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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 179/2021 

 

Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ) για το 2021 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της  την 11η  Φεβρουαρίου 2021 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) όπως ισχύει, (εφεξής «Νόμος») και ειδικότερα τις 

διατάξεις των άρθρων 15, 94, 96, 108, 140 και 141. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, που επανεκδόθηκε με την υπ’ αρ. 

1412/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 4658/22.10.2020), όπως ισχύει, εφεξής ΚΔΕΣΜΗΕ, και 

ιδίως την Ενότητα 9.1. 

3. Την υπ’ αριθμ. 340/19.06.2014 Απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού Απαιτούμενου 

Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 

1778/30.06.2014), εφεξής «Μεθοδολογία», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Την υπ΄αριθμ. 453/2015 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα  «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 

2016 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».  

5. Την υπ΄αριθμ. 404/2016 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 

2017 του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)». 

6. Την υπ’ αριθμ. 235/08.03.2018 Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη 

Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2018, του 

Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».  

7. Την υπ΄ αριθμ. 100/2019 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 

2019 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)». 

8. Την υπ΄ αριθμ. 1650/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 

2020 του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)». 
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9. Την υπ’ αριθμ. 816/2018 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Λήψη μέτρων για την υλοποίηση της 

διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το διασυνδεδεμένο σύστημα (ΕΣΜΗΕ) και ειδικότερα για τη 

χρηματοδότηση και κατασκευή του Έργου υπ’ αριθμ. 3.10.3 “Γραμμή μεταφοράς μεταξύ 

Κορακιάς στην Κρήτη και Περιφέρειας Αττικής (EL)” που αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού 

Ενδιαφέροντος “EUROASIA Interconnector”». 

10. Την υπ’ αριθμ. 838/10.09.2018 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα « Ορισμός, κατ’ εφαρμογή της Απόφασης 

ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 816/2018, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΚΡΗΤΗΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΑΕΕΣ» ως φορέα για τη χρηματοδότηση και 

κατασκευή του έργου υπ’ αριθμ. 3.10.3 «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και 

περιφέρειας Αττικής (EL)» που αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «EUROASIA 

Interconnector», υπό όρους και προϋποθέσεις».  

11. Την υπ’ αριθ. 1190/2018 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Τροποποίηση, συμπλήρωση και εξειδίκευση 

όρων των Αποφάσεων ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 816/2018 και 838/2018 σχετικά με την υλοποίηση του 

έργου υπ’ αριθμ. 3.10.3 «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας 

Αττικής (EL)» που αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «EUROASIA 

Interconnector». 

12. Την υπ’ αριθ. 150/2019 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου υπ’ 

αριθμ. 3.10.3 «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)» 

που αποτελεί τμήμα του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «EUROASIA Interconnector» από την 

εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και δ.τ. «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION 

ΑΕΕΣ». 

13. Την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1143/30.07.2020 «Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την 

εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας βάσει του Κανονισμού 

943/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».  

14. Την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 178/11.02.2021 «Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την 

εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας για το έτος 2021».  

15. Το εγκεκριμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  256/2018 Απόφαση ΡΑΕ Δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης, εφεξής «ΔΠΑ», του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ), περιόδου 2018-2027 (ΦΕΚ Β’ 1570/08.05.2018).  

16. Το εγκεκριμένο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  1097/2019 Απόφαση ΡΑΕ Δεκαετές Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης, εφεξής «ΔΠΑ», του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ), περιόδου 2019-2028 (ΦΕΚ Β’ 1769/27.05.2020)  

17. Το υπ’ αριθμ. Ι-253758/30.01.2019 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Επικαιροποιημένη 

Εισήγηση Κανόνων Λογιστικού Διαχωρισμού». 

18. Τις υπ’αριθμ. πρωτ. Ο-83354/24.07.2020 και Ο-85461/18.12.2020 επιστολές ΡΑΕ προς την 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την επικαιροποίηση των Κανόνων Λογιστικού Διαχωρισμού, 

σύμφωνα με το αρ.141 του ν.4001/2011. 

19. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-293019/10.12.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

(Αρ.ΔΑΔΥ.23955/09.12.2020) με θέμα «Υποβολή δεδομένων και στοιχείων εκ μέρους του 

ΑΔΜΗΕ για Απαιτούμενου Εσόδου 2021». 

20. Το υπ’ αριθμ. Ι-294133/04.01.2021 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ.ΔΑΔΥ.24263/31.12.2020) 

με θέμα «Χρήση εισοδήματός συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις 

διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας». 

21. Το υπ’ αριθμ. Ι-295535/29.01.2021 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ.ΔΑΔΥ.20241/28.01.2021) 

με θέμα «Υποβολή αναλυτικών στοιχείων βάσει υποδείγματος ACER για τη χρήση εισοδήματος 

συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας». 
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22. Το υπ’ αριθμ. Ι-294077/30.12.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα 

(Αρ.ΔΑΔΥ.24228/30.12.2020) «Γνωστοποίηση Παραμέτρου Π4 για τον υπολογισμό του 

Απαιτούμενου Εσόδου για το έτος 2021». 

23. Την υπ΄ αριθμ. Ο-85599/29.12.2020 επιστολή ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση μοναδιαίου κόστους 

απωλειών για το έτος 2021στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ 

Διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας». 

24. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-270010/22.10.2019, Ι-266862/02.09.2019 και Ι-258326/05.04.2019 

έγγραφα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Αρ.Γρ.Δ/20805/17.10.2019, Αρ.Γρ.Δ/20637/30.08.2019, 

Αρ.Γρ.Δ/20246/02.04.2019) αναφορικά με την υλοποίηση μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων 

και τη δημιουργία της θυγατρικής εταιρείας GRID TELECOM.  

25. Τις υπ’αριθμ. πρωτ. Ο-78434/19.08.2019 και Ο-79509/01.11.2019 επιστολές ΡΑΕ προς  

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION A.E.E.Σ, εφεξής «ΑΡΙΑΔΝΗ A.E.E.Σ» αναφορικά με 

πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις για τις δαπάνες της εταιρείας. 

26. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-267256/12.09.2019 και Ι-272120/27.11.2019 έγγραφα της 

ΑΡΙΑΔΝΗ A.E.E.Σ (Αρ. 20073/06.09.2019 και Αρ.20133/22.11.2019) αναφορικά με πρόσθετα 

στοιχεία και διευκρινίσεις για τις δαπάνες της εταιρείας. 

27. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-272119/27.11.2019 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

(Aρ.Γρ.Δ/20941/22.11.2019) με θέμα «Εισήγηση για τροποποίηση της απόφασης 235/2018», 

αναφορικά με δαπάνες της ΑΡΙΑΔΝΗ A.E.E.Σ, καθώς και  του Γραφείου Συντονιστή 

Περιφερειακής Ασφάλειας (RSC).  

28. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-284252/25.06.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Aρ. 

ΔΑΔΥ/21809/25.06.2020) με θέμα «Επικαιροποίηση εισήγησης αναφορικά με τις παραμέτρους 

του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου για την κατασκευή του έργου «Γραμμή μεταφοράς 

μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής» που υλοποιείται από την εταιρεία 

«ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕΣ». 

29. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-282395/26.05.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

(Αρ.Γρ.ΔAΔΥ.21447/26.05.2020) με θέμα «Ίδρυση Περιφερειακού Συντονιστή Ασφαλείας – 

Regional Security Center».  

30. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-292612/03.12.2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις για τις δαπάνες της 

ΑΡΙΑΔΝΗ A.E.E.Σ και του Γραφείου Συντονιστή Περιφερειακής Ασφάλειας (RSC).  

31. Τις υπ’αριθμ. Ο-81593/27.03.2020, Ο-83088/03.07.2020 και Ο-85354/11.12.2020 επιστολές 

της ΡΑΕ αναφορικά με πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις για το κόστος επένδυσης του έργου 

«Διασύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Ευβοίας» που αφορά 

στη χρονική περίοδο έως και το 2011.  

32. Το υπ’ αριθμ. Ι-292131/25.11.2020 έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Επικαιροποίηση 

στοιχείων σχετικά με τις πληρωμές Χρηστών του έργου «Διασύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος 

και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Ευβοίας». 

33. Το υπ’ αριθμ. Ι-293346/16.12.2020 (Αρ.ΔΑΔΥ/24049/16.12.2020) έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

με θέμα «Πιστοποίηση στοιχείων σχετικά με τις επενδύσεις του έργου “Διασύνδεση Ν.Μάκρη – 

Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας” για την περίοδο 2001-2011».  

34. Το Δελτίο Τύπου Δεκεμβρίου 2020 της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

και την έκθεσή του ΔΝΤ για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική (IMF World Economic 

Outlook October 2020). 

35. Τις Οικονομικές Καταστάσεις 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου 2019 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  

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

Προϋπολογισμού. 
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σκέφθηκε ως εξής: 

Α. Νομικά και πραγματικά δεδομένα 

Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 140 

του Νόμου (σχετικό 1), η ΡΑΕ αποφασίζει σύμφωνα με διαφανή κριτήρια τη μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό των Τιμολογίων Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων έξι (6) μήνες πριν από την 

έναρξη ισχύος τους, κατά τρόπο, ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην εισάγουν διακρίσεις, να 

αντικατοπτρίζουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και να επιτρέπουν την πραγματοποίηση 

των αναγκαίων επενδύσεων στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται με αποδοτικό 

τρόπο η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 140 του Νόμου (σχετικό 1), η ΡΑΕ 

εγκρίνει, ένα (1) μήνα πριν την έναρξη ισχύος τους, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών 

του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ, τα τιμολόγια σύνδεσης και χρήσης των εθνικών δικτύων τα οποία και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 340/2014 Απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 3) θεσπίστηκε μεθοδολογία 

υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, (εφεξής «Μεθοδολογία»), 

ως ενδιάμεσο βήμα για τον υπολογισμό των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 140 του Νόμου καθώς και στην ενότητα 9.1 του ΚΔΕΣΜΗΕ (σχετικό 2).  

Επειδή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Μεθοδολογίας, ο Διαχειριστής οφείλει να 

υποβάλει αναλυτικά στοιχεία για τις παραμέτρους του Απαιτούμενου Εσόδου (RR) κάθε έτους μέχρι 

την 30η Απριλίου του προηγούμενου έτους. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Μεθοδολογίας, το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) του 

Διαχειριστή για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου προκύπτει ως το άθροισμα των 

Λειτουργικών Δαπανών (Ο), των Αποσβέσεων (Dep) και της Απόδοσης (R) επί των 

απασχολούμενων κεφαλαίων του ΕΣΜΗΕ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της 

Μεθοδολογίας το προηγούμενο έτος από την έναρξη της Ρυθμιστικής Περιόδου. Σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στα  άρθρα 4 και 12 της Μεθοδολογίας, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του 

Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2018-2021 γίνονται σε πραγματικούς όρους με 

έτος αναφοράς το πρώτο έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου (2018) και για κάθε επόμενο έτος της 

Ρυθμιστικής Περιόδου γίνεται προσαρμογή, βάσει εκτιμώμενου πληθωρισμού. Βάσει του πλαισίου 

αυτού, με την υπ’ αριθμ. 235/2018 Απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 6), το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) 

του Διαχειριστή για το έτος 2021 εγκρίθηκε στο ποσό €285.895.000. 

Επειδή, το έργο διασύνδεσης «Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας 

Αττικής», που έχει  χαρακτηριστεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας (σχετικό16), υλοποιείται, ως εθνικό 

έργο, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο ΔΠΑ περιόδου 2019-2028 (απόφαση ΡΑΕ 1097/2019, ΦΕΚ 

Β΄1048/2020) από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, μέσω της θυγατρικής εταιρείας 

ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΑΔΝΗ 

INTERCONNECTION ΑΕΕΣ» (εφεξής «ΑΡΙΑΔΝΗ»), η οποία είχε συσταθεί βάσει του 

προγενέστερου καθεστώτος του εν λόγω έργου ως «Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος»/PCI του ειδικού 

πλαισίου που καθόρισε η ΡΑΕ με τις υπ’ αρ. 816/2018, 838/2018, 1190/2018 και 150/2019 

Αποφάσεις της (σχετικά 9, 10, 11 και 12), λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που είχαν ανακύψει. Η 

ΑΡΙΑΔΝΗ, ως 100% θυγατρική της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., λειτουργεί ως βραχίονας του Διαχειριστή για 

την κατασκευή και τη χρηματοδότηση του Έργου, υπό τις κατευθύνσεις του Διαχειριστή που 

σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο έχει και την αμεταβίβαστη αρμοδιότητα για την 

ανάπτυξη και διαχείριση του Συστήματος και οφείλει να κατευθύνει τη θυγατρική του εταιρεία 

«ΑΡΙΑΔΝΗ» ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εύθετη υλοποίηση του έργου, και κατά τρόπο που 

εξυπηρετεί βέλτιστα το συναφώς εγγενές δημόσιο συμφέρον. 

Επειδή, η ΡΑΕ στις 17 Ιουλίου 2019 έκανε αποδεκτή την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου 

Συντονιστή Περιφερειακής Ασφάλειας (RSC) και το κόστος ίδρυσης αυτού μέχρι το ανώτατο ποσό 

των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4 εκ.).  



 - 5 - 

Επειδή, η ΡΑΕ, σε συνέχεια της εισήγησης  του Διαχειριστή αναφορικά με τους κανόνες λογιστικού 

διαχωρισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων (σχετικό 17) ζήτησε την επικαιροποίηση αυτών βάσει 

συγκεκριμένων κατευθύνσεων (σχετικό 18). Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των 

κανόνων αυτών, ο Διαχειριστής, υποβάλλει απολογιστικά στοιχεία των εσόδων και  δαπανών για τις 

λοιπές δραστηριότητες και η ΡΑΕ προβαίνει σε σχετική εκτίμηση των δαπανών για αυτές τις 

δραστηριότητες για το έτος αναφοράς του υπό έγκριση Απαιτούμενου Εσόδου. Η εν λόγω όμως 

διαδικασία υποβολής εισήγησης εκ μέρους του Διαχειριστή κρίνεται απολύτως αναγκαίο να 

ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και σίγουρα εντός του 2021, προκειμένου να αξιολογηθεί 

από την Αρχή και να εγκριθούν οι κανόνες λογιστικού διαχωρισμού, βάσει των σχετικών  

προβλέψεων του ν.4001, άρθρο 141 και της Μεθοδολογίας.  

 

Β. Αναφορικά με το Απαιτούμενο Έσοδο (RR) του Διαχειριστή του 
ΕΣΜΗΕ για το έτος 2021 

Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 12 της Μεθοδολογίας (σχετικό 3), το Απαιτούμενο Έσοδο 

(RR) του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ υπολογίζεται, για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου, βάσει 

του εγκεκριμένου ανά έτος Επιτρεπόμενου Εσόδου (AR), καθώς και των απολογιστικών μεγεθών ή 

εκτιμήσεων των υπολοίπων παραμέτρων (Κ και Π1 έως και Π5). Ως εκ τούτου, το Απαιτούμενο 

Έσοδο (RR) του ΕΣΜΗΕ για το 2021 διαμορφώνεται βάσει των ακόλουθων παραδοχών για κάθε 

μια παράμετρο διακριτά:  

1. (AR) Επιτρεπόμενο Έσοδο : €285.895.000 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Μεθοδολογίας (σχετικό 3) και την Απόφαση ΡΑΕ 235/2018 

(σχετικό 6), το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR) του Διαχειριστή για το 2021 ορίστηκε στα €285.895.000, 

σε πραγματικούς όρους, λαμβάνοντας ως αποδεκτές τις παρακάτω τιμές των παραμέτρων: 

i. Λειτουργικές Δαπάνες: €79.066.000 

ii. Αποσβέσεις: €77.063.000 

iii. Αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ): €2.059.771.000.  

iv. Απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων (ΡΠΒ) του ΕΣΜΗΕ: 6,3%. 

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω ποσοστό απόδοσης έχει υπολογιστεί με βάση το φορολογικό 

συντελεστή 29%1 που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 235/2018 (σχετικό 

6). 

Επειδή, δεδομένου του αρνητικού πληθωρισμού2 για το έτος 2020 και της αβεβαιότητας λόγω των 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία γενικότερα (άρα και στην τάση του 

πληθωρισμού), όπως αυτή αποτυπώνεται και σε εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό από αξιόπιστες 

πηγές (ΔΝΤ) προ και μετά COVID για το 20213 κρίνεται εύλογο για το έτος 2021 να μην υπάρξει 

καμία μεταβολή του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου 2021 βάσει της Απόφασης 235/2018 σε 

σχέση με τον  πληθωρισμό.  

 

1 Σύμφωνα με το ν.4646/2020 (ΦΕΚ Α’ 201/12.12.2019), ο φορολογικός συντελεστής επί των κερδών 

για το έτος 2021 είναι 24%.  

2 Βάσει Δελτίου Τύπου ΕΛΣΤΑΤ Δεκεμβρίου 2020, «Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2019 

– Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 - Δεκεμβρίου 

2020, παρουσίασε μείωση 1,2% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 

δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2018 - Νοεμβρίου 2019 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2017 - Νοεμβρίου 

2018». 

3 Η εκτίμηση του IMF τον Νοέμβριο του 2019 για το έτος 2021 ήταν 1,3% και στα πλέον πρόσφατα 

διαθέσιμα στοιχεία, η ίδια εκτίμηση έχει μειωθεί σε 0,6%. 
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2. (Κ) Κόστος έργων ΕΣΜΗΕ που υλοποιούνται με χρηματοδότηση τρίτων: €0 

Επειδή, από τις Αποφάσεις ΡΑΕ υπ' αριθμ. 453/2015, 404/2016, 235/2018 και 100/2019 (σχετικά 

4, 5, 6 και 7) για την έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ έχουν εγκριθεί και ανακτηθεί 

μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος συνολικά 51.923.285 ευρώ για το κόστος του Έργου.   

Πέραν του ανωτέρου ποσού, ο Διαχειριστής ενημέρωσε την Αρχή (σχετικό 32) ότι έχουν εισπραχθεί 

από συνδεόμενους με το έργο Παραγωγούς 63.821.846,54€, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα 

της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το εν λόγω έργο σε 115.768.976,13€. Ο Διαχειριστής στην ίδια επιστολή 

(σχετικό 32) καταγράφει το συνολικό κόστος του έργου σε 108.549.079,14€, ποσό που περιλαμβάνει 

το συνολικό κόστος επένδυσης του έργου από την έναρξη του το 2001 (81.049.589,75€) και το ποσό 

της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων του (27.499.489,39€). 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο της επανεξέτασης των στοιχείων του κόστους του έργου «Σύνδεση Ν. 

Μάκρη-Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» ζήτησε από τον Διαχειριστή 

(σχετικά 31) να προσκομίσει επαρκή στοιχεία αναφορικά με το κόστος του έργου για την περίοδο 

2001-2011, τεκμηριώνοντας επαρκώς ότι αυτό το μέρος του κόστους της επένδυσης δεν έχει 

συμπεριληφθεί στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή την περίοδο εκείνη και δεν 

έχει ανακτηθεί ήδη από τους Χρήστες του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής σε απάντηση της τελευταίας 

επιστολής της Αρχής τον Δεκέμβριο του 2020 (σχετικό 31) πρότεινε την υποβολή των απαιτούμενων 

στοιχείων σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που ζητήθηκε από την Αρχή και συγκεκριμένα στο 

πλαίσιο της εξέτασης των στοιχείων για τη νέα Ρυθμιστική Περίοδο (σχετικό 33). 

Επειδή, η ΡΑΕ, έχοντας σαφώς αποτυπώσει την πρόθεση της Αρχής να μην προχωρήσει σε 

οριστικοποίηση του μεγέθους του τελικού κόστους του έργου πριν την υποβολή όλων των 

αναγκαίων στοιχείων που έχουν ζητηθεί από τον Μάρτιο του 2020 (σχετικό 31)4  και κάνοντας δεκτό 

το αίτημα του Διαχειριστή για προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων σε μεταγενέστερο χρόνο 

(σχετικό 33), με βάση την υπ’ αριθμ. 1650/2020 Απόφαση ΡΑΕ (σχετικό 8) ενέκρινε εκτίμηση της 

τιμής της Παραμέτρου Κ, ίση με €10εκ., μεταθέτοντας την οριστικοποίηση της τιμής της 

Παραμέτρου Κ σε μεταγενέστερη απόφαση έγκρισης του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ.  

Επειδή, τα ανωτέρω αναγκαία στοιχεία δεν υποβλήθηκαν μέχρι την έκδοση της παρούσας 

απόφασης, λαμβάνεται στην παρούσα απόφαση μηδενική τιμή για την εν λόγω παράμετρο Κ και 

μετατίθεται η προσαρμογή (εκκαθάριση) της παραμέτρου αυτής στην επόμενη Ρυθμιστική Περίοδο 

2021-2024, βάσει της οριστικοποίησης του κόστους του έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη-Πολυπόταμος 

και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» και τυχόν πρόσθετων εσόδων από συνδεόμενους 

Παραγωγούς. 

3. (Π1) Ποσό εκκαθάρισης λόγω υποανάκτησης - υπερανάκτησης του 
Απαιτούμενου Εσόδου: €142.810 

Επειδή, βάσει των στοιχείων που υπέβαλε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε για το έτος 2019 (σχετικό 19) προκύπτει 

υποανάκτηση εσόδου αξίας €142.810, ως διαφορά μεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο Διαχειριστής 

του ΕΣΜΗΕ από την εφαρμογή των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και του εγκεκριμένου 

Απαιτούμενου Εσόδου για το εν λόγω έτος, βάσει της σχετικής απόφασης ΡΑΕ (σχετικό 7). 

4. (Π2) Ποσό εκκαθάρισης λόγω αποκλίσεων ως προς τις επενδύσεις 
(αποσβέσεις και απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων):                         
-€6.141.261 

Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε απολογιστικά στοιχεία των επενδύσεων του έτους 2019 (σχετικό 

19), βάσει των οποίων προκύπτει ποσό €6.953,91χιλ το οποίο πρέπει να εκκαθαριστεί κατά τον 

 
4  Βάσει των υπολογισμών της Αρχής που βασίζεται σε στοιχεία που υπέβαλε ο Διαχειριστής του 

ΕΣΜΗΕ, η παράμετρος Κ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της επένδυσης πριν το 2011 ανέρχεται 

σε 26,9εκ.€. 
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υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του 2021 (κόστος αποσβέσεων και απόδοση επί των 

απασχολούμενων κεφαλαίων εκτιμώμενα για ένα εξάμηνο, λόγω μη υλοποιημένων επενδύσεων σε 

σχέση με τις αρχικά εγκεκριμένες επενδύσεις στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (σχετικό 6). 

Επειδή, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η ΡΑΕ αναφορικά με το ύψος των αποδεκτών 

απολογιστικών επενδύσεων προκύπτει επιπλέον ποσό €1.737χιλ (πέραν των €92.307χιλ που δίνει 

ως απολογισμό ο Διαχειριστής) το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί από τον απολογισμό επενδύσεων 2019. 

Το εν λόγω ποσό δεν αναγνωρίζεται στον απολογισμό των επενδύσεων, λόγω μη ένταξης στο 

εγκεκριμένο ΔΠΑ 2019-2028 και η επίπτωση  στο μέγεθος της παραμέτρου Π2 είναι €84,7χιλ. 

Επειδή, περαιτέρω διαπιστώθηκε λανθασμένος ο υπολογισμός από τον Διαχειριστή, αφού βάσει της 

Απόφασης ΡΑΕ 235/2018 όφειλε να λάβει υπόψη αξία εκτιμώμενων αποσβέσεων €66εκ για το έτος 

2019 που εκκαθαρίζεται και προκύπτει να έλαβε  στους υπολογισμούς του τιμή αποσβέσεων €85εκ, 

εκτίμηση που αφορά στο έτος 2020 και όχι στο 2019. Ως εκ τούτου, έγινε ο επανυπολογισμός  από 

την ΡΑΕ στις εκτιμήσεις του Διαχειριστή και βάσει αυτού  προκύπτει διαφορά προς όφελος του 

Διαχειριστή αξίας €897,37χιλ.  

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, η τελική τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου διαμορφώνεται 

συνολικά στα €6.141.261. 

5. (Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά Δικαιώματα και κόστος γραφείων 
δημοπρασιών για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εκχώρηση 
δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις Διασυνδέσεις του 
Ελληνικού Συστήματος με τις όμορες χώρες: -€66.179.594 

Επειδή, βάσει της υπ’ αριθ. 178/2021 Απόφασης ΡΑΕ (σχετικό 14), ποσό  €36.369.871,74 

χρησιμοποιείται για τη μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή για το έτος 2021. 

Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό 19), το ποσό των €317.478,18 που 

αφορά στο κόστος των γραφείων δημοπρασιών για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την 

εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις Διασυνδέσεις του Ελληνικού 

Συστήματος με τις όμορες χώρες, θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην παράμετρο Π3, αφαιρετικά των 

εσόδων από Διασυνδετικά Δικαιώματα, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία. 

Επειδή, βάσει της υπ’ αριθ. 1143/2019 Απόφασης ΡΑΕ (σχετικό 13) ποσό €30.267.634,18 που 

αφορά στα έσοδα από Διασυνδέσεις για το β ’εξάμηνο του 2019 χρησιμοποιείται για τη μείωση του 

Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή για το έτος 2021.  

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά τα ποσά των εσόδων από διασυνδετικά δικαιώματα που 

έχουν εγκριθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις 1143/2019 και 178/2021, η τιμή της συγκεκριμένης 

παραμέτρου διαμορφώνεται σε €66.179.594 και απομειώνει το Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 2021. 

6. (Π4) Έσοδα συμμετοχής στο Μηχανισμό Αντιστάθμισης μεταξύ Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ITC) για τη συνιστώσα χρήσης των υποδομών σε 
προηγούμενα έτη: €1.906.410 

Επειδή, βάσει των στοιχείων που υπέβαλε ο Διαχειριστής (σχετικό 22), ποσό €1.906.410, που 

αφορά στο εν λόγω έξοδο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 2019-2020 (το υπόλοιπο της χρήσης 

του 2019 που δεν είχε ληφθεί υπόψη στην 235/2018- Απόφαση ΡΑΕ μέχρι και 31.07.2018), 

λαμβάνεται υπ’ όψη για την εν λόγω παράμετρο.  

7. (Π5) Έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες: -€9.699.060 

Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε απολογιστικά στοιχεία για τις δαπάνες των λοιπών 

δραστηριοτήτων για το 2019. Βάσει των στοιχείων αυτών (σχετικό 19), το απολογιστικό μέγεθος 

για το 2019 υπολογίζεται σε €9.699.060 και ως εκ τούτου προκύπτει ποσό προς εκκαθάριση 
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(διαφορά σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό των €13.000.000 για το 2019 βάσει της υπ’ αριθ. 

100/18.01.19 Απόφασης ΡΑΕ (σχετικό 7)) αξίας €3.300.000. 

Επειδή, η ΡΑΕ για τα εν λόγω έσοδα, συνεκτιμώντας προηγούμενες αποφάσεις κατά το 2018 και 

2019, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των Κανόνων 

Λογιστικού Διαχωρισμού (σχετικό 18) και δεν έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο για τις νέες 

δραστηριότητες που αναπτύσσει ο Διαχειριστής, κυρίως μέσω θυγατρικής Grid Telecom, για τις 

οποίες δεν έχει αποσαφηνιστεί και εγκριθεί από την Αρχή το πλαίσιο, εκτίμησε για το 2021 το ποσό 

των €13.000.000 ως έσοδο από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του Διαχειριστή, βάσει της 

αντίστοιχης πρόβλεψης για το 2020. Ειδικότερα, όσον αφορά στη δραστηριότητα της Grid Telecom, 

σημειώνεται ότι οι εκκρεμότητες ως προς την υποβολή της τελικής εισήγησης για την έγκριση των 

Κανόνων Λογιστικού Διαχωρισμού, που επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση επιμέρους δαπανών 

(π.χ. ο καθορισμός του ύψους του τιμήματος για συντήρηση και επισκευή των Τμημάτων Οπτικών 

Ινών, λαμβανομένων υπόψη των ρητρών μη έγκαιρης αποκατάστασης της βλάβης), καθιστά 

δυσχερή την προϋπολογιστική εκτίμηση και την εκκαθάριση. 

Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω, η τιμή της συγκεκριμένης παραμέτρου διαμορφώνεται συνολικά 

στα €9.699.060. 

8. Ενσωμάτωση των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας ΑΡΙΑΔΝΗ 
INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ. €2.763.134 και του Γραφείου Συντονιστή 
Περιφερειακής Ασφάλειας (RSC) €2.909.506: €5.672.640 

Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε αίτημα (σχετικό 27) ώστε να συμπεριληφθούν στις λειτουργικές 

δαπάνες του:  

Α) δαπάνες για τη λειτουργία της ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΣΣ, αθροιστικά για το έτος 2020 (2.763.134€). Το 

ποσό των εν λόγω δαπανών επικαιροποιήθηκε σε σχέση με την αρχική εισήγηση του Διαχειριστή 

(σχετικά 27 και 26) και αφορά κυρίως σε κόστος μισθοδοσίας, κόστη παροχών Τρίτων (έξοδα 

τηλεπικοινωνιών, ενοίκια και λοιπές δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων που παρέχονται κυρίως 

από τον ΑΔΜΗΕ), καθώς και αμοιβές Τρίτων που αφορούν μεταξύ άλλων σε έξοδα για τη σύσταση 

της εταιρείας και για την προώθηση του έργου αυτής στις τοπικές κοινωνίες. 

Β) δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Συντονιστή Περιφερειακής Ασφάλειας 

(RSC) για το έτος 2021, €2.909.506. Οι εν λόγω δαπάνες (σχετικό 30) αφορούν σε έξοδα 

διαμόρφωσης του χώρου της έδρας στη Θεσσαλονίκη (€30.136) και σε έξοδα κατασκευής, 

εγκατάστασης και συντήρησης υποδομών και συστημάτων αναγκαίων για την ομαλή λειτουργία 

του Γραφείου (€2.879.370). Τα εν λόγω ποσά, εφόσον αφορούν σε επενδύσεις, θα πρέπει να 

τηρούνται διακριτά από το Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων του ΕΣΜΗΕ, να υποβληθούν αναλυτικά 

στην Αρχή κατά τον απολογισμό των επενδύσεων και να αφαιρεθούν από τις αντίστοιχες 

απολογιστικές αξίες του ΡΜΠ για το έτος 2021 αλλά και εφεξής, εφόσον αναγνωρίζονται ως εφάπαξ 

δαπάνες στην εν λόγω απόφαση. 

Επειδή, βάσει όλων των ανωτέρω στοιχείων, οι τιμές των παραμέτρων του Απαιτούμενου Εσόδου 

του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το 2020 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για το 2021 
 

ποσά σε €  

(AR) Επιτρεπόμενο Έσοδο  285.895.000 

(Κ) Κόστος Έργων με χρηματοδότηση τρίτων  0 
(Π1)Υποανάκτηση (+) / Υπερανάκτηση (-)  142.810 

(Π2) Εκκαθάριση αποσβέσεων και απόδοσης προηγούμενων 

ετών 
-6.141.261 

(Π3) Έσοδα από Διασυνδετικά Δικαιώματα  -66.179.594 

(Π4) Έσοδα συμμετοχής στον Μηχανισμό Αντιστάθμισης 

μεταξύ Διαχειριστών (ΙΤC) 
1.906.410 
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(Π5) Έσοδα από μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες  -9.699.060 
Λειτουργικές Δαπάνες ΑΡΙΑΔΝΗ / RSC 5.672.640 

Απαιτούμενο Έσοδο ΕΣΜΗΕ 2021(RR) 211.596.945 

 

Αποφασίζει : 

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

Κεφάλαιο 59 του ΚΔΕΣΜΗΕ, εγκρίνει το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2021, ποσό  €211.596.945. 

 

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

αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την δημοσίευση ή την 

κοινοποίηση της απόφασης. 

Αθήνα,11.02.2021 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 

 

 
 


