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Α. Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την εισήγηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το 

Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής Περιόδου 2022-2025, η οποία βασίζεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2022-2031) της Εταιρείας. Οι επιμέρους παράμετροι του Εσόδου έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Απόφαση ΡΑΕ Υπ’ αριθμόν 495/2021) και παρουσιάζονται αναλυτικά στις ενότητες που 

ακολουθούν. 

Επισημαίνεται ότι το Επιχειρησιακό Σχέδιο ενσωματώνει την ανανεωμένη Στρατηγική του ΑΔΜΗΕ για την επόμενη 

τετραετία, σύμφωνα με την οποία ο Διαχειριστής οραματίζεται να εξελιχθεί πέρα από φορέα υλοποίησης νησιωτικών 

διασυνδέσεων και σε μία τεχνολογική εταιρεία αξιοποίησης των υποδομών και της τεχνογνωσίας του. Οι βασικοί 

στρατηγικοί στόχοι του Διαχειριστή είναι οι ακόλουθοι: 

• Επέκταση δικτύου (χερσαίου και κατά κύριο λόγο υποθαλάσσιου δικτύου) 

• Ενίσχυση επιχειρησιακής αποδοτικότητας 

• Εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του Συστήματος απέναντι στις προκλήσεις της 

κλιματικής αλλαγής 

Στην εισήγηση ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του την απόδοση επί των απασχολουμένων κεφαλαίων 7,52% βάσει της 

αναλυτικής εισήγησης του Παραρτήματος Α.  

Τέλος, έχει ληφθεί υπόψη πληθωρισμός, όπως προκύπτει από την εξέλιξη του ΜΔΤΚ για την περίοδο 2021-2025 βάσει των 

εκτιμήσεων του ΔΝΤ.  1 

Πίνακας 1 - Εκτιμώμενος πληθωρισμός 

2021 2022 2023 2024 2025 

0,2% 0,8% 1,0% 1,6% 1,8% 

 

Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιμέρους μεγέθη του Επιτρεπόμενου Εσόδου σε ευθυγράμμιση με 

τις προβλέψεις της Μεθοδολογίας. Σημειώνεται ότι η παρουσίαση των μεγεθών γίνεται σε πραγματικές  τιμές.  

Β. Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση 2020 & Αποσβέσεις 

Βάσει των απολογιστικών μεγεθών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων 31.12.2020, των έργων 

υπό εξέλιξη και των προγραμματισμένων επενδύσεων της περιόδου 2021–2025, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο 

Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2022-2031) καθώς και επιπρόσθετων έργων, τα οποία περιλαμβάνονται στο 

Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΡΠ 2022-2025, παρουσιάζονται τα ακόλουθα μεγέθη σε πραγματικές τιμές.   

Σημειώνεται ότι στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση δεν συμπεριλαμβάνονται τα έργα που έχουν χαρακτηριστεί Μείζονος 

Σημασίας, ήτοι η Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής και η Δ’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό 

Σύστημα, καθώς και τα έργα Διασύνδεσης των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα και Διασύνδεσης Νήσων Β.Α. 

Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα, για τα οποία ο Διαχειριστής έχει αιτηθεί τον χαρακτηρισμό τους ως Έργα Μείζονος 

Σημασίας2. 

 

 

 

 

 
1 Επισημαίνεται ότι έχει γίνει χρήση της αντίστοιχης έκθεσης 04/2021 από το ΔΝΤ.  Δεδομένου των έντονων πληθωριστικών πιέσεων του 

τελευταίου τριμήνου, είναι πολύ πιθανή η προς τα άνω αναθεώρηση των συγκεκριμένων εκτιμήσεων το επόμενο διάστημα. 
2 Επιστολή ΑΔΜΗΕ ΔΝΣ/20010/11.06.2021 
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Πίνακας 2-Ρυθμιστική Περιουσιακή Βάση χωρίς Έργα Μείζονος Σημασίας (χιλ. €) 

  2022 2023 2024 2025 

Αναπόσβεστη αξία παγίων προηγούμενου έτους 1.997.935,91 2.123.049,45 2.264.444,32 2.303.528,72 

WIPi (Επενδυμένα Κεφάλαια για Έργα σε Εξέλιξη) 215.589,98 182.671,92 247.731,56 107.115,52 

Ai (Νέα Πάγια) 226.987,70 249.954,63 151.854,77 307.638,88 

Hi (Απόσυρση Παγίων Λόγω Επαναχρησιμοποίησης) 200,00 200,00 200,00 200,00 

Fi (Απόσυρση Παγίων Λόγω Πώλησης) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αξία παγίων του έτους προ αποσβέσεων και 

επιχορηγήσεων 
2.440.313,60 2.555.476,01 2.663.830,65 2.718.083,12 

Επιχορηγήσεις  358.703,20 359.245,43 348.614,09 333.311,22 

WC (Κεφάλαιο Κίνησης) 93.450,37 102.456,72 106.017,47 117.610,47 

Di (Αποσβέσεις) 101.674,16 108.359,77 112.570,37 118.110,18 

Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση  2.073.386,60 2.190.327,54 2.308.663,66 2.384.272,19 

 

Η αναπόσβεστη αξία των παγίων σε λειτουργία την 31.12.2020, προ επιχορηγήσεων, ανέρχεται στο ποσό των € 1.726 εκ..   

Η αύξηση των Επιχορηγήσεων, εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου, οφείλεται στην εκτίμηση του Διαχειριστή, σχετικά με 

άντληση επιχορήγησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για τα έργα Δεύτερη Σύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλόπολης 

με το Σύστημα 400 kV και Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου. 

Ο Διαχειριστής, κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, εντάσσει πλέον τις μισθώσεις, άνω του ενός έτους ως πάγια μισθώσεων 

(leased assets) στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του, εκτιμώντας την εξέλιξη των σχετικών παγίων με βάση τη διάρκεια 

των υφιστάμενων συμβάσεων. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μεθοδολογία, οι μισθώσεις δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις Λειτουργικές Δαπάνες αλλά στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Εταιρείας, ως δικαιώματα 

χρήσης παγίων και αφορούν μισθώσεις οχημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων.  

Κάποια από τα σημαντικότερα έργα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2022-2031), και 

θα βρίσκονται σε εξέλιξη/ ή και θα ολοκληρωθούν εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου, είναι ο νέος Υποσταθμός Σκιάθου και 

η σύνδεσή του με το Σύστημα, η ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, η Δεύτερη διασυνδετική γραμμή 400 kV με τη 

Βουλγαρία, η δεύτερη σύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το Σύστημα 400 kV, τα έργα ενίσχυσης Συστήματος για την 

τροφοδοσία της Κέρκυρας, τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος Κρήτης, η ενίσχυση σύνδεσης του Υ/Σ Κασσάνδρας με το 

Σύστημα 150 kV, η ενίσχυση της αξιοπιστίας τροφοδότησης της νήσου Άνδρου, έργα αντιστάθμισης, αποθήκευσης και 

αναβάθμισης ευστάθειας και ελέγχου Συστήματος Μεταφοράς, το ΚΥΤ Ρουφ και η σύνδεση του με το Σύστημα 400 και 

150 kV, η αναβάθμιση των κυκλωμάτων 150 kV στο βρόχο Ιόνιων νήσων, έργα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, 

καθώς και η εγκατάσταση Δικτύου οπτικών ινών για τον τηλε-έλεγχο και την τηλε-εποπτεία του Συστήματος.  

Τα έργα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2022-2031), παρατίθενται στον πίνακα 3 

ανά κατηγορία: 

Πίνακας 3 - Έργα εκτός ΔΠΑ 2022-2031 (χιλ. €) 

Κατηγορία Έργου 2022 2023 2024 2025 

Κτίρια  24.759,00 12.473,00 4.364,00 4.710,00 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 10.119,16 21.984,00 23.134,20 28.178,60 

Λοιπός Εξοπλισμός 5.495,69 5.793,42 4.720,92 5.657,22 

Λογισμικά 4.367,37 4.030,00 1.260,00 2.660,00 

Εξοπλισμός Μεταφορών 1.700,00 6.800,00 3.000,00 2.500,00 

Σύνολο 46.441,22 51.080,42 36.479,12 43.705,82 
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Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται το σύνολο των επενδύσεων για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025, εξαιρουμένων των 

επενδύσεων των Έργων Μείζονος Σημασίας: 

Πίνακας 4-Επενδύσεις εξαιρουμένων των Έργων Μείζονος Σημασίας (χιλ. €) 

  2022 2023 2024 2025 

Έργα ΔΠΑ 220.369,05 165.668,14 180.147,28 123.029,00 

Έργα εκτός ΔΠΑ 46.441,22 51.080,42 36.479,12 43.705,82 

Σύνολο επενδύσεων  266.810,27 216.748,55 216.626,40 166.734,82 

 

Σχετικά με τον καθορισμό του αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης του Διαχειριστή, αναπτύχθηκε μεθοδολογία βάσει μελέτης 

«lead – lag» (σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της Μεθοδολογίας και των ειδικών διατάξεων αυτής) προκειμένου να 

εκτιμηθεί και να καθοριστεί η μέση χρονική διαφορά αποπληρωμής των εξόδων σε σχέση με την είσπραξη των εσόδων.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη: 

• τον χρονισμό της είσπραξης του ρυθμιζόμενου εσόδου, δηλαδή την παροχή υπηρεσίας, τη χρέωση / τιμολόγηση και 

την είσπραξη 

• τα πιο σημαντικά στοιχεία δαπανών, όπως το κόστος μισθοδοσίας, τις αμοιβές τρίτων, το κόστος επισκευών & 

συντηρήσεων και λοιπές παροχές τρίτων 

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση των στοιχείων για το έτος 2020 (έτος αναφοράς) καθότι αποτελούν τα πλέον  

πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο πλήρους έτους κατά τη διεξαγωγή της μελέτης. Τα ευρήματα της μελέτης 

ενσωματώθηκαν στον υπολογισμό του αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025, 

πολλαπλασιάζοντας τους παράγοντες που προσδιορίστηκαν επί των λειτουργικών δαπανών που προϋπολογίζονται για την 

Ρυθμιστική Περίοδο.  Επισημαίνεται ότι, συνοδευτικά της εισήγησης, ο Διαχειριστής υποβάλλει αναλυτική περιγραφή της 

μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε. 

Ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής εκτιμά λελογισμένη ετήσια αύξηση της αξίας των Αναγκαίων Αποθεμάτων, λόγω των αναγκών 

του Προγράμματος Αντικατάστασης Παγίων, την αύξηση των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία και της αύξησης της 

ΡΠΒ. 

Πίνακας 5 - Υπολογισμός αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης  

Κατηγορία 
εξόδου 

Net 
Lead/Lag 
Days (c) 

Ποσό εξόδου (σε χιλ. €) Κεφάλαιο Κίνησης (σε χιλ. €) 

(d) (e) = (c)*(d)/365 

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 

Αμοιβές 
προσωπικού 

147,4 70.888,91 75.352,17 79.851,00 81.321,37 28.619,83 30.421,77 32.238,07 32.831,70 

Αμοιβές και 
έξοδα τρίτων 

90 14.029,29 14.021,52 13.627,81 13.976,43 3.458,75 3.456,84 3.359,77 3.445,72 

Επισκευές και 
συντηρήσεις 

8,6 6.335,35 6.009,65 6.413,89 6.818,46 149,12 141,45 150,97 160,49 

Δαπάνες 
κοινής 
ωφέλειας 

42 2.413,51 2.589,44 2.709,53 2.784,30 277,83 298,09 311,91 320,52 

Λοιπές 
παροχές 
τρίτων 

21,5 951,62 901,53 554,41 559,08 56,05 53,1 32,66 32,93 

Φόροι - Τέλη 81,7 3.835,75 4.081,62 4.171,26 4.271,30 858,57 913,6 933,67 956,06 

Διάφορα 
έξοδα 

142,4 8.427,20 8.590,72 8.886,44 10.108,71 3.288,54 3.352,35 3.467,75 3.944,72 

Υποσύνολο 36.708,70 38.637,20 40.494,80 41.692,14 

Αναγκαία Αποθέματα 56.000,00 62.000,00 62.000,00 70.000,00 

Σύνολο Αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης 92.708,70 100.637,20 102.494,80 111.692,14 

 

Ο Διαχειριστής αιτείται αποζημίωση για τις αποσβέσεις παγίων της ΡΠΒ, εξαιρουμένων των αποσβέσεων των παγίων των 

Έργων Μείζονος Σημασίας, ίση με € 89.4 εκ., € 95.8 εκ., € 99.8 εκ. και € 105.4 εκ. για τα έτη 2022 έως 2025 αντίστοιχα. 
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Οι αποσβέσεις διακρίνονται σε αποσβέσεις υφιστάμενων και νέων παγίων, καθώς και σε αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 

παγίων και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  Από τις αναφερόμενες αποσβέσεις έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις, οι 

οποίες αντιστοιχούν στην αξία των επιχορηγήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση παγίων.    

Πίνακας 6 - Ετήσιες Αποσβέσεις Παγίων ΡΠΒ 2022-2025 (χιλ. €) 

  2022 2023 2024 2025 

Υφιστάμενα Πάγια 76.758,39 76.647,03 75.068,63 74.243,91 

Νέα Πάγια 12.322,68 18.834,46 24.398,15 30.807,83 

Δικαιώματα χρήσης 290,51 320,50 366,59 314,94 

Σύνολο αποσβέσεων ΡΠΒ 89.371,58 95.801,99 99.833,38 105.366,69 

 

Για τις αποσβέσεις των νέων παγίων έχει γίνει η παραδοχή ένταξής τους στο Μητρώο Παγίων στο μέσον του αντίστοιχου 

έτους παγιοποίησης. Από τις παραπάνω αποσβέσεις αφαιρούνται οι αποσβέσεις Συμμετοχών και Επιχορηγήσεων. 

Σχετικά με τον παράγοντα Hi έχουν ληφθεί αποσύρσεις παγίων € 200 χιλ. για κάθε έτος της ΡΠ, λαμβάνοντας υπόψη 

ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη του συγκεκριμένου μεγέθους. 

Γ. Ειδική Περιουσιακή Βάση – Έργα Μείζονος Σημασίας 

Στην παρούσα ενότητα ακολουθεί η Ειδική Περιουσιακή Βάση των Έργων Μείζονος Σημασίας του Διαχειριστή.  Σημειώνεται 

ότι, με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 22 της νέας Μεθοδολογίας, σχετικά με την απόδοση των Έργων Μείζονος 

Σημασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 της Απόφασης 340/2014 της ΡΑΕ.  Ο Διαχειριστής, αναγνωρίζοντας 

τη σημαντική επίπτωση των εν λόγω έργων στην αύξηση της ΕΠΒ και επομένως του Επιτρεπόμενου Εσόδου, έχει εισηγηθεί 

την αποζημίωση για αυτές τις επενδύσεις το έτος κατά το οποίο καθίσταται εφικτή η μείωση των ΥΚΩ, ως αποτέλεσμα της 

ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων έργων, με υψηλή προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία. 

Γ.1 Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής 

Το έργο της Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, του οποίου η χρηματοδότηση και η κατασκευή έχει ανατεθεί στην θυγατρική 

του Διαχειριστή «Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ» έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό € 1.043 εκ. και αναμένεται να τεθεί σε 

λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2024, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη Διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό 

Σύστημα.  Για το εν λόγω έργο έχει προβλεφθεί ποσό επιχορήγησης περίπου € 412 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης ως έργο γέφυρα μέσω του ΕΣΠΑ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και 2021-2027. 

Διασύνδεση Κρήτη-Αττική 2022 2023 2024 2025 

Αναπόσβεστη αξία παγίων προηγούμενου έτους       1.128.830,36 

Ai (Νέα Πάγια)     1.043.024,28   

Απόδοση επί απασχολουμένων κεφαλαίων της κατασκευαστικής 
περιόδου 

    102.165,93   

Αξία παγίων του έτους προ αποσβέσεων και 
επιχορηγήσεων 

    1.145.190,22   

Επιχορηγήσεις     412.276,71 406.301,68 

Di (Αποσβέσεις)     16.359,86 32.719,72 

Fi (Απόσυρση Παγίων Λόγω Πώλησης)         

Hi (Απόσυρση Παγίων Λόγω Επαναχρησιμοποίησης)         

Ειδική Περιουσιακή Βάση     716.553,65 689.808,96 

 

Διασύνδεση Κρήτη-Αττική 2022 2023 2024 2025 

Επενδύσεις έτους 205.508,79 261.829,00 294.205,53   

Επιχορηγήσεις 180.763,86 207.195,05 24.317,80   

Έργο σε εξέλιξη 486.989,75 748.818,75     

Απόδοση επί απασχολουμένων κεφαλαίων της κατασκευαστικής 
περιόδου 

22.088,61 25.072,02 37.044,40   
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Γ.2 Δ’ Φάση Κυκλάδων (Θήρα-Νάξος) 

Η Δ’ φάση των Κυκλάδων (Θήρα-Νάξος) περιλαμβάνει τα έργα «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Θήρα-Νάξος», «Επέκταση Υ/Σ 

Νάξου», «Υ/Σ Θήρας» και «SVC Θήρας» με συνολικό προϋπολογισμό € 121,5 εκ. και εκτιμώμενη ηλέκτριση το πρώτο 

εξάμηνο του 2023.  

Για το σύνολο των έργων της Δ’ Φάσης των Κυκλάδων έχουν προβλεφθεί επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης & 

Ανθεκτικότητας ποσό περίπου € 151 εκ.  

Δ' Φάση Κυκλάδων (Θήρα-Νάξος) 2022 2023 2024 2025 

Αναπόσβεστη αξία παγίων προηγούμενου έτους     125.619,23 121.978,09 

Ai (Νέα Πάγια)   121.510,43     

Απόδοση επί απασχολουμένων κεφαλαίων της κατασκευαστικής 
περιόδου 

  5.929,37     

Αξία παγίων του έτους προ αποσβέσεων και επιχορηγήσεων   127.439,80     

Επιχορηγήσεις   47.909,83 47.215,48 47.215,48 

Di (Αποσβέσεις)   1.820,57 3.641,14 3.641,14 

Fi (Απόσυρση Παγίων Λόγω Πώλησης)         

Hi (Απόσυρση Παγίων Λόγω Επαναχρησιμοποίησης)         

Ειδική Περιουσιακή Βάση    77.709,40 74.762,61 71.121,47 

 

Δ' Φάση Κυκλάδων (Θήρα-Νάξος) 2022 2023 2024 2025 

Επενδύσεις έτους 31.463,10 71.465,00     

Επιχορηγήσεις 12.585,24 27.891,65     

Έργο σε εξέλιξη 50.045,43       

Απόδοση επί απασχολουμένων κεφαλαίων της κατασκευαστικής 
περιόδου 

1.547,60 3.868,69     

 

Γ.3 Δ’ Φάση Κυκλάδων (Θήρα-Φολέγανδρος, Φολέγανδρος-Μήλος, Μήλος-Σέριφος, Σέριφος-Λαύριο) 

Η Δ’ φάση των Κυκλάδων (Θήρα-Φολέγανδρος, Φολέγανδρος-Μήλος, Μήλος-Σέριφος, Σέριφος-Λαύριο) περιλαμβάνει τα 

έργα «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Θήρα-Φολέγανδρος», «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Φολέγανδρος-Μήλος», «Καλωδιακή Γ.Μ. 

150 kV Μήλος-Σέριφος», «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σέριφος-Λαύριο», «Επέκταση Υ/Σ GIS Λαυρίου 150 kV», «Υ/Σ Σέριφος», 

«Υ/Σ Μήλος» και «Υ/Σ Φολέγανδρος» με συνολικό προϋπολογισμό € 261,7 εκ. και εκτιμώμενη ηλέκτριση το πρώτο εξάμηνο 

του 2024. 

Δ' Φάση Κυκλάδων (Θήρα-Φολέγανδρος, Φολέγανδρος-
Μήλος, Μήλος-Σέριφος, Σέριφος-Λαύριο) 

2022 2023 2024 2025 

Αναπόσβεστη αξία παγίων προηγούμενου έτους       271.195,22 

Ai (Νέα Πάγια)     261.740,93   

Απόδοση επί απασχολουμένων κεφαλαίων της κατασκευαστικής 
περιόδου 

    13.384,66   

Αξία παγίων του έτους προ αποσβέσεων και επιχορηγήσεων     275.125,59   

Επιχορηγήσεις     103.200,71 101.705,05 

Di (Αποσβέσεις)     3.930,37 7.860,73 

Fi (Απόσυρση Παγίων Λόγω Πώλησης)         

Hi (Απόσυρση Παγίων Λόγω Επαναχρησιμοποίησης)         

Ειδική Περιουσιακή Βάση      167.994,51 161.629,44 
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Δ' Φάση Κυκλάδων (Θήρα-Φολέγανδρος, Φολέγανδρος-
Μήλος, Μήλος-Σέριφος, Σέριφος-Λαύριο) 

2022 2023 2024 2025 

Επενδύσεις έτους 27.020,00 105.020,00 127.573,00   

Επιχορηγήσεις 10.808,00 42.008,00 49.533,54   

Έργο σε εξέλιξη 29.147,93 134.167,93     

Απόδοση επί απασχολουμένων κεφαλαίων της κατασκευαστικής 
περιόδου 

705,29 3.682,88 8.928,00   

 

Γ.4 Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα 

Η Διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως:  

Η Φάση Α’ περιλαμβάνει τα έργα «Γ.Μ. 400 kV ΚΥΤ Κορίνθου – Σ/Μ Κορίνθου», «Καλωδιακές Γ.Μ. 150kV: Υ/Γ ΣΡ στην 

Κόρινθο, Υ/Β ΣΡ Κόρινθος – Κως, Υ/Γ ΣΡ στην Κω», «Καλωδιακές Γ.Μ. 150 kV Μαστιχάρι-Σορωνή», «Σταθμοί μετατροπής 

ΕΡ/ΣΡ διασύνδεσης Δωδεκανήσων», «Εγκατάσταση ηλεκτροδίων γείωσης και διαμόρφωση χώρων», «Υ/Σ Μαστιχαρίου»  

επέκταση του «Υ/Σ Σορωνής» και εγκατάσταση ενός STATCOM στον «Υ/Σ Σορωνής», με εκτιμώμενη ηλέκτριση το δεύτερο 

εξάμηνο του 2027.  

Η Φάση Β’ περιλαμβάνει τα έργα «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV ΘΗΣ Ν. Ρόδος – Κάρπαθος», «Υ/Σ Καρπάθου» και την επέκταση 

του «Υ/Σ ΘΗΣ Ν. Ρόδου», με εκτιμώμενη ηλέκτριση το δεύτερο εξάμηνο του 2028.   

Διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το Ηπειρωτικό Σύστημα 2022 2023 2024 2025 

Επενδύσεις έτους 2.337,80 0,00 500,00 320.550,00 

Επιχορηγήσεις 2.722,07 2.722,07 3.222,07 323.772,07 

Έργο σε εξέλιξη  0,00 0,00 200,00 240.000,00 

Απόδοση επί απασχολουμένων κεφαλαίων της κατασκευαστικής 
περιόδου 

116,75 204,61 215,89 3.254,59 

 

Γ.5 Διασύνδεση Β.Α. Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα 

Η Διασύνδεση του Β.Α. Αιγαίου θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις ως ακολούθως: 

Η Φάση Α’ περιλαμβάνει τα έργα «Γ.Μ. 150 kV ΚΥΤ Ν. Σάντας - Υ/Σ Ζεύξης Θράκης», «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης 

Θράκης – Λήμνος»,  «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Λήμνος - Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου», «Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου - Υ/Σ 

Λέσβου», «Υ/Σ Ζεύξης Θράκης 150 kV», «Υ/Σ Λήμνου», «Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου 150 kV», «Υ/Σ Λέσβου», εγκατάσταση ενός 

STATCOM στον «Υ/Σ Λέσβου» και επέκταση του «ΚΥΤ Ν. Σάντας» με εκτιμώμενη ηλέκτριση το δεύτερο εξάμηνο του 2027. 

Η Φάση Β’ περιλαμβάνει τα έργα «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σκύρος - Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας», «Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας 

- ΚΥΤ Αλιβερίου», «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου – Χίος», «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Σάμος - Μαστιχάρι 

(Κως)», «Υ/Σ Σκύρου», «Υ/Σ Ζεύξης Εύβοιας 150 kV», «Υ/Σ Χίου», «Υ/Σ Σάμου» και επέκταση του «ΚΥΤ Αλιβερίου» με 

εκτιμώμενη ηλέκτριση το δεύτερο εξάμηνο του 2028. 

Η Φάση Γ’ περιλαμβάνει τα έργα «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Ζεύξης Λέσβου – Σκύρος» και «Καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Χίος 

– Σάμος» με εκτιμώμενη ηλέκτριση το δεύτερο εξάμηνο του 2029. 

Ηλεκτρική Διασύνδεση Β.Α. Αιγαίου με το Ηπειρωτικό 
Σύστημα 

2022 2023 2024 2025 

Επενδύσεις έτους 3.250,00 0,00 0,00 42.375,00 

Επιχορηγήσεις 3.942,76 3.942,76 3.942,76 46.317,76 

Έργο σε εξέλιξη  0,00 0,00 0,00 0,00 

Απόδοση επί απασχολουμένων κεφαλαίων της κατασκευαστικής 
περιόδου 

174,22 296,37 296,37 1.889,01 
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Γ.6 Επιτρεπόμενη Απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων ΕΠΒ (Έργα Μείζονος Σημασίας) - Xi 

Τα απαιτούμενα στοιχεία αναφορικά με τον υπολογισμό της απόδοσης των Έργων Μείζονος Σημασίας, υποβάλλονται με 

βάση τις  διατάξεις του άρθρου 11 της Απόφασης 340/2014 της ΡΑΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 της 

νέας Μεθοδολογίας. 

Για τον υπολογισμό της Επιτρεπόμενης Απόδοσης έχει ληφθεί υπόψη επιπρόσθετη απόδοση 2,5% επί του προτεινόμενου 

WACC.  

 

 

Πίνακας 7 - Έργα Μείζονος Σημασίας / Επιτρεπόμενη Απόδοση Xi (χιλ. €) 

  2022 2023 2024 2025 

Διασύνδεση Κυκλάδων (Θήρα-Νάξος) 0,00 3.975,90 7.746,15 7.412,99 

Διασύνδεση Κυκλάδων (Θήρα-Φολέγανδρος, Φολέγανδρος-
Μήλος, Μήλος-Σέριφος, Σέριφος-Λαύριο) 

0,00 0,00 8.697,02 16.946,86 

Διασύνδεση Κρήτη-Αττική 0,00 0,00 36.736,26 71.595,95 

Επιτρεπόμενη απόδοση Απασχολούμενων Κεφαλαίων  
Έργων Μείζονος Σημασίας (Xi)  

0,00 3.975,90 53.179,43 95.955,80 

 

Γ.6.1 Αποσβέσεις Έργων Μείζονος Σημασίας  

Οι αποσβέσεις παγιοποιήσεων έργων Μείζονος Σημασίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, έχοντας αφαιρέσει το 

ποσό των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων. 

Πίνακας 8 - Ετήσιες Αποσβέσεις Έργων Μείζονος Σημασίας 2022-2025 (χιλ. €) 

  2022 2023 2024 2025 

Διασύνδεση Κυκλάδων (Θήρα-Νάξος) 0,00 1.126,22 2.252,45 2.252,45 

Διασύνδεση Κυκλάδων (Θήρα-Φολέγανδρος, Φολέγανδρος-Μήλος, 
Μήλος-Σέριφος, Σέριφος-Λαύριο) 

0,00 0,00 2.434,70 4.869,41 

Διασύνδεση Κρήτη-Αττική 0,00 0,00 10.384,84 20.769,67 

Σύνολο αποσβέσεων ΕΠΒ 0,00 1.126,22 15.071,99 27.891,52 

 

Γ.6.2 Παρουσίαση Συνολικών Αποσβέσεων Παγίων      

Αθροιστικά, ο Διαχειριστής εισηγείται αποζημίωση σχετικά με τις αποσβέσεις όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 9 - Συνολικές Ετήσιες Αποσβέσεις 2022-2025 (χιλ. €) 

  2022 2023 2024 2025 

Αποσβέσεις ΡΠΒ 89.371,58 95.801,99 99.833,38 105.366,69 

Αποσβέσεις ΕΠΒ 0,00 1.126,22 15.071,99 27.891,52 

Συνολικές Αποσβέσεις 89.371,58 96.928,21 114.905,36 133.258,21 

 

Για τις αποσβέσεις των νέων παγίων έχει γίνει η παραδοχή ένταξης τους στο Μητρώο Παγίων στο μέσον του αντίστοιχου 

έτους παγιοποίησης. 

Δ. Λειτουργικές Δαπάνες 

Δ.1 Λειτουργικές Δαπάνες | Εισαγωγή 

Οι Λειτουργικές Δαπάνες που ενσωματώνονται στον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 

2022-2025 έχουν προκύψει από την κατάρτιση προϋπολογισμού εξόδων του Διαχειριστή για την εν λόγω περίοδο. Η 
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κατάρτιση του προϋπολογισμού εξόδων λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Πλάνου του ΑΔΜΗΕ με βασικό 

άξονα την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην εισαγωγή της παρούσας εισήγησης. 

Στο πλαίσιο αυτό βασικές προτεραιότητες αποτελούν: 

• Η φυσική και ψηφιακή θωράκιση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

• Η εντατικοποίηση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των πάγιων στοιχείων του Συστήματος 

Μεταφοράς 

• Η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του Διαχειριστή 

• Η ψηφιακοποίηση του Συστήματος Μεταφοράς  

 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των εξόδων, η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας (π.χ. επικείμενα έργα 

διασυνδέσεων, αναβάθμιση υφιστάμενων υποσταθμών και ΚΥΤ και προσθήκη νέων, αναβάθμιση Γραμμών Μεταφοράς, 

εγκατάσταση νέων στοιχείων εξοπλισμού για τον έλεγχο των τάσεων, πιλοτικά έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

στη νησιώτικη και ηπειρωτική χώρα, νέα έργα αντιστάθμισης για τη βελτίωση της αξιοπιστίας σε περιβάλλον αυξημένης 

διείσδυσης ΑΠΕ) και η συνακόλουθη αύξηση της Περιουσιακής Βάσης του Διαχειριστή δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε 

προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Επιπλέον, βάσει των εκτιμήσεων του Διαχειριστή, ο αριθμός του 

προσωπικού αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 40% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα (συμπεριλαμβανομένων των 

Συμβούλων που απασχολούνται στον ΑΔΜΗΕ μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου). 

  

Ακολουθεί ποιοτική αναφορά των συνιστωσών κόστους και των εκτιμώμενων λειτουργικών δαπανών κατά τη ΡΠ ανά 

βασική δραστηριότητα του Διαχειριστή.  

 

Λειτουργία Συστήματος & Διαχείρισης Αγοράς 

Εντός της ΡΠ 2022-2025 εκτιμάται να αυξηθούν οι Υποσταθμοί σε 420 από 380 που είναι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης 

και της ενσωμάτωσης του Συστήματος Κρήτης στο ΕΣΜΗΕ, ενώ αναμένεται να επεκταθούν και να αναβαθμιστούν τα 

υφιστάμενα ΚΥΤ & ΥΣ με επιπλέον στοιχεία (π.χ. ΑΜΣ, ΓΜ, πύλες). Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η στελέχωση με 100 νέους 

Χειριστές-Επιτηρητές ως επιπρόσθετο προσωπικό, αναγκαίο για επιτήρηση, χειρισμούς (προγραμματισμένους και μη), 

επιθεωρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αναπλήρωση του προσωπικού που αποχώρησε κατά την τελευταία πενταετία καθώς 

και του προσωπικού που θα αποχωρήσει εντός της ΡΠ. Επιπλέον η λειτουργία ΚΕΕ στην Κρήτη και η αύξηση της 

πολυπλοκότητας των εργασιών στα υφιστάμενα ΚΕΕ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πτολεμαΐδα, καθιστούν αναγκαία την 

ενίσχυση του προσωπικού με τεχνικούς που εργάζονται σε εναλλασσόμενες βάρδιες και εξειδικευμένα στελέχη για τη χρήση 

νέων εργαλείων για την ανάλυση της λειτουργίας του Συστήματος.   

Η έναρξη λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης, στο πλαίσιο του target model, καθώς και η υλοποίηση των αλλαγών που 

έχουν σχεδιαστεί, όπως αναφέρονται στο Market Reform Plan, απαιτεί πρόσθετους ανθρώπινους πόρους και εργαλεία.  Η 

υλοποίηση των ανωτέρω, απαιτεί την πρόσληψη 30 επιπλέον μηχανικών, από τις αρχές του 2022. 

Τα παραπάνω οδηγούν σε νέες ανάγκες Αμοιβών Τρίτων, που αφορούν κυρίως σε συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού 

και λογισμικού και την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας αυτών καθώς και στο κόστος συμμετοχής στη λειτουργία 

πανευρωπαϊκών πλατφορμών της Αγοράς. 

Συντήρηση  

Εντός της ΡΠ αναμένεται, εκτός της αύξησης του μήκους των εναερίων Γραμμών Μεταφοράς κατά περίπου 800χλμ, η 

ένταξη στο Σύστημα περίπου 70 Υ/Σ σύνδεσης Χρηστών (κυρίως σε επίπεδο 150kV). Για την ένταξη των Υ/Σ απαιτείται η 

παραλαβή τους και στη συνέχεια η συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού. Επίσης με βάση τα έργα διασύνδεσης Κυκλάδων 

έχουν ενταχθεί/θα ενταχθούν στο Σύστημα 9 ΥΣ 150KV κλειστού τύπου οι οποίοι έχουν ενταχθεί/θα ενταχθούν στο 

πρόγραμμα συντήρησης. Η συντήρηση πραγματοποιείται έως σήμερα με βάση πρότυπα χρονικά διαστήματα συντήρησης 

(Time Based Maintenance). Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών συντήρησης, βασική επιδίωξη είναι η 

εισαγωγή προηγμένων συστημάτων επιτήρησης (π.χ. συστήματα επιτήρησης πραγματικού χρόνου Αυτομετασχηματιστών, 

Αυτεπαγωγών και Διακοπτών, θερμικές κάμερες επιτήρησης εξοπλισμού, χρήση Drones για επιθεωρήσεις Γραμμών 

Μεταφοράς) προκειμένου να γίνει εφικτή η σταδιακή μετάβαση σε συνθήκες συντήρησης με βάση την κατάσταση του 

εξοπλισμού (Condition Based Maintenance).  Η σταδιακή εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και η παράλληλη χρήση αυτών 

για ένα μεταβατικό διάστημα με την καθιερωμένη χρονική συντήρηση απαιτεί πρόσθετους πόρους. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μέγιστο πλήθος των 11.000χλμ  Γραμμών Μεταφοράς έχει εγκατασταθεί και 

λειτουργεί από τις δεκαετίες 1960-1980 με πρόσθετες ανάγκες εκτάκτων συντηρήσεων (πέραν των καθιερωμένων ετήσιων 
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και επταετών) και επιλεκτικών αντικαταστάσεων στοιχείων όπως μονωτήρες, αγωγοί και εξαρτήματα δημιουργώντας 

πρόσθετες δαπάνες Υλικών και Ανθρωποωρών. 

Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς της Κρήτης. 

Τέλος σημειώνεται ότι η εισαγωγή νέων Υποσταθμών και Γραμμών Μεταφοράς στο Σύστημα, ιδιαίτερα στις νησιωτικές 

περιοχές, δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες εξοπλισμού Βαρέων Μεταφορών και συντήρησης π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα. 

 

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος 

Η ανταπόκριση του Διαχειριστή στο νέο ενεργειακό μοντέλο της χώρας και στις προβλέψεις του ΕΣΕΚ, απαιτεί εκτεταμένο 

αριθμό μελετών για την ανάπτυξη του Συστήματος και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (π.χ. συστήματα αποθήκευσης, 

ανάπτυξη υπεράκτιων δικτύων).  Συγκεκριμένα η σύνδεση στο Σύστημα νέων σταθμών ΑΠΕ καθώς και η ανάπτυξη του 

Συστήματος για σύνδεση υπεράκτιων πάρκων, απαιτούν σημαντικό αριθμό νεών μελετών, ενώ ταυτόχρονα ο έλεγχος της 

συμμόρφωσης των σταθμών παραγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΕ) 2016/631 (RfG), απαιτεί πρόσθετους πόρους.  

Επιπλέον για την ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες (Ιταλία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία) 

απαιτείται η διενέργεια μελετών σκοπιμότητας, αγοράς και δικτύου.   

Επιπρόσθετα η ρυθμιστική απαίτηση για εκπόνηση μελετών κόστους – οφέλους για τα σημαντικά έργα μεταφοράς που 

εντάσσονται στο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης του Διαχειριστή, απαιτεί επίσης προσθέτους πόρους ενώ αυξάνει και το κόστος 

τεχνικοοικονομικών μελετών που θα εκπονηθούν από τρίτους στο πλαίσιο υποβολής αιτημάτων συγχρηματοδότησης 

μεγάλων έργων από κοινοτικά προγράμματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Τέλος η ένταξη του ηλεκτρικού Συστήματος της Κρήτης στο ΕΣΜΗΕ και η ανάληψη της διαχείρισής του από τον ΑΔΜΗΕ 

απαιτεί την εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη του αλλά και για την χορήγηση πρόσβασης νέων χρηστών σε αυτό. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα απαιτηθεί η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την πρόσληψη 20 επιπλέον 

μηχανικών από τις αρχές του 2022, αλλά και η ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους.  

Ψηφιακοποίηση 

Στρατηγική προτεραιότητα του Διαχειριστή για τα έτη της ΡΠ αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάπτυξη 

συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών έργων για την ψηφιακοποίηση του 

Διαχειριστή δημιουργεί την ανάγκη πόρων για άδειες χρήσης λογισμικού, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τρίτους, 

καθώς και απασχόληση μόνιμου προσωπικού. Ενδεικτικά, τα σημαντικότερα έργα που θα υλοποιηθούν είναι: α) το νέο ERP 

και η ενσωμάτωση σε αυτό του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας που θα παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης, 

ακριβέστερης και πιο αποδοτικής λειτουργίας του Διαχειριστή, β) ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της απόδοσης παγίων 

(Asset Performance Management System) το οποίο θα τροφοδοτείται από το υπάρχον GIS σύστημα και από δεδομένα της 

λειτουργίας με σκοπό την απεικόνιση των παγίων σε πραγματικό χρόνο και την εμφάνιση αποτελεσμάτων με μεγάλη 

ακρίβεια, γ) η επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών του ΑΔΜΗΕ ώστε να διασυνδεθούν με πιο ασφαλή και 

αξιόπιστο τρόπο τα στοιχεία του ΕΣΜΗΕ (Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, Υποσταθμοί και Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης) και δ) η 

κυβερνοασφάλεια και η ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών (περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία του πρότυπου 

επιχειρησιακού κέντρου Ασφάλειας του ΑΔΜΗΕ, εκπόνηση μελέτης Επιχειρησιακής Συνέχειας και πλάνων/έργων 

αντιμετώπισης περιστατικών και καταστροφών), καθώς με τον ν. 4577/2018 (Α΄ 199) ενσωματώθηκε στην ελληνική 

έννομη τάξη η οδηγία 2016/1148/ΕΕ, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την καθιέρωση υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας 

συστημάτων δικτύου και πληροφορίων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ΄ εξουσιοδότηση του εν λόγω νόμου 

εξεδόθη η συνημμένη υπ. αριθ. 1027/2019 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β΄3739), με την οποία, μεταξύ άλλων, 

προσδιορίζονται οι, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου, κατηγορίες «Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών 

Υπηρεσιών». Ο ΑΔΜΗΕ εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες και ορίζεται ως  «Φορέας Εκμετάλλευσης Βασικών 

Υπηρεσιών» (ΦΕΒΥ) με την υποχρέωση να ενισχύσει τους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τις πολιτικές Κυβερνοασφάλειας 

και της Ασφάλειας των Πληροφοριών και των Πληροφορικών Συστημάτων του. Σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση της 

αυτοματοποίησης της Συντήρησης αποτελεί η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού εσωτερικά από τον ΑΔΜΗΕ (μέσω των 

καινοτόμων πρακτικών DevSecOps) για την ολοκληρωμένη επιθεώρηση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω drones. Επιπλέον συνεχίζονται τα έργα εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης και ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας των IT 

υποδομών των συστημάτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target Model) και οι δράσεις ψηφιακοποίησης (Digital 

Workplace) μέσω της μεταφοράς εφαρμογών και συστημάτων στο υπολογιστικό νέφος. Τέλος, δίνεται μεγάλη έμφαση στη 
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δημιουργία του οικοσυστήματος ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics) μέσω ανάπτυξης συστημάτων που προωθούν τη 

δημοκρατικοποίηση των δεδομένων και τη διαφάνεια. 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

Η αύξηση της δραστηριότητας του Διαχειριστή που περιγράφεται ως ανωτέρω, οδηγεί σε ανάγκη για στελέχωση των 

υποστηρικτικών Διευθύνσεων με επιπρόσθετο προσωπικό. Επίσης, η χρήση νέων υποδομών στέγασης, έχει ως επακόλουθο 

την ανάγκη επιπρόσθετων κονδυλίων για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, εξόδων φύλαξης, καθαριότητας κτιρίων και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μεθοδολογίας, οι εκτιμώμενες Λειτουργικές Δαπάνες έχουν κατηγοριοποιηθεί 

σε Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες και Μη Ελεγχόμενες ανάλογα με το βαθμό ελέγχου τους από το Διαχειριστή, όπως 

παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες.                                                                                                                     

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των Λειτουργικών Δαπανών σε Ελεγχόμενες και μη πραγματοποιήθηκε επί των στοιχείων 

του Έτους Βάσης (2020), τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μεθοδολογίας.   

Δ.2 Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες - Ο 

Οι Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες του Διαχειριστή εκτιμήθηκαν βάσει των προδιαγραφών της Μεθοδολογίας (Άρθρο 9 

και Άρθρο 22). 

Δ.2.1 Ανάλυση Ετήσιων Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών  

Ο Διαχειριστής εισηγείται ανάκτηση Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών για τα έτη 2022-2025 σύμφωνα με τα μεγέθη 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Το ύψος των εύλογων και αποδοτικών ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών των 

δραστηριοτήτων του Διαχειριστή υπολογίστηκε στη βάση  του Επιχειρησιακού Σχεδίου που υποβάλλεται συνοδευτικά της 

παρούσας εισήγησης.  Οι συνολικές εκτιμώμενες λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή παρουσιάζονται στο Επιχειρησιακό 

Σχέδιο διακριτά ανά έτος της ΡΠ, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση της εξέλιξης των επενδύσεων του εγκεκριμένου ΔΠΑ 

στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του ΕΣΜΗΕ και τις λοιπές απαιτήσεις και προδιαγραφές της Μεθοδολογίας.         

Στον πίνακα 10 παρατίθενται τα μεγέθη της εισήγησης του Διαχειριστή αναφορικά με τις εκτιμήσεις Ελεγχόμενων 

Λειτουργικών Δαπανών για την Ρυθμιστική Περίοδο ανά κατηγορία δαπάνης (παρ. 2 άρθρο 9 της Μεθοδολογίας). 

Πίνακας 10 - Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες (χιλ. €) 

Κατηγορία Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών 2022 2023 2024 2025 

Μισθοδοσία 69.309,56 73.712,83 78.031,66 79.427,03 

Αμοιβές Τρίτων 14.651,93 14.644,16 14.250,45 14.599,07 

Παροχές Τρίτων 9.732,00 9.532,14 9.709,36 10.193,37 

Υλικά και αναλώσιμα 1.409,31 1.475,98 1.522,73 1.549,94 

Λοιπά έξοδα 10.299,95 10.245,07 10.688,62 11.080,04 

Σύνολο (Ο) 105.402,76 109.610,19 114.202,82 116.849,44 

 

Οι Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες παρουσιάζουν ανοδική τάση στα έτη 2022-2025, η οποία οφείλεται κυρίως στις 

αυξανόμενες ανάγκες του Διαχειριστή που προκύπτουν από την επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς κατά τη διάρκεια 

της ΡΠ.  

Δ.2.2 Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες – U 

Βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Μεθοδολογίας, σχετικά με τις Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες (U), ο 

Διαχειριστής εισηγείται την ανάκτηση αυτών των δαπανών για τα έτη 2022-2025, σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 11 που ακολουθεί.  
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Πίνακας 11 - Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες (χιλ. €) 

Κατηγορία Μη Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών 2022 2023 2024 2025 

Τέλη τοπικών αρχών 2.536,56 2.662,66 2.732,06 2.785,56 

Τέλη κτηματογράφησης 128,00 138,00 150,00 185,00 

Έμμεσοι φόροι 1.176,49 1.286,27 1.294,21 1.305,74 

Αποζημιώσεις συνταξιοδότησης 555,00 615,00 795,00 870,00 

Αντισταθμιστικά τέλη 6.976,93 5.455,05 1.725,68 2.606,69 

Σύνολο (U) 11.372,98 10.156,97 6.696,94 7.752,99 

 

Το ύψος των Μη Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών για τη ΡΠ έχει εκτιμηθεί βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου που 

υποβάλλεται συνοδευτικά της παρούσας εισήγησης, όπου περιλαμβάνονται διακριτά ανά έτος της ΡΠ οι συνολικές 

εκτιμώμενες λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, οι οποίες αντιστοιχούν στη Δραστηριότητα Μεταφοράς. 

Οι Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση, εντός των ετών της Ρυθμιστικής 

Περιόδου 2022-2025, λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή, καθώς και της αύξησης της περιουσιακής 

του βάσης.  

Δ.2.3 Ανάλυση Αποκαλυπτόμενου Κόστους (Revealed Cost) 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η ανάλυση του αποκαλυπτόμενου κόστους του Διαχειριστή, όπως υπολογίστηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 άρθρο 9 της Μεθοδολογίας. Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη προσέγγιση 

έχει χρησιμοποιηθεί για τις συνολικές Ελεγχόμενες Δαπάνες. 

α. Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες Βάσης - Οβάσης  

Οι Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες Βάσης (Οβάσης) καθορίστηκαν βάσει των απολογιστικών δαπανών του τελευταίου 

διαθέσιμου έτους της προηγούμενης ΡΠ, ήτοι το 2020. Οι απολογιστικές δαπάνες του 2020 προσαρμόστηκαν με αφαίρεση 

δαπανών που κρίθηκε ότι δεν είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με την άσκηση της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας 

Μεταφοράς, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με έκτακτα συμβάντα, μοναδικά για την προηγούμενη ΡΠ. Επιπλέον, 

αφαιρέθηκαν ποσά δαπανών του 2020, τα οποία αν και θα συνεχίσουν να υφίστανται κατά τη ΡΠ 2022-2025, κρίνεται ότι 

δεν απεικονίζονται εύλογα έπειτα από την εφαρμογή των συντελεστών εξέλιξης Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών, και 

έχουν συμπεριληφθεί στον παράγοντα Ci (έκτακτες μεταβολές). Τέλος, στις απολογιστικές δαπάνες του έτους βάσης 

προστέθηκαν ποσά δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους, ωστόσο, λόγω εφαρμογής λογιστικών κανόνων / 

προτύπων, αυτά απαλείφθηκαν έναντι προβλέψεων που είχαν σχηματιστεί σε προηγούμενα έτη. 

Ειδικότερα, εξαιρούνται από τις συνολικές ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες του 2020 μεγέθη, τα οποία κρίνεται ότι δεν 

είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με την άσκηση της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας, και αφορούν:  

• προβλέψεις (€ -8.097 χιλ.) 

• κόστος μετατροπής υλικών, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων και λόγω της πρακτικής 

του Διαχειριστή, όταν η αξία των υλικών αλλάζει κατηγορία καταλληλότητας ή μετατρέπεται σε scrap και ως εκ 

τούτου δεν κρίνεται εύλογο να συνυπολογιστεί στις εγκεκριμένες λειτουργικές δαπάνες αφού δεν αφορά σε 

πραγματική δαπάνη (€ 1.564 χιλ.) 

• εργολαβικό κόστος (€ 510 χιλ.) 

• δωρεές (€ 790 χιλ.) 

• πρόστιμα (€ 345 χιλ.) 

• μισθοδοτικό κόστος του αποσπασμένου προσωπικού στο ΔΑΠΕΕΠ (€ 292 χιλ.) 

Παράλληλα, έχουν προσαρμοστεί οι Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες του έτους βάσης, με την αφαίρεση των δαπανών 

που σχετίζονται με Covid-19 (€ 1.040 χιλ.), προκειμένου να μην ληφθούν υπόψη για όλα τα έτη της ΡΠ καθώς και δαπανών 

που αφορούν στο κίνητρο αποχώρησης (€ 212 χιλ.), οι οποίες δεν σχετίζονται με την μεταβολή της δραστηριότητας της 

Εταιρείας.  Επίσης, έχουν εξαιρεθεί οι δαπάνες που αφορούν στην Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ (€ 467 χιλ.). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες Βάσης ανέρχονται σε € 79.175 χιλ.  

β. Συντελεστές εξέλιξης Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών - Εi, Gi, PAi 
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Ο συντελεστής αποδοτικότητας (Ei) που προβλέπεται στις διατάξεις της Μεθοδολογίας ορίζεται μηδενικός για τη ΡΠ. 

Επιπλέον, δεν έχει ληφθεί υπόψη ειδική προσαρμογή τιμών βασικών πόρων στο έτος αναφοράς i, συνεπώς ο Διαχειριστής 

εισηγείται μηδενική παράμετρο PAi για όλα τα έτη της ΡΠ. 

Όσον αφορά την παράμετρο Gi, o Διαχειριστής υπολόγισε το ρυθμό ανάπτυξης του όγκου της δραστηριότητας 

λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια αύξηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του (συμπεριλαμβανομένων των έργων υπό 

εξέλιξη) μειώνοντας την εν λόγω μεταβολή κατά 60%, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι οικονομίες κλίμακας που δύναται 

να επιτευχθούν.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Διαχειριστής εισηγείται παράμετρο G για κάθε έτος της ΡΠ, ως παρατίθεται στον πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12 – Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας - G (%) 

2022 2023 2024 2025 

13,0% 7,6% 7,3% 3,6% 

 

γ.  Έκτακτες μεταβολές Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών - Ci 

Ο Διαχειριστής εισηγείται να ενταχθούν στη παράμετρο Ci, τα μεγέθη του πίνακα 13. 

Πίνακας 13 - Έκτακτες μεταβολές Ελεγχόμενων Δαπανών - C (χιλ. €) 

Κατηγορία δαπάνης 2022 2023 2024 2025 

Δαπάνες COVID-19 2.051,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά επιδόματα (ΕΣΣΕ) 1.717,68 1.717,68 1.717,68 1.717,68 

Κίνητρο αποχώρησης 700,00 820,00 1.060,00 1.160,00 

Δαπάνες IT 3.600,00 3.350,00 3.350,00 3.200,00 

Μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων 900,00 900,00 0,00 0,00 

Κόστη Αγοράς Εξισορρόπησης (αμοιβές τρίτων) 1.018,80 1.052,40 1.087,35 1.123,69 

Κόστη Αγοράς Εξισορρόπησης (μισθοδοτικό 
κόστος) 

833,14 1.250,56 1.268,85 1.268,85 

SLA με ΔΕΔΔΗΕ για συντήρηση Συστήματος 
Κρήτης 

2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Μισθοδοτικό κόστος ατόμων για Σύστημα Κρήτης 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

Δαπάνες Αριάδνη Inteconnection ΑΕΕΣ 931,00 931,00 1.683,00 2.568,00 

Σύνολο (C) 15.351,62 13.121,64 13.266,87 14.138,22 

 

• Επίδραση της πανδημίας Covid-19: Αναφορικά με τις δαπάνες Covid-19, εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τον 

προϋπολογισμό, μόνο για το πρώτο έτος της ΡΠ, δεδομένου ότι αναμένεται υποχώρηση της πανδημίας από το 

2023 και έπειτα.  

• Χορήγηση οικονομικού κινήτρου αποχώρησης στους εργαζομένους:  Στο πλαίσιο της ανανέωσης του προσωπικού 

της Εταιρείας, ο Διαχειριστής εφαρμόζει προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων, οι οποίοι έχουν 

θεμελιωμένο δικαίωμα πλήρους σύνταξης, με την παροχή οικονομικού κινήτρου.  Για την ΡΠ 2022-2025, εκτιμάται 

ότι θα αποχωρήσουν 189 άτομα. (2022: 37 αποχωρήσεις, 2023: 41 αποχωρήσεις, 2024: 53 αποχωρήσεις, 2025: 

58 αποχωρήσεις). 

• Μισθολογικές αναπροσαρμογές, βάσει της από 28.04.2021 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

Προσωπικού ΑΔΜΗΕ 2021-2024: Συγκεκριμένα έχει προϋπολογιστεί ποσό € 1.518 χιλ. ανά έτος της ΡΠ, το οποίο 

αφορά αναπροσαρμογή του τρόπου υπολογισμού επιδομάτων τεχνικής κυρίως φύσεως (π.χ. επίδομα ανθυγιεινής 

εργασίας, επίδομα επικίνδυνης εργασίας, κ.α.) και επιπλέον νέα ειδικά επιδόματα. Επιπλέον ποσό € 200 χιλ. ανά 

έτος, αφορά νέο ειδικό επίδομα το οποίο δόθηκε με την υπ’ αριθ. 12/28.04.2021 Απόφαση Δ.Σ. 

• Δαπάνες μελετών: Ο Διαχειριστής έχει για τα έτη 2022-2023 προϋπολογίσει δαπάνες για εκπόνηση μελετών 

περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων των υφιστάμενων Υ/Σ, ΚΥΤ και Γραμμών Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ για λόγους 

συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι δαπάνες αυτές αναμένεται να είναι εφάπαξ. 

• Δαπάνες σχετικές με την έναρξη λειτουργίας της νέας αγοράς εξισορρόπησης: Λόγω της αύξησης των αναγκών 

για την δημοσίευση αναφορών και την παρακολούθηση της αγοράς, καθώς και ο σχεδιασμός και λειτουργία νέων 

διαδικασιών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πλατφορμών MARI και PICASSO, απαιτείται η σύναψη συμβάσεων 
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παροχής υπηρεσιών (π.χ. ανάθεση μελετών σε εταιρείες συμβούλων), καθώς και επιπλέον εξειδικευμένο 

προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης.  

• Δαπάνες μισθοδοσίας καθώς και δαπάνες συντήρησης, οι οποίες έχουν προκύψει από την μεταφορά των παγίων 

της Κρήτης στον Διαχειριστή.   

• Δαπάνες σχετικές με την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων: Ο προϋπολογισμός των επενδύσεων, 

σχετικών με συστήματα πληροφορικής και γενικότερα για την ψηφιακοποίηση της Εταιρείας, οδηγεί σε αντίστοιχη 

αύξηση των προϋπολογιστικών δαπανών, οι οποίες αφορούν, κατά κύριο λόγο, μελέτες από τρίτους, έξοδα τρίτων 

και άδειες λογισμικού.   

• Δαπάνες σχετικές με την Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ: Η αύξηση που παρατηρείται στα έτη 2024 και 2025 

οφείλεται στην ολοκλήρωση του έργου 30.06.2024, γεγονός που οδηγεί στην παύση παγιοποίησης των δαπανών 

που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας. 

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες προστέθηκαν στην παράμετρο Ci, επειδή κρίνεται ότι δεν αποτυπώνονται στην παράμετρο Οβάσης 

καθώς η ανάγκη για αυτές είτε προέκυψε σε μεταγενέστερο χρόνο, είτε η εξέλιξή τους δεν σχετίζεται με το ποσοστό 

μεταβολής της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

 

δ.  Υπολογιζόμενο Αποκαλυπτόμενο Κόστος (Revealed Cost) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το αποκαλυπτόμενο κόστος του Διαχειριστή υπολογίστηκε ως ακολούθως:  

Πίνακας 14 - Αποκαλυπτόμενο Κόστος (χιλ. €) 

Παράμετροι 2022 2023 2024 2025 

Οβάσης 79.174,69 

G - Μεταβλητή Ανάπτυξης Δραστηριότητας (%) 13,0% 21,6% 30,5% 35,3% 

Ε - Συντελεστής Αποδοτικότητας (%) 0% 

PA - Προσαρμογή στις βασικές τιμές (%) 0% 

C - Έκτακτες μεταβολές 15.351,62 13.121,64 13.266,87 14.138,22 

Αποκαλυπτόμενο Κόστος  104.845,89 109.427,26 116.585,27 121.225,38 

 

ε. Σύγκριση Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών και  Αποκαλυπτόμενου Κόστους  

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται σύγκριση των δύο μεθόδων για την εκτίμηση των Ελεγχόμενων Λειτουργικών 

Δαπανών του Διαχειριστή.  Παρατηρείται κοινή τάση σχετικά με την εξέλιξη των δαπανών για την εξεταζόμενη περίοδο. 

Έως το 2023 οι προϋπολογιστικές δαπάνες είναι οριακά υψηλότερες από το αποκαλυπτόμενο κόστος, γεγονός που οφείλεται 

στην ανάγκη του Διαχειριστή για εμπροσθοβαρείς προσλήψεις προσωπικού, καθώς χρειάζεται χρόνος εκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καθηκόντων του.  Από το 2023 και έπειτα, το αποκαλυπτόμενο 

κόστος αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό και ξεπερνάει τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες, ως αποτέλεσμα της 

δημιουργίας περαιτέρω οικονομιών κλίμακας από την πλευρά του Διαχειριστή.  

Ο Διαχειριστής εισηγείται την επιλογή της μεθόδου των Ελεγχόμενων Λειτουργικών Δαπανών έναντι της μεθόδου του 

Αποκαλυπτόμενου Κόστους, καθώς αυτή αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρονισμό των δαπανών του Διαχειριστή 

και σε βάθος τετραετίας είναι συνολικά χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που προκύπτουν με τη μέθοδο του 

Αποκαλυπτόμενου Κόστους. 

 



        

14 
 

 

 

στ. Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking)  

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (όπως αυτή αναλύεται στην ενότητα Β), ο μέσος 

δείκτης OPEX/ΡΠΒ της εταιρείας για τη ΡΠ υπολογίζεται σε 3,4%. Ο πίνακας 15 παρουσιάζει τον εκτιμώμενο ετήσιο δείκτη 

OPEX/ΡΠΒ: 

Πίνακας 15 – Εξέλιξη δείκτη OPEX/ΡΠΒ εντός της ΡΠ 2022-2025 

2022 2023 2024 2025 

4,1% 3,5% 3,1% 3,0% 

  

Βάσει συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) εγχώριων και διεθνών εταιρειών στον ενεργειακό κλάδο (βλ. Πίνακα 16), 

προκύπτει ότι ο Διαχειριστής παρουσιάζει υψηλό δείκτη αποδοτικότητας και συνεπώς η αποζημίωση των δαπανών που 

εισηγείται, θεωρείται συνετή και εύλογη. 

Πίνακας 16 – Δείκτης OPEX/ΡΠΒ εταιρειών του ενεργειακού κλάδου 

Εταιρεία TERNA ELIA REN NGET RTE ΔΕΔΔΗΕ 

OPEX/ΡΠΒ 2,7% 15,0% 15,5% 3,2% 14,2% 15,7% 

 

Σημείωση: Τα μεγέθη που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα αντιστοιχούν στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, ήτοι 
για την TERNA για το έτος 2020, αφορούν στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, για τη REN για το έτος 2019 προκύπτουν από τις 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, για την RTE και τον ΔΕΔΔΗΕ τα μεγέθη προκύπτουν από τις ρυθμιστικές αποφάσεις 
για το έτος 2021, και για την NGET και την ELIA τα μεγέθη προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους. 
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Ε. Εισήγηση Επιτρεπόμενου Εσόδου ΑΔΜΗΕ | Σύνοψη 

Το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025 που εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ, καθώς και οι 

επιμέρους ετήσιες συνιστώσες του (άρθρο 7 της Μεθοδολογίας), παρουσιάζονται στον πίνακα 17. 

Πίνακας 17 - Επιτρεπόμενο Έσοδο (χιλ. €) | ονομαστικές τιμές 

Συνιστώσες ΕΕ 2022 2023 2024 2025 

Ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες (Οi) 106.609,34 111.958,43 119.415,16 125.283,39 

εκ των οποίων αναφέρονται στην λειτουργία 
της Αριάδνης 

1.167,75 1.179,43 1.976,33 2.943,80 

Μη ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες (Ui) 11.463,46 10.340,61 6.927,11 8.163,80 

εκ των οποίων αναφέρονται στην λειτουργία 
της Αριάδνης 

5.338,17 3.568,68 5,17 5,26 

Αποσβέσεις (Di) 89.455,40 97.129,08 115.491,65 134.259,85 

Επιτρεπόμενη απόδοση Απασχολούμενων 
Κεφαλαίων εξαιρουμένων των Έργων 
Μείζονος Σημασίας (Ri)  

154.081,68 160.492,00 169.525,93 176.988,39 

Επιτρεπόμενη απόδοση Απασχολούμενων 
Κεφαλαίων Έργων Μείζονος Σημασίας (Χi)  

0,00 3.975,90 53.179,43 95.955,80 

Λοιπά έσοδα ρυθμιζόμενων και μη 
δραστηριοτήτων (Υ) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) 361.609,88 383.896,01 464.539,30 540.651,24 

 

Τα παραπάνω μεγέθη έχουν προκύψει από τη μετατροπή σε ονομαστικές τιμές για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου 

(2022-2025), με εφαρμογή του εκτιμώμενου πληθωρισμού του Πίνακα 1, των προβλέψεων για τις επιμέρους συνιστώσες 

του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχουν υπολογιστεί αρχικά σε πραγματικές τιμές (τιμές 2020), εξαιρουμένων των 

συνιστωσών των αποδόσεων της περιουσιακής βάσης της δραστηριότητας της Μεταφοράς (Απόδοση κεφαλαίων ΡΠΒ - R, 

Απόδοση κεφαλαίων ΕΠΒ – X, Αποσβέσεις - D) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Μεθοδολογίας.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 της Μεθοδολογίας, σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων, 

αναφορικά με τα εκτιμώμενα έσοδα από λοιπές ρυθμιζόμενες και μη δραστηριότητες του έτους αναφοράς i, με βάση τους 

κανόνες λογιστικού διαχωρισμού (παράμετρος Y), και εφόσον εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης του λογιστικού διαχωρισμού, 

που έχει υποβάλλει ο Διαχειριστής στην Αρχή, τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προβλέψεις της Απόφασης 340/2014. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Εισήγηση Απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης για την Ρυθμιστική 

Περίοδο 2022-2025 

 

Ο υπολογισμός της απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης έχει βασιστεί στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού 

Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» σύμφωνα με την 

απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμόν 495/2021. 

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάζεται λεπτομερώς παρακάτω το Επιτόκιο Απόδοσης σε ονομαστικούς όρους προ 

φόρων ( WACC pre-tax, nominal) υπολογίστηκε σε 7,52%, κατά μέσο όρο, για τα έτη 2022-2025. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζεται αναλυτικά η εισήγηση του Διαχειριστή αναφορικά με τις προτεινόμενες τιμές των παραμέτρων που 

απαρτίζουν το Επιτόκιο Απόδοσης σε ονομαστικούς όρους προ φόρων: 

ΑΔΜΗΕ 2022 2023 2024 2025 

Μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης 35.34% 38.29% 40.42% 38.42% 

Κόστος δανειακών κεφαλαίων 4.10% 4.10% 4.10% 4.10% 

Κόστος ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων, ονομαστικό (re) 7,51% 7,51% 7,51% 7,51% 

Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (rf) 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 

Συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα 0,91 0,91 0,91 0,91 

Ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 

Ασφάλιστρο κινδύνου της Χώρας (CRP). 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 

Φορολογικός Συντελεστής 22% 22% 22% 22% 

Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου σε ονομαστικούς προ-

φόρων όρους 
7,67% 7,51% 7,39% 7,50% 

Ομαλοποιημένο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου 

σε ονομαστικούς προ-φόρων όρους 
7,52% 7,52% 7,52% 7,52% 

Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου σε ονομαστικούς προ-φόρων όρους (WACC pre-tax, nominal) ως ποσοστό, 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  

WACCpre-tax,nominal = g * rd + (1 - g) * re / (1 - t) 

Όπου:  

g: συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης (gearing ratio)  

rd: κόστος δανειακών κεφαλαίων (cost of debt)  

re: κόστος ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων, ονομαστικό (cost of equity, post-tax nominal)  

t: ο φορολογικός συντελεστής (corporate tax rate) επί των κερδών που ισχύει για το πρώτο έτος της ΡΠ. 
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Λεπτομερής ανάλυση για κάθε παράμετρο του ποσοστού απόδοσης (WACC) παρουσιάζεται παρακάτω, ακολουθώντας τις 

οδηγίες από το Άρθρο 16 της απόφασης της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 495/2021. 

Επιπρόσθετα, για την ανάλυση των παραμέτρων του ποσοστού απόδοσης (WACC), πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση 

τόσο με εταιρείες του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού με βασικό κριτήριο την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Όσον αφορά στο εσωτερικό, επιλέχθηκε ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(εφεξής «ΔΕΔΔΗΕ») ως ο αντίστοιχος Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρισμού και ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής «ΔΕΣΦΑ») ως ο αντίστοιχος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου. 

1. Μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης – Gearing Ratio (G): 

O μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών Δανειακών Κεφαλαίων προς το 

άθροισμα των Ιδίων και Δανειακών Κεφαλαίων.  

i. Ανάλυση βάσει του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι προβλέψεις του μέσου συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης για την επόμενη 

τετραετία βάσει του Επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του ομίλου του ΑΔΜΗΕ: 

Έτος 2022 2023 2024 2025 

Δανειακά Κεφάλαια Ομίλου (χιλ. €) 887.901,49 1.072.592,29 1.289.970,08 1.288.014,87 

Ίδια Κεφάλαια Ομίλου (χιλ. €) 1.624.384,39 1.728.407,80 1.901.187,91 2.064.298,96 

Μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης Ομίλου 35,34% 38,29% 40,42% 38,42% 

Τα παραπάνω μεγέθη της τετραετίας 2022-2025 καταλήγουν σε μέσο όρο 38,12%. 

Σημειώνεται πως το αντίστοιχο μέγεθος για το έτος 2019 ανερχόταν σε 32,1% ενώ για το έτος 2020 σε 35,6%, ενώ αν 

γίνει προσαρμογή για επίπεδα ταμειακών διαθεσίμων στο επίπεδο των €90 εκ., τα οποία κρίνονται εύλογα για την ομαλή 

λειτουργία του Διαχειριστή, τα ποσοστά ανέρχονται σε 27,5% και 33,8% αντίστοιχα. 

Παρατηρείται ότι ο μέσος συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το Άρθρο 22 

σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμόν 495/2021, για τα έτη 2022-2025, που προϋποθέτει πως μέσος συντελεστής 

δανειακής επιβάρυνσης μεταβάλλεται προς ένα ιδεατό συντελεστή 40% ως το τέλος της ρυθμιστικής περιόδου. 

Το παραπάνω ποσοστό επιτρέπει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της επόμενης ΡΠ, καθώς ο 

ΑΔΜΗΕ διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για να καλύψει όλα τα απαιτούμενα έργα του προγράμματος χωρίς να 

δημιουργούνται σχετικοί κίνδυνοι ρευστότητας.  

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο επίπεδο μόχλευσης δημιουργεί τις συνθήκες για την ομαλή ολοκλήρωση της υλοποίησης 

του ΔΠΑ έως το 2030, καθώς επιτρέπει την άντληση δανειακών κεφαλαίων κατά τη ΡΠ 2026-2030. 

ii. Συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης που εφαρμόζεται σε άλλες ρυθμιζόμενες εταιρίες του ενεργειακού 

τομέα στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση «Καθορισμός της Απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2021 – 2024» 1566/2020 της ΡΑΕ, ο 

συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης για τον ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται σε 39,1%. 
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Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απόφαση «Έγκριση του απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς και εγκατάστασης ΥΦΑ και Τακτική 

Αναθεώρηση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 

του άρθρου 88 του ν. 4001/2011,όπως ισχύει» υπ’ αριθμόν 540/2019, ο συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης για τον 

ΔΕΣΦΑ ανέρχεται σε 18,9%. 

Πρόταση ΑΔΜΗΕ 

Στη βάση των ανωτέρω, προτείνεται η υιοθέτηση συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης 38,12%, όπως προκύπτει από το 

επιχειρηματικό πλάνο της επόμενης 4-ετίας.  

Αξίζει να τονισθεί, πως ο συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης του ΑΔΜΗΕ είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο 

του ΔΕΣΦΑ και κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με αυτόν του ΔΕΔΔΗΕ και επιτρέπει την περαιτέρω άντληση κεφαλαίων για την 

υλοποίηση του ΔΠΑ 2022-2031, ενώ παρουσιάζει ομαλή αύξηση σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα μόχλευσης του ΑΔΜΗΕ. 

2. Φορολογικός Συντελεστής ελληνικών εταιριών 

Όπως ορίζεται από τον Ν. 4799/2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων διαμορφώνεται στο 

22% (από το προηγούμενο ποσοστό του 24%), για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής. 

3. Κόστος δανειακών κεφαλαίων (cost of Debt)  

Το κόστος δανειακών κεφαλαίων αντικατοπτρίζει τους πρόσθετους κινδύνους του Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη την 

πιστοληπτική του αξιολόγηση και το συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης. Η ανάλυση που ακολουθεί, εξετάζει τους 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τη ΡΑΕ κατά τον υπολογισμό του περιθωρίου δανειακού κινδύνου. 

i. Το ιστορικό και εκτιμώμενο σταθμισμένο κόστος των δανειακών κεφαλαίων 

Το ιστορικό κι εκτιμώμενο σταθμισμένο κόστος των δανειακών κεφαλαίων του Διαχειριστή για τη Ρυθμιζόμενη 

Δραστηριότητα Μεταφοράς ως προς το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων διαμορφώνεται ως ο λόγος των 

καταβαλλόμενων τόκων προς τον συνολικό δανεισμό. 

Ακολουθεί ο πίνακας με τα ιστορικά στοιχεία για την 10ετία 2012-2021, από τα οποία προκύπτει το τελικό κόστος δανεισμού 

του ΑΔΜΗΕ: 

ΑΔΜΗΕ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2012-2021 

ΕΤΟΣ 
TOKOI + 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
(εκατ.) 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (εκατ.) 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

2012 27 488 5,53% 

2013 23,8 448 5,31% 

2014 22,3 454 4,91% 

2015 23,3 490 4,76% 

2016 26,2 498 5,26% 

2017 26,4 533,5 4,95% 

2018 28,8 692,5 4,16% 

2019 22,3 628,3 3,55% 

2020 21,9 755,9 2,90% 

2021 21,3 840,5 2,76% 
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Στη συνέχεια, ακολουθεί ο πίνακας με την πρόβλεψη για το κόστος δανεισμού της επόμενης 4ετίας βάσει του 

επιχειρηματικού σχεδίου του ΑΔΜΗΕ: 

ΑΔΜΗΕ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 2022-2025 

ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

2022 2,50% 

2023 2,50% 

2024 2,50% 

2025 2,50% 

 

Κατά συνέπεια, με βάση τους δύο προηγούμενους πίνακες, ο μέσος όρος του τελικού κόστους δανεισμού για την 14ετία 

2012-2025 διαμορφώνεται σε 3,87%. 

ii. Την ιστορική απόδοση σε μεσαία έως μακροχρόνια εταιρικά ομόλογα που εκδόθηκαν από εταιρίες του 

ενεργειακού κλάδου 

Η εξέταση των ιστορικών στοιχείων σε μεσαία έως μακροχρόνια εταιρικά ομόλογα που εκδόθηκαν από εταιρίες οι οποιές 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στον ενεργειακό κλάδο, αποτελεί μια ρεαλιστική μέθοδο για την αξιολόγηση του 

επενδυτικού ρίσκου των δανειστών. Οι εταιρίες που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εκδόσει εταιρικά ομόλογα τα οποία 

μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκτίμηση του κόστους των δανειακών κεφαλαίων. 

Ως κύριος δείκτης του επενδυτικού ρίσκου επιλέχθηκε η απόδοση (yields) των ομολόγων της τελευταίας 10-ετίας που 

εκδόθηκαν από εταιρείες του ενεργειακού κλάδου στην Ελλάδα, επίσης, παρουσιάζονται η ημερομηνία έκδοσης και η 

ημερομηνία λήξης. 3 

ΔΕΗ 

Μέση Απόδοση (Yield): 8,96% 

Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης  Μέση Απόδοση  

6/5/2014   30/4/2019  10,41% 

6/9/2014   28/4/2017  12,64% 

24/12/2014  30/4/2019  11,02% 

18/6/2015  28/4/2017  13,72% 

15/7/2021  Εν Ενεργεία   2,93% 

15/9/2021  Εν Ενεργεία  3,01% 

 

 

 
3 Σημειώνεται ότι στις αποδόσεις δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα ομολογιακής έκδοσης, τα οποία εκτιμώνται σε 1,5% ανά έκδοση. 
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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 

Μέση Απόδοση (Yield): 3,42% 

Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης  Μέση Απόδοση 

2/4/2020   9/4/2020   3,42% 

 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Μέση Απόδοση (Yield): 3,40% 

Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης  Μέση Απόδοση 

4/4/2021   22/7/2021  2,68% 

28/5/2021  Εν Ενεργεία  1,94% 

5/6/2021   7/4/2021   5,59% 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Μέση Απόδοση (Yield): 6,48% 

Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης  Μέση Απόδοση 

30/4/2013  9/5/2021   8,64% 

12/5/2014  13/5/2021  13,71% 

15/7/2014  3/7/2021   5,28% 

4/10/2016  Εν Ενεργεία  2,39% 

4/10/2019  Εν Ενεργεία  2,40%  

Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως η μέση απόδοση των ομολόγων από το 2013 έως σήμερα ανέρχεται σε 5,57%.  

iii. Αξιολογήσεις για άλλες ρυθμιζόμενες εταιρίες στους κλάδους της ενέργειας και των υποδομών 

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση «Καθορισμός της Απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2021 – 2024», υπ’ αριθμ 1566/2020 της ΡΑΕ, 

ο εν λόγω δείκτης για τον ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται σε 4,1%. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απόφαση «Έγκριση του απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς και εγκατάστασης ΥΦΑ και Τακτική 

Αναθεώρηση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 

του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει» υπ’ αριθμόν 540/2019, ο εν λόγω δείκτης για τον ΔΕΣΦΑ ανέρχεται σε 

3,93%. 
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Πρόταση ΑΔΜΗΕ 

Στη βάση των ανωτέρω, προτείνεται η τιμή του κόστους δανειακών κεφαλαίων να ανέρχεται στα 4,10%. Η εν λόγω τιμή 

προκύπτει ως συνδυασμός των παραπάνω αναλύσεων αντικατοπτρίζοντας τόσο το υψηλό κόστος δανεισμού λοιπών 

ελληνικών ενεργειακών εταιριών την τελευταία δεκαετία όσο και την εσωτερική δυναμική του ΑΔΜΗΕ ιστορικά και 

μελλοντικά. 

Ως αποτέλεσμα, η προτεινόμενη τιμή του κόστους δανειακών κεφαλαίων εναρμονίζεται με τις τιμές που έλαβαν από τον 

Ρυθμιστή οι συγκρίσιμες Ελληνικές ρυθμιζόμενες εταιρίες και ειδικότερα με την πιο πρόσφατη απόφαση για τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Μάλιστα, η τιμή είναι χαμηλότερη από την μέση ετήσια απόδοση εταιρικών ομολόγων που εκδόθηκαν από εταιρείες του 

ενεργειακού κλάδου κατά την περίοδο 2013 έως σήμερα. 

4. Απόδοση Επένδυσης χωρίς κίνδυνο (risk-free rate):  

Ως Επένδυσεις χωρίς κίνδυνο λαμβάνονται, κατά βάση, οι ιστορικές και τρέχουσες αποδόσεις των 10ετών κρατικών 

ομολόγων κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, η βάση για την απόδοση μιας Επένδυσης χωρίς κίνδυνο στην 

Ευρωζώνη ορίζεται εκείνη του 10-ετούς κρατικού ομολόγου εκείνου του κράτους-μέλους της Ευρωζώνης με τη χαμηλότερη 

απόδοση. 

i. Ιστορικά δεδομένα για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων 

Το κρατικό ομόλογο με την χαμηλότερη απόδοση εντός της Ευρωζώνης είναι το δεκαετές γερμανικό το οποίο από το 2019 

λαμβάνει αρνητικές τιμές εξαιτίας των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης που έλαβε η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα από τον 

Μάρτιο του 2015. 

Λαμβάνοντας υπόψη και την αβεβαιότητα που υπάρχει στις αγορές από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία 

COVID-19, κρίνεται σκόπιμο οι παραδοχές που θα χρησιμοποιηθούν να βασιστούν σε μία ιστορική περίοδο που δεν υπήρχαν 

οι παραπάνω επιπλοκές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνεπώς, ως αποδεκτή περίοδος για εξεύρεση της απόδοσης του 

γερμανικού ομολόγου, μη επηρεαζόμένης από νομισματικές πολιτικές ειδικών συνθηκών, επιλέγεται η 3-ετία 2013-2015, 

προ της περιόδου της ποσοτικής χαλάρωσης. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η απόδοσή του κατά την τριετία 

2013-2015 (Πηγή: OECD): 

EU - Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο 

Έτος DE-10YR 

2013 1,57% 

2014 1,16% 

2015 0,50% 

 Συνεπώς, η μέση Απόδοση Επένδυσης χωρίς κίνδυνο για την Ευρωζώνη, για την 3-ετία, υπολογίζεται σε 1,08%. 

ii. Προσωρινές ή ειδικές περιστάσεις οι οποίες επηρεάζουν την υπολογιζόμενη απόδοση χωρίς κίνδυνο 

Δεδομένης της πολιτικής περί ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, η παρούσα κατάσταση κρίνεται ως προσωρινή ή ειδική 

περίσταση. Ακολουθεί ο πίνακας με τη μέση απόδοση του γερμανικού ομολόγου, κατά την τελευταία 5ετία (Πηγή: OECD): 

EU - Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο 

Έτος DE-10YR 

2017 0,32 

2018 0,40 

2019 -0,25 

2020 -0,51 

2021 -0,39 
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Ύπο την εν λόγω περίσταση, οι αποδόσεις χωρίς κίνδυνο για εταιρίες παρόμοιας δραστηριότητας με τον ΑΔΜΗΕ έχουν 

διαμορφωθεί ως εξής: 

• ΔΕΔΔΗΕ: 0,45% (Πηγή:ΡΑΕ Υπ’ Αριθμ. 1566/2020) 

• ΔΕΣΦΑ: 0,35% (Πηγή:ΡΑΕ Υπ’ Αριθμ. 540/2019) 

• TERNA: 0,64% (Πηγή: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) 

Πρόταση ΑΔΜΗΕ 

Στη βάση των ανωτέρω, προτείνεται η τιμή της απόδοσης επένδυσης χωρίς κίνδυνο να οριστεί σε 0,7%. Εξαιτίας των 

μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης που ελήφθηκαν μετά το 2015 και επηρέασαν άμεσα το Ευρωπαικό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα οδηγώντας σε αρνητικές αποδόσεις, κρίνεται εύλογο να σταθμιστεί με υψηλότερο βαθμό σημαντικότητας η 

απόδοση του δεκαετές γερμανικού ομολόγου κατά την περίοδο 2013 – 2015 και σε μικρότερο βαθμό οι αποδόσεις του 

αντίστοιχου ομολόγου την τελευταία πενταετία.  

Το γεγονός αυτό συνάδει και με την αυξητική τάση της απόδοσης του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου το οποίο από το -

0,3% το 2021 θα αυξηθεί στο -0,1% για το 2022 με βάση την Summer Forecast 2021 of European Commision.  

Συνεπώς, το τελικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο προτείνεται να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα εν συγκρίσει με αντίστοιχες 

εταιρείες του κλάδου και αντίστοιχες ρυθμιστικές αποφάσεις εξαιτίας των αυξητικών τάσεων των επιτοκίων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας σχετικά με 

το Ρυθμιστικό πλαίσιο των ευρωπαικών χωρών4, παρατηρείται πως η πλειονότητα των χωρών έχουν υιοθετήσει ένα 

ποσοστό μεταξύ του 1 έως και 4 ποσοστιαίων μονάδων ως ονομαστικού επιτοκίου μηδενικού κινδύνου, όπως παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το προτεινόμενο για τον ΑΔΜΗΕ ονομαστικό επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου (0,7%) όσο και το προτεινόμενο Ασφάλιστρο Κινδύνου της Χώρας (1,8%, βλέπε παρακάτω ανάλυση), το 

άθροισμα τους ανέρχεται σε 2,5%, το οποίο βρίσκεται εντός του ανωτέρου εύρους. 

A/A Χώρα Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

1 Βέλγιο 0,90% 

2 Κροατία 2,70% 

3 Τσέχικη Δημοκρατία 3,82% 

4 Εσθονία 0,79% 

5 Φινλανδία 1,45% 

6 Γαλλία 2,70% 

7 Γερμανία 2,49% 

8 Ουγγαρία 1,88% 

9 Λιθουανία 3,50% 

10 Ολλανδία 1,28% 

11 Νορβηγία 2,50% 

12 Σλοβακία 1,07% 

13 Ισπανία 2,97% 

14 Σουηδία 0,90% 

 

 

 

 
4 Report on Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2020, CEER, March 2021 
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5. Συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα (Beta factor) 

Ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα (Beta factor) περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας μίας 

επένδυσης και της μεταβλητότητας της αγοράς. 

Σε περίπτωση Διαχειριστών που διαπραγματεύονται άμεσα ή έμμεσα σε οργανωμένες αγορές ενδείκνυται να λαμβάνονται 

υπόψη τα ιστορικά δεδομένα για την συνδιακύμανση της επίδοσης της μετοχής του συγκεκριμένου Διαχειριστή και της 

επίδοσης του Γενικού Δείκτη της οργανωμένης αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία, 

προβλέπεται η χρήση της συνδιακύμανσης της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με το Γενικό Δείκτη του ΧΑ από την εισαγωγή της την 

19.06.2017 έως σήμερα. 

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη του συντελεστή συστηματικού κινδύνου beta για την συνολική περίοδο 

διαπραγμάτευσης της μετοχής:  

 

 Στα αποτελέσματα της ανάλυσης της πλατφόρμας Bloomberg περιλαμβάνεται και ο προσαρμοσμένος συντελεστής 

adjusted Equity Beta βάσει της μεθόδου Blume, που ορίζεται από την ακόλουθει σχέση: 

β 
E.Adjusted 

= 0,67 * β  
Ε.Raw + 0,33 * β Ε.Market 

Η προσαρμογή Blume λαμβάνει υπόψη την τάση των συντελεστών Equity beta των εταιρειών να συγκλίνουν στο 

συντελεστή Equity beta της Αγοράς, ο οποίος είναι εξ’ ορισμού ίσος με τη μονάδα (βΕ.Market=1). 

Σύμφωνα με τις κατά έτος παρατηρήσεις (βλ. σχετικό Παράρτημα) ο συντελεστής beta adj. διαμορφώθηκε για τα έτη 

2017-2021 ως εξής: 0,846 (2017), 0,7850 (2018), 0,9260 (2019), 0,9470 (2020), 0,909 (2021). Η μεταβλητότητα της 

τιμής στα πρώτα χρόνια διαπραγμάτευσης της μετοχής οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι παρατηρήθηκε έντονη 

κινητικότητα στη σύνθεση του μετοχολογίου της Εταιρείας, καθώς λόγω των πλήρως διαφορετικών επιχειρηματικών 

μοντέλων των Εταιρειών ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, πολλοί μετοχοι που απέκτησαν μετοχές της ΑΔΜΗΕ κατόπιν της απόσχισης από 

την ΔΕΗ, επιδίωξαν βάσει της μακροχρόνιας στρατηγικής τους και του επενδυτικού τους προφίλ, να προχωρήσουν σε 

ανακατανομή του χαρτοφυλακίου τους. Τα επόμενα έτη θεωρείται πως είναι πιο αντιπροσωπευτικά για την εικόνα της 

μετοχής, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να εμφανίζουν μεγαλύτερη εξοικίωση με το επιχειρηματικό μοντέλο μοντέλο της 
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Εταιρείας, ενώ ο μεσός όγκος συναλλαγων σταθεροποιήθηκε, διαμορφώνοντας ένα εύρος για τον συντελεστή beta μεταξύ 

0,909-0,9470. 

Πρόταση ΑΔΜΗΕ 

Εκ των ανωτέρω ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου και ενόψει της ρυθμιστικής περιόδου 2022-25, κρίνεται εύλογο 

να ανέλθει στην τιμή του 0,91, αντικατοπρίζοντας τη δυναμική από τη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

6. Ασφάλιστρο Κινδύνου της Αγοράς (Market Risk Premium) 

Το Ασφάλιστρο Κινδύνου της Αγοράς (Market Risk Premium) είναι το πρόσθετο ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης που 

χρειάζεται ένας επενδυτής προκειμένου να πραγματοποιήσει πιο επισφαλείς επενδύσεις. Αφορά στο περιθώριο απόδοσης 

(κινδύνου) της Αγοράς με βάση τόσο ιστορικά στοιχεία όσο και μελλοντικές εκτιμήσεις της εξέλιξης των αποδόσεων της 

κεφαλαιαγοράς έναντι των κρατικών ομολόγων. 

Για τον καθορισμό του, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη ιστορικά και τρέχοντα στοιχεία χρηματιστηριακών αγορών, καθώς και 

εκτιμήσεις άλλων ρυθμιστικών αρχών σε χώρες με παρόμοιο ρυθμιστικό πλαίσιο και ειδικές εκθέσεις έγκυρων διεθνών 

οργανισμών, όπως οι Council of European Energy Regulators (CEER) και Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 

Ενέργειας (ACER). 

Για το Ασφάλιστρο Κινδύνου της Αγοράς χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος υπολογισμού κατά Damodaran καθώς και η σύγκριση 

με εταιρία αναφοράς, η οποία προσιδιάζει στον ΑΔΜΗΕ από πλευράς αντικειμένου και χαρακτηριστικών λειτουργίας. 

i. Ιστορικό Ασφάλιστρο Κινδύνου της Αγοράς κατά Damodaran 

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται το κατά Damodaran Ασφάλιστρο Κινδύνου της Αγοράς, για τα τελευταία πέντε έτη, 

βάσει της διεθνώς αναγνωρισμένης ανάλυσης του Kαθηγητή Αswath Damodaran του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. 

Αυτό ορίζεται ως η απαιτούμενη απόδοση των ώριμων αγορών πέραν του συστημικού ρίσκου της αγοράς της εκάστοτε 

χώρας. Για την τελευταία 5ετία, το Ασφάλιστρο αυτό προκύπτει ως εξής (Πηγή: stern.nyu.edu - Data archive): 

Έτος Ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς 

2017 5,69% 

2018 5,08% 

2019 5,96% 

2020 5,20% 

2021 4,72% 

Συνεπώς, το κατά Damodaran Ασφάλιστρο Κινδύνου της Αγοράς της πενταετίας ορίζεται ώς η μέση τιμή του ανωτέρω 

πίνακα, σε 5,33%. 

ii. Ασφάλιστρο Κινδύνου εταιρίας (MRP) παρόμοιων χαρακτηριστικών 

Ως εταιρείες παρόμοιων χαρακτηριστικών με τον ΑΔΜΗΕ λαμβάνονται οι ΔΕΣΦΑ και ΔΕΔΔΗΕ. Με βάση τις αποφάσεις της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το ασφάλιστρο κινδύνου των εν λόγω εταιριών ανέρχεται σε. 

• ΔΕΣΦΑ: 5,3% (Απόφαση ΡΑΕ, υπ’ αριθμ. 540/2019) 

• ΔΕΔΔΗΕ: 5,5% (Απόφαση ΡΑΕ, υπ’ αριθμ. 1566/2020) 
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Επίσης, η γαλλική εταιρεία RTE, παρόμοιου ρυθμιστικού πλαισίου με του ΑΔΜΗΕ και σύμφωνα με απόφαση του Commission 

de Régulation de l'Energie (CRE), η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2021, ορίστηκε με απαιτούμενο MRP 

(ονομαστικό) 5,2%. 

Πρόταση ΑΔΜΗΕ 

Στη βάση των ανωτέρω, προτείνεται η τιμή του Ασφαλίστρου Κινδύνου της Αγοράς να ανέλθει σε 5,5%. Η πρόταση αυτή 

συνάδει με τις εκτιμήσεις σχετικά με το ασφάλιστρο της αγοράς κατά Damodaran, αυξημένες κατά ένα ποσοστό της τάξεως 

0,17% καθώς οι παραπάνω εκτιμήσεις αναφέρονται στο ασφάλιστρο κινδύνου ώριμων αγορών. Επιπλέον, η σχετική 

απόφαση εναρμονίζεται με τα επίπεδα κινδύνου που επιλέχθηκαν για τους συγκρίσιμους Διαχειριστές και ειδικότερα με 

αυτό του ΔΕΔΔΗΕ. 

7. Ασφάλιστρο Κινδύνου της Χώρας – Country Risk Premium 

Στον παράγοντα Ασφάλιστρο Κινδύνου της Χώρας λαμβάνονται υπόψη τυχόν σημαντικοί κίνδυνοι που προκύπτουν για τον 

Διαχειριστή από αβεβαιότητες στην ελληνική οικονομία. Για τον καθορισμό της τιμής του παράγοντα αυτού, η ΡΑΕ δύναται 

να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες μεθόδους: 

i. Ιστορικό Ασφάλιστρο Κινδύνου της Χώρας κατά Damodaran και στοιχεία από σχετικές εκθέσεις 

Με βάση τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, η Ελλάδα αξιολογήθηκε την 6η Νοεμβρίου 2020 με πιστοληπτική ικανότητα Ba3, 

το οποίο μεταφράζεται σε 2,97% απαιτούμενο ασφάλιστρο κινδύνου όπως περιγράφεται στην πιο πρόσφατη ανάλυση 

κατά Damodaran. 

Αναφορικά με το Ασφάλιστρο Κινδύνου της Ελλάδας, χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού κατά Damodaran με βάση 

το περιθώριο απόκλισης για τις διαφόρες βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας (Ratings to spreads), το οποίο για την 

τελευταία 5ετία διαμορφώνεται ως εξής (Πηγή: stern.nyu.edu - Data archive): 

Έτος Ασφάλιστρο Κινδύνου της Χώρας - Ελλάδα 

2017 14,21% 

2018 10,38% 

2019 9,03% 

2020 4,44% 

2021 3,49% 

Συνεπώς, το Ασφάλιστρο Κινδύνου της Ελλάδας για το 2021 ανέρχεται στο 3,49%. 

ii. Τρέχουσες και ιστορικές τιμές του 10-ετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου 

Οι τρέχουσες και οι ιστορικές τιμές του 10-ετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου και το περιθώριο απόκλισης αυτού 

λαμβάνονται συγκριτικά με αντίστοιχης διάρκειας κρατικά ομόλογα κρατών-μελών της Ευρωζώνης και ιδίως του 10ετούς 

κρατικού ομολόγου εκείνου του κράτους-μέλους της Ευρωζώνης με τη χαμηλότερη απόδοση που συνεξετάζεται μεταξύ 

άλλων παραμέτρων για τον προσδιορισμό της απόδοσης χωρίς κίνδυνο.  

Συνεπώς, η διακύμανση της τιμής του 10-ετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου συγκρίνεται με τη διακύμανση του 10ετούς 

γερμανικού ομολόγου κατά την τελευταία 10-ετία, με τη διαφορά των δύο να αποτελεί το ασφάλιστρο κινδύνου της 

Ελλάδας.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανά έτος διακύμανση των ομολόγων των δύο χωρών και το προκυπτόμενο 

ασφάλιστρο κινδύνου της Ελλάδας (πηγή: OECD): 

Ασφάλιστρο Κινδύνου της Χώρας - Ελλάδα 

Έτος DE-10YR GR-10YR GR-CRP 

2012 1,50 22,50 21,00 

2013 1,57 10,05 8,48 

2014 1,16 6,93 5,77 

2015 0,50 9,67 9,17 

2016 0,09 8,36 8,27 

2017 0,32 5,98 5,66 

2018 0,40 4,19 3,79 

2019 -0,25 2,59 2,84 

2020 -0,51 1,27 1,78 

2021 -0,39 0,78 1,17 

 

Στη βάση της παραπάνω ανάλυσης ο μέσος όρος της απόκλισης μεταξύ του γερμανικού και ελληνικού δεκαετές ομολόγου 

ανέρχεται στο 6,79%. 

iii. Ιστορικό Ασφάλιστρο Κινδύνου της Χώρας βάσει εταιρίας παρόμοιων χαρακτηριστικών 

Ως εταιρεία παρόμοιων χαρακτηριστικών με τον ΑΔΜΗΕ ορίζεται ο ΔΕΣΦΑ. Με βάση την απόφαση της ΡΑΕ (Υπ’ αριθμ. 

540/2019) για τον ΔΕΣΦΑ ελήφθησαν οι τιμές που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Έτος Ασφάλιστρο Κινδύνου της Χώρας - Ελλάδα 

2019 2,0% 

2020 1,8% 

2021 1,5% 

2022 1,5% 

 

Συνεπώς, ο μέσος όρος 4ετίας του ανωτέρω πίνακα ανέρχεται σε 1,7%.  

Επίσης, σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη απόφαση (ΡΑΕ - Υπ’ αριθμ. 1566/2020) για τον ΔΕΔΔΗΕ, το ασφάλιστρο κινδύνου 

για την εταιρία ανέρχεται σε 1,5%.  

Ως επιπλέον πληροφορία αναφορικά με εταιρίες παρόμοιας δραστηριότητας, ακολουθουν οι αποφάσεις για εταιρίες σε 

χώρες της Ευρωζώνης για χώρες μάλιστα χαμηλότερου ρίσκου σε σχέση με την Ελλάδα: 

 

Τελευταίες διεθνείς ρυθμιστικές αποφάσεις 

Αρχή CRP Πηγή 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ιταλίας 1,39% ARERA 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Γαλλίας 1,70% CRE 
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Πρόταση ΑΔΜΗΕ 

Στη βάση των ανωτέρω, προτείνεται η τιμή του Ασφάλιστρου Κινδύνου της Χώρας να ανέλθει σε 1,8%, το οποίο κρίνεται 

εύλογο με βάση τις παραπάνω αναλύσεις. Μάλιστα, χώρες χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με την Ελλάδα, όπως η 

περίπτωση της Γαλλίας και της Ιταλίας, λαμβάνουν τιμή 1,7% και 1,4% αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αναλύσεις κατά Damodaran το πιο πρόσφατο ασφάλιστρο κινδύνου θα αντιστοιχούσε σε 3,02%, η τιμή που προτείνεται 

ανωτέρω κρίνεται συγκρατημένη, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις τελευταίες αποφάσεις του Ρυθμιστή. 

Υπολογισμός Συντελεστή βequity 

Avg Raw BETA: 0.87, Avg Adjusted BETA: 0.914 

Πηγή bloomberg 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B  

Λειτουργικές Δαπάνες Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες των Λειτουργικών Δαπανών της Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ: 

Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες (χιλ. €) 

Κατηγορία Ελεγχόμενων 
Λειτουργικών Δαπανών 2022 2023 2024 2025 

Μισθοδοσία 149,48 149,48 1.034,00 1.919,00 

Αμοιβές Τρίτων 145,53 145,53 145,53 145,53 

Παροχές Τρίτων 701,14 701,14 701,14 701,14 

Υλικά και αναλώσιμα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά εξοδα 162,34 162,34 30,00 30,00 

Σύνολο (Ο) 1.158,48 1.158,48 1.910,67 2.795,67 

 

Μη Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες (χιλ. €) 

Κατηγορία Μη Ελεγχόμενων 
Λειτουργικών Δαπανών 2022 2023 2024 2025 

Τέλη τοπικών αρχών         

Τέλη κτηματογράφησης         

Έμμεσοι φόροι 5,30 5,30 5,00 5,00 

Αποζημιώσεις συνταξιοδότησης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αντισταθμιστικά τέλη 5.291,50 3.500,00 0,00 0,00 

Σύνολο (U) 5.296,80 3.505,30 5,00 5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


