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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής.

2

Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 22/2017
(1)
Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση της 20 Ιανουαρίου 2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179, εφεξής νόμος), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 87 παρ. 1 έως και 3.
2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94) και ιδίως το άρθρο 6 της
υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 .
3. Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 129).
4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009).
5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286),
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313), όπως ισχύει.
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121),
όπως ισχύει.
8. Την αριθμ. Δ1/18887 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τη «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής
Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ Β΄ 1521/13.11.2001).
9. Την αριθμ. ΡΑΕ 0-63972/12-05-2016 επιστολή της
ΡΑΕ με θέμα «κατευθυντήριες οδηγίες για το λογιστικό
διαχωρισμό των εταιρειών φυσικού αερίου».
10. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-205363/11-04-2016 έγγραφο ΕΠΑ
Αττικής Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους
2015.
11. Την αριθμ. ΡΑΕ 0-64652/15-07-2016 επιστολή της
ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και υποβολή έκθεσης Υπολογισμού του WACC».
12. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-209053/02-08-2016 έγγραφο ΕΠΑ
Αττικής Α.Ε, με το οποίο υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ η έκθεση
του ορκωτή ελεγκτή-λογιστή και η μελέτη για το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC).
13. Την αριθμ. 332/2016 απόφαση της ΡΑΕ, με την
οποία εγκρίθηκαν οι κανόνες λογιστικού διαχωρισμού
των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής ΑΕ, ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 3763/
22.11.2016).
14. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής
Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων
διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής
Ελλάδας (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την αριθμ. 328/23.9.2016 απόφαση της ΡΑΕ
(ΦΕΚ Β΄ 3067/26.09.2016).
15. Την απόφαση αριθμ. ΡΑΕ 345/2016 «Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας
Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής» (ΦΕΚ Β΄ 3490/31.10.2016).
16. Το αριθμ. 270141860/31.10.2016 έγγραφο ΕΠΑ
Αττικής (ΡΑΕ I-213603/01.11.2016) (εμπιστευτικό).
17. Το αριθμ. 270141859/31.10.2016 έγγραφο ΕΠΑ
Αττικής (ΡΑΕ I-213604/01.11.2016) (εμπιστευτικό).
18. Το αριθμ. ΡΑΕ 0-65794/24.11.2016 έγγραφο ΡΑΕ
προς την ΕΠΑ Αττικής (εμπιστευτικό).
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19. Το αριθμ. 270143112/01.12.2016 έγγραφο ΕΠΑ
Αττικής (ΡΑΕ I-214867/02.12.2016) (εμπιστευτικό).
20. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-215649/21.12.2016 έγγραφο ΕΠΑ
Αττικής (εμπιστευτικό).
21. Την προκαταρτική (εμπιστευτικού χαρακτήρα)
αριθμ. αποφ. ΡΑΕ 590/2016 «Έγκριση Τιμολογίου Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής».
22. Το αριθμ. 180000126/11.01.2017 έγγραφο ΕΠΑ Αττικής με τίτλο «Τιμολόγιο Προμήθειας σε μη επιλέγοντες
Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής» (ΡΑΕ I-216282/13.01.2017)
(εμπιστευτικό).
23. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-216420/17.01.2017 έγγραφο ΕΠΑ
Αττικής (εμπιστευτικό).
24. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρθρ. 32 ν. 4001/2011).
25. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Α. Νομικό Πλαίσιο
1) Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους
1 έως και 3 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015), ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες
Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθμιζόμενων
Τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.
2. Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας:
(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας
της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτική
μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών και
των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα
χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας και αντανακλούν
το πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους
Πελάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεμένων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της
δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών
και το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ, (γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
(δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ
των διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και μη Επιλεγόντων Πελατών,
ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής κατά τις διατάξεις
του άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την
παροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς.
3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη:
(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά
το αμέσως προηγούμενο έτος,
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(β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έτος,
(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ.
2) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
1(γ) του άρθρου 25 του ν. 3428/2005, ως ίσχυε πριν από
τη θέση σε ισχύ του ν. 4001/2011, «Επιλέγοντες Πελάτες, εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 24 του
ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄), είναι και οι ακόλουθοι: ...
(γ) Από την 15.11.2008, οι Ε.ΠΑ. που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 21 για την προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής
ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από
την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., και έως
τη λήξη κάθε σύμβασης. Από τη λήξη των συμβάσεων
αυτών, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 21, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε
ποσότητα φυσικού αερίου».
3) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82,
παρ. 1(γ) του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από
το ν. 4336/2015 και το ν. 4337/2015, και ισχύει, ως προς
τους Επιλέγοντες Πελάτες και ειδικότερα για τις εταιρείες
ΕΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα:
«1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:...
(γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν εν δυνάμει των
διατάξεων του ν. 2364/1995 και ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 21 ν. 3428/2005, πριν από το νομικό διαχωρισμό
που περιγράφεται στο άρθρο 8(f, καθίστανται Επιλέγοντες
Πελάτες: (αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η
οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα,
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3528/2005, σύμβαση καθεμίας ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης
και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου, (ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού
Αερίου που προορίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου».
4) Επειδή, στο άρθρο 80Α του ν. 4001/2011 ορίζεται
ότι: «3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάμενες ΕΠΑ
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να
προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της
δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από τις λοιπές
δραστηριότητες τους, με την εισφορά κατά τη διακριτική
τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου Διανομής
είτε του κλάδου Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά
το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920.
Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προμήθειας η
επωνυμία των υφιστάμενων ΕΠΑ μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και οι υφιστάμενες ΕΠΑ θα μετονομασθούν σε Εταιρείες Διανομής Αερίου. Οι υφιστάμενες
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας μπορεί να εισφέρουν
από κοινού τον κλάδο Διανομής ή Προμήθειας καθεμιάς
από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης μίας κοινής ΕΔΑ ή
νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ’
αναλογία της εισφοράς τους.
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[...]6. Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ της παρ. 3 υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα
εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες
σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας εταιρείας που
αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα
δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απολαμβάνουν τα
φορολογικά προνόμια και ατέλειες που είχαν θεσπιστεί
υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή ...».
Β. Σκεπτικό έγκρισης τιμολογίων προμήθειας
5) Επειδή η ΡΑΕ με την αριθμ 590/21.12.2016 απόφαση της με τίτλο «Έγκριση Τιμολογίου Προμήθειας σε μη
Επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Αττικής» αποφάσισε την
έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων που διαμορφώνουν το περιθώριο προμήθειας για την προμήθεια σε
Μη Επιλέγοντες Πελάτες από την ΕΠΑ Αττικής για το
έτος 2017:
• Λειτουργικά Κόστη [.. .διαγράφεται σκοπίμως...] ευρώ
ανά MWh
• Καθαρό Μέσο Περιθώριο Κέρδους [...διαγράφεται
σκοπίμως...] ευρώ ανά MWh
6) Επειδή πλέον των ανωτέρω, κρίνεται εύλογο να
ληφθούν υπόψη στοιχεία κόστους που αφορούν σε
φορολογία εισοδήματος, κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές δαπάνες και χρηματοοικονομικές δαπάνες, ήτοι
σε ανελαστικά στοιχεία κόστους για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης προμήθειας φυσικού αερίου
στο σύνολο των μη επιλεγόντων Πελατών στην περιοχή
της Αττικής.
7) Επειδή η ΕΠΑ Αττικής, υπό την ιδιότητα της ως προμηθευτής των μη επιλεγόντων Πελατών που συνδέονται
στο Δίκτυο Διανομής της Αττικής κατά το έτος 2017, με
το σχετικό αριθμ. 22 έγγραφο, υπέβαλε προς έγκριση
στη ΡΑΕ τιμολόγια προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες.
8) Επειδή η ΕΠΑ Αττικής έχει ταξινομήσει τους καταναλωτές σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με την ετήσια κατανάλωση τους, ήτοι σε πελάτες b2c (με ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 1.100 MWh/έτος) και σε πελάτες b2b
(με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 1.100 MWh/
έτος). Εντός των ως άνω κατηγοριών διακρίνονται πέντε
τιμολόγια, ως ακολούθως:
Α. Τομέας b2c (Κατανάλωση μικρότερη από 1.100
MWh ανά έτος)
• Οικιακό «Ο»
• Επαγγελματικό «Ε»
• Μικρό Βιομηχανικό «Β»
Β. Τομέας b2b (Κατανάλωση μεγαλύτερη από 1.100
MWh ανά έτος)
• Μεγάλο Εμπορικό «ΜΕ»
• Μεγάλο Βιομηχανικό «MB»
9) Επειδή η ΡΑΕ αναγνωρίζει ως ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τη διαμόρφωση των τιμολογίων προμήθειας
σε μη επιλέγοντες Πελάτες για το έτος 2017 μια μεθοδολογία «cost - plus», που να βασίζεται στην ανάκτηση του
κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου,
με τις οποίες επιβαρύνεται η εταιρεία ως Προμηθευτής
μη επιλεγόντων Πελατών, καθώς και ένα εύλογο μικτό
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περιθώριο προμήθειας, ανά συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία, πλέον ΕΦΚ, λοιπών τελών και ΦΠΑ, ως
ακολούθως:
Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας
Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά
τέλη + ΦΠΑ
Τα λοιπά τέλη περιλαμβάνουν το ΔΕΤΕ, το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού και το τέλος υπέρ ΡΑΕ.
10) Επειδή, ειδικότερα, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη, ως αντανακλούσα αληθώς το πραγματικό κόστος Προμήθειας
φυσικού αερίου που αφορά συγκεκριμένα σε μη επιλέγοντες Πελάτες, τη λήψη υπόψη στον καθορισμό των
Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων Προμήθειας του πραγματικού
κόστους Προμήθειας της ΕΠΑ Αττικής για την προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες Πελάτες από
όλες τις πηγές προμήθειας αερίου που η ίδια χρησιμοποιεί. Σημειώνεται συναφώς ότι το κόστος προμήθειας
φυσικού αερίου μεταβάλλεται ανά μήνα λαμβάνοντας
ιδίως υπόψη τη διακύμανση των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
διαμόρφωσης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου.
Περαιτέρω, η ΡΑΕ αναγνωρίζει την ύπαρξη επιπλέον επιβάρυνσης στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μη
επιλεγόντων Πελατών για το έτος 2017, προερχόμενη
εκ της αυξημένης τιμολόγησης της ΕΠΑ Αττικής από τη
ΔΕΠΑ εξαιτίας της διαιτητικής απόφασης μεταξύ της
τελευταίας και της Botas, και δη σε ποσοστό [.. .διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του εν λόγω τιμολογίου
της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ΕΠΑ Αττικής για το έτος 2015 και
σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...} επί της αξίας του
έτερου τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ΕΠΑ Αττικής
για το έτος 2014.
11) Επειδή σε ότι αφορά τις χρεώσεις μεταφοράς και
διανομής φυσικού αερίου, σύμφωνα με την πρόταση
της ΕΠΑ Αττικής, η χρέωση μεταφοράς και η χρέωση
διανομής θα εμφανίζονται διακριτά στον καταναλωτή
μέσω του λογαριασμού του καθότι από την 2α Ιανουαρίου 2017 έχει επέλθει και ο νομικός διαχωρισμός των
δραστηριοτήτων Διανομής. Ως εκ τούτου η ΡΑΕ κρίνει
εύλογη την πρόταση αυτή και άρα αναγκαία τη διακριτή καταγραφή των χρεώσεων διανομής και μεταφοράς
Φυσικού Αερίου.
12) Επειδή, περαιτέρω για το μικτό περιθώριο προμήθειας, η ΡΑΕ κατά την εξέταση των παραμέτρων που
προτείνει η ΕΠΑ Αττικής (ως εταιρεία προμήθειας πλέον το έτος 2017) έλαβε υπόψη της στοιχεία σχετικά με
τα αποτελέσματα χρήσης της ενοποιημένης εταιρείας
διανομής και προμήθειας για το έτος 2015. Σύμφωνα
με τα στοιχεία αυτά, μετά την εφαρμογή των κανόνων
του λογιστικού διαχωρισμού που εγκρίθηκαν από τη
ΡΑΕ με την αριθμ. 332/2016 απόφαση στις οικονομικές
καταστάσεις της ενοποιημένης ΕΠΑ Αττικής για το έτος
2015, και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη απόδοση
για τη Βασική Δραστηριότητα της Διανομής, ήτοι WACC
9,23%, προκύπτει ότι για την Δραστηριότητα της Προμήθειας αντιστοιχούσε ζημιά για το έτος 2015.
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13) Επειδή η ΡΑΕ θεωρεί ότι η εταιρεία που προμηθεύει
το σύνολο των μη επιλεγόντων Πελατών στην περιοχή
της Αττικής είναι εύλογο να έχει θετικά αποτελέσματα
χρήσης. Εντούτοις, η ΕΠΑ Αττικής κατέχει δεσπόζουσα
θέση στη λιανική αγορά της περιοχής της με αποκλειστική πρόσβαση σε μη επιλέγοντες οικιακούς Πελάτες, οι
οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα μέσα στο έτος 2017 να επιλέξουν Προμηθευτή. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι τα σενάρια μικτού
περιθωρίου κέρδους που εισηγήθηκε η ΕΠΑ Αττικής για
το έτος 2017 οδηγούν σε υπέρμετρες αυξήσεις του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας σε σχέση με αυτό του
έτους 2016, και αντίστοιχα ceteris paribus σε αυξήσεις
στην τελική τιμή του φυσικού αερίου που θα πληρώσουν
οι μη επιλέγοντες Πελάτες στην περιοχή της Αττικής και
ιδίως οι οικιακοί μη επιλέγοντες πελάτες,.
14) Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
για την εποπτεία της εγχώριας αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου και την προστασία των καταναλωτών, εφαρμόζει, ως προς τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες, τα
κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται
με ισόρροπο τρόπο η προστασία των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των
τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από
αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζει:
1. Την έγκριση της μεθοδολογίας διαμόρφωσης Τιμολογίων Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες από 1η
Ιανουαρίου 2017 ως ακολούθως:
Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας
Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά
τέλη + ΦΠΑ
2. Τη διακριτή καταγραφή στα Τιμολόγια Προμήθειας
σε μη Επιλέγοντες Πελάτες των χρεώσεων διανομής και
μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 87 παρ. 2 περ. (ε) ν. 4001/2011.
3. Την έγκριση μέσου μικτού περιθωρίου κέρδους για
την ΕΠΑ Αττικής από την προμήθεια φυσικού αερίου σε
μη επιλέγοντες Πελάτες που ανέρχεται σε [.. .διαγράφεται
σκοπίμως...] €/MWh.
4. Την έγκριση μικτού περιθωρίου κέρδους ανά τιμολογιακή κατηγορία μη επιλεγόντων Πελατών σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα:
Κατηγορία τιμολογίου
€/MWh
Οικιακό
[...διαγράφεται
σκοπίμως...]
Επαγγελματικό/Βιομηχανικό
(<1,1 GWh/y)
Μεγάλο Εμπορικό (>1,1 GWh/y)
Μεγάλο Βιομηχανικό (>1,1 GWh/y) 1η κλίμακα
Μεγάλο Βιομηχανικό (>1,1 GWh/y) 2η κλίμακα
5. Να αναγνωρίσει την ύπαρξη επιπλέον επιβάρυνσης
στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μη επιλεγόντων
Πελατών για το έτος 2017, προερχόμενη εκ της αυξημένης τιμολόγησης της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ εξαιτίας
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της διαιτητικής απόφασης μεταξύ της τελευταίας και της
Botas, και δη σε ποσοστό [.. .διαγράφεται σκοπίμως...] επί
της αξίας του εν λόγω τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την
ΕΠΑ Αττικής για το έτος 2015 και σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του έτερου τιμολογίου
της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ΕΠΑ Αττικής για το έτος 2014.
6. Την ανάρτηση του καταλόγου τιμολογίων προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες που ισχύουν κάθε μήνα
του Έτους 2017 στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής.
7. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά το μέρος αυτής που δεν
περιέχει εμπορικά απόρρητα.
Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4001/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 23/2017
(2)
Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση της 20 Ιανουαρίου 2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179, εφεξής νόμος), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 87 παρ. 1 έως και 3.
2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94) και ιδίως το άρθρο 8 της
υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 .
3. Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 129).
4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» (EEL 211/14.8.2009).
5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286),
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 313), όπως ισχύει.

Τεύχος Β’ 498/20.02.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 121),
όπως ισχύει.
8. Την αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11819/2000 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης για τη Χορήγηση άδειας διανομής
στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλονίκης
(ΦΕΚ Β΄ 1086/31.08.2000).
9. Την αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11818/2000 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδεια διανομής στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας
(ΦΕΚ Β΄ 1087/31.08.2000).
10. Την αριθμ. ΡΑΕ 0-63972/12-05-2016 επιστολή της
ΡΑΕ με θέμα «κατευθυντήριες οδηγίες για το λογιστικό
διαχωρισμό των εταιρειών φυσικού αερίου».
11. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-205344/08-04-2016 έγγραφο των
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε, με το
οποίο υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ οι λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015.
12. Την αριθμ. ΡΑΕ 0-64652/15-07-2016 επιστολή της
ΡΑΕ με θέμα «Έλεγχος λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων 2015 και υποβολή έκθεσης Υπολογισμού του WACC».
13. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-209198/05-08-2016 έγγραφο των
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Θεσσαλίας Α.Ε, με το οποίο
υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ οι διαχωρισμένες οικονομικές
καταστάσεις του έτους 2015, συνοδευόμενες από την
έκθεση του ορκωτή ελεγκτή-λογιστή και τη μελέτη για
το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC).
14. Την αριθμ. 332/2016 απόφαση της ΡΑΕ, με την
οποία εγκρίθηκαν οι κανόνες λογιστικού διαχωρισμού
των εταιρειών ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.,
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (ΦΕΚ Β΄
3763/22.11.2016).
15. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής
Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων
διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής
Ελλάδας (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την αριθμ. 328/23-9-2016 απόφαση της ΡΑΕ
(ΦΕΚ Β΄ 3067/26.09.2016).
16. Τις αποφάσεις αριθμ. ΡΑΕ 346/2016 και ΡΑΕ 347/
2016 σχετικά με την Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας αντίστοιχα (ΦΕΚ Β΄3490/31.10.2016 και
ΦΕΚ Β΄ 3537/03.11.2016 αντίστοιχα).
17. Το αριθμ. 52430/06.12.2016 έγγραφο των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε (ΡΑΕ 1-215001/
07.12.2016) (εμπιστευτικό).
18. Το αριθμ. 52524/2016/13.12.2016 έγγραφο των
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (ΡΑΕ
1-215368/14.12.2016) (εμπιστευτικό).
19. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-214226/16.11.2016 έγγραφο των
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (εμπιστευτικό).
20. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-215561/20.12.2016 έγγραφο των
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. (εμπιστευτικό).
21. Την προκαταρτική (εμπιστευτικού χαρακτήρα)
αριθμ. αποφ. ΡΑΕ 591/2016 «Έγκριση Τιμολογίου Προ-
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μήθειας σε μη Επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας».
22. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-216233/12.01.2017 έγγραφο ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας με τίτλο «Νέα Υποβολή Δήλωση Τιμολογίων 2017» (εμπιστευτικό).
23. Το αριθμ. ΡΑΕ 1-216421/17.01.2017 έγγραφο ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (εμπιστευτικό).
24. Το γεγονός ότι οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρθρ. 32 ν. 4001/2011).
25. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Α. Νομικό πλαίσιο
1) Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους
1 έως και 3 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015), ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες
Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθμιζόμενων
Τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.
2. Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας:
(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας
της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτική
μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών και
των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα
χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας και αντανακλούν
το πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους
Πελάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεμένων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της
δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών
και το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ,
(γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,
(δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ
των διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και μη Επιλεγόντων Πελατών,
ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής κατά τις διατάξεις
του άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την
παροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς.
3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη:
(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά
το αμέσως προηγούμενο έτος,
(β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έτος,
(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ.
2) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
1(γ) του άρθρου 25 του ν. 3428/2005, ως ίσχυε πριν από
τη θέση σε ισχύ του ν. 4001/2011, «Επιλέγοντες Πελά-
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τες, εκτός από τους αναφερόμενους στο άρθρο 24 του
ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄), είναι και οι ακόλουθοι: ...
(γ) Από την 15.11.2008, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 21 για την προμήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής
ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από
την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμβαση, καθεμιάς Ε.Π.Α. με τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., και έως
τη λήξη κάθε σύμβασης. Από τη λήξη των συμβάσεων
αυτών, οι Ε.Π.Α. που ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 21, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες, για κάθε
ποσότητα φυσικού αερίου».
3) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82,
παρ. 1(γ) του ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από
το ν. 4336/2015 και το ν. 4337/2015, και ισχύει, ως προς
τους Επιλέγοντες Πελάτες και ειδικότερα για τις εταιρείες
ΕΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα:
«1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:...
(γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν εν δυνάμει των
διατάξεων του ν. 2364/1995 και ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 21 ν. 3428/2005, πριν από το νομικό διαχωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται
Επιλέγοντες Πελάτες: (αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής
ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από
την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3528/2005,
σύμβαση καθεμίας ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη
κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου, (ββ) όσο και
για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται για
την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται
Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου».
4) Επειδή, στο άρθρο 80Α του ν. 4001/2011 ορίζεται
ότι: «3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάμενες ΕΠΑ
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να
προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της
δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από τις λοιπές
δραστηριότητες τους, με την εισφορά κατά τη διακριτική
τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου Διανομής
είτε του κλάδου Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά
το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920.
Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προμήθειας η
επωνυμία των υφιστάμενων ΕΠΑ μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και οι υφιστάμενες ΕΠΑ θα μετονομασθούν σε Εταιρείες Διανομής Αερίου. Οι υφιστάμενες
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας μπορεί να εισφέρουν
από κοινού τον κλάδο Διανομής ή Προμήθειας καθεμιάς
από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης μίας κοινής ΕΔΑ ή
νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ’
αναλογία της εισφοράς τους. [,..]6. Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ
της παρ. 3 υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου
γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της κατά περίπτωση
εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο
κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης των
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παγίων, και απολαμβάνουν τα φορολογικά προνόμια
και ατέλειες που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας
τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται
με καθολική διαδοχή...».
Β. Σκεπτικό έγκρισης τιμολογίων προμήθειας
5) Επειδή η ΡΑΕ με την αριθμ 591/21.12.2016 απόφαση
της με τίτλο «Έγκριση Τιμολογίου Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας»
αποφάσισε την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων
που διαμορφώνουν το περιθώριο προμήθειας για την
προμήθεια σε μη επιλέγοντες Πελάτες από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας για το έτος 2017:
• Λειτουργικά Κόστη [...διαγράφεται σκοπίμως...] ευρώ
ανά MWh
• Καθαρό Μέσο Περιθώριο Κέρδους [...διαγράφεται
σκοπίμως...] ευρώ ανά MWh
6) Επειδή πλέον των ανωτέρω κρίνεται εύλογο να
ληφθούν υπόψη στοιχεία κόστους που αφορούν σε
φορολογία εισοδήματος, κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές δαπάνες και χρηματοοικονομικές δαπάνες, ήτοι
σε ανελαστικά στοιχεία κόστους για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης προμήθειας φυσικού αερίου
στο σύνολο των μη επιλεγόντων πελατών στις περιοχές
της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας.
7) Επειδή η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, υπό την
ιδιότητα της ως προμηθευτής των μη επιλεγόντων Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας κατά το έτος 2017, με το
σχετικά αριθμ. 22 έγγραφο, υπέβαλε προς έγκριση στη
ΡΑΕ τιμολόγια προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες.
8) Επειδή η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας έχει ταξινομήσει τους καταναλωτές σε πέντε κατηγορίες σύμφωνα με τη χρήση και την ετήσια κατανάλωση τους και
αντίστοιχα έχει προτείνει τις ακόλουθες τιμολογιακές
κατηγορίες:
• Κατηγορία Τ1 (χρήση κουζίνας και ζεστό νερό) έως
7,18 MWh/ έτος
• Κατηγορία Τ2 (αυτόνομη θέρμανση, κουζίνα και
ζεστό νερό, και μικρή εμπορική χρήση) από 7,18 έως
33,145 MWh/έτος
• Κατηγορία Τ3, Τ3Β (κεντρική θέρμανση, ζεστό νερό,
τεχνολογική δραστηριότητα) από 33,145 MWh έως 2,2
GWh/έτος
• Κατηγορία T3C (συμπαραγωγή από 2,2 GWh/έτος)
• Κατηγορία T3D (κλιματισμός/ψύξη)
9) Επειδή η ΡΑΕ αναγνωρίζει ως ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τη διαμόρφωση των τιμολογίων προμήθειας
σε μη επιλέγοντες Πελάτες για το έτος 2017 μια μεθοδολογία «cost - plus», που να βασίζεται στην ανάκτηση του
κόστους προμήθειας φυσικού αερίου, των ρυθμιζόμενων
χρεώσεων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, με
τις οποίες επιβαρύνεται η εταιρεία ως Προμηθευτής μη
επιλεγόντων Πελατών, καθώς και ένα εύλογο μικτό περιθώριο προμήθειας, ανά συγκεκριμένη τιμολογιακή κατηγορία, πλέον ΕΦΚ, λοιπών τελών και ΦΠΑ, ως ακολούθως:
Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας
Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά
τέλη + ΦΠΑ
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Τα λοιπά τέλη περιλαμβάνουν το ΔΕΤΕ, το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού και το τέλος υπέρ ΡΑΕ.
10) Επειδή, ειδικότερα, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη, ως αντανακλούσα αληθώς το πραγματικό κόστος Προμήθειας
φυσικού αερίου που αφορά συγκεκριμένα σε μη επιλέγοντες Πελάτες, τη λήψη υπόψη στον καθορισμό των
Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων Προμήθειας του πραγματικού
κόστους Προμήθειας της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας
για την προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες
Πελάτες από όλες τις πηγές προμήθειας αερίου που η
ίδια χρησιμοποιεί. Σημειώνεται συναφώς ότι το κόστος
προμήθειας φυσικού αερίου μεταβάλλεται ανά μήνα
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη διακύμανση των διεθνών
τιμών πετρελαιοειδών, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου. Περαιτέρω, η ΡΑΕ αναγνωρίζει την
ύπαρξη επιπλέον επιβάρυνσης στο κόστος προμήθειας
φυσικού αερίου μη επιλεγόντων Πελατών για το έτος
2017, προερχόμενη εκ της αυξημένης τιμολόγησης της
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας από τη ΔΕΠΑ εξαιτίας
της διαιτητικής απόφασης μεταξύ της τελευταίας και της
Botas, και δη σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί
της αξίας του εν λόγω τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας για το έτος 2015 και σε
ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί της αξίας του
έτερου τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την εταιρεία για
το έτος 2014.
11) Επειδή σε ότι αφορά τις χρεώσεις μεταφοράς και
διανομής φυσικού αερίου, σύμφωνα με την πρόταση της
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, η χρέωση μεταφοράς
και η χρέωση διανομής θα εμφανίζονται διακριτά στον
καταναλωτή μέσω του λογαριασμού του καθότι από την
30η Δεκεμβρίου 2016 έχει επέλθει και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής. Ως εκ τούτου η
ΡΑΕ κρίνει εύλογη την πρόταση αυτή και άρα αναγκαία
τη διακριτή καταγραφή των χρεώσεων διανομής και μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
12) Επειδή, περαιτέρω για το μικτό περιθώριο προμήθειας, η ΡΑΕ κατά την εξέταση των παραμέτρων που
προτείνει η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ως εταιρεία
προμήθειας πλέον το έτος 2017) έλαβε υπόψη της στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα χρήσης των ενοποιημένων εταιρειών διανομής και προμήθειας (ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και ΕΠΑ Θεσσαλίας για το έτος 2015. Σύμφωνα
με τα στοιχεία αυτά, μετά την εφαρμογή των κανόνων
του λογιστικού διαχωρισμού που εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ
με την αριθμ. 332/2016 απόφαση στις οικονομικές καταστάσεις των ενοποιημένων εταιρειών ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας για το έτος 2015, και λαμβάνοντας υπόψη
την εγκεκριμένη απόδοση για τη Βασική Δραστηριότητα
της Διανομής, ήτοι WACC 9,23%, προκύπτει ότι για την
Δραστηριότητα της Προμήθειας αντιστοιχούσε κέρδος
για το έτος 2015 και στις δύο περιοχές.
13) Επειδή η ΡΑΕ θεωρεί ότι η εταιρεία που προμηθεύει
το σύνολο των μη επιλεγόντων Πελατών στις περιοχές
της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας είναι εύλογο να έχει θετικά αποτελέσματα χρήσης. Εντούτοις, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας κατέχει δεσπόζουσα θέση στη λιανική
αγορά των περιοχών της με αποκλειστική πρόσβαση σε
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μη επιλέγοντες οικιακούς Πελάτες, οι οποίοι δεν έχουν
το δικαίωμα μέσα στο έτος 2017 να επιλέξουν Προμηθευτή. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι το μικτό περιθώριο κέρδους που
εισηγήθηκε η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας δύναται να
οδηγήσει σε υπέρμετρες αυξήσεις του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας σε σχέση με αυτό της ενοποιημένης
εταιρείας για το έτος 2016, και αντίστοιχα ceteris paribus
σε αυξήσεις στην τιμή φυσικού αερίου που θα πληρώσουν οι μη επιλέγοντες πελάτες στις περιοχές αυτές και
ιδίως οι οικιακοί μη επιλέγοντες πελάτες.
14) Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
για την εποπτεία της εγχώριας αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου και την προστασία των καταναλωτών, εφαρμόζει, ως προς τις μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες, τα
κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται
με ισόρροπο τρόπο η προστασία των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των
τιμολογίων, έτσι ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από
αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζει:
1. Την έγκριση της μεθοδολογίας διαμόρφωσης Τιμολογίων Προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες από 1η
Ιανουαρίου 2017 ως ακολούθως:
Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος Προμήθειας
Φυσικού Αερίου + Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής + Μικτό Περιθώριο Προμήθειας + ΕΦΚ + Λοιπά
τέλη + ΦΠΑ
2. Τη διακριτή καταγραφή στα Τιμολόγια Προμήθειας
σε μη επιλέγοντες Πελάτες των χρεώσεων διανομής και
μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 87 παρ. 2 περ. (ε) ν. 4001/2011.
3. Την έγκριση μέσου μικτού περιθωρίου κέρδους για
την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από την προμήθεια φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες Πελάτες που
ανέρχεται σε [... διαγράφεται σκοπίμως... ] €/MWh.
4. Την έγκριση μικτού περιθωρίου κέρδους, ανά τιμολογιακή κατηγορία, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Κατηγορία
τιμολογίου
Τ1

Πάγιο
Κυμαινόμενο
Περιθώριο
Περιθώριο
Κέρδους
Κέρδους
(€/ημέρα/
(€/MWh)
πελάτη)
[... διαγράφεται σκοπίμως...]

Μικτό
περιθώριο
κέρδους
€/MWh

Τ2
Τ3
T3C
T3D
5. Να αναγνωρίσει την ύπαρξη επιπλέον επιβάρυνσης
στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου μη επιλεγόντων
Πελατών για το έτος 2017, προερχόμενη εκ της αυξημένης τιμολόγησης της εταιρείας από τη ΔΕΠΑ εξαιτίας
της διαιτητικής απόφασης μεταξύ της τελευταίας και της
Botas, και δη σε ποσοστό [...διαγράφεται σκοπίμως...] επί
της αξίας του εν λόγω τιμολογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την
εταιρεία για το έτος 2015 και σε ποσοστό [...διαγράφε-
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ται σκοπίμως...] επί της αξίας του έτερου τιμολογίου της
ΔΕΠΑ ΑΕ. προς την εταιρεία για το έτος 2014.
6. Την ανάρτηση του καταλόγου τιμολογίων προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες που ισχύουν κάθε μήνα
του Έτους 2017 στην ιστοσελίδα των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας.
7. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά το μέρος αυτής που δεν
περιέχει εμπορικά απόρρητα.
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Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4001/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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