Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014

Έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του εισοδήματος συμφόρησης
Εισαγωγή
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1228/2003, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) οφείλει να δημοσιεύει σε ετήσια
βάση και έως τις 31 Ιουλίου έκθεση στην οποία καταγράφεται το ποσό εισοδήματος
συμφόρησης που συγκεντρώθηκε στο δωδεκάμηνο διάστημα έως τις 30 Ιουνίου του ίδιου
έτους καθώς και τη χρήση του.
2. Τυχόν έσοδα από τον επιμερισμό διασύνδεσης χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους
σκοπούς:
α. Για να εξασφαλίζεται η πραγματική διαθεσιμότητα της κατανεμημένης δυναμικότητας
ή/και
β. Για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης μέσω επενδύσεων
στο δίκτυο, ιδίως με νέες γραμμές διασύνδεσης.
Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους σκοπούς των
ανωτέρω στοιχείων α) ή/και β), μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την επιφύλαξη
έγκρισης από τη ΡΑΕ, μέχρις ανωτάτου ποσού, ως έσοδα τα οποία πρέπει να λαμβάνει
υπόψη της η ΡΑΕ όταν εγκρίνει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τιμολογίων για το
δίκτυο ή/και τον καθορισμό τιμολογίων δικτύου.
Το υπόλοιπο των εσόδων εγγράφεται σε χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού μέχρις
ότου μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς των ανωτέρω στοιχείων α) ή/και β). Ο
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) ενημερώνεται για την
έγκριση της ΡΑΕ που αναφέρεται στη δεύτερη υποπαράγραφο.
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, Βουλγαρίας και
Τουρκίας που πραγματοποιείται μέσω ετήσιων, μηνιαίων και ημερήσιων δημοπρασιών.
Ειδικότερα, η εταιρία “Capacity Allocation Service Company” (CASC1) 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 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, την ΠΓΔΜ και την
Τουρκία, ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό του 50% της δυναμικότητας, ενώ
το υπόλοιπο ήμισυ κατανέμεται μέσω δημοπρασιών που διενεργούν οι όμοροι
διαχειριστές, δηλαδή οι OST, MEPSO and TEIAS. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί
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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 εισοδήματα ανά σύνορο
για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Το εισόδημα συμφόρησης που συγκεντρώθηκε από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και τον
Ιούνιο του 2014 αντιστοιχεί σε 24.5 εκατ. €, και είναι μειωμένο κατά 19.5% σε σχέση με το
εισόδημα που συγκεντρώθηκε μεταξύ του Ιουλίου 2012 και του Ιουνίου 2013.
5. Από την ανάλυση του εισοδήματος προκύπτει ότι ένα ποσοστό 71.7% προέρχεται από
δημοπρασίες που αφορούν προϊόντα εισαγωγών και μόνο ένα ποσοστό 28.3% από
προϊόντα εξαγωγών. Η ανάλυση ανά σύνορο δείχνει ότι το 34.2% του συνολικού
εισοδήματος προέρχεται από τις δημοπρασίες καταμερισμού δυναμικότητας στη
διασύνδεση Ελλάδας και Βουλγαρίας, το 22.8% από τις δημοπρασίες μεταξύ Ελλάδας και
ΠΓΔΜ, το 20.1% από τις δημοπρασίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μόνο ένα ποσοστό
11.3% του εισοδήματος προέρχεται από τις δημοπρασίες μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.
Εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι το καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας δεν ήταν σε
λειτουργία λόγω τεχνικών προβλημάτων από τον Ιανουάριο 2014 και αναμένεται να τεθεί
σε λειτουργία τον Ιούλιο 2014.
Εισόδημα Συμφόρησης ανά σύνορο €
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Διαχείριση εισοδήματος συμφόρησης
6. Με την από 24.5.2012 υπ’ αριθμ. 434 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 δικτύου, το ποσό των € 30.000.000.
7. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Άρθρο 178 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
Μεταφοράς, παράγραφοι 2 και 4:
“2. Στον Λογαριασμό Λ-ΙΓ για την Κατανομή Ικανότητας Μεταφοράς των
Διασυνδέσεων εγγράφονται ως έσοδα το τίμημα που καταβάλλουν Συμμετέχοντες για
τη δέσμευση ικανότητας μεταφοράς στις διασυνδέσεις.
…
4. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Διαχειριστής του Συστήματος
μεταφέρει το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο Λογαριασμό Λ-ΙΓ για την
Κατανομή της Ικανότητας Μεταφοράς των Διασυνδέσεων κατά το υπόψη
ημερολογιακό έτος και το εγγράφει ως έσοδο σε Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού
το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στις διατάξεις
του Κανονισμού (ΕΚ) σχετικά με τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας,
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.”
8. Το 2013, ο ΑΔΜΗΕ κοινοποίησε έγγραφό του στη ΡΑΕ στο οποίο αναφέρει ότι το εισόδημα
που συγκεντρώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και το πρώτο εξάμηνο του 2013
αντιστοιχούσε σε €30.445.650,48. Με την Απόφαση 170/2014, η ΡΑΕ ενέκρινε τη χρήση
ποσού € 30.000.000 για τη μείωση του Ετήσιου Κόστους του Συστήματος Μεταφοράς για
το έτος 2014 και την διατήρηση του υπολοίπου, το οποίο ανέρχεται σε € 445.650,48, στον
Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού, για μελλοντική χρήση.
9. Το φθινόπωρο του 2014 αναμένεται να δημοσιευθεί Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τη χρήση
του εισοδήματος που συγκεντρώθηκε από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και τον Ιούνιο του
2014. Η Απόφαση θα εξαρτηθεί από το αν θα συμπεριληφθεί κάποια νέα γραμμή
διασύνδεσης στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ.

