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                    Αθήνα, 1η Μαρτίου 2022 
\ 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019 

 

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του εισοδήματος συμφόρησης 
 

Εισαγωγή 
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 943/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

και ειδικότερα του άρθρου 19 του εν λόγω Κανονισμού σχετικά με το Εισόδημα 

Συμφόρησης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) οφείλει να δημοσιεύει σε ετήσια βάση 

και έως  την 1η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση στην οποία καταγράφεται το ποσό των εσόδων 

συμφόρησης που εισπράχθηκαν για την 12μηνη περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

του προηγούμενου έτους καθώς και τη χρήση τους.   

2. Τυχόν έσοδα από τον επιμερισμό διασύνδεσης χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους 

σκοπούς:  

α. Για να εξασφαλίζεται η πραγματική διαθεσιμότητα της κατανεμημένης δυναμικότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης λόγω παγίωσης· ή 

β. Για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυναμικότητες μέσω βελτιστοποίησης της 

χρήσης υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης χάρη σε συντονισμένα διορθωτικά μέτρα, 

κατά περίπτωση· ή η κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από επενδύσεις στο δίκτυο 

για τη μείωση της συμφόρησης των γραμμών διασύνδεσης. 

Εάν οι στόχοι των ανωτέρω στοιχείων α) ή/και β) επιτευχθούν επαρκώς, τα έσοδα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως εισόδημα, που θα πρέπει να συνυπολογιστεί από την ΡΑΕ κατά 

την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμολογίων δικτύου ή καθορισμού των 

τιμολογίων δικτύου ή και των δύο. Τα υπολειμματικά έσοδα εγγράφονται σε χωριστή 

γραμμή εσωτερικού λογαριασμού μέχρις ότου μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την 

επίτευξη των στόχων των ανωτέρω στοιχείων α) ή/και β).  

Η χρησιμοποίηση εσόδων σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β) της δεύτερης υποπαράγραφου 

υπόκειται σε μεθοδολογία που προτείνεται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 

κατόπιν διαβούλευσης με τις ρυθμιστικές αρχές και τους οικείους ενδιαφερόμενους και 

κατόπιν έγκρισης από τον ACER. 

3. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) είναι υπεύθυνος για τη 

διαχείριση των εισοδημάτων συμφόρησης, που προέρχονται από τον καταμερισμό 

δυναμικότητας στις διασυνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, Αλβανίας, Βόρειας 

Μακεδονίας , Βουλγαρίας και Τουρκίας που πραγματοποιείται μέσω ετήσιων, μηνιαίων 

και ημερήσιων δημοπρασιών. Ειδικότερα, η εταιρία “Joint Allocation Office” (JAO1) 

διενεργεί τις δημοπρασίες (σε ετήσια, μηνιαία και ημερήσια βάση) για τη διασύνδεση με 

την Ιταλία. Ο ΑΔΜΗΕ, όσον αφορά στη διασύνδεση με τη Βουλγαρία, διενεργεί 
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δημοπρασίες από κοινού με τον Διαχειριστή της Βουλγαρίας, ESO EAD, με τον ΑΔΜΗΕ να 

διενεργεί τις ετήσιες και ημερήσιες δημοπρασίες. Όσον αφορά στα σύνορα με την Αλβανία 

και την Τουρκία, οι δημοπρασίες για τον καταμερισμό της δυναμικότητας διενεργούνται 

(σε ετήσια, μηνιαία και ημερήσια βάση) από την εταιρεία “South East Europe Coordinated 

Auction  Office” (SEE CAO2). Τέλος, στο σύνορο με την Βόρεια Μακεδονία, ο ΑΔΜΗΕ είναι 

υπεύθυνος για τον καταμερισμό του 50% της δυναμικότητας, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ 

κατανέμεται μέσω δημοπρασιών που διενεργεί ο όμορος διαχειριστής, δηλαδή ο MEPSO. 

Στην περίπτωση αυτή ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί ετήσιες, μηνιαίες και ημερήσιες δημοπρασίες 

για τον καταμερισμό δυναμικότητας στις διασυνδέσεις. 

Εισόδημα συμφόρησης  
 

4. Κάθε χρόνο ο ΑΔΜΗΕ αποστέλλει στη ΡΑΕ ανάλυση του εισοδήματος που συγκεντρώθηκε 

από τις δημοπρασίες. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μηνιαία εισοδήματα ανά 

σύνορο και κατεύθυνση για το έτος 2021. 

  
 

 
Το εισόδημα συμφόρησης που συγκεντρώθηκε από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι και τον 
Δεκέμβριο του 2021 αντιστοιχεί σε 40,6 εκατ. €, και είναι αυξημένο κατά 11,8% σε σχέση 
με το εισόδημα που συγκεντρώθηκε μεταξύ του Ιανουαρίου 2020 και του Δεκεμβρίου 
2020, λόγω της αύξησης του εισοδήματος των εξαγωγών. 
 

5. Από την ανάλυση του εισοδήματος προκύπτει ότι ένα ποσοστό 69,9% προέρχεται από 

δημοπρασίες που αφορούν προϊόντα εισαγωγών και ένα ποσοστό 30,1% από προϊόντα 

εξαγωγών. Η ανάλυση ανά σύνορο δείχνει ότι το 28,3% του συνολικού εισοδήματος 

προέρχεται από τις δημοπρασίες καταμερισμού δυναμικότητας στη διασύνδεση Ελλάδας 

και Βουλγαρίας, το 11,1% από τις δημοπρασίες  μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, 

το 31,6%  από τις δημοπρασίες  μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, το 10,7% από τις δημοπρασίες 

μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, και το 18,2% από τις δημοπρασίες  μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εξαγωγών για τις διασυνδέσεις 

με Τουρκία είναι σχεδόν μηδενικό. 
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Τελικό 

Εισόδημα (€)
Ιταλία 

Εισαγωγές

Ιταλία 

Εξαγωγές

Βουλγαρία 

Εισαγωγές

Βουλγαρία 

Εξαγωγές

Αλβανία 

Εισαγωγές

Αλβανία 

Εξαγωγές

Βόρεια 

Μακεδονία 

Εισαγωγές

Βόρεια 

Μακεδονία 

Εξαγωγές

Τουρκία 

Εισαγωγές

Τουρκία 

Εξαγωγές
Σύνολο

Ιαν-21 1.026.074  98.675       457.050       67.348    180.592     114.026     195.141     87.675     271.193     6.939      2.504.713         

Φεβ-21 347.902     370.311     423.000       43.174    166.909     71.171       156.927     54.529     270.581     9.870      1.914.375         

Μαρ-21 270.030     674.909     549.807       49.123    550.144     51.944       309.682     44.431     471.695     15.560    2.987.325         

Απρ-21 230.243     509.097     751.618       42.214    330.306     42.691       250.543     22.370     383.351     15.489    2.577.922         

Μαϊ-21 167.437     20.477       674.053       80.461    273.267     51.833       269.181     27.094     270.024     13.731    1.847.558         

Ιουν-21 298.013 -    10.021       569.686       129.942  307.316     60.642       204.084     41.921     540.041     14.111    1.579.751         

Ιουλ-21 43 -            60             905.392       41.382    194.450     54.569       350.190     29.796     844.301     10.612    2.430.709         

Αυγ-21 24             57             1.217.642    56.262    226.429     88.002       429.715     30.446     361.319     6.833      2.416.729         

Σεπ-21 79.330       3.455.077  1.204.069    56.574    261.886     96.535       393.197     43.886     1.421.945  6.200      7.018.698         

Οκτ-21 285.392     1.088.759  911.902       78.045    176.130     166.115     341.008     102.780   554.165     5.553      3.709.848         

Νοε-21 538.918     1.735.506  1.313.085    133.209  218.493     237.931     339.373     207.256   1.614.571  3.972      6.342.313         

Δεκ-21 1.139.267  1.080.801  1.573.509    180.956  196.344     237.062     430.723     160.944   269.951     4.292      5.273.850         

Σύνολο 3.786.561  9.043.750  10.550.811  958.690  3.082.265  1.272.521  3.669.763  853.127   7.273.138  113.164  40.603.790       

% ανά σύνορο 

και κατεύθυνση
9,3% 22,3% 26,0% 2,4% 7,6% 3,1% 9,0% 2,1% 17,9% 0,3% 100,0%

Σύνολο 40.603.790,21  

% ανά σύνορο 100,0%

12.830.311,10                 11.509.501,07                4.354.786,09                   4.522.890,62                  7.386.301,34                

31,6% 28,3% 10,7% 11,1% 18,2%
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Επιπλέον, η ετήσια εικόνα διατηρείται κατά κύριο λόγο και σε μηνιαία βάση, με τις 
εισαγωγές από Βουλγαρία και Τουρκία και τις εξαγωγές προς Ιταλία να αντιπροσωπεύουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό των εισοδημάτων από την εκχώρηση των δικαιωμάτων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις διασυνδέσεις. 

 
 

 

Διαχείριση εισοδήματος συμφόρησης  
 

6. Με την από 18/09/2019 υπ’ αριθμ. 868 Απόφαση ΡΑΕ καθορίστηκε ως ανώτατο ποσό, που 

προέρχεται από έσοδα από τον επιμερισμό διασύνδεσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη της η 

Αρχή, όταν εγκρίνει τον καθορισμό τιμολογίων συστήματος, το ποσό των € 70.000.000. 



 

4 

 

7. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υποενότητα 11.11 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος 

Μεταφοράς: 

“ Στον Λογαριασμό Λ-Ε εγγράφεται ως έσοδο το ποσό που εισπράττει ο Διαχειριστής 

του ΕΣΜΗΕ από την Κατανομή δυναμικότητας των Διασυνδέσεων. Το έσοδο αυτό 

διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. ” 

8. Με τις Αποφάσεις 1058/2021 η ΡΑΕ ενέκρινε τη χρήση ποσού €35.326.429,32 αντίστοιχα  

για τη μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου και των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος 

Μεταφοράς. 


