο έσοδο του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2018 μπορεί να μειωθεί 

προϋπολογιστικά κατά 4 εκ.€. 

Επειδή όσον αφορά στο επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ, προτείνεται να μην επιβληθεί 

αντίστοιχη μείωση προϋπολογιστικά, ώστε τα έσοδα από λοιπές πωλήσεις το 2019 να συμβάλλουν 

βραχυχρόνια στην ενίσχυση της ρευστότητας του Διαχειριστή. 

Επειδή, το κόστος του δικτύου ΜΤ κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί αποκλειστικά το 

Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ανακτάται μέσω των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου 

ΔΑΑ και δεν περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Κόστος του ΕΔΔΗΕ (σχετικά 14 έως 21). Για τη χρήση 

του υπόψη δικτύου ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ οφείλει από το 2010 αντάλλαγμα στη ΔΕΗ Α.Ε., 

το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1413/14.11.11 απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 21). 

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση και τα στοιχεία που παρείχε στη ΡΑΕ ο Διαχειριστής Δικτύου 

ΔΑΑ (σχετικό 25), το αντάλλαγμα αυτό για το έτος 2017 υπολογίζεται σε 213 χιλ.€, ποσό που θα 

πρέπει να αφαιρεθεί από το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή και του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ20. 

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, στο πλαίσιο εκκαθάρισης του απαιτούμενου εσόδου λόγω 

εσόδων από λοιπές πωλήσεις, προκύπτει: 

α) Μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2019 κατά το ποσό των 

4.336 χιλ.€ 

β) Μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ για το 2019 κατά το ποσό 

των 11.033 χιλ.€. 

                                                      

17 =Τέλη επανασύνδεσης (3.548) + Λοιπά έσοδα από καταναλωτές (5.232) + Διάφορα έσοδα (928) – 

Επιχορηγήσεις παγίων (653) 

18 Υπολογιζόμενο λαμβάνοντας υπόψη το ήμισυ των εσόδων του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ από εκποίηση  

αποξηλούμενων υλικών (6.715 χιλ.€) και το έσοδο του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ από την ενοικίαση παγίων 

του ΕΔΔΗΕ (οπτικών ινών) ύψους 1.837 χιλ.€. 

19 Πωλήσεις έργων εκτός ΕΔΔΗΕ (2017: 1.786 χιλ.€) και λοιπά έσοδα (2017: 427 χιλ.€) 

20 Κεφαλαιακό κόστος: €141.374 (αφαιρείται από επιτρεπόμενο έσοδο Κυρίου). Κόστος 

εκμετάλλευσης: €71.365 (αφαιρείται από επιτρεπόμενο έσοδο Διαχειριστή). 
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Δ.3 Εκκαθάριση επενδύσεων 
(ΔΕΔΔΗΕ:-1.379 χιλ.€ ΔΕΗ:=-1.854 χιλ.€) 

Επειδή, στον προϋπολογισμό του Ετήσιου Κόστους περιλαμβάνονται επίσης το κόστος 

αποσβέσεων και η απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων που αφορούν σε νέες 

επενδύσεις. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κόστους που παρασχέθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ, 

υπολογίζεται ότι τα σχετικά μεγέθη για το 2017 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο χαμηλότερο του 

προϋπολογισμού, λόγω απόκλισης των επενδύσεων και των συμμετοχών πελατών σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό. 

Πίνακας 13 

 

Εκκαθάριση Ετήσιου Κόστους 2017 λόγω απόκλισης 

προϋπολογισμού επενδύσεων 
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Επενδύσεις (πάγια Κυρίου ΕΔΔΗΕ) 137.924 168.650 

Συμμετοχές Πελατών & Επιχορηγήσεις 55.628 60.000 

Αποσβέσεις Επενδύσεων (αφαιρ. Συμμετοχών) 949 1.914 

Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων Επενδύσεων (αφαιρ. 

Συμμετοχών) 

➢ επιτόκιο απόδοσης: 7 % 

2.847 3.736 

Προϋπολογιστική υπερεκτίμηση αποσβέσεων & απόδοσης 

επενδύσεων σε πάγια Κυρίου ΕΔΔΗΕ 2017 
1.854 

Επενδύσεις (πάγια Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ) 3.087 18.000 

Επιχορηγήσεις 653 - 

Αποσβέσεις Επενδύσεων 13521 1.000 

Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων Επενδύσεων 

➢ επιτόκιο απόδοσης: 7 % 
80 595 

Προϋπολογιστική υπερεκτίμηση αποσβέσεων & απόδοσης 

επενδύσεων σε πάγια Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ 2017 
1.379 

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του απαιτούμενου εσόδου του 

έτους 2017, προκύπτει: 

α) Μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για το 2018 κατά το ποσό των 

1.854 χιλ.€, λόγω απόκλισης των δαπανών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017 

σε σχέση με τις δαπάνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την έγκριση του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού του Ετήσιου Κόστους του Δικτύου, 

β) Μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ για το 2018 κατά το ποσό 

των 1.379 χιλ.€, λόγω απόκλισης των δαπανών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 

2017 σε σχέση με τις δαπάνες που λήφθηκαν υπόψη κατά την έγκριση του αντίστοιχου 

προϋπολογισμού του Ετήσιου Κόστους του Δικτύου. 

                                                      

21 =1000 x (3.087-653) / 18.000 
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Δ.4 Εκκαθάριση λειτουργικών δαπανών 
(ΔΕΔΔΗΕ: -6.740 χιλ.€) 

Επειδή, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ΔΕΔΔΗΕ για το κόστος 

εκμετάλλευσης του Δικτύου Διανομής το έτος 201722 (Πίνακας 11), σημειώνεται απόκλιση 

(μείωση) -2,66% (-11.177 χιλ.€) σε σχέση με τον αντίστοιχο συνολικό εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό (408.253 έναντι 419.430 χιλ.€). 

Επειδή η απόκλιση στο σύνολο του προϋπολογισμού κείται εντός του ορίου (3%) όπου δεν γίνεται 

εκκαθάριση σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 840/2012 (σχετικό 

10). Ωστόσο στην εν λόγω μεθοδολογία προβλέπεται η δυνατότητα εκκαθάρισης αποκλίσεων που 

αποδίδονται σε εξωγενείς παράγοντες, μη δυνάμενους να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού. Επιπλέον, για την καλύτερη αποτύπωση του κόστους της δραστηριότητας, 

δαπάνες που είχαν προβλεφθεί σε σχέση με συγκεκριμένες μεταβολές ή εργασίες οι οποίες εν τέλει 

δεν πραγματοποιήθηκαν, κρίνεται σκόπιμο να εκκαθαρίζονται και να εντάσσονται εκ νέου στον 

προϋπολογισμό σε περίπτωση επαναπρογραμματισμού τους στο μέλλον. 

Επειδή στο ανωτέρω πλαίσιο, κρίνεται σκόπιμο να γίνουν οι ακόλουθες εκκαθαρίσεις αναφορικά 

με τις λειτουργικές δαπάνες 2017: 

α) Μισθοδοσία (-2,4 εκ.€): Αφορά πρόσθετη δαπάνη μισθοδοσίας λόγω πρόβλεψης 

μετακίνησης στον ΔΕΔΔΗΕ προσωπικού ΔΕΗ αποσπασμένου στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Η 

μετακίνηση δεν έλαβε χώρα το 2017, ούτε το 2018, ενώ επίσης δεν προγραμματίζεται το 

2019. 

β) Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων (-0,48 εκ.€): Αφορά δαπάνες για συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες 

είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2017 και είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ή 

πραγματοποιήθηκαν μερικώς. Επιπλέον, σχετικές δαπάνες προγραμματίζονται το 201923. 

γ) Συντηρήσεις & Παροχές Τρίτων (-3,2 εκ.€): Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ 

πλεονάσματος προϋπολογισμού 2017 (7 εκ.€) και δαπανών 2018 πέραν του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού, για εργασίες που μεταφέρθηκαν από το 2017 (3,8 εκ.€). Προτείνεται 

εκκαθάριση του υπολοίπου, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό 2019 περιλαμβάνεται 

δαπάνη 5 εκ.€ για εργολαβίες συντήρησης ξύλινων στύλων, εργασία που είχε προβλεφθεί το 

2017 αλλά δεν υλοποιήθηκε. 

δ) Φόροι – Τέλη (-0,66 εκ.€): Εκκαθάριση της διαφοράς ως μη ελεγχόμενη (εξωγενής) δαπάνη, 

κατά το πρότυπο ανάλογου χειρισμού σε προηγούμενες αποφάσεις. 

Επειδή, οι δαπάνες για την αποκατάσταση βλαβών (επισκευή και συντήρηση) σε υποβρύχιες 

διασυνδέσεις ΜΔΝ εντός του 2017, ύψους 1,2 εκ.€ περίπου, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κώδικα ΜΔΝ ανακτώνται μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνονται στις 

συνολικές απολογιστικές δαπάνες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. 

Επειδή οι δαπάνες του Διαχειριστή του Δικτύου για την αντιστάθμιση του κόστους παροχής 

μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε., ως πρόσθετη παροχή προς το 

προσωπικό του, ανήλθαν το έτος 2017 σε 8.386 χιλ.€.. Οι δαπάνες αυτές, μαζί με τις αντίστοιχες 

                                                      

22 Σημειώνεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες 2016-2018 που εμφανίζονται στον Πίνακα 4 δεν 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την παροχή μειωμένου τιμολογίου, για την κάλυψη της μισθοδοσίας 

του αποσπασμένου προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στο ΤΑΥΤΕΚΩ, για ασφάλιστρα ευθύνης στελεχών 

ΔΕΔΔΗΕ και για την παροχή διατακτικών σίτισης του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

23 (1) 380 χιλ.€ για μελέτη ανασχεδιασμού μοντέλου εξυπηρέτησης: Δαπάνη που είχε περιληφθεί στον 

προϋπολογισμό 2017 αλλά δεν υλοποιήθηκε (ούτε μέσα στο 2018). Στον προϋπολογισμό 2019 

περιλαμβάνεται δαπάνη 600 χιλ.€. (2) 100 χιλ.€ για μελέτη ολοκλήρωσης πληροφοριακών 

συστημάτων: Στον προϋπολογισμό 2017 είχε περιληφθεί δαπάνη 200 χιλ.€, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει 

υλοποίηση δαπάνης 100 χιλ.€ για την πρώτη φάση της μελέτης (2018) ενώ στον προϋπολογισμό 2019 

περιλαμβάνεται δαπάνη 60 χιλ.€ (δεύτερη φάση). 

ΑΔΑ: 628ΒΙΔΞ-ΖΚ1



 - 27 - 

των ετών 2015 (8.695 χιλ.€) και 2016 (8.386 χιλ.€), δεν έχουν περιληφθεί στο επιτρεπόμενο έσοδο 

του Διαχειριστή Δικτύου για τα παραπάνω έτη. Σε συμμόρφωση με την απόφαση 2866/2017 του 

ΔΕφΑθ και με την επιφύλαξη της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αναιρέσεως 

που έχει ασκηθεί κατά της απόφασης 2866/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, οι ανωτέρω 

δαπάνες του Διαχειριστή Δικτύου για την παροχή μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας στο 

προσωπικό του, συνολικού ύψους 25.486 χιλ€ για την περίοδο 2015-2017, αναγνωρίζονται ως 

μέρος του επιτρεπόμενου εσόδου του Διαχειριστή για τα εν λόγω έτη, ούτως ώστε να περιληφθούν 

στον υπολογισμό των ποσών που ο Διαχειριστής δικαιούται να ανακτήσει μέσω του απαιτούμενου 

εσόδου επόμενων ετών. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης που έχει ασκηθεί κατά 

της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, τα ποσά δαπανών που αφορούν στην παροχή 

μειωμένου τιμολογίου στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία έχουν τυχόν ενσωματωθεί στο 

επιτρεπόμενο ή στο απαιτούμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ θα αφαιρεθούν από το απαιτούμενο έσοδο 

επόμενων ετών. 

Δ.5 Απαιτούμενο Έσοδο 2019 

Επειδή η συνολική προσαύξηση του Απαιτούμενου Εσόδου επόμενων ετών λόγω 

υποανακτήσεων προηγούμενων ετών έως και το 2017 διαμορφώνεται σε 72.333 χιλ.€24, 

επιμεριζόμενη μεταξύ Κυρίου και Διαχειριστή ως εξής: 

α) Υποανάκτηση Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ: 553 χιλ.€ 

β) Υποανάκτηση Κυρίου ΕΔΔΗΕ: 71.780 χιλ.€ 

Επειδή λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις δαπάνες του Διαχειριστή Δικτύου για την παροχή 

μειωμένου τιμολογίου συνολικού ύψους 25.486 χιλ.€, οι οποίες αναγνωρίζονται, υπό τους 

προαναφερθέντες όρους, εκ των υστέρων στο επιτρεπόμενο έσοδο ετών 2015, 2016 και 2017, η 

συνολική υποανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή Δικτύου έως και το έτος 2017 

διαμορφώνεται σε 26.039 χιλ.€. 

Επειδή η υποανάκτηση που σημειώνεται συστηματικά την περίοδο 2013-2017, παρά το γεγονός 

ότι το Απαιτούμενο Έσοδο κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με προηγούμενα έτη, 

καταδεικνύει συστηματική συρρίκνωση της ενεργής πελατειακής βάσης του Δικτύου. Όπως 

δείχνει η εξέλιξη των μεγεθών του Δικτύου που τηρεί ο Διαχειριστής, η συρρίκνωση αυτή 

εκδηλώνεται ως μείωση της πραγματικής ζήτησης για ενέργεια ή/και ως αύξηση των μη τεχνικών 

απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο (ρευματοκλοπή). Σε κάθε περίπτωση, για τον περιορισμό, κατά το 

δυνατό, των στρεβλώσεων και συγκεκριμένα της ασύμμετρης επιβάρυνσης μεταξύ παρόντων και 

μελλοντικών πελατών του Δικτύου, κρίνεται σκόπιμο η ενσωμάτωση υποανακτήσεων 

προηγούμενων ετών να πραγματοποιηθεί σταδιακά στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την 

εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας και γενικότερα των μεγεθών βάσει των οποίων το Απαιτούμενο 

Έσοδο επιμερίζεται στους πελάτες του Δικτύου και συγκεκριμένα την επίτευξη θετικών ρυθμών 

μεταβολής των μεγεθών αυτών. 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα λοιπών εκκαθαρίσεων, την αποφυγή έντονων 

διακυμάνσεων των χρεώσεων και τον περιορισμό κατά το δυνατό της συσσώρευσης σημαντικών 

υπολοίπων προς μεταφορά σε επόμενα έτη, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί το ποσό των 0,553 

χιλ.€ στο Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή (υποανάκτηση απαιτούμενου εσόδου ΔΕΔΔΗΕ 

2017). Μετά την ενσωμάτωση του ποσού αυτού, τα συνολικά υπόλοιπα από υποανάκτηση του 

Απαιτούμενου Εσόδου έως και το 2017 διαμορφώνονται ως εξής: 

α) Υποανάκτηση Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ: 25.486 χιλ.€ 

β) Υποανάκτηση Κυρίου ΕΔΔΗΕ: 71.780 χιλ.€ 

                                                      

24 Υπόλοιπα από υποανάκτηση ΧΧΔ [7.649 χιλ.€ (2013), 13.657 χιλ.€ (2014), 37.071 χιλ.€ (2015), 

24.756 χιλ.€ (2016), 7.907 χιλ.€ (2017)] – Ενσωμάτωση υπολοίπων υποανάκτησης ΧΧΔ σε 

Απαιτούμενο Έσοδο προηγούμενων ετών [18.707 χιλ.€ (2018)]=72.333 χιλ.€ 
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Επειδή, σε σχέση με τα ανωτέρω ποσά υποανάκτησης του Απαιτούμενου Εσόδου, καθώς επίσης 

και τα ποσά που εκκαθαρίστηκαν στο Απαιτούμενο Έσοδο προηγούμενων αποφάσεων, 

σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη έλεγχος των εσόδων του Διαχειριστή Δικτύου από Χρεώσεις 

Χρήσης Δικτύου. Ως εκ τούτου, τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής ως υποανάκτηση 

ή υπερανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου, βάσει των στοιχείων που έχει υποβάλει ο Διαχειριστής 

Δικτύου για τα έσοδα από χρεώσεις χρήσης δικτύου, θεωρούνται προσωρινά, έως ότου 

οριστικοποιηθούν βάσει των ευρημάτων του ελέγχου. 

Επειδή, συνοψίζοντας, το Επιτρεπόμενο Έσοδο και το Απαιτούμενο Έσοδο, διαμορφώνεται για το 

έτος 2019 για τη ΔΕΗ Α.Ε. (Κύριος ΕΔΔΗΕ) και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ, 

Διαχειριστής Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ) ως ακολούθως:  

 
 

ποσά σε χιλ.€ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΗ ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες (Ο)          429.174                         -            429.174   

Ετήσιες Αποσβέσεις (Α)               7.750            118.309            126.059   

Σύνολο Δαπανών Εκμετάλλευσης      436.924        118.309        555.233   

Μέση Ετήσια Αξία Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ)          197.393         2.776.262         2.973.655   

Επιτόκιο Απόδοσης (ονομαστικό προ φόρων)

Απόδοση επί ΡΠΒ        13.817        194.338        208.155   

Αφαίρεση Μισθώματος Κτιρίων ΔΕΗ από ΔΕΔΔΗΕ -          10.000   -          10.000   

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ      450.741        302.647        753.388   

Εκκαθαρίσεις & λοιπές προσαυξήσεις/μειώσεις -          18.599   -            6.190   -          24.789   

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (Έτος Υπολογισμού - 2)

Υποανάκτηση (+) / Υπερανάκτηση (-)                 553                   553   
Έσοδα από Λοιπές Πωλήσεις (Εκποίηση & Ενοικίαση) -            5.195   -            5.195   
Έσοδα/Κόστος Λοιπών Πωλήσεων (Παροχή Υπηρεσιών) -         10.962   -         10.962   
Έσοδα από ΔΑΑ -                 71   -               141   -               212   
μείον Προϋπολογιστική Μείωση λόγω Λοιπών Εσόδων              5.000                5.000   
Εκκαθάριση Επενδύσεων -            1.379   -            1.854   -            3.233   
Εκκαθάριση Λειτουργικών Δαπανών -            6.740   -            6.740   

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (Έτος Υπολογισμού)

έναντι Εσόδων από Λοιπές Πωλήσεις -            4.000   -            4.000   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ      432.142        296.457        728.599   

7,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ ΔΕΔΔΗΕ 2019

 

Επειδή η Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ που ενέκρινε η ΡΑΕ με την υπ’ 

αριθμόν 373/7.10.2015 απόφασή της αναφέρεται στο έτος 2015, με δυνατότητα παραμονής σε 

ισχύ μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης και το αργότερο έως την 30.6.16.  

Επειδή, κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας δεν έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ νέα Σύμβαση 

Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να καθορισθούν οι όροι επιμερισμού 

του Απαιτούμενου Εσόδου μεταξύ Διαχειριστή και Κυρίου του ΕΔΔΗΕ για τα έτος 2019 (σχετικό 

38). Για το λόγο αυτό, το Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΔΔΗΕ για το 2019 ύψους 728.599 χιλ.€ 

επιμερίζεται μεταξύ Κυρίου και Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, όπου το 

«Αντάλλαγμα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ» λαμβάνει τιμή η οποία θα πρέπει να οριστικοποιηθεί και να 

συμφωνηθεί μεταξύ Διαχειριστή και Κυρίου του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη 

ΡΑΕ Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ για το 2019.  
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Πίνακας 15 Απαιτούμενο Έσοδο ΔΕΔΔΗΕ 2019 (ποσά σε χιλ.€) 

 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Σύνολα 

Επιμερισμός Απαιτούμενου 

Εσόδου με πρόβλεψη για 

εφαρμογή της Σύμβασης 

Παραχώρησης της 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ 

κατά το έτος 2019 

296.457 

– Αντάλλαγμα 

Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ        

432.142 

+ Αντάλλαγμα 

Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ        

728.599 

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 373/7.10.2015 απόφαση ΡΑΕ, ορίζεται ότι τυχόν 

υποανάκτηση του συνολικού Απαιτούμενου Εσόδου 2015 θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ 

Κυρίου και Διαχειριστή αναλογικά προς την κεφαλαιακή τους απόδοση και τυχόν υπερανάκτηση 

αναλογικά προς το απαιτούμενο έσοδο. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι οι ίδιοι όροι θα πρέπει να ισχύσουν και 

για το Απαιτούμενο Έσοδο 2019. Επομένως, σύμφωνα με τον Πίνακα 12 και τον Πίνακα 15: 

• Ποσοστό 7% της συνολικής τυχόν υποανάκτησης του Απαιτούμενου Εσόδου 2019 θα 

πρέπει να επιμεριστεί στον Διαχειριστή και το υπόλοιπο στον Κύριο του ΕΔΔΗΕ. 

• Ποσοστό 59% της συνολικής τυχόν υπερανάκτησης του Απαιτούμενου Εσόδου 2019 θα 

πρέπει να επιμεριστεί στον Διαχειριστή και το υπόλοιπο στον Κύριο του ΕΔΔΗΕ. 

Αποφασίζει:  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 140 παράγραφος 3 του ν.4001/2011 και κατά το 

άρθρο 180 παράγραφος 3 και 4 του Κώδικα Διαχείρισης ΗΣ ΜΔΝ ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 

1. Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός Διαχειριστή ΜΔΝ για το έτος 2019, ως ακολούθως: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ 2019 

ποσά σε χιλ.€ 

 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΔΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.361 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1.655 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 465 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 139 

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 15 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 62 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 5 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Η/Ε 20 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (31.12.18) 836 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 3.770 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2.000 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (31.12.19) 2.606 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (μέση τιμή έτους) 1.721 
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ΠΑΓΙΑ  

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ (31.12.18) 404 

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ (31.12.19) 2.222 

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ (μέση τιμή έτους) 1.313 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 182 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 3.244 

ΠΑΓΙΑ & ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (μέση τιμή έτους) 3.034 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 210 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ 2.770 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 182 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 227 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  2.361 

2. Εγκρίνεται το Ετήσιο Κόστος (Επιτρεπόμενο Έσοδο) και το Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΔΔΗΕ 

για το έτος 2019, στο οποίο ενσωματώνεται ο προϋπολογισμός Διαχειριστή ΜΔΝ της 

προηγούμενης παραγράφου, ως ακολούθως: 

Ετήσιο Κόστος (Επιτρεπόμενο Έσοδο) & Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ 2019 (ποσά σε χιλ.€) 

 Κύριος ΕΔΔΗΕ 
Διαχειριστής 

ΕΔΔΗΕ 
Σύνολα 

Ετήσιο Κόστος ΕΔΔΗΕ 2019 302.647 450.741 753.388 

Απαιτούμενο Έσοδο ΕΔΔΗΕ 2019 296.457 

– Αντάλλαγμα 

Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ        

432.142 

– Αντάλλαγμα 

Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ        

728.599 

3. Τυχόν υποανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΔΔΗΕ για το έτος 2019 επιμερίζεται 

μεταξύ Διαχειριστή και Κυρίου του ΕΔΔΗΕ αναλογικά προς την απόδοση επί των 

απασχολούμενων κεφαλαίων τους, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρούσα, δηλαδή: 

α) 7% της συνολικής υποανάκτησης επιμερίζεται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ 

β) 93% της συνολικής υποανάκτησης επιμερίζεται στον Κύριο του ΕΔΔΗΕ 

4. Τυχόν υπερανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΔΔΗΕ για το έτος 2019 επιμερίζεται 

μεταξύ Διαχειριστή και Κυρίου του ΕΔΔΗΕ αναλογικά προς το Απαιτούμενο Έσοδο έκαστου προ 

της εφαρμογής του Ανταλλάγματος Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, δηλαδή: 

α) 59% της συνολικής υπερανάκτησης επιμερίζεται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ 

β) 41% της συνολικής υπερνάκτησης επιμερίζεται στον Κύριο του ΕΔΔΗΕ 

Άρθρο 2 

Καλούνται ο Διαχειριστής και ο Κύριος του ΕΔΔΗΕ να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη 

διατήρηση σε διαρκή ισχύ Σύμβασης Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με 

τους όρους των αδειών τους. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4001/2011 κατά των ατομικών αποφάσεων της ΡΑΕ 

χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης. 
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 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019 

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

 Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Εκτίμηση 

Δαπανών

2018

Τιμολόγηση σε 

ΔΕΗ 2018

(εκτίμηση)

Έργα σε εξέλιξη 

31.12.2018

(εκτίμηση)

Προϋπολογισμός 

2019

Τιμολόγηση ΔΕΗ 

2019

(πρόβλεψη)

Έργα σε εξέλιξη 

31.12.2019

(πρόβλεψη)

ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ 12.500.000 19.034.631 10.310.022 32.000.000 13.500.000 28.810.022

ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 415.000 226.808 710.803 940.000 300.000 1.350.803

GI/10 ΜΙΚΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΔΠΑ 156.808 38.071 100.000 138.071

GI/11 ΜΙΚΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΔΠΜ-Θ 250.000 70.000 274.180 200.000 300.000 174.180

GI/12 ΜΙΚΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΔΠΠ-Η 0 200.000 200.000

GI/13 ΜΙΚΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΔΠΚΕ 0 100.000 100.000

GI/14 ΜΙΚΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΔΠΝ 0 200.000 200.000

DI-00059 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ 0

DI-00100 Ανακαιν. & εσωτ. διαρρ. στον ΤΔ/Π.Σερρών 165.000 398.551 398.551

Ανακατασκευή κτιρίου ζεύξης Μαρλά-Τήνου (ΔΠΑ, νέο έργο) 0 140.000 140.000

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 562.000 0 653.511 3.790.000 1.600.000 2.843.511

DI-00104 Υποβρύχια διασύνδεση ΜT ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 30.000 42.550 20.000 62.550

DI-00105 Υποβρύχια διασύνδεση ΜT ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣ 0 80.000 80.000

DI-00032 Υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ 2Χ0,9km "ΣΠΕΤΣΕΣ-ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑ" 500.000 559.287 30.000 589.287

DI-00033 Υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ 0,65km "ΚΟΙΛΑΔΑ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ" 2.508 10.000 12.508

DI-00061 Υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ Κόλπος Καλλονής Λέσβου 5.810 600.000 600.000 5.810

DI-00099 Υποβρύχια διασύνδεση  "ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ - ΠΟΡΟΣ" 32.000 43.356 30.000 73.356

DI-00087 Υποβρύχια διασύνδεση  "ΣΚΙΑΘΟΣ - ΠΗΛΙΟ" 0 1.500.000 1.500.000

DI-00031 Υποβρύχια διασύνδεση ΜT 1X8,5km "ΘΑΣΟΣ-ΚΕΡΑΜΩΤΗ" 0 20.000 20.000

DI-00101
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Μ/T  

(ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ, ΛΕΡΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)
0 1.500.000 1.000.000 500.000

ΓΡΑΜΜΕΣ 150 KV 164.134 0 312.816 5.735.000 3.800.000 2.247.816

DI-00085 Καλωδιακή γραμμή 150 KV "ΚΔ ΡΟΔΟΥ - ΡΟΔΙΝΙ " 1Χ3km 30.000 42.886 1.900.000 1.900.000 42.886

DI-00013 Κ/Γ 150 KV ΚΔ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΚΔ ΨΥΧΙΚΟΥ 0

DI-00086 Καλωδιακή γραμμή 150 kV "ΚΔ ΡΟΔΟΥ - ΙΑΛΥΣΟΣ" 1Χ3km 27.000 33.742 1.900.000 1.900.000 33.742

DI-00011 Καλωδιακή γραμμή 150 kV "ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ" 13km 33.214 65.836 65.836

DI-00012 Καλωδιακή γραμμή 150 kV "Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" 6km 6.475 97.167 97.167

DI-00117 ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΤ Υ/Σ ΚΩ - ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ   (ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ) 0 30.000 30.000

DI-00106 Καλωδιακή γραμμή 150 kV Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ 67.445 73.184 1.900.000 1.973.184

DI-00084 ΖΕΥΞΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0 5.000 5.000

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 6.885.327 15.645.432 4.449.394 15.420.000 6.000.000 13.869.394

GI/33 ΕΡΓΑ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ 1.250.000 776.482 1.649.505 1.300.000 1.500.000 1.449.505

DI-00001 Κ/Δ 150/20KV ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΚΤΙΡ.-ΕΞΟΠΛ.) 0

DI-00007 Κ/Δ ΡΟΔΟΥ ( κτίριο & εξοπλισμός ) 3.800.000 14.000.000 66.641 100.000 166.641

DI-00003 Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ( Αναβάθμιση από 66 kV σε 150 kV) 3.317 11.140 11.140

DI-00006 Κ/Δ ΙΛΙΟΥ (κτίριο &εξοπλισμός) 15.000 53.365 900.000 953.365

DI-00005 Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (κτίριο &εξοπλισμός) 157.555 500.000 657.555

DI-00074 ΕΠΕΚΤΑΣΗ Υ/Σ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΜΕ 1 Μ/Σ 40/50 81.281 81.281

DI-00098 Υ/Σ Ροδινίου (Αντικατ. Πινάκων ΜΤ) 30.996 0 0

DI-00076 Κ/Δ ΡΑΦΗΝΑΣ (κτίριο &εξοπλισμός) 0 50.000 50.000

DI-00077 Αναβάθμιση Κ/Δ Ν.Σμύρνης και μετατροπή του σε κλειστό Κ/Δ 0 100.000 100.000

DI-00079 Υ/Σ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  (Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ) 0 10.000 10.000

DI-00002 Κ/Δ ΠΕΙΡΑΙΑ (Αντικατάσταση της προστασίας του Κ/Δ) 224.959 206.741 100.000 306.741

DI-00080 Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ 20.000 61.391 1.600.000 1.661.391

DI-00118 Υ/Σ Σερβίων-Επαύξηση με μία πύλη ΥΤ Μ/Σ και πύλες ΜΤ 450.000 453.599 50.000 503.599

DI-00102 Κ/Δ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ) 0 10.000 10.000

DI-00103 Κ/Δ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ VIII (Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ) 0 10.000 10.000

DI-00091 Αντικατάσταση Διακοπτών ΥΤ 170.000 279.380 120.000 399.380

DI-00096 Αποκατάσταση εξοπλισμού στο ΚΥΤ Φιλίππων 499.125 50.000 549.125

DI-00126 ΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΥΤ Μ/Σ ΚΑΙ ΜΤ 330.000 330.000 1.100.000 1.000.000 430.000

DI-00127 Επαύξηση ΥΤ, Μ/Σ και ΜΤ στον Υ/Σ Κασσανδρείας 60.000 60.000 1.100.000 1.160.000

DI-00111 Αναβάθμιση Υ/Σ Κέρκυρα ΙΙ 597.010 612.995 -8.068 850.000 841.932

DI-00110 ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-Επαύξηση με μία πύλη ΥΤ Μ/Σ και πύλες ΜΤ 190.000 533.413 533.413

DI-00109 Αναβάθμιση 1-β πυκνωτών αντιστάθμισης σε πολυβάθμιους 14.328 350.000 364.328

DI-00113 Αναβάθμιση πυλών ΓΜ 150 KV στους Υ/Σ Μοιρών, Πραιτωρίων & Αγυιάς 0 50.000 50.000

DI-00112 Ανακατασκευή Υ/Σ Εδεσσαίου-Συνδιακήρυξη με ΑΔΜΗΕ 0 1.850.000 1.850.000

DI-00093 Αναβάθμιση Υ/Σ ΑΗΣ Αλιβερίου 0 2.200.000 2.000.000 200.000

DI-00119 Εγκατάσταση ενός Μ/Σ στον Υ/Σ Ηγουμενίτσας 0 50.000 50.000

DI-00120 Επαύξηση YT, Μ/Σ και ΜΤ στον Υ/Σ Κέρκυρα Ι 0 50.000 50.000

DI-00121 Υ/Σ Ιεράπετρας-Προσθήκη μίας πύλης ΥΤ ΓΜ 0 100.000 100.000

DI-00122 Υ/Σ Χανιά Ι - Προσθήκη δύο πυλών ΥΤ 0 20.000 20.000

DI-00097 Αποκατάσταση Α/Δ ΜΤ στον Υ/Σ Αγ. Βασιλείου λόγω καθίζησης 0 450.000 450.000

DI-00072 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΕΛΑΙΔΑ 0 60.000 60.000

Υ/Σ ΣΚΙΑΘΟΥ-Συνδιακήρυξη με ΑΔΜΗΕ 0 100.000 100.000

Υ/Σ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ 0 50.000 50.000

Υ/Σ ΚΩ 0 50.000 50.000

Αναβάθμιση Πυλών ΥΤ στον Υ/Σ Θεσ/νικη VIII (Μπότσαρης) 0 60.000 60.000

Επαύξηση ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ 0 500.000 500.000 0

Επαύξηση Υ/Σ Ιωαννίνων Ι 0 500.000 500.000

Επαύξηση Υ/Σ Αργοστολίου 0 20.000 20.000

Πηνία Αντιστάθμισης Ρόδου 0 1.000.000 1.000.000 0

Κ/Δ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΙV Νέας Ελβετίας (Αντικατάσταση Πινάκων ΜΤ) 0 10.000 10.000

ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 4.052.867 3.162.391 3.665.020 3.765.000 1.100.000 6.330.020

DI-00016 DMS ΔΠΑ 1.000.000 1.000.000 45.668 1.150.000 600.000 595.668

DI-00027 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SCADA ΣΤΗ ΔΠΚΕ 172.232 26.412 557.596 290.000 847.596

DI-00019 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤ.ΤΑΣ.ΣΤΗ ΔΠΜ-Θ 186.902 -2.903 -2.903

DI-00035 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SCADA ΣΤΗ ΔΠΠ-Η 199.943 337.216 495.679 346.000 841.679

DI-00024 Εγκατάσταση ΣΤΑΣ ΔΠΚΕ                                            34.625 224.463 154.463 25.000 179.463

DI-00023 Εγκατάσταση συστημ. DMS στη ΔΠΝ 785.600 662.323 491.025 800.000 500.000 791.025

DI-00025 Εγκατάσταση συστημ. ΤΑΣ στη ΔΠΝ 650.150 664.508 444.076 230.000 674.076

DI-00017 ΚΕΕΔ ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔ.ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤ.ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ 177.953 35.996 466.138 290.000 756.138

DI-00014 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Μ.Τ. 308.491 313.400 184.000 497.400

DI-00123 Τηλεχειριζόμ. Διακόπτες Φορτίου(Τ/Χ Δ/Φ) 14.583 14.583 90.000 104.583

DI-00124 Εγκατάσταση ΠΜΕ Υ/Σ εσωτ.χώρου ΜΤ/ΧΤ 650.000 650.000 280.000 930.000

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αυτομάτου επαναφοράς (Τ/Χ ΔΑΕ) 0 50.000 50.000

DI-00125 ΕΔΣ για Υ/Σ Εσωτερικού χώρου ΜΤ/ΧΤ 29.290 29.290 30.000 59.290

DI-00034 ΚΕΔΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤ.ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ 30.000 24.570 6.003 6.003

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων 0 0 0 0 0 0

Ανάπτυξη υποδομών δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην ηπειρωτική 

Ελλάδα
0 0 0 0

ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ 413.672 0 488.390 1.350.000 300.000 1.538.390

DI-00022 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΤ 50.000 54.570 0 54.570

DI-00108 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΔΝ 363.672 433.820 560.000 993.820

DI-00129 Επέκταση Κέντρου Τηλεμέτρησης Μέσης Τάσης 0 490.000 300.000 190.000

DI-00083 Πιλοτικό έργο εγκατάστασης "έξυπνων μετρητών" σε οικιακούς κατ/τές 0 300.000 300.000

ΕΡΓΑ ΜΤ 7.000 0 30.088 1.000.000 400.000 630.088

DI-00094 ΖΕΥΞΗ ΜΑΡΛΑ ΤΗΝΟΥ 0 400.000 400.000

DI-00082 TRANSFER BUS ΚΑΛΥΜΝΟΥ 0 100.000 100.000

DI-00095 Αντικ/ση Πινάκων ΜΤ Υ/Σ Ζεύξης Ίου 0 500.000 400.000 100.000

DI-00081 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Υ/Σ 22/6,6KV 0 0

DI-00073 ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 7.000 30.088 30.088  
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ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ ΔΕΔΔΗΕ
Εκτίμηση 

Δαπανών

2018

Παγιοποίηση 

2019

(εκτίμηση)

Έργα σε εξέλιξη 

31.12.2018

(εκτίμηση)

Προϋπολογισμός 

2019

Παγιοποίηση 2019

(πρόβλεψη)

Έργα σε εξέλιξη 

31.12.2019

(πρόβλεψη)

ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΡΓΑ ΔΕΔΔΗΕ (πλην εξοπλισμού) - ΣΥΝΟΛΟ 2.300.000 1.246.325 1.892.739 15.200.000 8.170.000 8.922.739
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 1.037.697 400.000 953.238 8.488.600 3.450.000 5.991.838

DE-00007 Αναβάθμιση Προγραμματισμού Ανάπτυξης Δικ 37.697 37.697 170.000 200.000 7.697

DE-00006 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΤ (ΔΠΑ) 0 210.000 210.000

DE-00029 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΠΚΕ) 20.000 60.097 10.000 50.000 20.097

DE-00003
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΔ)
400.000 400.000 65.914 215.000 280.914

DE-00028 ΕΙΣΑΓΩΓΗ GIS ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ΔΔ) 495.000 514.234 3.543.600 2.000.000 2.057.834

DE-00002 NEO ERP ΔΕΔΔΗΕ 124 500.000 200.000 300.124

DE-00038 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 50.000 240.173 1.000.000 1.000.000 240.173

DE-00027 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 35.000 35.000 2.840.000 2.875.000

ΔΔΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ 545.070 0 836.243 3.770.000 2.000.000 2.606.243
DE-00034 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΔΝ 28.555 200.000 228.555

DE-00035 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΔΝ 125.000 273.242 120.000 393.242

DE-00037 ANAΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΑ ΜΔΝ 12.674 25.233 150.000 175.233

DE-00031 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΕ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΡΟΔΟ 2.500 26.395 1.500.000 500.000 1.026.395

DE-00036
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΕ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

30 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΔΝ
0 300.000 300.000

DE-00032 ANAΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ SCADA ΣΕ 27 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΔΝ 404.896 482.819 1.500.000 1.500.000 482.819

ΔΟΜΙΚΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 150.000 282.930 38.152 2.181.400 1.600.000 619.552
GE/11 ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΠΜ-Θ) 50.000 137.799 35.043 460.000 300.000 195.043

GE/10 ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΠΑ) 0 90.000 90.000

DE-00022 ΝΈΟ DATA CENTER ΔΕΔΔΗΕ 100.000 145.131 3.109 31.400 34.509

GE/31 ΔΟΜΙΚΑ ΔΣΔΜ 0 100.000 100.000

Δομημένη καλωδίωση για νέο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 0 1.500.000 1.300.000 200.000

ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 567.233 563.395 65.106 760.000 1.120.000 -294.894
RE-00007 Ερευνητικό Πρόγραμμα SMARTER EMC2 4.438 13.395 0 0

RE-00008 Ερευνητικό Πρόγραμμα TILOS 82.000 90.000 946 10.000 90.000 -79.054

RE-00011 Ερευνητικό Πρόγραμμα SHAR-Q 39.000 35.000 8.855 50.000 90.000 -31.145

RE-00012 GRIDSOL 50.951 40.000 14.939 41.500 40.000 16.439

RE-00013 Ερευνητικό Πρόγραμμα WiseGRID 150.000 140.000 24.904 200.000 300.000 -75.096

RE-00014 Ερευνητικό Πρόγραμμα IDistributedPV 72.844 80.000 3.061 85.000 150.000 -61.939

RE-00015 ERIGRID-Αξιοποίηση Εργαστηρ.υποδομών 73.000 70.000 7.694 75.000 150.000 -67.306

RE-00016 CROSSBOW 95.000 95.000 4.707 133.000 200.000 -62.293

Ερευνητικό πρόγραμμα COORDINET 0 120.000 100.000 20.000

RE-00010 ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΔΝ 0 45.500 45.500  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ποσά σε εκ.€) ΜΗΝΕΣ

ΔΕΗ/ΚΥΡΙΟΣ ΕΔΔΗΕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Α. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 244,1 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 40,1 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 40,1 0,0

ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΔΑΝΕΙΩΝ (μηνιαία καταβολή) 196,7 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 47,4 23,7 23,7

244,1

Β. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 291,8 0,0 0,0 22,8 22,8 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ 296,5 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7

-ΥΠΟΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (=93% ΥΠΟΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤ. ΕΣΟΔΟΥ) -23,3 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΔΔΗΕ 6,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΔΔΗΕ 10,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

291,8

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΗΝΑ -16,4 -16,4 6,4 6,4 7,9 -15,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 -15,8 24,3

ΣΩΡ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΚΑΘ. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΗΝΑ) -16,4 -32,8 -26,4 -20,0 -12,1 -27,9 -20,0 -12,1 -4,1 3,8 11,7 -4,1 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 12ΜΗΝΟΥ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 2018 2017 2016 2015 2014
ΔΕΗ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (31/12) 714,8 500,4 631,1 396,7 262,5

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 183,5 200,5 220,7 241,0 251,4

ΔΕΗ/ΔΙΑΝΟΜΗ

ΒΡΑΧ. ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (31/12) 136,4 100,0 58,3 110,7 71,2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 31,2 38,1 53,5 66,4 64,2

ΒΡΑΧ. ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (% ΔΕΗ) 19% 20% 9% 28% 27%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17% 19% 24% 28% 26%

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2019 ΔΕΗ ΔΕΗ/ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 2019 (ΠΡΟΒ.) 705 24% 165,8 28% 196,7

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2019 (ΠΡΟΒ.) 172 23% 39,0 28% 47,4

-13,4 

μ.ο. μεγ.

2019
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