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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Δημοσιεύονται τα συγκεντρωτικά σχόλια τα οποία λήφθηκαν κατά τη Δημόσια 

Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης «Ρυθμιστικές 

Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών των 

επιχειρήσεων φυσικού αερίου», η οποία διήρκησε από τις 22 Μαΐου 2020 μέχρι 

και τις 22 Ιουνίου 2020. 

Τα σχόλια έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο Γενικό Πίνακα σύμφωνα με τα 

υποδείγματα τα οποία είχαν δοθεί για την υποβολή σχολίων στη Δημόσια 

Διαβούλευση.   

Τονίζεται ότι στο Γενικό Πίνακα έχουν περιληφθεί αυτούσια όλα τα σχόλια που 

έχουν υποβληθεί από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο πλήρους 

διαφάνειας.  

Η ΡΑΕΚ ευχαριστεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν σχόλια επί 

του εν λόγω Προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης στο πλαίσιο της Δημόσιας 

Διαβούλευσης. 

Αφού τα σχόλια τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας, η ΡΑΕΚ θα προχωρήσει 

στη λήψη αποφάσεων οι οποίες, στο πλαίσιο διαφάνειας, θα δημοσιοποιηθούν. 

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που υπέβαλαν σχόλια είναι: 

1. ΔΕΦΑ ΛΤΔ 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις που υποβλήθηκαν κατά τη Διαβούλευση μεταξύ 22 Μαΐου 2020 μέχρι 22 Ιουνίου 2020 επί του Προσχεδίου της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ 

«Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών των Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου» 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Α/Α 
Στοιχεία 

Ενδιαφερόμενου 
Κεφάλαιο/Θέμα 

Αρ. Σελ./ 
Αρ. Παρ. 

Σχόλια, Ενστάσεις ή/και Παραστάσεις Ενδιαφερόμενου Τεκμηρίωση / Αιτιολόγηση Ενδιαφερόμενου 

1 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 
2. Ορισμός & Όρια 
Δραστηριοτήτων 
Φυσικού Αερίου 

Σελίδα 1853 & 
1854, 
Παράγραφος 2 

Όπως αναφέρεται, για σκοπούς ΧΛ θα πρέπει να γίνει 
διαχωρισμός στις ακόλουθες 
δραστηριότητες/ υποδραστηριότητες: 

1. Μεταφοράς 

α. Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (ΙΣΜΦΑ) 
β. Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου (ΔΣΜΦΑ) 

2. Διανομής 
α. Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής Φυσικού 
Αερίου (ΙΣΔΦΑ)  
β. Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 
Φυσικού Αερίου (ΔΣΔΦΑ) 

3. Εγκατάστασης ΥΦΑ 
α. Ιδιοκτήτη εγκατάστασης ΥΦΑ (ΙΥΦΑ)  
β. Διαχειριστή εγκατάστασης ΥΦΑ (ΔΥΦΑ) 

4. Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου 
α. Ιδιοκτήτη εγκατάστασης Αποθήκευσης 
Φυσικού Αερίου (ΙΑΦΑ) 
β. Διαχειριστή εγκατάστασης Αποθήκευσης 
Φυσικού Αερίου (ΔΑΦΑ) 

5. Προμήθειας 
6. Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες 

 
Η απαίτηση για περαιτέρω διαχωρισμού των κύριων 
δραστηριοτήτων σε υποδραστηριότητες, δημιουργεί 
αυξημένο διοικητικό και οικονομικό φόρτο ο οποίος θα 
επιβαρύνει σημαντικά τον τελικό καταναλωτή χωρίς να 
υπάρχει άμεσο όφελος αφού οι κύριες δραστηριότητες, 
όπως περιγράφονται στη νομοθεσία, θα είναι ήδη 
διαχωρισμένες. Δε προνοείται περαιτέρω μελλοντικός 
διαχωρισμός των λειτουργιών. Ο διαχωρισμός σε 
υποδραστηριότητες θα οδηγήσει σε απαίτηση ετοιμασίας 
πέραν των 10 οικονομικών καταστάσεων για μια τόσο 
μικρή αγορά με απλή λειτουργία ιδιαίτερα στα αρχικά 
στάδια. 
 
Περαιτέρω δε θα είναι εύκολος ο διαχωρισμός μεταξύ 
υποδραστηριοτήτων καθώς συγκεκριμένες δαπάνες 
αφορούν από κοινού, και Ιδιοκτησία και Διαχείριση σε 
όλες τις δραστηριότητες. 
 
Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια και οι 
δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τις 
Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου καθώς 
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ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις ανάγκες 
διαχωρισμού. 

 
Εισήγηση μας είναι όπως η ΔΕΦΑ υιοθετήσει τις 
ακόλουθες δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν και με τις 
άδειες: 

 
1. Διαχείρισης Μεταφοράς 
2. Διαχείρισης Διανομής 
3. Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ 
4. Προμήθειας 

2 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

2. Ορισμός & 
Όρια 
Δραστηριοτήτων 
Φυσικού Αερίου 

 
Σελίδα 1854, 
Παράγραφος 2 

 
ΧΛ ετοιμάζονται για τις δραστηριότητες στις οποίες 
σχετική άδεια έχει εκδοθεί. 

 

3 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 
3.1 Ρυθμιστικές 
Αρχές 
Κοστολόγησης 

Σελίδα 1854, 
Παράγραφος 3.1.6 

 
Παρακαλώ διευκρινίστε για το πιο κάτω: 

 
«Οι Υπόχρεοι Οργανισμοί συντάσσουν τις οικονομικές 

τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial 

Reporting Standards) και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες 

αυτές για σκοπούς κοστολόγησης, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις που επιβάλλονται από την ΡΑΕΚ 

αποκλίσεις.» 

 

Υπάρχει πιθανότητα η ΡΑΕΚ να εκδώσει λογιστικές 

οδηγίες ο οποίες έχουν αποκλίσεις από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς; Σημειώνεται ότι 

η απαίτηση για ετοιμασία περαιτέρω οικονομικών 

καταστάσεων με αποκλίσεις από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς θα επιφέρουν 

επιπρόσθετο διοικητικό και οικονομικό φόρτο ο οποίος θα 

επιβαρύνει σημαντικά τον τελικό καταναλωτή χωρίς να 

υπάρχει άμεσο όφελος. 

 

4 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

3.2 Γενικές 
Αρχές 
Καταμερισμού 
Κόστους – 
Κοστολόγηση 
ανά 
δραστηριότητα 
(Activity 
Based Costing 
– ABC) 

Σελίδα 1855, 
Παράγραφος 3.2.2 

 

Παρακαλούμε όπως εξηγήσετε περεταίρω τί εννοείτε όταν 
αναφέρετε ότι οι κλείδες επιμερισμού οφείλουν να είναι 
ανιχνεύσιμοι. 

 

5 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

3.5 Αρχές 
Καταμερισμού 
Λειτουργικού 
Κόστους 

Σελίδα 1856, 
Παράγραφος 3.5 

 

Στον Πίνακα 2 όπου παρουσιάζονται ενδεικτικά 
παραδείγματα κλείδων επιμερισμού θα πρέπει να 
αντικατασταθεί η Κατηγορία «Αποθέματα» σε 
«Αποσβέσεις». 
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6 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 
4.1 Υποχρέωση 
Υποβολής ΧΛ 

Σελίδα 1857, 
Παράγραφος 4.1 

 
Καθώς η άδεια «Διαχείρισης Εγκατάστασης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – ΥΦΑ» θα εκδοθεί εντός 
του 2020, η ΔΕΦΑ θα ετοιμάσει τους πρώτους ΧΛ με έτος 
αναφοράς το 2020. 
 
Θεωρούμε ότι για το πρώτο έτος ετοιμασίας ΧΛ απαιτείται 
εξαίρεση όσο αφορά την ετοιμασία ΧΛ για το προηγούμενο 
συγκριτικό έτος (2019) καθώς οι εν λόγω λογαριασμοί 
έχουν ήδη ετοιμαστεί. 

 
Αλλαγή στους λογαριασμούς του 2019 (διαχωρισμό όλων 
των εγγραφών σε δραστηριότητες) θα επιβαρύνει με 
επιπρόσθετο και περιττό κόστος τη ΔΕΦΑ χωρίς να 
προκύψει κάποιο όφελος από τον εν λόγω διαχωρισμό. 

 

7 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

4.2 
Χρονοδιάγραμμα 
& Μορφή 
Υποβολής ΧΛ 

Σελίδα 1857, 
Παράγραφος 4.2 

 
Οι απολογιστικοί ΧΛ θα πρέπει να υποβάλλονται από τους 
Υπόχρεους Οργανισμούς όταν δημοσιεύονται οι 
ενοποιημένες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
όχι αργότερα από τον πέμπτο (5) μήνα που ακολουθεί τη 
λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς. 

 
Εισηγούμαστε όπως αποστέλλονται οι απολογιστικοί ΧΛ 
τέλος Αυγούστου που ακολουθεί τη λήξη του οικονομικού 
έτους αναφοράς. 

 

8 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

4.2 
Χρονοδιάγραμμα 
& Μορφή 
Υποβολής ΧΛ – 
Έγγραφο 2: 
Λογιστικά 
Έγγραφα 

Σελίδα 1858, 
Παράγραφος 4.2.2 

 
Παρακαλώ διευκρινίστε για το πιο κάτω: 

 
«Λογιστικές Αρχές, δηλ. τον τρόπο με τον οποίο τα 
Λογιστικά Πρότυπα και οι λογιστικές αρχές (υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν των Ρυθμιστικών 
Λογιστικών Αρχών) δεν πρέπει να υπερισχύουν τις 
Ρυθμιστικές Λογιστικές Αρχές». Οι Ρυθμιστικές 
Λογιστικές Αρχές δεν συνάδουν με τα Λογιστικά 
Πρότυπα; 

 

9 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

4.2 
Χρονοδιάγραμμα 
& Μορφή 
Υποβολής ΧΛ – 
Έγγραφο 3: 
Κατανομές – 
Κλείδες 
Επιμερισμού 

Σελίδα 1858, 
Παράγραφος 4.2.3 

 
Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των ΡΛΟ και μόνον, ο 
κάθε Υπόχρεος Οργανισμός που θα έχει υποχρέωση 
υποβολής ΧΛ, θα πρέπει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ για 
έγκριση προκαταρκτική Έκθεση Συμμόρφωσης με ΡΛΟ, 
που θα επεξηγεί την πλήρη συμμόρφωση με τις ΡΛΟ. Η 
Έκθεση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί δύο (2) μήνες μετά 
τη λήξη του έτους αναφοράς. Εισηγούμαστε όπως η 
Έκθεση υποβληθεί 4 μήνες μετά τη λήξη του έτους 
αναφοράς. 

 
Οι κλείδες επιμερισμού θα εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ τον 
πρώτο χρόνο. Παρακαλούμε όπως μας εξηγήσετε την 
διαδικασία που θα ακολουθείται κάθε έτος. 

 

10 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

4.3.1. 
Εξακρίβωση 
Ρυθμιστικών 
Πληροφοριών 

Σελίδα 1859, 
Παράγραφος 4.3.1 

 
Θα παρακαλούσαμε όπως η ΡΑΕΚ επικεντρωθεί μόνο στα 
απαραίτητά αιτήματα (επιπρόσθετες επεξηγήσεις και 
πληροφορίες) προς τους ανεξάρτητους εξωτερικούς 
ελεγκτές για αποφυγή αύξησης των εξόδων κατά 
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σημαντικό βαθμό. 

11 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 
4.4 Δημοσίευση 
ΧΛ, Διαφάνεια & 
Εμπιστευτικότητα 

Σελίδα 1859, 
Παράγραφος 4.4 

 
Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ότι μόνο οι ΧΛ θα 
δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΦΑ. Τα 
Λογιστικά Έγγραφα και οι Κατανομές – Κλείδες 
Επιμερισμού δε θα δημοσιεύονται. 

 

12 ΔΕΦΑ ΛΤΔ 

Παράρτημα Γ 
Υπόδειγμα 
Κατάστασης 
Συνολικών 
Εσόδων & 
Κατάσταση 
Οικονομικής 
Θέσης 

Σελίδα 1862- 
1864 

 
Οι ΧΛ θα πρέπει να αναφέρουν αποτελέσματα σε επίπεδο 
δραστηριότητας και όχι σε επίπεδο υποδραστηριότητας 
όπως έχουμε αναφέρει ήδη πιο πάνω. 

 
Η ΔΕΦΑ θα υιοθετήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες οι 
οποίες συνάδουν και με τις άδειες: 

 
1. Διαχείρισης Μεταφοράς 
2. Διαχείρισης Διανομής 
3. Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ 
4. Προμήθειας 

 

      
 
Σημειώσεις: 
 
▪ Στη στήλη [2] αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που έχει υποβάλει το αντίστοιχο σχόλιο, ένσταση ή/και πρόταση.   
▪ Στη στήλη [3] αναγράφεται ο αριθμός του Κεφαλαίου και το Θέμα του εγγράφου στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και πρόταση.  
▪ Στη στήλη [4] αναγράφεται ο αριθμός της σελίδας/παραγράφου του εγγράφου στην οποία αναφέρεται το σχόλιο, ένσταση ή/και πρόταση. 
▪ Στη στήλη [5] παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του σχολίου, ένστασης ή/και πρότασης.  
▪ Στη στήλη [6] παρατίθεται αναλυτική τεκμηρίωση/αιτιολόγηση του αντίστοιχου σχολίου, ένστασης ή/και πρότασης. 


