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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 – Αντικείμενο - Ορισμοί 
 

1. Η παρούσα μεθοδολογία, εφεξής «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής», προσδιορίζει με 
περισσότερη λεπτομέρεια τον τρόπο υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου (Allowed Revenue) για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της 
Ιδιοκτησίας και της Διαχείρισης Γραμμής Διασύνδεσης, , που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό της ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση Γραμμής Διασύνδεσης (Δ-
ΧΓΔ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και 
Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού («Μεθοδολογία Διατιμήσεων») που 
καθορίζεται με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις υπ’ Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021), όπως 
τροποποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Απόφαση υπ’ Αρ. 05/2022 (Κ.Δ.Π. 183/2022), και 
το προσάρτημα της (Κ.Δ.Π. 134/2022), και στον περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021, Ν.130(Ι)/2021. 

2. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στη παρούσα Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής  έχουν 
την έννοια που αποδίδεται στο Νόμο και στη Μεθοδολογία Διατιμήσεων, εκτός από 
τους ορισμούς για τους οποίους προκύπτει διαφορετική έννοια και για την εφαρμογή 
της παρούσας μεθοδολογίας καθορίζονται πρόσθετοι ορισμοί που έχουν την 
ακόλουθη έννοια: 

α) «Γραμμή Διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης» ή «EKE 3.10.2 EuroAsia 
Interconnector» νοείται ως η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (Κύπρος) 
και Κορακιάς (Κρήτη, Ελλάδα) η οποία αποτελεί το έργο κοινού ενδιαφέροντος 
υπ’ αριθμό 3.10.2. 

β) «Δανειακά Κεφάλαια», τα συνολικά δανειακά κεφάλαια (βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη της Γραμμής 
Διασύνδεσης (ΓΔ). 

γ) «Έργο Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (ΕΑΕ)» σημαίνει έργο που εμπίπτει σε μία 
από τις κατηγορίες ενεργειακών υποδομών που ορίζονται στο παράρτημα II 
σημείο 1) στοιχείο α) ή στ), στο παράρτημα II σημείο 3) στοιχείο α) ή στο 
παράρτημα II σημείο 5) στοιχείο α) ή γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869, 
συμβάλλει στις ενεργειακές και κλιματικές επιδιώξεις της Ένωσης για το 2030 
και στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050 και περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την Ένωση, 
ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869. 

δ) «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ)» νοείται έργο απαραίτητο για την 
υλοποίηση των διαδρόμων και ζωνών ενεργειακών υποδομών προτεραιότητας 
που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869 το οποίο 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869. 



ε) «Έσοδα Διαχειριστή» νοούνται τα έσοδα του Διαχειριστή Γραμμής 
Διασύνδεσης για την ανάκτηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή για τη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης (ΓΔ) από 
την εφαρμογή της ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της Γραμμής 
Διασύνδεσης, Δ-ΧΓΔ, ως ορίζεται στη Μεθοδολογία Διατιμήσεων. 

στ) «Έσοδα Ιδιοκτήτη» νοούνται τα έσοδα που λαμβάνει ο Ιδιοκτήτης Γραμμής 
Διασύνδεσης από τον Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, για την ανάκτηση του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Ιδιοκτησίας της Γραμμής Διασύνδεσης, από την εφαρμογή της ρυθμιζόμενης 
διατίμησης για τη χρήση της Γραμμής Διασύνδεσης, Δ-ΧΓΔ, ως ορίζεται στη 
Μεθοδολογία Διατιμήσεων. 

ζ) «Έτος Βάσης», σημαίνει το έτος αναφοράς το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό των επί μέρους παραμέτρων του Επιτρεπόμενου Εσόδου της 
Γραμμής Διασύνδεσης. 

η) «Έτος Υπολογισμού», σημαίνει το έτος κατά το οποίο υπολογίζεται το 
Επιτρεπόμενο Έσοδο της Γραμμής Διασύνδεσης. 

θ) «Κανονισμός (ΕΕ) 2022/869» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/869 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2022, σχετικά 
με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2009, (ΕΕ) 2019/942 και (ΕΕ) 
2019/943 και των οδηγιών 2009/73/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/944 και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 

ι) «Κανονιστικά κίνητρα ή κίνητρα» σημαίνει τα κίνητρα που ορίζονται στο άρθρο 

17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869.  

ια) «ΜΣΚΚ (WACC)» σημαίνει το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted 
Average Cost of Capital), το οποίο αντιστοιχεί στο μέσο σταθμικό κόστος των 
πηγών χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. 

ιβ) «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής ή Μεθοδολογία», η παρούσα Μεθοδολογία 
Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων για τις Ρυθμιζόμενες 
Δραστηριότητες Διαχείρισης και Ιδιοκτησίας Γραμμής Διασύνδεσης. 

ιγ) «Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες», οι Υπηρεσίες τις οποίες δύναται να προσφέρει 
ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης της Γραμμής Διασύνδεσης σε τρίτους, η τιμολόγηση 
των οποίων δε διέπεται από την παρούσα Μεθοδολογία.  

ιδ) «Μητρώο Εργασιών υπό Εκτέλεση» σημαίνει το μητρώο εργασιών υπό 
εκτέλεση για κάθε ρυθμιζόμενη δραστηριότητα ξεχωριστά και σύγκριση αυτού 
με το εκάστοτε εγκεκριμένο πενταετές επιχειρηματικό/ επενδυτικό πρόγραμμα   

ιε) «Νόμος» σημαίνει τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 
2021 και 2022,  (Ν.130(Ι)/2021) και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και 
αντικαθίσταται 

ιστ) «Περίοδος Ρυθμιστικού Ελέγχου (ΠΡΕ)»: η χρονική περίοδος για την οποία 
καθορίζονται οι παράμετροι του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη της Γραμμής Διασύνδεσης. 

ιζ) «Ρυθμιζόμενη Βάση Περιουσιακών Στοιχείων (ΡΒΑΠ)» νοείται η καθαρή 
λογιστική αξία των ρυθμιζόμενων παγίων και ενεργητικού ενός οργανισμού 
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών.  



ιη) «Ρυθμιζόμενη Υπηρεσία Διαχείρισης Γραμμής Διασύνδεσης» σημαίνει τη 
δραστηριότητα Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης, την οποία ασκεί ο 
Διαχειριστής της Γραμμής Διασύνδεσης. 

ιθ) «Ρυθμιζόμενη Υπηρεσία Ιδιοκτησίας Γραμμής Διασύνδεσης» σημαίνει τη 
δραστηριότητα Ιδιοκτησίας της Γραμμής Διασύνδεσης, την οποία ασκεί ο 
Ιδιοκτήτης της Γραμμής Διασύνδεσης. 

3. Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στη Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής έχουν την 
έννοια που επεξηγείται στο Παράρτημα Α, εκτός από τους συμβολισμούς που 
επεξηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα της Μεθοδολογίας Διατιμήσεων.   
 

Άρθρο 2 – Στόχοι της Μεθοδολογίας 
 

1. Η Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των 
Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Διαχείρισης και Ιδιοκτησίας Γραμμής Διασύνδεσης 
(ΓΔ) ενσωματώνει και συμμορφώνεται με τις αρχές και τους σκοπούς που καθορίζονται 
στο ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο και ιδίως: 

i. Στην προστασία των Χρηστών της Γραμμής Διασύνδεσης, ώστε οι χρεώσεις 
χρήσης της Γραμμής Διασύνδεσης που θα επιβάλλονται στους χρήστες να 
αντικατοπτρίζουν το εύλογο κόστος, και τον αποδοτικό και ανταποδοτικό 
χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Διαχειριστή. 

ii. Στη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας και της μη διακριτικής 
μεταχείρισης. 

iii. Στη διευκόλυνση της αποδοτικής μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και λειτουργίας 
του πανευρωπαϊκού διασυνδεδεμένου συστήματος και της αποδοτικής 
λειτουργίας της πανευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

iv. Στις αρχές δικαίου για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και, 
κατά συνέπεια, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των εθνικών 
και περιφερειακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού 
αποζημίωσης για τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και 
εναρμονισμένων αρχών για τα διασυνοριακά τέλη μεταφοράς και τον 
επιμερισμό των διαθέσιμων δυναμικοτήτων των διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

v. Στις θεμελιώδεις αρχές για εύρυθμες, ενοποιημένες αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι οποίες να επιτρέπουν την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην αγορά 
για όλους τους παρόχους πηγών ενέργειας και τους πελάτες ηλεκτρικής 
ενέργειας, να ενδυναμώνουν τη θέση των καταναλωτών, να εξασφαλίζουν την 
ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά καθώς και την απόκριση ζήτησης, 
την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, να διευκολύνουν τη 
συγκέντρωση κατανεμημένης ζήτησης και προσφοράς, και να καθιστούν 
δυνατή την ενοποίηση της αγοράς και του τομέα και την αποζημίωση με βάση 
την αγορά, της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

vi. Στην οριοθέτηση με διαφανή τρόπο των επιτρεπόμενων εσόδων του 
Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης που προκύπτουν για σκοπούς λειτουργίας 
της Γραμμής Διασύνδεσης. 

vii. Στην οριοθέτηση με διαφανή τρόπο των επιτρεπόμενων εσόδων του Ιδιοκτήτη 
Γραμμής Διασύνδεσης που προκύπτουν για σκοπούς υλοποίησης και 
συντήρησης της Γραμμής Διασύνδεσης. 



viii. Στην οριοθέτηση με διαφανή τρόπο των επιτρεπόμενων εσόδων του 
Διαχειριστή και του Ιδιοκτήτη της Γραμμής Διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης,  
EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector.  

 

Άρθρο 3 – Πεδίο Εφαρμογής της Μεθοδολογίας 
 

1. Η Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής αφορά στη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της 
Ιδιοκτησίας ΓΔ, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή και συντήρηση της ΓΔ, και στη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Διαχείρισης ΓΔ, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση, 
λειτουργία, εκμετάλλευση και, αν είναι αναγκαία, την ανάπτυξη της ΓΔ. 

2. Το κόστος παροχής των δύο πιο πάνω Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων ανακτάται από 
τη ρυθμιζόμενη διατίμηση για τη χρήση της γραμμής διασύνδεσης. 

3. Άλλα έσοδα που αποκτώνται από υπηρεσίες που είτε δεν σχετίζονται με τη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη της ΓΔ είτε παρέχονται στο 
πλαίσιο άλλων Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων αλλά ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης αποκτά 
αυτοτελές έσοδο από τους λήπτες των υπηρεσιών αυτών και οι οποίες παρέχονται 
από τον Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία ή / και τους 
ανθρώπινους και άλλους πόρους του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, αφαιρούνται από το 
Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη σύμφωνα με το άρθρο 7. 

4. Ο κανόνας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει εάν στα στοιχεία που 
υποβάλλει ο Διαχειριστής για τον υπολογισμό του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη για τις ανωτέρω υπηρεσίες, έχουν ήδη αφαιρεθεί τα ποσά που 
αφορούν σε λογαριασμούς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών πρέπει 
να αναγράφεται διακριτά ώστε να είναι επαληθεύσιμο και ο επιμερισμός των 
οποιωνδήποτε ποσών μεταξύ α) της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας της 
Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας της Γραμμής Διασύνδεσης και β) των άλλων δραστηριοτήτων 
και υπηρεσιών, να λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε αποφάσεις ΡΑΕΚ περί Λογιστικού 
Διαχωρισμού.  

5. Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 , όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869, οι πράγματι 
προκύψασες επενδυτικές δαπάνες, από τις οποίες εξαιρούνται οι δαπάνες 
συντήρησης, που σχετίζονται με την υλοποίηση Γραμμής Διασύνδεσης η οποία έχει 
ορισθεί ως ΕΚΕ ή ΕΑΕ, βαρύνουν τον Ιδιοκτήτη ή τον φορέα υλοποίησης της Γραμμής 
Διασύνδεσης ή τους αντίστοιχους ΔΣΜ των υποδομών μεταφοράς των κρατών μελών 
όπου εντοπίζονται καθαρά θετικά αποτελέσματα της Γραμμής Διασύνδεσης και, στον 
βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τα μισθώματα συμφόρησης ή άλλα τέλη που 
επιβάλλονται για τη χρήση της Γραμμής Διασύνδεσης, καταβάλλονται από τους 
χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς μέσω  των τιμολογίων πρόσβασης στο 
εθνικό σύστημα μεταφοράς των υπό αναφορά κρατών μελών. 

6. Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013, όπως 
τροποποιείται με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 869/2022, οι πράγματι 
προκύψασες επενδυτικές δαπάνες, κατά το στάδιο της κατασκευής και πριν από τη 
θέση σε λειτουργία του έργου, από τις οποίες εξαιρούνται οι δαπάνες συντήρησης, 
που σχετίζονται με το έργο βαρύνουν τον Ιδιοκτήτη της Γραμμής Διασύνδεσης ή τους 
αντίστοιχους ΔΣΜ (κατά περίπτωση) ή το φορέα υλοποίησης της υποδομής 
μεταφοράς και, στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τα μισθώματα συμφόρησης 
ή άλλα τέλη που επιβάλλονται για τη χρήση της γραμμής διασύνδεσης, καταβάλλονται 
από τους χρήστες του εθνικού δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα 
αφού πρώτα τύχει σχετικής έγκρισης από τη ΡΑΕΚ.  



7. Αν ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης ανήκει σε μητρική ή συνδεδεμένη εταιρία, η τελευταία 
πρέπει να: 

i. Απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια και πρέπει να εξασφαλίζει ότι οποιοδήποτε 
άλλο νομικό πρόσωπο που είναι θυγατρική της ή ελεγχόμενη από αυτήν 
εταιρία, θα αποφύγει κάθε ενέργεια, που ενδέχεται να προκαλέσει την 
παραβίαση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη βάσει της παρούσας 
Μεθοδολογίας και του σχετικού θεσμικού πλαισίου. 

ii. Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ανά πάσα στιγμή ο 
Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης κατέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, σύμφωνα 
με την παρούσα Μεθοδολογία, ώστε να ασκεί απρόσκοπτα τις αρμοδιότητές 
του βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διαχείρισης/ιδιοκτησίας της Γραμμής Διασύνδεσης. 

 

Άρθρο 4 –Περίοδος Ρυθμιστικού Ελέγχου 
 

1. Η Περίοδος Ρυθμιστικού Ελέγχου (ΠΡΕ) είναι η χρονική περίοδος για την οποία 
καθορίζονται οι παράμετροι του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή και 
του Ιδιοκτήτη ΓΔ. 

2. Η διάρκεια της ΠΡΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες η ΡΑΕΚ κρίνει 
διαφορετικά με διακριτή απόφαση της, κυμαίνεται από τρία (3) έως πέντε (5) έτη και 
καθορίζεται με τη Απόφαση που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ το προηγούμενο έτος (Έτος 
Υπολογισμού) από την έναρξη κάθε ΠΡΕ. 

3. Κατά την περίοδο κατασκευής του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector, η διάρκεια 
κάθε ΠΡΕ ορίζεται σε ένα (1) έτος και η πρώτη ΠΡΕ ορίζεται το έτος έναρξης 
κατασκευής του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector βάσει του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του έργου που θα κατατεθεί στη ΡΑΕΚ. Νοείται ότι η ΠΡΕ ισχύει από την 
πραγματική ημερομηνία έναρξης της κατασκευής του ΕΚΕ 3.10.2 EuroAsia 
Interconnector. 

4. Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector, η 
διάρκεια κάθε ΠΡΕ ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

 

Άρθρο 5 – Βάση Τιμών 
 

1. Όλοι οι υπολογισμοί της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής πραγματοποιούνται σε 
ονομαστικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μεγέθη βάσει των οποίων υπολογίζεται το 
Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη ΓΔ, καθορίζονται αρχικά σε σταθερές 
τιμές με βάση τις τρέχουσες τιμές του Έτους Υπολογισμού. Αυτό αφορά τις ακόλουθες 
σχετικές παραμέτρους των Επιτρεπόμενων Εσόδων: 

i. τις λειτουργικές δαπάνες, ελέγξιμες (παράμετρος 𝑶𝑷𝑬𝑿𝒕
𝑪𝑶𝑵,𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

 του άρθρου 

7) και μη ελέγξιμες (παράμετρος 𝑶𝑷𝑬𝑿𝒕
𝒏𝒐𝒏𝑪𝑶𝑵,𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

 του άρθρου 7), 

ii. τα εκτιμώμενα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 
(παράμετρος Yt του άρθρου 7), 

iii. τις νέες επενδύσεις και τις επενδύσεις σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 14,  

iv. τα νέα πάγια που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν, θα τεθούν σε εμπορική 
λειτουργία και θα ενταχθούν στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων Στοιχείων 
(παράμετρος At του άρθρου 12), 



v. την αξία των Συμμετοχών και των Επιχορηγήσεων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 12, και 

vi. Το προϋπολογιζόμενο αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης (παράμετρος WCt του 
άρθρου 12). 

2. Η μετατροπή σε τρέχουσες τιμές των παραμέτρων των Επιτρεπόμενων Εσόδων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, για κάθε έτος της Περιόδου Ρυθμιστικού 
Ελέγχου, πραγματοποιείται με βάση τον ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), 
όπως εκτιμάται από έγκυρους εγχώριους (π.χ. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 
Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας) ή διεθνείς (π.χ. Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) οργανισμούς και συμφωνείται κάθε φορά με 
τη ΡΑΕΚ. 

3. Η διαφορά που προκύπτει στο Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή κάθε έτους 
της Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου εξαιτίας της απόκλισης μεταξύ του 
προβλεπόμενου και του απολογιστικού ετήσιου ΔΤΚ που καταρτίζεται από την 
Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκκαθαρίζεται με βάση το άρθρο 
20. 

4. Η διαφορά που προκύπτει στο Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη κάθε έτους της 
Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου εξαιτίας της απόκλισης μεταξύ του προβλεπόμενου και 
του απολογιστικού ετήσιου ΔΤΚ που καταρτίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, εκκαθαρίζεται με βάση το άρθρο 21. 

 

Άρθρο 6 – Επαλήθευση Στοιχείων 
 

1. Ο Διαχειριστής και ο Ιδιοκτήτης υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι κάθε απολογιστικό 
(ex post) στοιχείο που χρησιμοποιείται σε υπολογισμούς που προσδιορίζονται στην 
παρούσα Μεθοδολογία μπορεί να αντληθεί από ελεγμένες εκθέσεις ή από δημόσια 
διαθέσιμες πληροφορίες και βασίζεται στις εκάστοτε αποφάσεις ΡΑΕΚ περί Λογιστικού 
Διαχωρισμού, καθώς και ότι μεταβλητές ή παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τους 
ίδιους υπολογισμούς είναι επαρκώς στοιχειοθετημένες και βασίζονται σε σαφείς 
παραδοχές που δύναται να υποστηριχθούν από διαθέσιμες πηγές πληροφοριών. 

2. Ο Διαχειριστής και ο Ιδιοκτήτης υποχρεούνται επίσης να διασφαλίσουν ότι τα στοιχεία 
που υποβάλλουν προκειμένου να συμμορφωθούν με το παρόν άρθρο έχουν ελεγχθεί 
ή επαληθευθεί από τους αντίστοιχους εγκεκριμένους Ελεγκτές του Διαχειριστή και του 
Ιδιοκτήτη ή από άλλο ανεξάρτητο πρόσωπο με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, 
εκπαίδευση, δεξιότητες και εμπειρία σχετικά με το καθορισμένο αντικείμενο ώστε να 
είναι σε θέση να παρέχει έγκυρη αξιολόγηση, συμβουλή και ανάλυση σε σχέση με το 
συγκεκριμένο θέμα που του ανατίθεται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ 

 

Άρθρο 7 – Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο 
 

1. Το Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Διαχείρισης 

(𝐀𝐑𝚫
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥) και το Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της 

Ιδιοκτησίας (𝐀𝐑𝚰
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥) ΓΔ για κάθε έτος t της ΠΡΕ, υπολογίζεται πριν την έναρξη αυτής, 

κατά το Έτος Υπολογισμού, σύμφωνα με την εξής σχέση: 
 



𝑨𝑹𝒕
𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 = 𝑶𝑷𝑬𝑿𝒕

𝑪𝑶𝑵,𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 + 𝑶𝑷𝑬𝑿𝒕
𝒏𝒐𝒏𝑪𝑶𝑵,𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 + 𝑫𝒕

𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 + 𝑹𝑬𝑻𝒕
𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 − 𝒀𝒕

,𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍
 

 
Όπου: 

𝑶𝑷𝑬𝑿𝒕
𝑪𝑶𝑵,𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

 οι προϋπολογιζόμενες εύλογες ετήσιες και αποδοτικές ελέγξιμες 

(controllable) λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών συντήρησης εάν πρόκειται για τη Ρυθμιζόμενη 
Δραστηριότητα Ιδιοκτησίας ΓΔ, του έτους αναφοράς t, σύμφωνα 
με το άρθρο 9, 

𝑶𝑷𝑬𝑿𝒕
𝒏𝒐𝒏𝑪𝑶𝑵,𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

 οι προϋπολογιζόμενες ετήσιες μη ελέγξιμες (non-controllable) 

λειτουργικές δαπάνες του έτους αναφοράς t, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, 

𝑫𝒕
𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

 οι εκτιμώμενες ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της 

Ρυθμιζόμενης Βάσης Περιουσιακών Στοιχείων (ΡΒΑΠ) του έτους 
αναφοράς t, σύμφωνα με το άρθρο 11, 

𝑹𝑬𝑻𝒕
𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

  η επιτρεπόμενη απόδοση επί των απασχολούμενων κεφαλαίων 

της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας που προσδιορίζεται ως το 
γινόμενο των εξής παραμέτρων: 

i. της εκτιμώμενης αξίας της ΡΒΑΠ του έτους αναφοράς t 
σύμφωνα με το άρθρο 12, και 

ii. του ονομαστικού προ φόρων εκατοστιαίου ποσοστού 
απόδοσης (rRAB) σύμφωνα με το άρθρο 16, 

𝒀𝒕
,𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍

 τα εκτιμώμενα έσοδα από λοιπές Ρυθμιζόμενες και μη 

Δραστηριότητες του έτους αναφοράς t,  

 

Άρθρο 8 – Λειτουργικές Δαπάνες 
 

1. Ως λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι εύλογες και αποδοτικές δαπάνες του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη που πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση στο πλαίσιο άσκησης 
των δραστηριοτήτων του και οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ομαλή διαχείριση, 
λειτουργία ή/και συντήρηση των παγίων της ΓΔ κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, 
οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο. 

2. Οι λειτουργικές δαπάνες, εκτός από τις δαπάνες συντήρησης του Ιδιοκτήτη, 
περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το κόστος ασφάλειας, διοίκησης, επικουρικών 
υπηρεσιών, προστασίας, συμβουλευτικής, νομικών υπηρεσιών, ασφάλισης, 
τηλεφωνικού κέντρου, κέντρου ελέγχου, ανθρώπινων πόρων (ΑΠ), κατάρτισης και 
τεχνολογίας των πληροφοριών (ΙΤ). Οι λειτουργικές δαπάνες θα περιλαμβάνουν μόνο 
τα στοιχεία που δαπανούνται άμεσα και τα οποία δεν κεφαλαιοποιούνται σύμφωνα με 
τους λογιστικούς κανόνες. 

3. Οι λειτουργικές δαπάνες, ανάλογα με το βαθμό ουσιαστικού ελέγχου τους από τον 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, διακρίνονται σε δαπάνες των οποίων τη δυνατότητα 
ουσιαστικού ελέγχου και διαμόρφωσης έχει ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης (ελέγξιμες 
λειτουργικές δαπάνες) και σε δαπάνες των οποίων τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου 
και διαμόρφωσης δεν έχει ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης (μη ελέγξιμες λειτουργικές 
δαπάνες). 

4. Εκτός των λειτουργικών δαπανών, των οποίων η ανάκτηση καθορίζεται εκ των 
προτέρων από τη ΡΑΕΚ, ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης δύναται να πραγματοποιήσει 
δαπάνες για τα εξής: 



i. υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο άλλων Ρυθμιζόμενων 
Δραστηριοτήτων, αλλά το κόστος των οποίων ανακτάται απευθείας από τους 
πελάτες των υπηρεσιών αυτών, και/ή 

ii. υπηρεσίες για δραστηριότητες που δεν είναι ρυθμιζόμενες.  

5. Οι λειτουργικές δαπάνες για τις δραστηριότητες της παραγράφου 4 εξαιρούνται 
συνολικά από το Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη («εξαιρούμενες 
λειτουργικές δαπάνες»). 

 

Άρθρο 9 – Ελέγξιμες Λειτουργικές Δαπάνες και Δαπάνες Συντήρησης 

(OPEXCON) 
 

1. Ο καθορισμός του ύψους των εύλογων και αποδοτικών ελέγξιμων λειτουργικών 
δαπανών των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών συντήρησης εάν πρόκειται για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Ιδιοκτησίας 
ΓΔ, γίνεται πριν την έναρξη της ΠΡΕ (ex-ante), βάσει εκτιμήσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη: 

i. το υποβληθέν από τον Διαχειριστή Επιχειρησιακό Σχέδιο για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων Διαχείρισης και Ιδιοκτησίας της ΓΔ, όπου διακριτά 
αναφέρονται ανά έτος της ΠΡΕ οι εκτιμώμενες λειτουργικές δαπάνες για τη  
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διαχείρισης και οι εκτιμώμενες λειτουργικές 
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης, για τη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Ιδιοκτησίας της ΓΔ, 

ii. τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές 
καταστάσεις του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη της ΓΔ από τις οποίες προκύπτουν τα 
απολογιστικά στοιχεία των λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων 
των δαπανών συντήρησης εάν πρόκειται για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Ιδιοκτησίας ΓΔ, 

iii. τα στοιχεία που υποχρεούται να υποβάλλει ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης για τις 
πραγματοποιθείσες ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες με ανάλυση ανά 
δραστηριότητα και για τις πραγματοποιθείσες μη ελέγξιμες λειτουργικές 
δαπάνες, σύμφωνα με το άρθρο 10, σε συμφωνία με τις ανεξάρτητες ή 
λογιστικά διαχωρισμένες οικονομικές καταστάσεις του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη και 
με ανεξάρτητη επαλήθευση (πιστοποιητικό εγκεκριμένου Ελεγκτή), 

iv. αποτελέσματα ειδικών ελέγχων που ανατίθενται σε ανεξάρτητους Συμβούλους, 

v. συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) σε σχέση με τη λειτουργία άλλων 
Διαχειριστών/Ιδιοκτήτων, είτε συνολικά είτε για ειδικές κατηγορίες δαπανών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ΓΔ και τις όποιες διαφορές τους από 
τα συστήματα μεταφοράς των άλλων Διαχειριστών/Ιδιοκτητών, 

vi. αποτελέσματα Δημόσιων Διαβουλεύσεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων που 
επηρεάζουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της Ρυθμιζόμενης 
Δραστηριότητας Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας της ΓΔ, 

vii. το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα του Ιδιοκτήτη, όπως αυτό συμφωνείται με 
το Διαχειριστή σύμφωνα με το εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
(ΔΠΑ), από το οποίο προκύπτουν η εξέλιξη των επενδύσεων και οι επιπτώσεις 
που έχουν στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του διασυνδεδεμένου 
συστήματος.  

2. Οι ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω 
κατηγορίες: 



i. Μισθοδοσία: Το κόστος μισθοδοσίας και λοιπές εύλογες παροχές τακτικού και 
έκτακτου προσωπικού και Διοίκησης, 

ii. Αμοιβές Τρίτων: το κόστος που προκύπτει από συμβάσεις που συνάπτει ο 
Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης με τρίτους στο πλαίσιο των λειτουργιών που επιτελεί. 

iii. Παροχές Τρίτων: οι δαπάνες αναφορικά με υπηρεσίες που λαμβάνει ο 
Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης  από τρίτους. 

iv. Υλικά και αναλώσιμα: το σύνολο των εξόδων του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη σε υλικά 
και αναλώσιμα που απαιτούνται στο πλαίσιο της Ρυθμιζόμενης 
Δραστηριότητας Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας της ΓΔ. 

v. Λοιπά έξοδα: οι δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω 
κατηγορίες αυτής της παραγράφου και συνδέονται άρρηκτα με τη λειτουργία 
του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη. 

3. Στην εκτίμηση των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών, δεν θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται: 

i. κόστη χρηματοδότησης, καθώς και τόκοι ή/και μισθώματα από μακροχρόνιες 
χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

ii. φόροι επί των κερδών του Διαχειριστή,  

iii. μη εύλογο ή αυξημένο περιθώριο για υπηρεσίες ή αγαθά που τυχόν παρέχονται 
από Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Διαχειριστή, 

iv. προβλέψεις για την κάλυψη είτε κινδύνων, όπως, ενδεικτικά, προβλέψεις 
επισφαλών απαιτήσεων, προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις, ή άλλες 
διεκδικήσεις, είτε δαπανών που αφορούν σε αποζημιώσεις προσωπικού, 

v. δαπάνες που κρίνεται ότι δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με την 
άσκηση της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας της Γραμμής Διασύνδεσης, 

vi. το μέρος των λειτουργικών δαπανών που έχει χρηματοδοτηθεί από πάσης 
φύσεως επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Διαχειριστής σε σχέση 
με την άσκηση της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας της Γραμμής Διασύνδεσης. 

4. Ο καθορισμός των εύλογων και αποδοτικών ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών για 
την ΠΡΕ θα στηρίζεται πρωτίστως στο αποκαλυπτόμενο κόστος (revealed cost) του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, βάσει της προσέγγισης που περιγράφεται σε αυτή την 
παράγραφο. Με αυτή την προσέγγιση, η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για τις 
συνολικές ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες ή για συγκεκριμένες κατηγορίες τους, 
αξιολογούνται από τη ΡΑΕΚ, βάσει αναλυτικής και τεκμηριωμένης εισήγησης του 
Διαχειριστή αναφορικά με όλες τις παρακάτω παραμέτρους, τα ακόλουθα: 

i. τα στοιχεία για τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες βάσης (base opex) του 

πιο πρόσφατου διαθέσιμου έτους της προηγούμενης ΠΡΕ (το έτος πριν το 

Έτος Υπολογισμού), ή άλλου αντιπροσωπευτικού έτους, ενώ λαμβάνονται 

υπόψη και οι εκτιμήσεις του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη για το ύψος των 

ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών για το τελευταίο έτος της προηγούμενης 

ΠΡΕ, και  

ii. προσαρμογή των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών βάσης για βελτιώσεις 

στην αποδοτικότητα, τυχόν μεταβολή του μεγέθους της Ρυθμιζόμενης 

Δραστηριότητας Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας της ΓΔ, αλλαγές στις πραγματικές 

τιμές βασικών πόρων και τυχόν ασυνεχείς ή κλιμακωτές αλλαγές στο κόστος, 

που δεν καταγράφονται διαφορετικά, σύμφωνα με την εξής σχέση:  

𝐎𝐏𝐄𝐗𝐭
𝐂𝐎𝐍,𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 = 𝐎𝐏𝐄𝐗𝛃ά𝛔𝛈𝛓

𝐂𝐎𝐍,𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 × (𝟏 − 𝚬𝐭) × (𝟏 − 𝐆𝐭) × (𝟏 + 𝐏𝐀𝐭) ±  𝐂𝐭 



Όπου:  

𝐎𝐏𝐄𝐗𝛃ά𝛔𝛈𝛓
𝐂𝐎𝐍,𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥

  οι ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες βάσης - γενικά αυτές 

ισούνται με τις απολογιστικές δαπάνες κατά το τελευταίο 
διαθέσιμο έτος της προηγούμενης ΠΡΕ, οι οποίες 
αξιολογούνται για το εύλογο ύψος τους χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία και τις τεχνικές που αναφέρονται στις παραγράφους 
1, 2, 3, και 5 του παρόντος άρθρου. Οι απολογιστικές 
δαπάνες δύναται να προσαρμοστούν με αφαίρεση δαπανών 
που κρίνεται ότι δεν είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση 
με την άσκηση της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας 
Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας ΓΔ, καθώς και δαπανών που 
σχετίζονται με έκτακτα συμβάντα, μοναδικά για την 
προηγούμενη ΠΡΕ. 

Et  ο συντελεστής αποδοτικότητας του έτους αναφοράς t - 

αντικατοπτρίζει την εξοικονόμηση κόστους που εύλογα 

αναμένεται να επιτύχει στο μέλλον ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης 

λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας με την πάροδο του 

χρόνου. Για την εκτίμηση της προβλεπόμενης 

παραγωγικότητας, η ΡΑΕΚ δύναται να εξετάσει (μεταξύ 

άλλων): 

i. την εξέλιξη της αποδοτικότητας του 

Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη τα προηγούμενα έτη 

χρησιμοποιώντας αναλυτικά δεδομένα κόστους από τον 

Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, 

ii. την προβλεπόμενη αύξηση του όγκου της Ρυθμιζόμενης 

Δραστηριότητας Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας ΓΔ (και 

οικονομίες κλίμακας), 

iii. τις αναμενόμενες μελλοντικές αλλαγές στην τεχνολογία 

και τις προβλεπόμενες συγκεκριμένες επιχειρηματικές 

συνθήκες του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, 

iv. δείκτες συνολικής ή / και μερικής παραγωγικότητας για 

τον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα στην Κύπρο, απουσία 

εύκολα συγκρίσιμων συστημάτων μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, 

v. παραμέτρους δυναμικής απόδοσης (dynamic  

efficiency) που καθορίζονται από άλλες Ρυθμιστικές 

Αρχές της Ευρώπης και ανεπτυγμένων χωρών με 

παρόμοιο ρυθμιστικό πλαίσιο και με βάση τα διαθέσιμα 

στοιχεία από σχετική βιβλιογραφία. 

Gt   η μεταβλητή της ανάπτυξης του όγκου της δραστηριότητας 

του έτους αναφοράς t, που λαμβάνει υπόψη τυχόν 

αναμενόμενη μεταβολή του κόστους της Ρυθμιζόμενης 

Δραστηριότητας Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα 

μεταβολής της ζήτησης, του αριθμού των Χρηστών ή και 

άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος 

της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας. 

Για την εκτίμηση του παράγοντα αυτού, η ΡΑΕΚ δύναται να 

αξιολογήσει ιστορικά δεδομένα που παρέχονται από τον 



Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των 

σχετικών συντελεστών κόστους (cost drivers) και του 

λειτουργικού κόστους της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας 

Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας. 

PAt  η προσαρμογή για αλλαγές στις πραγματικές τιμές βασικών 

πόρων στο έτος αναφοράς t, που λαμβάνει υπόψη ότι το 

κόστος αυτών των πόρων δύναται να μην μεταβάλλεται 

σύμφωνα με το ΔΤΚ που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 

του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου. Για τον υπολογισμό της 

απαιτούμενης προσαρμογής της παραμέτρου αυτής 

απαιτούνται τα ακόλουθα: 

i. Προσδιορισμός των κατηγοριών δαπάνης που πρέπει να 

εξεταστούν (μισθολογικό κόστος, κόστος υλικών, κόστος 

εξοπλισμού, κ.λπ.) και τυχόν διαχωρισμός της κάθε 

κατηγορίας δαπάνης (π.χ. μεταξύ γενικών και 

εξειδικευμένων στοιχείων κόστους εργασίας και υλικών), 

εφόσον υπάρχει κατάλληλος δείκτης πληθωρισμού για τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.  

ii. Υπολογισμός πληθωρισμού για κάθε κατηγορία δαπάνης, 

με αναφορά σε σχετικούς δείκτες που εκδίδονται από 

ανεξάρτητο οργανισμό π.χ. από τη Στατιστική Υπηρεσία 

της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

iii. Υπολογισμός της πραγματικής προσαρμογής για κάθε 

κατηγορία δαπάνης συγκρίνοντας την πρόβλεψη 

πληθωρισμού ανά κατηγορία δαπάνης με το ΔΤΚ.  

iv. Ορισμός στάθμισης ανά κατηγορία δαπάνης, ώστε να 

υπολογιστεί η συνολική προσαρμογή για αλλαγές στις 

πραγματικές τιμές βασικών πόρων για κάθε έτος της ΠΡΕ. 

Ci  οι εκτιμώμενες σημαντικές μεταβολές των ελεγχόμενων 

λειτουργικών δαπανών, που προκύπτουν εάν πρέπει να 

προστεθούν σε αυτές (ή να αφαιρεθούν από αυτές) άλλες 

δαπάνες, που δεν αποτυπώνονται στην παράμετρο 

ΟPEXβάσης ή στο ποσοστό μεταβολής της (το οποίο δίνεται 

από το γινόμενο των συντελεστών της αποδοτικότητας, της 

ανάπτυξης και των πραγματικών τιμών βασικών πόρων), 

αλλά οι οποίες είναι απαραίτητες και συνετές (prudent) και 

αναμένεται να απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για το σύνολο της 

επόμενης ΠΡΕ. 

5. Για την εκτίμηση του κατά πόσο το κόστος που αφορά σε υπηρεσίες ή αγαθά που 
δυνητικά παρέχονται στον Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη από Συνδεδεμένα Πρόσωπα είναι 
εύλογο και αποδοτικό, η ΡΑΕΚ δύναται να λάβει υπόψη εάν:  

i. οι συναλλαγές με τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα πραγματοποιούνται σε βάση 
θεμιτού ανταγωνισμού (‘arms-length’), ενδεικτικά κατόπιν διαγωνισμών,  

ii. τα κόστη των Συνδεδεμένων Προσώπων αντικατοπτρίζουν το άμεσο κόστος 
παροχής των υπηρεσιών ή αγαθών, συμπεριλαμβανομένης μιας εμπορικά 
εύλογης απόδοσης ή περιθωρίου κέρδους,  



iii. δύναται να αποδειχθεί ότι το κόστος των Συνδεδεμένων Προσώπων είναι 
συγκρίσιμο με στοιχεία αναφοράς (benchmarking) της αγοράς (εάν υπάρχουν 
αρκετοί πάροχοι των υπηρεσιών ή αγαθών στην αγορά για τις σχετικές 
υπηρεσίες ή τα αγαθά).  

6. Για τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη τίθεται μηχανισμός 
κινήτρου αποδοτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 22.   

 

Άρθρο 10 – Μη Ελέγξιμες Λειτουργικές Δαπάνες (OPEXnonCON) 
 

1. Οι μη ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες 
κατηγορίες δαπανών: 

iv. Ρυθμιστικά τέλη, 

v. Τέλη τοπικών αρχών, 

vi. Τέλη κτηματογράφησης, χωρομετρίας, 

vii. Έμμεσους φόρους, 

viii. Τέλη των γραφείων δημοπρασιών για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με 
την εκχώρηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη ΓΔ, 

ix. Δικαιώματα διέλευσης, 

x. Δαπάνες για αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης (εφόσον αφορούν μη 
ελέγξιμες δαπάνες βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), 

xi. Αντισταθμιστικά τέλη ή δαπάνες και κόστη απαλλοτριώσεων, αλλά μόνο στο 
βαθμό και για εκείνο το τμήμα που αποδεδειγμένα δεν βρίσκεται στον έλεγχο 
του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη. Επιπλέον, ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης υποχρεούται να 
προβεί σε ενέργειες που μπορούν να μετριάσουν αυτές τις δαπάνες και που 
αξιοποιούν παράγοντες αντιστάθμισης του κόστους. 

2. Ο κατάλογος των μη ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις πιθανές δαπάνες αυτού του 
είδους. Συνεπώς, ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης δύναται πριν την έναρξη της ΠΡΕ να 
προτείνει πρόσθετες κατηγορίες μη ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών και το 
εκτιμώμενο ύψος τους, εφόσον οι προτεινόμενες κατηγορίες δαπανών: 

i. Είναι αποδεδειγμένα μη ελέγξιμες, σύμφωνα με στοιχεία που υποχρεούται να 
υποβάλει ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης και που αποδεικνύουν ότι δεν δύναται να 
προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να μετριάσει τη δαπάνη, ή 
ότι δεν υπάρχουν παράγοντες αντιστάθμισης τους οποίους μπορεί να 
αξιοποιήσει. Ειδικότερα, ενδέχεται το θέμα της δυνατότητας του ελέγχου αυτών 
των δαπανών να αφορά σε μέρος και όχι αποκλειστικά στο σύνολο της 
προκληθείσας δαπάνης. 

ii. Είναι μετρήσιμες και, μετά την έγκριση και υλοποίησή τους, δύναται να 
πιστοποιηθούν από ανεξάρτητη πηγή. 

3. Οι αποκλίσεις σε σχέση με τα εγκεκριμένα μεγέθη του Διαχειριστή για τις δαπάνες 
αυτής της κατηγορίας εκκαθαρίζονται κατά τον προσδιορισμό του Επιτρεπόμενου 

Εσόδου Διαχειριστή , μέσω της παραμέτρου Adj_ΔOPEXΔ,t
nonCON του άρθρου 20. 

4. Οι αποκλίσεις σε σχέση με τα εγκεκριμένα μεγέθη του Ιδιοκτήτη για τις δαπάνες αυτής 
της κατηγορίας εκκαθαρίζονται κατά τον προσδιορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου 

Ιδιοκτήτη, μέσω της παραμέτρου Adj_ΔOPEXΙ,t
nonCON του άρθρου 21. 



5. Σε περίπτωση που οι μη ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες της Γραμμής Διασύνδεσης 
είναι υψηλότερες (ή χαμηλότερες) από αυτές που επιτρέπει η ΡΑΕΚ τότε ενδέχεται να 
μετακυλίονται με απόφαση της ΡΑΕΚ στους χρήστες της Γραμμής Διασύνδεσης μέσω 
των διατιμήσεων σε ετήσια βάση.       

 

Άρθρο 11 – Αποσβέσεις Παγίων (D) 
 

1. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται για τα πάγια που είναι σε εμπορική λειτουργία κατά τη 
διάρκεια του έτους t της ΠΡΕ. Οι αποσβέσεις διακρίνονται σε: 

i. Αποσβέσεις για υφιστάμενα πάγια: πρόκειται για τις αποσβέσεις παγίων που 
είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων Στοιχείων (ΡΜΠΣ) και 
την ΡΒΑΠ κατά το Έτος Υπολογισμού, 

ii. Αποσβέσεις νέων παγίων: πρόκειται για τις αποσβέσεις παγίων που 
δημιουργούνται είτε από νέες επενδύσεις εντός του έτους t της ΠΡΕ είτε από 
επενδύσεις σε εξέλιξη προηγούμενων ετών που θα ενταχθούν στο ΡΜΠΣ και 
την ΡΒΑΠ εντός της ΠΡΕ. 

2. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται προϋπολογιστικά (ex-ante) για κάθε έτος t της ΠΡΕ, 
βάσει των εκτιμήσεων για την αξία των παγίων (νέων και υφιστάμενων). Για τον 
καθορισμό των αποσβέσεων κάθε έτους t της ΠΡΕ εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

i. Οι αποσβέσεις νέων παγίων υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομικά ωφέλιμη ζωή που έχει οριστεί για κάθε κατηγορία παγίων (useful 
life) και η οποία πρέπει να αποτυπώνεται στο ΡΜΠΣ.  Για Έργα Κοινού 
Ενδιαφέροντος και Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος, κατόπιν εισήγησης του 
Ιδιοκτήτη – Φορέα Υλοποίησης και με απόφαση της ΡΑΕΚ,  καθορίζονται 
ειδικοί όροι αναφορικά με την οικονομικά ωφέλιμη ζωή των παγίων των έργων 
αυτών, κατά την έγκριση του αρχικού επιτρεπόμενου εσόδου από τη ΡΑΕΚ.    Η 
εκτίμηση  των αποσβέσεων νέων παγίων, γίνεται με παραδοχή της έναρξης 
λειτουργίας των νέων αυτών παγίων στο μέσο του έτους t. 

ii. Οι αποσβέσεις των παγίων που προϋπήρχαν της έναρξης της ΠΡΕ, 
υπολογίζονται βάσει της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής τους, όπως αυτή 
προκύπτει από το ΡΜΠΣ και την ΡΒΑΠ του έτους t-2, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προσθήκες παγίων από επενδύσεις εντός του Έτους Υπολογισμού (t-1). 

iii. Στις ανωτέρω εκτιμήσεις, δεν συνυπολογίζεται το μέρος της απόσβεσης που 
αντιστοιχεί στην αξία των Συμμετοχών και Επιχορηγήσεων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση παγίων, η αξία και οι αποσβέσεις των 
οποίων παρακολουθούνται διακριτά σε αρχείο το οποίο θα πρέπει να 
συνυποβάλλεται μαζί με όλα τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού του Αρχικού 
Επιτρεπόμενου Εσόδου, σύμφωνα με το άρθρο 23. 

3. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης 
(straight-line basis). 

4. Οι αποκλίσεις σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες αποσβέσεις Διαχειριστή 
εκκαθαρίζονται κατά τον προσδιορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή, μέσω 
της παραμέτρου Adj_ΔDΔ,t  του άρθρου 20. 

5. Οι αποκλίσεις σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες αποσβέσεις Ιδιοκτήτη 
εκκαθαρίζονται κατά τον προσδιορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη, μέσω 
της παραμέτρου Adj_ΔDΙ,t του άρθρου 21. 

 



Άρθρο 12 – Ρυθμιζόμενη Βάση Περιουσιακών Στοιχείων 
 

1. Ως Ρυθμιζόμενη Βάση Περιουσιακών Στοιχείων (ΡΒΑΠ) Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, νοείται 
το σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων στη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα 
Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας της ΓΔ. 

2. Η ΡΒΑΠ (RAB) στο τέλος του κάθε έτους t της ΠΡΕ υπολογίζεται σύμφωνα με την εξής 
σχέση: 

 

𝑹𝑨𝑩𝐭 =  𝑹𝑨𝑩𝐭−𝟏 + 𝐖𝐈𝐏𝐭 + 𝐈𝐍𝐕𝐭 + 𝐖𝐂𝐭 − 𝐃𝐭 
 

Όπου: 

RABt-1  Η εκτιμώμενη αποσβεσμένη αξία των παγίων του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη 
της ΓΔ που προβλέπεται να είναι σε εμπορική λειτουργία το έτος t-1, 
λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά μεγέθη των παγίων που 
προκύπτουν για προηγούμενα έτη από το ΡΜΠΣ και την εκτιμώμενη 
εξέλιξη αυτού βάσει των εγκεκριμένων επενδύσεων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13, εξαιρουμένου του μέρους της αξίας των παγίων το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε μέσω Συμμετοχών ή Επιχορηγήσεων. 

WIPt  Τα εκτιμώμενα επενδυμένα κεφάλαια για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος ή 
Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος σε εξέλιξη, για τα οποία η ΡΑΕΚ εγκρίνει, 
με ειδική Απόφαση, την αναγνώριση των επενδυτικών δαπανών για τη 
λήψη απόδοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και πριν από 
τη θέση σε λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 17, όπως αυτά 
διαμορφώνονται από επενδύσεις κατά το έτος t και προηγούμενα έτη της 
τρέχουσας ή και προηγούμενων ΠΡΕ, σύμφωνα με το άρθρο 14, 
εξαιρουμένου του μέρους της χρηματοδότησης μέσω Συμμετοχών ή 
Επιχορηγήσεων. Για τα κεφάλαια του έτους t γίνεται η παραδοχή ότι 
επενδύονται στο μέσο του έτους t. 

INVt  Τα νέα πάγια που εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στο ΡΜΠΣ εντός του έτους 
t. Για το έτος t γίνεται η παραδοχή ότι τα νέα πάγια τίθενται σε εμπορική 
εκμετάλλευση και ενσωματώνονται στο ΡΜΠΣ στο μέσο του έτους t. Στην 
περίπτωση πολυετών έργων που ολοκληρώνονται και εντάσσονται στο 
ΡΜΠΣ εντός του έτους t, γίνεται η παραδοχή ότι τα κεφάλαια που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου επενδύονται στο μέσο του 
έτους t. 

WCt  Το προϋπολογιζόμενο αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης. Το Κεφάλαιο 
Κίνησης ορίζεται ως το μέσο καθαρό ποσό κεφαλαίου που απαιτείται για 
τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη για τη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας της ΓΔ. Το ποσό 
αυτό προκύπτει από αναλυτικές εκτιμήσεις και επαρκή τεκμηρίωση βάσει 
(i) μελέτης που υποβάλει ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης για τις ταμειακές 
ανάγκες της επιχείρησης και συγκεκριμένα μελέτης ‘lead-lag’ που εκτιμά 
και καθορίζει τη μέση χρονική διαφορά μεταξύ του πότε πρέπει να 
καταβληθούν τα έξοδα («lead») και πότε αναμένεται να εισπραχθούν τα 
έσοδα («lag») της επιχείρησης, και (ii) μελέτης για τα αναγκαία 
αποθέματα υλικών της επιχείρησης. 

Dt  Οι εκτιμώμενες ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της ΡΒΑΠ της 
ΓΔ του έτους αναφοράς t, σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3. Μεταξύ των ΠΡΕ, η αξία της ΡΒΑΠ θα πρέπει να αναθεωρείται, βάσει: 



i. των επενδύσεων που τελικά υλοποιήθηκαν εντός της προηγούμενης ΠΡΕ, έως και 
το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία (το έτος 
πριν το Έτος Υπολογισμού), 

ii. των απολογιστικών (έως και το έτος πριν το Έτος Υπολογισμού) επενδυμένων 
κεφαλαίων για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος ή Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος σε 
εξέλιξη, για τα οποία η ΡΑΕΚ εγκρίνει, με ειδική Απόφαση, την αναγνώριση των 
επενδυτικών δαπανών για τη λήψη απόδοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 
κατασκευής και πριν από τη θέση σε λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
17, 

iii. των αποσβέσεων επί των παγίων, όπως αυτές προκύπτουν από το ΡΜΠΣ για κάθε 
ένα έτος της προηγούμενης ΠΡΕ (έως και το έτος πριν το Έτος Υπολογισμού), 

iv. των απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με τις αρχικά εκτιμώμενες επενδύσεις, τα 
επενδυμένα κεφάλαια για έργα σε εξέλιξη και τις αποσβέσεις για το τελευταίο έτος 
της ΠΡΕ που προηγείται της προηγούμενης ΠΡΕ και 

v. το διακριτό αρχείο παρακολούθησης παγίων που υλοποιούνται σε Έργα Κοινού 
Ενδιαφέροντος ή Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος. 

4. Για τους σκοπούς της ανωτέρω αναθεώρησης, η ΡΑΕΚ δύναται να αναγνωρίσει μόνο 
ένα μέρος του απολογιστικού κόστους ορισμένων επενδύσεων εφόσον θεωρήσει μετά 
από εκ των υστέρων (ex post) έλεγχο των επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 15, ότι 
αυτά τα κόστη ή τα πάγια είναι μη αποδοτικά ή ότι περιλαμβάνουν μη εύλογο ή 
αυξημένο περιθώριο κέρδους από Συνδεδεμένο Πρόσωπο. 

5. Η αξία των Συμμετοχών και των Επιχορηγήσεων που χρηματοδότησαν πάγια, καθώς 
και τα πάγια που έχουν διαχωριστεί με βάση τους εγκεκριμένους από την ΡΑΕΚ 
Κανονισμούς περί Λογιστικού Διαχωρισμού, παρακολουθούνται διακριτά και δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην αξία της ΡΒΑΠ. 

6. Η ΡΒΑΠ δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή αξιών. 

 

Άρθρο 13 – Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων Στοιχείων 
 

1. Το Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων Στοιχείων (ΡΜΠΣ) Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη είναι η 
κατάσταση η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των εν λειτουργία παγίων της 
δραστηριότητας Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας της ΓΔ, συμπεριλαμβανομένων και των 
μακροχρόνιων μισθώσεων / δικαιωμάτων χρήσης παγίων. Τηρείται για ρυθμιστικούς 
σκοπούς από το Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη της ΓΔ και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογές 
αξιών, πέραν της αναπροσαρμογής των αξιών που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ΠΡΕ. 

2. Στο ΡΜΠΣ του Ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και η κατάσταση διακριτού αρχείου 
παρακολούθησης παγίων που τηρείται για τις επενδύσεις σε Έργα Κοινού 
Ενδιαφέροντος ή Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος για τα οποία η ΡΑΕΚ έχει 
αποφασίσει την παραχώρηση κανονιστικών κινήτρων και στην οποία καταγράφονται 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξία των παγίων και των αποσβέσεων (ετησίων 
και σωρευτικών), βάσει των ειδικών όρων των κινήτρων που έχουν εγκριθεί από την 
ΡΑΕΚ. 

3. Η εν λόγω κατάσταση, η οποία ελέγχεται από εγκεκριμένο Ελεγκτή Λογιστή ως προς 
την ορθότητα και πληρότητά της, παρέχει την απαιτούμενη αναλυτική και διακριτή 
πληροφόρηση αναφορικά με: 

i. τις κατηγορίες των παγίων (υφιστάμενα και νέα), την αξία (κτήσης και 
αναπόσβεστη στο τέλος του έτους) των παγίων, το έτος κτήσης και το έτος που 
τίθενται σε λειτουργία τα πάγια, καθώς και τη διάρκεια ζωής των παγίων 



(οικονομικά ωφέλιμη και υπολειπόμενη), βάσει της οποίας υπολογίζονται οι 
αποσβέσεις, 

ii. την αναπόσβεστη αξία των παγίων στο τέλος κάθε έτους της ΠΡΕ, 

iii. το ύψος των ετήσιων και σωρευτικών αποσβέσεων ανά κατηγορία παγίων, και 

iv. τις μακροχρόνιες χρηματοδοτικές μισθώσεις / δικαιώματα χρήσης παγίων. 

4. Οι κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι δεν συνυπολογίζονται στην αρχική αξία των παγίων που 
εντάσσονται στο ΡΜΠΣ, εκτός των περιπτώσεων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος ή 
Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος για τα οποία εγκρίνονται αντίστοιχα κανονιστικά 
κίνητρα μετά από Απόφαση της ΡΑΕΚ. 

 

Άρθρο 14 – Επενδύσεις 
 

1. Οι επενδύσεις αφορούν στις κεφαλαιουχικές δαπάνες που υλοποιούνται κατά τη 
διάρκεια της ΠΡΕ και οι οποίες προϋπολογίζονται και παρακολουθούνται διακριτά για 
κάθε έτος t, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που ετοιμάζεται από τον Ιδιοκτήτη 
και υποβάλλεται από τον  Διαχειριστή στη ΡΑΕΚ για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 
23. Η ΡΑΕΚ θα διεξάγει εκ των προτέρων αξιολόγηση ως προς την αποδοτικότητα του 
προτεινόμενου επιχειρηματικού/επενδυτικού προγράμματος που χρησιμοποιείται για 
σκοπούς καθορισμού της ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ για την 
επικείμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου. 

2. Οι επενδύσεις που συνυπολογίζονται στη ΡΒΑΠ για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος ή 
Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος για τα οποία η ΡΑΕΚ εγκρίνει, με ειδική Απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 17, την αναγνώριση των επενδυτικών δαπανών για τη λήψη 
απόδοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και πριν από τη θέση σε 
λειτουργία του Έργου τηρούνται σε ειδικό Μητρώο Εργασιών υπό Εκτέλεση και 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

i. νέες επενδύσεις: επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν 
εντός συγκεκριμένου έτους t της ΠΡΕ και δεν προβλέπεται να τεθούν σε 
λειτουργία και να ενταχθούν στο ΡΜΠΣ εντός του έτους αυτού, και 

ii. επενδύσεις σε εξέλιξη: επενδύσεις οι οποίες ξεκίνησαν σε προηγούμενα έτη και 
παραμένουν σε εξέλιξη κατά το έτος t της ΠΡΕ. 

3. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση της αποδοτικότητας του προτεινόμενου επενδυτικού 
προγράμματος και των επενδυτικών δαπανών διεξάγεται βάσει του πενταετούς 
επιχειρηματικού/επενδυτικού προγράμματος το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην 
ΡΑΕΚ και χρησιμοποιείται για σκοπούς καθορισμού της ρυθμιζόμενης διατίμησης για 
τη χρήση της ΓΔ. 

4. Για την αξιολόγηση των δαπανών επενδύσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα Μεθοδολογία και με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των 
επενδύσεων σε σχέση με παραμέτρους που επηρεάζουν το ύψος τους, οι δαπάνες 
επενδύσεων διακρίνονται ανάλογα με την επιμέρους δραστηριότητα που αφορούν. Ως 
προς το είδος τους, οι δαπάνες επενδύσεων διακρίνονται επιπλέον, ενδεικτικά, σε: 

i. δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, 

ii. δαπάνες υλικών, 

iii. εργολαβικές δαπάνες και λοιπές δαπάνες. 

5. Για σημαντική από άποψη προϋπολογισμού επένδυση που αφορά στην ενίσχυση ή 
την αντικατάσταση και ανακαίνιση της ΓΔ, ιδίως όταν αντικαθιστά πάγια με 
υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή, που συνεπώς δεν έχουν πλήρως αποσβεστεί στη ΡΒΑΠ, 



ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης υποχρεούται να τεκμηριώσει την επένδυση και την ανάγκη 
απόσυρσης ή αντικατάστασης των υφιστάμενων παγίων, βάσει μελέτης κόστους-
οφέλους. 

6. Περαιτέρω, για την αναλυτικότερη παρακολούθηση των στοιχείων κόστους που 
συνθέτουν τις δαπάνες επενδύσεων απολογιστικά και τη δημιουργία βάσης αναφοράς 
για το κόστος των επενδύσεων, είναι δυνατό να προσδιορίζεται πρόσθετη 
κατηγοριοποίηση ή/και ανάλυση των δαπανών επενδύσεων. Η πρόσθετη 
κατηγοριοποίηση και ανάλυση των δαπανών επενδύσεων συνδυάζεται με αντίστοιχα 
ποσοτικά στοιχεία για τις επενδύσεις και καθορίζεται με απόφαση ΡΑΕΚ κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης. 

7. Τυχόν αποκλίσεις των εγκεκριμένων επενδύσεων προηγούμενων ετών του 
Διαχειριστή, εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 
(παράμετροι Adj_ΔRABΔ,t και Adj_ΔDΔ,t του Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή), και 

με την επιφύλαξη του άρθρου 15. 

8. Τυχόν αποκλίσεις των εγκεκριμένων επενδύσεων προηγούμενων ετών του Ιδιοκτήτη, 
εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 (παράμετροι Adj_ΔRABI,t 

και Adj_ΔDI,t του Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη), και με την επιφύλαξη του άρθρου 

15. 

 

Άρθρο 15 – Εκ των Υστέρων (ex post) Αξιολόγηση των Επενδύσεων 
 

1. Κατά τον καθορισμό των επενδύσεων που θα συμπεριληφθούν στη ΡΒΑΠ σύμφωνα 
με το άρθρο 12, παρ. 4, η ΡΑΕΚ δύναται να προβεί σε εκ των υστέρων επανεξέταση 
των υλοποιημένων επενδύσεων για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά τους και 
το αν αυτές ήταν συνετές (prudent), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο. 

2. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση των υλοποιημένων επενδύσεων πραγματοποιείται με 
βάση απολογιστικά στοιχεία μιας περιόδου που έχει ίση διάρκεια με τη ΠΡΕ και 
τελειώνει ένα έτος πριν το τέλος της προηγούμενης ΠΡΕ. Η αξιολόγηση περιορίζεται 
γενικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σημαντική υπέρβαση των πραγματικών 
επενδύσεων σε σχέση με το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος (των επιτρεπόμενων 
δαπανών κεφαλαίου) για την εν λόγω περίοδο. Σημαντική θεωρείται η υπέρβαση του 
κόστους όταν ισούται ή ξεπερνάει το όριο σημαντικότητας (materiality threshold), το 
οποίο ορίζεται ίσο με ποσοστό 5 τοις εκατό (5%), μη συμπεριλαμβανομένης της 
αύξησης ως το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού, επί των πραγματικών 
κεφαλαιουχικών δαπανών του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη κατά την περίοδο αξιολόγησης, 
όπως αυτές προσδιορίζονται βάσει του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου, είτε του 
αρχικού είτε του αναθεωρημένου κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΡΑΕΚ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 19.  

3. Με την επιφύλαξη του ορίου σημαντικότητας της προηγούμενης παραγράφου, το 
αντικείμενο και το εύρος της εκ των υστέρων επανεξέτασης καθορίζονται από το κατά 
πόσον η υπέρβαση αφορά επενδυτικά σχέδια που έχουν προηγουμένως 
προσδιοριστεί και εγκριθεί και περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό  
Σχέδιο του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, είτε του αρχικού είτε του αναθεωρημένου κατόπιν 
σχετικής Απόφασης της ΡΑΕΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19. 

i. Για σημαντικές υπερβάσεις σε επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο Επιχειρησιακό  Σχέδιο, η επανεξέταση συνεπάγεται μία εκτίμηση 
κόστους. Αυτή η επανεξέταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τυχόν διαγωνιστικές 
διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης για την υλοποίηση των 
επενδυτικών έργων, να εξετάζει τις αιτίες της υπέρβασης του κόστους και να 



καθορίζει εάν αυτές οι αιτίες μπορούν να αποδοθούν στις ενέργειες του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη ή σε εξωτερικούς παράγοντες εκτός του ελέγχου του. 

ii. Για έργα που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο 
(έργα πέρα από τα προϋπολογιζόμενα και εγκεκριμένα) η εκ των υστέρων 
αξιολόγηση μπορεί να επικεντρώνεται τόσο στην ανάγκη όσο και στο κόστος 
της επένδυσης. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και εισφοράς 
αυτών των επενδύσεων στην αποδοτικότητα της Ρυθμιζόμενης 
Δραστηριότητας Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας ΓΔ, η ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψη τις 
περιστάσεις που επικρατούσαν κατά τη στιγμή της επενδυτικής απόφασης και 
τους παράγοντες που εύλογα θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη 
στιγμή που αναλήφθηκαν οι σχετικές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Ο 
Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης οφείλει να τεκμηριώνει επαρκώς το λόγο για τον οποίον 
οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την 
ανάπτυξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

4. Χωρίς να περιορίζονται οι παράγοντες που δύναται να εξετάσει η ΡΑΕΚ κατά την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υλοποιημένων επενδύσεων, η ΡΑΕΚ 
δύναται να λάβει υπόψη: 

i. Κατά πόσον οι δαπάνες συνδέονται με απαιτήσεις που είχε ορίσει η ΡΑΕΚ ή 
με απαιτήσεις σχετικών νόμων και κανονιστικών διατάξεων. 

ii. Κατά πόσον εξετάστηκαν εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των απαιτήσεων 
και αναγκών και δικαιολογημένα αποκλείστηκαν από το Διαχειριστή. 

iii. Κατά πόσον ακολουθήθηκαν ορθές ή βέλτιστες πρακτικές από το 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη. 

iv. Κατά πόσον οι δαπάνες που σχετίζονται με βελτίωση δεικτών οι οποίοι 
ρυθμίζονται μέσω οικονομικών κινήτρων, κρίνονται αποτελεσματικές σε σχέση 
με τη βελτίωση που επιτυγχάνουν. 

v. Εάν ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης ενήργησε με σύνεση και σύννομα για την 
προμήθεια αγαθών, έργων και υπηρεσιών και με εύλογα χαμηλό κόστος, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ακολουθήθηκε κατάλληλη 
ανταγωνιστική διαδικασία. 

vi. Εάν ο χρόνος κατασκευής ήταν κατάλληλος λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 
και την προβλεπόμενη ζήτηση και την Ποιότητα Ενέργειας. 

5. Η ΡΑΕΚ κατόπιν επανεξέτασης και αξιολόγησης των επενδύσεων διαβιβάζει τις 
παρατηρήσεις της στον Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη για να υποβάλλει τυχόν σχόλια εντός 
τασσόμενης προθεσμίας. 

6. Εάν, μετά από διαβούλευση με το Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, η ΡΑΕΚ διαπιστώσει ότι 
ορισμένες δαπάνες δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος 
άρθρου, προβαίνει σε απομείωση της αξίας της επένδυσης που θα προστεθεί στη 
ΡΒΑΠ κατά το ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο των δαπανών αυτών. 

 

Άρθρο 16 – Υπολογισμός Απόδοσης επί της Ρυθμιζόμενης Βάσης 

Περιουσιακών Στοιχείων 
 

1. Το εκατοστιαίο ποσοστό απόδοσης επί της ΡΒΑΠ (rΡΒΑΠ) ορίζεται σύμφωνα με την εξής 
σχέση: 

 

𝐫𝐑𝐀𝐁 = 𝐖𝐀𝐂𝐂𝐩𝐫𝐞−𝐭𝐚𝐱,   𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 + 𝐫𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 



 

Όπου: 

WACCpre-tax,nominal  είναι το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ, WACC) των 
διαφόρων πηγών χρηματοδότησης με παράγοντες στάθμισης των 
ποσοστιαίων συνεισφορών κάθε πηγής στη σύνθεση του 
κεφαλαίου σε ονομαστικούς προ-φόρων όρους (WACCpre- tax,nominal), 
το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

𝐖𝐀𝐂𝐂𝐩𝐫𝐞−𝐭𝐚𝐱,   𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 =  𝐑𝐞 ×
𝐄

(𝐃 + 𝐄)
×

𝟏

(𝟏 − 𝐓𝐜)
+ 𝐑𝐝 ×

𝐃

𝐃 + 𝐄
 

 

Όπου: 

Re  Το κόστος ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων, ονομαστικό (cost of 
equity, post-tax nominal) 

Rd  Το κόστος ξένων κεφαλαίων (cost of debt) 

E  Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

D  Το σύνολο Ξένων Κεφαλαίων (χρέος) 

Tc Ο Συντελεστής Εταιρικού Φόρου (corporate tax rate) επί των 
κερδών που ισχύει για το πρώτο έτος της ΠΡΕ. 

rpremium  Η Πρόσθετη Απόδοση, εάν πρόκειται για τη Ρυθμιζόμενη 
Δραστηριότητα Ιδιοκτησίας ΓΔ, επί της ΡΒΑΠ Ιδιοκτήτη Γραμμής 
Διασύνδεσης η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως Έργο Κοινού 
Ενδιαφέροντος ή Έργο Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος, και ορίζεται από 
τη ΡΑΕΚ με Απόφαση της, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1. 

2. Κόστος ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων, ονομαστικό (cost of equity post-tax, 
nominal). Το εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων (Re) της Δραστηριότητας 
Διαχείρισης/Ιδιοκτησίας υπολογίζεται σε ονομαστικές τιμές μετά από φόρους βάσει του 
Μοντέλου Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων – Μοντέλο αποτίμησης CAPM 
(Capital Asset Pricing Model), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

𝐑𝐞 − 𝐩𝐨𝐬𝐭−𝐭𝐚𝐱,   𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 =  𝐫𝐟 + 𝛃𝐞 × 𝐄𝐑𝐏  
 

Όπου: 

Re κόστος ιδίων κεφαλαίων 

rf  επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (risk-free rate) 

rm  κίνδυνος αγοράς (risk-free rate) 

βe  συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα (beta factor-«β») 

ΕRP = (rm - rf) κίνδυνος ιδίων κεφαλαίων  

3. Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (risk-free rate). Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι 
η αναμενόμενη απόδοση που μπορεί να αποφέρει μια επένδυση σε ένα πάγιο στοιχείο 
με μηδενικό κίνδυνο. Για τον καθορισμό του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου, η ΡΑΕΚ 
λαμβάνει υπόψη κυρίως τις ιστορικές και τρέχουσες αποδόσεις των 10ετών κρατικών 
ομολόγων κρατών-μελών της Ευρωζώνης και ιδίως του 10ετούς κρατικού ομολόγου 
εκείνου του κράτους-μέλους της Ευρωζώνης με τη χαμηλότερη απόδοση. 
Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση της παραμέτρου αυτής λαμβάνονται υπόψη: 

i. ιστορικά δεδομένα για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, 



ii. προσωρινές ή ειδικές περιστάσεις (ενδεικτικά, και χωρίς περιορισμό, οι 
ενέργειες των νομισματικών αρχών) οι οποίες επηρεάζουν την υπολογιζόμενη 
απόδοση χωρίς κίνδυνο. 

4. Συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα (beta factor). Αφορά στο συντελεστή 
μεταβλητότητας (ευαισθησίας) της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη σε σύγκριση με την Αγορά. Η εκτίμηση του συντελεστή λαμβάνει 
υπόψη: 

i. Τις τιμές του συντελεστή αυτού για αντίστοιχες με το Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη 
εταιρίες της Κύπρου και του εξωτερικού, προσαρμοσμένο για τα διαφορετικά 
επίπεδα δανειακής εξάρτησης και λαμβάνοντας υπόψη το συστηματικό κίνδυνο 
του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη σε σχέση με τις συγκρινόμενες εταιρίες. 

ii. Τους συντελεστές που καθορίζονται από ρυθμιστικές αρχές σε χώρες με 
παρόμοια ρυθμιστικά πλαίσια και επιχειρηματικούς κινδύνους στην Ευρώπη. 

5. Κίνδυνος Ιδίων Κεφαλαίων (Equity Risk Premium). Ο Κίνδυνος Ιδίων 
Κεφαλαίων είναι η αναμενόμενη πρόσθετη απόδοση για την ανάληψη του 
συστηματικού κινδύνου από μια επένδυση σε ένα πάγιο στοιχείο με κίνδυνο πέραν του 
μηδενικού. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του Κινδύνου της Αγοράς (rm) και του 
Επιτοκίου Μηδενικού Κινδύνου (ERP = (rm – rf). Ο Κίνδυνος της Αγοράς αφορά στο 
περιθώριο απόδοσης (κινδύνου) της Αγοράς, με βάση τόσο ιστορικά στοιχεία όσο και 
μελλοντικές εκτιμήσεις της εξέλιξης των αποδόσεων της κεφαλαιαγοράς, έναντι του 
επιτοκίου μηδενικού κινδύνου. Για τον καθορισμό του, η ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψη 
ιστορικά και τρέχοντα στοιχεία χρηματιστηριακών αγορών, καθώς και εκτιμήσεις 
άλλων ρυθμιστικών αρχών σε χώρες με παρόμοιο ρυθμιστικό πλαίσιο και ειδικές 
εκθέσεις έγκυρων διεθνών οργανισμών (ενδεικτικά, Council of European Energy 
Regulators – CEER, ή Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας - 
ACER). Επίσης, δύναται να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από σχετικές εκθέσεις 
αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών οίκων, πανεπιστημίων, καθώς και από σχετική 
διεθνή βιβλιογραφία. 

6. Κόστος ξένων κεφαλαίων (cost of debt). Το προβλεπόμενο κόστος δανεισμού 
ισούται με την απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (η οποία δύναται να 
διαφοροποιείται από αυτή που χρησιμοποιείται για το κόστος ιδίων κεφαλαίων) συν 
ένα περιθώριο δανειακού κινδύνου (debt premium). Το περιθώριο δανειακού κινδύνου 
είναι το εκτιμώμενο ασφάλιστρο έναντι της απόδοσης χωρίς κίνδυνο που απαιτείται να 
πληρώσει ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης για τη χρηματοδότησή του και αντικατοπτρίζει 
τους πρόσθετους κινδύνους του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, λαμβάνοντας υπόψη την 
πιστοληπτική του αξιολόγηση (εάν αξιολογείται) και το συντελεστή δανειακής 
εξάρτησης. 

Για τον υπολογισμό του κόστους ξένων κεφαλαίων, η ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα: 

i. Το ιστορικό και εκτιμώμενο σταθμισμένο κόστος των δανειακών κεφαλαίων του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διαχείρισης ως προς 
το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων. 

ii. Την ιστορική (5-10 χρόνια) μέση απόδοση σε μεσαία έως μακροχρόνια εταιρικά 
ομόλογα που εκδόθηκαν από εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, στην Κύπρο 
και στην Ευρώπη γενικότερα, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια 
επιχειρηματικά και ρυθμιστικά περιβάλλοντα, καθώς και κινδύνους, και έχουν 
παρόμοιες πιστοληπτικές αξιολογήσεις με του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη (εάν 
αξιολογείται). 

iii. Αξιολογήσεις για άλλες ρυθμιζόμενες εταιρίες στους κλάδους της ενέργειας και 
των υποδομών στην Κύπρο. 



7. Κεφαλαιακή δομή. Η κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης, δηλ. ο διαχωρισμός μεταξύ 
Ιδίων Κεφαλαίων και Ξένων Κεφαλαίων, αποτελεί εξ’ ορισμού τη βάση υπολογισμού 
του ΜΣΚΚ. Το ποσοστό που χαρακτηρίζει την κεφαλαιακή δομή είναι ο δείκτης χρέους 
(δείκτης δανειακής εξάρτησης) που υπολογίζεται ως το συνολικό Χρέος διά τα 
συνολικά Ιδία Κεφάλαια. Εντούτοις, στην εξίσωση υπολογισμού του ΜΣΚΚ 
χρησιμοποιούνται τα ποσοστά του Ξένων και Ιδίων Κεφαλαίων διά των Συνολικών 
Κεφαλαίων (D / (D + E), E / (D + E)). 

8. Το ΜΣΚΚ είναι ενιαίο για όλη τη διάρκεια της ΠΡΕ (με την επιφύλαξη του άρθρου 19, 
παρ. 5). 

9. Το ΜΣΚΚ επί της ΡΒΑΠ Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη που προσδιορίζεται βάσει του παρόντος 
άρθρου, δύναται να επαναπροσδιορίζεται στο πλαίσιο προϋπολογιστικών 
αναπροσαρμογών του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 19. 

10. Το ΜΣΚΚ για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας του EKE 3.10.2 EuroAsia 
Interconnector ορίζεται, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 236/2022,  και δύναται 
να αναθεωρηθεί σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στις συνθήκες 
που ίσχυαν κατά τον υπολογισμό του, σύμφωνα με το άρθρο 19. 

11. Ο Ιδιοκτήτης του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector λαμβάνει Πρόσθετη Απόδοση 
(rpremium) για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης 
Γραμμής Διασύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, της οποίας το ύψος 
και η ρυθμιστική χρονική περίοδο δώδεκα (12) ετών καθορίστηκε από την ΡΑΕΚ με 
την Απόφαση της Αρ. 236/2022. Το πρώτο έτος της ως άνω ρυθμιστικής χρονικής 
περιόδου ορίζεται το έτος έναρξης λειτουργίας του EKE 3.10.2 EuroAsia 
Interconnector από τον Ιδιοκτήτη. 

 

Άρθρο 17 – Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος και Έργα Αμοιβαίου 

Ενδιαφέροντος 
 

1. Για Γραμμές Διασύνδεσης που έχουν χαρακτηρισθεί ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος 
ή Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/869, 
δύναται, κατόπιν εισήγησης του Ιδιοκτήτη ή του Φορέα Υλοποίησης και με Απόφαση 
της ΡΑΕΚ, να καθορίζονται κατάλληλα κανονιστικά κίνητρα για τον Ιδιοκτήτη για την 
ανάληψη υψηλότερων κινδύνων όσον αφορά την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη 
λειτουργία ή τη συντήρηση, που συνοδεύουν τέτοια έργα σε σχέση με τους κινδύνους 
που προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερή έργα υποδομής στη βάση των όσων 
ορίζονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869 ως επίσης και των σχετικών 
μεθοδολογιών που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ. 

2. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τη χορήγηση κινήτρων λαμβάνει υπόψη τον ειδικό 
χαρακτήρα του κινδύνου που ενέχεται για το εκάστοτε έργο και μπορεί να χορηγεί 
κίνητρα ως προνοείται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/869.  

3. Για τις επενδύσεις που αφορούν σε Γραμμές Διασύνδεσης οι οποίες έχουν 
χαρακτηρισθεί ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος ή Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος 
ισχύουν τα ακόλουθα: 

i. Κατά το στάδιο της κατασκευής τους, υπολογίζονται τα απασχολούμενα 
κεφάλαια για τα έργα αυτά και αναγνωρίζεται μία εύλογη απόδοση βάσει ενός 
ειδικού κόστους κεφαλαίου ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε 
τέτοιου έργου (ενδεικτικά, ένα κόστος κεφαλαίου που έχει υπολογιστεί με το 
κόστος δανεισμού για το συγκεκριμένο έργο και με τη συγκεκριμένη αναλογία 
δανειακών και ιδίων κεφαλαίων για το έργο αυτό, αν υφίσταται, και τους 
ειδικούς κινδύνους και τα μέτρα μετριασμού τους με στόχο την καθαρή επίτευξη 



του καθαρού θετικού αντικτύπου σε σχέση με παρεμφερή έργα υποδομής). Η 
απόδοση αυτή θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται κατά το στάδιο της 
κατασκευαστικής και πριν από τη θέση σε λειτουργία του έργου και δεν θα 
συμπεριλαμβάνεται στο τελικό κόστος του έργου. Για τα κεφάλαια του έτους t 
γίνεται η παραδοχή ότι επενδύονται στο μέσο του έτους t. 

ii.  Ως εύλογη απόδοση των πραγματικών επενδυτικών δαπανών που 

προκύπτουν κατά το στάδιο της κατασκευής και πριν την λειτουργία της 

Γραμμής Διασύνδεσης, από τις οποίες εξαιρούνται οι δαπάνες συντήρησης, 

αναγνωρίζεται το άθροισμα του Μέσο Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου 

(εγκεκριμένο ύψος WACC) σύμφωνα με το άρθρο 16 και του ύψους της 

πρόσθετης απόδοσης  (εγκεκριμένο WACC Premium) επί του συνόλου των 

πραγματικών επενδυμένων κεφαλαίων από την έναρξης μέχρι το έτος t και 

καταβάλλεται αποκλειστικά για την αποπληρωμή των δανείων 

χρηματοδότησης των επενδυμένων κεφαλαίων κατά το έτος t του σταδίου 

κατασκευής της.  

iii.  Η αναγνώριση απόδοσης επί των επενδυτικών δαπανών κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector αποφασίστηκε από τη 
ΡΑΕΚ με τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των Επιτρεπόμενων Εσόδων, 
, και υπολογίζεται το ποσό αποπληρωμής των δόσεων που δυνατό να 
απαιτούνται κατά το έτος t του σταδίου κατασκευής και πριν την λειτουργία της 
Γραμμής Διασύνδεσης, σύμφωνα με όρους χρηματοδότησης των κεφαλαίων 
που πραγματικά επενδύονται κατά το στάδιο αυτό, εξαιρουμένων των 
δαπανών συντήρησης. Οι επενδύσεις εντάσσονται στην ΡΒΑΠ κατά το έτος 
εμπορικής λειτουργίας τους και από εκείνο το έτος λαμβάνουν το Μέσο 
Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 
16 για τη σχετική ΠΡΕ. Για το έτος t γίνεται η παραδοχή ότι το έργο εντάσσεται 
σε εμπορική λειτουργία στο μέσο του έτους t. 

iv. Εφόσον το έργο τεθεί σε εμπορική λειτουργία, δύναται να λαμβάνει πρόσθετη 
απόδοση από μηδέν (0) έως τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και για χρονικό 
διάστημα από τέσσερα (4) έως δώδεκα (12) έτη, σύμφωνα με την παρ. 1 της  
Απόφασης 236/2022 της ΡΑΕΚ και τα οριζόμενα στην παρ. 2, ως κίνητρο προς 
τον Ιδιοκτήτη για την ανάληψη του κόστους υλοποίησης του έργου αυτού, 
λαμβάνοντας υπόψη το όφελος που συνολικά θα επιφέρει η υλοποίηση αυτού 
του έργου. Κατά το έτος που προηγείται του έτους ολοκλήρωσης της 
εγκεκριμένης περιόδου λήψης της πρόσθετης απόδοσης, η ΡΑΕΚ δύναται με 
Απόφαση της να εγκρίνει νέα πρόσθετη απόδοση, το ύψος και η διάρκεια της 
οποίας ορίζονται με βάσει τα προαναφερθέντα εύρη τιμών. 

v. Το εγκεκριμένο ύψος WACC για τη Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της 

Ιδιοκτησίας του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector, καθορίστηκε από την 

ΡΑΕΚ με την Απόφαση της Αρ. 1565/2016, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕΚ 

Αρ. 236/2022, και δύναται να αναθεωρηθεί μόνο στην περίπτωση που 

υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στις παραμέτρους συνθήκες που ίσχυαν κατά 

τον υπολογισμό του. 

vi. Το ύψος της πρόσθετη απόδοση (εγκεκριμένο ύψος WACC Premium) για τη 

Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας του EKE 3.10.2 EuroAsia 

Interconnector καθορίστηκε από την ΡΑΕΚ με την Απόφαση της Αρ. 236/2022 

και ως περίοδος απόδοσης η ρυθμιστική χρονική περίοδος δώδεκα (12) ετών 

και δύναται να αναθεωρηθεί στη περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές 

μεταβολές στις παραμέτρους συνθήκες που ίσχυαν κατά τον υπολογισμό της. 

vii. Με την συμπλήρωση της οικονομικά ωφέλιμης ζωής των παγίων της ΓΔ οι 

επενδύσεις που αφορούν την ενίσχυση ή αντικατάσταση ή ανακαίνιση της ΓΔ, 



ιδίως όταν αντικαθιστούν πάγια με συμπληρωμένη την ωφέλιμη ζωή και 

συνεπώς έχουν πλήρως αποσβεστεί στη ΡΒΑΠ, και οι δαπάνες νέων 

επενδύσεων και συντήρησης για τη συνέχιση της λειτουργίας της ΓΔ 

συνεχίζουν να βαρύνουν τον Ιδιοκτήτη  σύμφωνα με το άρθρο 14 και 

διενεργούνται από κεφάλαια του Ιδιοκτήτη τα οποία καλύπτονται αποκλειστικά 

από τα συνολικά έσοδα που προκύπτουν από τα μισθώματα συμφόρησης και 

τα τέλη χρήσης της ΓΔ.   

 

4. Oι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό τους ειδικούς όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Απόφαση της παρ. 1 της ΡΑΕΚ. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ 

 

Άρθρο 18 – Μηχανισμός Αναπροσαρμογής Αρχικού Επιτρεπόμενου 

Εσόδου 
 

1. Το Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR𝑡
initial) του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη της ΓΔ για κάθε 

έτος t της ΠΡΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7, δύναται να υπόκειται σε αναπροσαρμογές 
λόγω διαφοροποίησης των στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έγκριση του 
σύμφωνα με το άρθρο 23. 

2. Οι αναπροσαρμογές του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη 
της ΓΔ για κάθε έτος t της ΠΡΕ δύναται να χωριστούν σε: 

i. προϋπολογιστικές που οφείλονται σε διαφορές σε μια πρόβλεψη ή μια 
εκτίμηση που προκύπτουν λόγω καλύτερης πληροφόρησης που υπάρχει πριν 
την έναρξη του συγκεκριμένου έτους t της ΠΡΕ, και 

ii. απολογιστικές που οφείλονται σε διαφορές ή σφάλματα πρόβλεψης μεγεθών 
σε σύγκριση με τα πραγματικά (απολογιστικά). Οι απολογιστικές 
αναπροσαρμογές που αφορούν το έτος t-2 εφαρμόζονται στο Επιτρεπόμενο 
Έσοδο του έτους t. 

3. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή για κάθε έτος t της ΠΡΕ (ARΔ,t), προς ανάκτηση 
από την εφαρμογή της ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ του έτους t, 
προκύπτει από την εξίσωση του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή για το 

έτος t (AR𝛥,𝑡
initial), των Προϋπολογιστικών Προσαρμογών του έτους t και των 

Απολογιστικών Προσαρμογών του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή για το 

έτος t (AR𝛥,𝑡
initial), στο βαθμό που αυτές εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 

23, και υπολογίζεται σύμφωνα με την εξής σχέση: 

 

𝐀𝐑𝚫,𝒕 = 𝐀𝐑𝚫,𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 + 𝚫𝐀𝐑𝚫,𝐭

𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 + 𝐀𝐝𝐣_𝐀𝐑𝚫,𝐭 

 

Όπου: 



𝐀𝐑𝚫,𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Το Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή (Initial Allowed Revenue) 

για το έτος t της ΠΡΕ, το οποίο υπολογίζεται πριν την έναρξη αυτής κατά 
το Έτος Υπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παούσας 
Μεθοδολογίας, 

𝚫𝐀𝐑𝚫,𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Η μεταβολή στο Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή για το έτος t 

της ΠΡΕ λόγω προϋπολογιστικών προσαρμογών για το συγκεκριμένο 
έτος (διαφορά μεταξύ της αναθεωρημένης πρόβλεψης του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή του έτους t και της αρχικής), 

𝐀𝐝𝐣_𝐀𝐑𝚫,𝐭
  Η προσαρμογή στο Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή για το έτος 

t της ΠΡΕ λόγω: 

i. απολογιστικών προσαρμογών του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Διαχειριστή του έτους t-2 (διαφορά μεταξύ της αρχικής ή 
εάν υπάρχει της αναθεωρημένης πρόβλεψης του Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Διαχειριστή του έτους t-2, και του 
πραγματικού/απολογιστικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή 
για το έτος t-2),  

ii. θετικής ή αρνητικής απόκλισης στην ανάκτηση του εγκεκριμένου 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή για το έτος t-2, η οποία 
ορίζεται ως η διαφορά του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή για το έτος t-2 προς ανάκτηση και του πραγματικού 
εσόδου του Διαχειριστή κατά το έτος t-2 στο οποίο 
περιλαμβάνονται: 

α) τα έσοδα από την εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυθμιζόμενης 
διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ (Έσοδα Διαχειριστή) του έτους 
t-2, σύμφωνα με το άρθρο 24, 

β) τυχόν άλλα έσοδα που ενδέχεται να προκύψουν από τη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διαχείρισης του έτους t-2. 

 

4. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη για κάθε έτος t της ΠΡΕ (ARΙ,t), προς ανάκτηση από 
την εφαρμογή της ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ του έτους t με την 
επιφύλαξη της παρ.  του άρθρου 3, προκύπτει από την εξίσωση του Αρχικά 

Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη (ARΙ,t
initial), των προϋπολογιστικών προσαρμογών 

για το έτος t και των απολογιστικών προσαρμογών του Αρχικού Επιτρεπόμενου 

Εσόδου Ιδιοκτήτη για το έτος t (ARΙ,t
initial), στο βαθμό που αυτές εγκρίνονται από τη 

ΡΑΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 23, και υπολογίζεται σύμφωνα με την εξής σχέση: 

 

𝐀𝐑𝚰,𝐭 = 𝐀𝐑𝚰,𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 + 𝚫𝐀𝐑𝚰,𝐭

𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 + 𝐀𝐝𝐣_𝐀𝐑𝚰,𝐭 

 

Όπου: 

𝐀𝐑𝚰,𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Το Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη (Initial Allowed Revenue) για 

το έτος t της ΠΡΕ, το οποίο υπολογίζεται πριν την έναρξη αυτής κατά το 
Έτος Υπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας 
Μεθοδολογίας, 

𝚫𝐀𝐑𝚰,𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Η μεταβολή στο Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη για το έτος t της 

ΠΡΕ λόγω προϋπολογιστικών προσαρμογών για το συγκεκριμένο έτος 



(διαφορά μεταξύ της αναθεωρημένης πρόβλεψης του Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Ιδιοκτήτη του έτους t και της αρχικής), 

𝐀𝐝𝐣_𝐀𝐑𝚰,𝐭
  Η προσαρμογή στο Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη για το έτος t 

της ΠΡΕ λόγω: 

i. απολογιστικών προσαρμογών του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Ιδιοκτήτη του έτους t-2 (διαφορά μεταξύ της αρχικής ή εάν 
υπάρχει της αναθεωρημένης πρόβλεψης του Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Ιδιοκτήτη του έτους t-2, και του 
πραγματικού/απολογιστικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη για 
το έτος t-2),  

ii. θετικής ή αρνητικής απόκλισης στην ανάκτηση του εγκεκριμένου 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη για το έτος t-2, η οποία ορίζεται 
ως η διαφορά του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη 
για το έτος t-2 προς ανάκτηση και του πραγματικού εσόδου του 
Ιδιοκτήτη κατά το έτος t-2 στο οποίο περιλαμβάνονται: 

α) τα ποσά που πιστώνονται από τον Διαχειριστή της ΓΔ από την 
εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυθμιζόμενης διατίμησης  για τη 
χρήση της ΓΔ (Έσοδα Ιδιοκτήτη) κατά το έτος t-2, σύμφωνα με 
το άρθρο 24,  

β) τυχόν άλλα έσοδα που ενδέχεται να προκύψουν από τη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Ιδιοκτησίας του έτους t-2, 

γ) τα ποσά που ανακτώνται μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 
3, και καταβάλλονται από το Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρισμού 
κατά το έτος t-2, σύμφωνα με το άρθρο 24. 

5. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη για κάθε έτος i της ΠΡΕ κατά το στάδιο κατασκευής 
και πριν την έναρξη της λειτουργίας του έργου (ARΙ,t), στις περιπτώσεις που δεν  
καλύπτεται από το μισθώματα συμφόρησης ή άλλα τέλη που επιβάλλονται για τη 
χρήση της γραμμής διασύνδεσης, καταβάλλεται από τους χρήστες του εθνικού δικτύου 
μέσων των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα και προκύπτει από την εξίσωση της 
παραγράφου 4 ανωτέρω. 

6. Η μεταβολή του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη της ΓΔ λόγω 
προϋπολογιστικών προσαρμογών υπολογίζεται, για κάθε έτος t της ΠΡΕ, σύμφωνα με 
το άρθρο 19. 

7. Η προσαρμογή του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή και του Αρχικού 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη της ΓΔ λόγω απολογιστικών προσαρμογών 
υπολογίζεται, για κάθε έτος t της ΠΡΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 αντίστοιχα. 

8. Οι απολογιστικές αναπροσαρμογές των τελευταίων δύο (2) ετών μιας περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου θα εφαρμοστούν στα πρώτα δύο (2) έτη της επόμενης περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 19 – Προϋπολογιστικές Προσαρμογές Αρχικού Επιτρεπόμενου 

Εσόδου 
 

1. Προϋπολογιστικές προσαρμογές του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη κάθε έτους t της ΠΡΕ δύναται να εξεταστούν πριν την έναρξη του 
συγκεκριμένου έτους t, μετά από σχετικό αίτημα του Διαχειριστή ή με απόφαση ΡΑΕΚ, 
εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 



i. Περίπτωση στην οποία ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης προβλέπει ότι θα κληθεί να 
ανταποκριθεί στην κάλυψη έκτακτων και σημαντικών δαπανών λειτουργίας 
ή/και συντήρησης, οι οποίες δεν μπορούσε να είχαν προβλεφθεί κατά τη 
σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των σχετικών προϋπολογιστικών 
μελετών για το Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη των ετών της ΠΡΕ. 
Αντίστοιχα, ανάλογη περίπτωση είναι και αυτή της σημαντικής περικοπής 
λειτουργικών δαπανών εντός της ΠΡΕ, λόγω εξωγενών παραγόντων. Τέτοιες 
περιπτώσεις περιορίζονται γενικά σε μη ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες που 
προκύπτουν από γεγονότα ανωτέρας βίας και αλλαγές στις υποχρεώσεις του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη που είναι νομικά δεσμευτικές. 

ii. Περίπτωση στην οποία ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης προβλέπει ότι θα κληθεί να 
ανταποκριθεί σε σημαντικές υπερβάσεις κόστους για επενδύσεις που 
περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Επιτρεπόμενο 
Έσοδο Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη των ετών της ΠΡΕ. 

iii. Περίπτωση στην οποία ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης σχεδιάζει να προβεί σε 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για επενδύσεις που δεν περιλαμβάνονται στο 
εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο (επενδύσεις πέρα από τις 
προϋπολογιζόμενες και εγκεκριμένες) για το Επιτρεπόμενο Έσοδο 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη των ετών της ΠΡΕ, και τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να 
περιληφθούν στη ΡΒΑΠ Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη. 

iv. Περίπτωση στην οποία έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα οικονομικά, νομικά ή 
πραγματικά δεδομένα που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έγκριση του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη. 

2. Η ΡΑΕΚ διατηρεί το δικαίωμα, όπου υπάρχουν κατά την κρίση της σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στην αγορά ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου ρυθμιστικού 
ελέγχου, να επεμβαίνει τροποποιητικά και να ζητά διαφοροποίηση ή να εγκρίνει 
διαφοροποίηση στα Επιτρεπόμενα Έσοδα, με στόχο να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των 
πελατών, σύμφωνα με τον Νόμο. 

3. Στην περίπτωση που η διαδικασία της προϋπολογιστικής προσαρμογής του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη ξεκινήσει μετά από αίτημα του 
Διαχειριστή, αυτός οφείλει να υποβάλλει εγγράφως το αίτημα του, έως την 1η Ιουλίου 
του έτους t-1, και να περιλάβει σε αυτό: 

i. Αναλυτική τεκμηρίωση των λόγων που καθιστούν την αναθεώρηση αναγκαία 
(στοιχεία εξέλιξης των μεγεθών του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη και τις πηγές των στοιχείων αυτών, καθώς και 
αποτύπωση της απόκλισης των μεγεθών αυτών από τις αρχικά εγκεκριμένες 
τιμές). 

ii. Στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν ότι οι δαπάνες δεν δύναται να 
είχαν προβλεφθεί κατά τον καθορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη. 

iii. Αναλυτική εισήγηση, σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, με τις 
προτεινόμενες προς αναθεώρηση τιμές του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη. 

iv. Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ομαλή λειτουργία του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, 
στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημα της έκτακτης αναθεώρησης. 

4. Το αίτημα του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη για τις προϋπολογιστικές προσαρμογές 
αξιολογείται από τη ΡΑΕΚ. Η τυπική πληρότητα του αιτήματος δεν αφαιρεί από τη 
ΡΑΕΚ τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που 
σχετίζονται με την ουσιαστική εξέταση του αιτήματος. Η ΡΑΕΚ αποφασίζει έως την 30ή 



Αυγούστου του έτους t-1. Απόρριψη του αιτήματος του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη 
αιτιολογείται πλήρως από τη ΡΑΕΚ. Η μη έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕΚ δεν 
συνεπάγεται τη σιωπηρή αποδοχή του αιτήματος. 

5. Η μεταβολή του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη της ΓΔ λόγω 
προϋπολογιστικών προσαρμογών υπολογίζεται, για κάθε έτος t της ΠΡΕ, σύμφωνα με 
την εξής σχέση: 

 

𝚫𝐀𝐑𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 = 𝜟𝑹𝑬𝑻𝒕

𝑾𝑨𝑪𝑪 + 𝚫𝐑𝐀𝐁𝐭 + 𝚫𝐃𝐭 + 𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝐭 

 

Όπου: 

𝚫𝐑𝐄𝐓𝐭
WACC Η μεταβολή (Δ) στην ρυθμιζόμενη απόδοση επί της ΡΒΑΠ 

Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη λόγω αναπροσαρμογής στο Μέσο Σταθμικό 
Κόστος Κεφαλαίου (WACC) Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη για το έτος t σύμφωνα 
με την εξής σχέση: 

 

𝚫𝐑𝐄𝐓𝐭 = (𝐖𝐀𝐂𝐂𝐭
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 − 𝐖𝐀𝐂𝐂𝐭

𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥) × 𝐑𝐀𝐁𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 

 

Όπου: 

𝐖𝐀𝐂𝐂𝐭
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 Το WACC Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t το οποίο 

ισούται: 

i. είτε με το αναθεωρημένο (revised) WACC του έτους 
t, στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε 
αναθεώρηση του (σε περίπτωση σημαντικών 
μεταβολών των παραμέτρων του WACC και μετά 
από διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ και του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη),  

ii. είτε με το αρχικά εγκεκριμένο (initial) WACC του 
έτους t  που εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου, εάν δεν υπήρξε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση του.  

𝐖𝐀𝐂𝐂𝒕
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Το αρχικά εγκεκριμένο (initial) WACC 

Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t  που εγκρίθηκε πριν την 
έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου 

𝐑𝐀𝐁𝒕
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Η αρχική (initial) πρόβλεψη της ΡΒΑΠ (RAB) 

Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t που εγκρίθηκε στα 
πλαίσια υπολογισμού του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου  

𝚫𝐑𝐀𝐁𝐭 Η μεταβολή (Δ) στο ύψος της RAB Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t, 

λόγω έγκρισης από τη ΡΑΕΚ προβλέψεων υπερβάσεων κόστους ήδη 
εγκεκριμένων επενδύσεων του έτους t ή/και έγκρισης από τη ΡΑΕΚ 
πρόσθετων επενδύσεων για το έτος t, για συμπερίληψη στη RAB 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη πριν από την έναρξη του έτους t, ή/και λόγω 
εφαρμογής του άρθρου 15: 

 



𝚫𝐑𝐀𝐁𝐭 = 𝐫𝐑𝐀𝐁,𝐭
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 × (𝐑𝐀𝐁𝐭

𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 − 𝐑𝐀𝐁𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥) 

 

Όπου: 

𝐫𝐑𝐀𝐁,𝐭
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 Η απόδοση επί της RAB Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t 

η οποία ισούται: 

i. είτε με την αναθεωρημένη (revised) απόδοση του 
έτους t, στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε 
αναθεώρηση του WACC (σε περίπτωση σημαντικών 
μεταβολών των παραμέτρων του WACC και μετά 
από διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ και του 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη),  

ii. είτε με την αρχικά εγκεκριμένη (initial) απόδοση του 
έτους t  που εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου, εάν δεν υπήρξε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση του WACC.  

𝐑𝐀𝐁𝐭
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 H αναθεωρημένη (revised) πρόβλεψη της RAB 

Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t, που περιλαμβάνει 
διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με την αρχικά εγκεκριμένη 
(initial) RAB. Σε περίπτωση πρόσθετων επενδύσεων που 
δεν έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, αυτές δεν μπορούν να 
περιληφθούν στην προϋπολογιστική αναπροσαρμογή της 
RAB. 

𝐑𝐀𝐁𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Η αρχική (initial) πρόβλεψη της RAB Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη 

του έτους t που εγκρίθηκε στα πλαίσια υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη πριν την 
έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου 

𝚫𝐃𝐭 Η μεταβολή (Δ) στο ύψος των αποσβέσεων Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του 

έτους t που εγκρίθηκαν προς ανάκτηση, λόγω μεταβολής της 
εγκεκριμένης RAB προς απόσβεση (ΔRABi) ως ανωτέρω: 

 

𝚫𝐃𝐭 = 𝐃𝐭
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 − 𝐃𝐭

𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 

 

Όπου: 

𝐃𝐭
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 Η αναθεωρημένη (revised) πρόβλεψη των αποσβέσεων 

της RAB Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t που προκύπτει 
από μεταβολή της RAB Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t, 
ως ανωτέρω,  

𝐃𝐭
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Η αρχική (initial) πρόβλεψη των αποσβέσεων της RAB 

Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του έτους t που εγκρίθηκε στα 
πλαίσια υπολογισμού του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου 

𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝐭 Η μεταβολή (Δ) στο ύψος των ελεγχόμενων ή μη ελεγχόμενων 

λειτουργικών δαπανών  Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη (ελέγξιμων ή/και μη-
ελέγξιμων) του έτους t, μετά από έγκριση της ΡΑΕΚ: 



 

𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝐭 = ∑ 𝒂𝒙,𝒕

𝑿

𝒙=𝟏

 

 

Όπου: 

𝐱 
  κατηγορία ελέγξιμης ή/και μη-ελέγξιμης δαπάνης (από 1 

μέχρι X) για την οποία θα υπάρξει μεταβολή  

𝜶𝒙,𝐭 Μεταβολή στη λειτουργική δαπάνη x του έτους t.  

 

Άρθρο 20 – Απολογιστικές Αναπροσαρμογές Επιτρεπόμενου 

Εσόδου Διαχειριστή 
 

1. Ο Διαχειριστής της ΓΔ υποβάλει αίτημα προς τη ΡΑΕΚ, σε μορφή Έκθεσης, αναφορικά 
με τις αιτούμενες απολογιστικές προσαρμογές του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή κάθε έτους t της ΠΡΕ, έως την 1η Ιουλίου του έτους t-1.  

2. Ο Διαχειριστής οφείλει να περιλάβει στην Έκθεση που υποβάλει στη ΡΑΕΚ: 

i. Αναλυτική τεκμηρίωση των λόγων που οδήγησαν σε διαφορές ή σφάλματα 
πρόβλεψης μεγεθών του Επιτρεπόμενου Εσόδου του έτους t-2 σε σύγκριση με 
τα πραγματικά (απολογιστικά στοιχεία εξέλιξης των μεγεθών του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή για το έτος t-2 και τις πηγές των στοιχείων 
αυτών, καθώς και αποτύπωση της απόκλισης των μεγεθών αυτών από τις 
αρχικά εγκεκριμένες τιμές). 

ii. Αναλυτική εισήγηση, σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, με τις 
προτεινόμενες απολογιστικές προσαρμογές του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή για το έτος t.  

3. Το αίτημα του Διαχειριστή για τις απολογιστικές προσαρμογές αξιολογείται από τη 
ΡΑΕΚ. Η τυπική πληρότητα του αιτήματος δεν αφαιρεί από τη ΡΑΕΚ τη δυνατότητα να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που σχετίζονται με την ουσιαστική 
εξέταση του αιτήματος. Η ΡΑΕΚ αποφασίζει έως την 30ή Αυγούστου του έτους t-1. 
Απόρριψη του αιτήματος του Διαχειριστή αιτιολογείται πλήρως από τη ΡΑΕΚ. Η μη 
έκδοση απόφασης από τη ΡΑΕΚ δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή αποδοχή του 
αιτήματος. 

4. Η προσαρμογή του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή της ΓΔ λόγω 
απολογιστικών προσαρμογών υπολογίζεται, για κάθε έτος t της ΠΡΕ, σύμφωνα με την 
εξής σχέση: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝐀𝐑𝚫,𝐭 = 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐑𝐀𝐁𝚫,𝐭 + 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐃𝚫,𝐭 + 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍 + 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐂𝐏𝐈𝚫,𝐭

− 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐘𝚫,𝐭 + 𝐊𝚫,𝐭 + 𝐄𝐅𝐅𝚫,𝐭 

 

Όπου: 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐑𝐀𝐁𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της αρχικής ή, εάν 

υπάρχει, της αναθεωρημένης πρόβλεψης της ΡΒΑΠ Διαχειριστή για το 
έτος t-2, και της πραγματικής για το έτος t-2: 



 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐑𝐀𝐁𝐭 = 𝐫𝐑𝐀𝐁−𝚫,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 × (𝐑𝐀𝐁𝚫,𝐭−𝟐

𝐀 − 𝐑𝐀𝐁𝚫,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝) 

 

Όπου: 

𝐫𝐑𝐀𝐁−𝚫,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝  Η απόδοση επί της RAB Διαχειριστή για το έτος t-2 η οποία 

ισούται: 

i. είτε με την αναθεωρημένη (revised) απόδοση του 
έτους t-2, στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε 
αναθεώρηση του WACC (σε περίπτωση σημαντικών 
μεταβολών των παραμέτρων του WACC και μετά 
από διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ και του Διαχειριστή),  

ii. είτε με την αρχικά εγκεκριμένη (initial) απόδοση του 
έτους t  που εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου, εάν δεν υπήρξε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση του WACC.  

𝐑𝐀𝐁𝚫,𝐭−𝟐
𝚨  H πραγματική (actual) RAB Διαχειριστή του έτους t-2,   

𝐑𝐀𝐁𝚫,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 Η πρόβλεψη της RAB Διαχειριστή για το έτος t-2 η οποία 

ισούται: 

i. είτε με την αρχική (initial) πρόβλεψη RAB του έτους 
t-2 που εγκρίθηκε στα πλαίσια υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή πριν την 
έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, 

ii. είτε με την αναθεωρημένη (revised) RAB Διαχειριστή 
του έτους t-2, στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε 
αναθεώρηση στη RAB Διαχειριστή πριν την έναρξη 
του έτους t-2. 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐃𝚫,𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της αρχικής ή, εάν 

υπάρχει, της αναθεωρημένης πρόβλεψης αποσβέσεων της ΡΒΑΠ 
Διαχειριστή που εγκρίθηκαν προς ανάκτηση για το έτος t-2, και των 
πραγματικών, λόγω διαφοράς μεταξύ της αρχικής ή, εάν υπάρχει, της 
αναθεωρημένης πρόβλεψης της ΡΒΑΠ Διαχειριστή για το έτος t-2, και της 
πραγματικής για το έτος t-2 (Adj_ΔRABi) ως ανωτέρω: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐃𝚫,𝐭 = 𝐃𝚫,𝐭−𝟐
𝚨 − 𝐃𝚫,𝐭−𝟐

𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 

 

Όπου: 

𝐃𝚫,𝐭−𝟐
𝐀  Οι πραγματικές (actual) αποσβέσεις του έτους t-2 βάσει 

της πραγματικής RAB Διαχειριστή του έτους t-2,  

𝐃𝚫,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 Η πρόβλεψη των αποσβέσεων της RAB Διαχειριστή του 

έτους t-2 η οποία ισούται:  

i. είτε με την αρχική (initial) πρόβλεψη αποσβέσεων 
της RAB Διαχειριστή του έτους t-2 που εγκρίθηκαν 
προς ανάκτηση στα πλαίσια υπολογισμού του 



Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή πριν την 
έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου,  

ii. είτε με την αναθεωρημένη (revised) πρόβλεψη 
αποσβέσεων της RAB Διαχειριστή του έτους t-2, 
στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε αναθεώρηση 
της RAB Διαχειριστή πριν την έναρξη του έτους t-2. 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της αρχικής ή, εάν 

υπάρχει, της αναθεωρημένης πρόβλεψης των μη-ελέγξιμων (non-
controllable) λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή που εγκρίθηκαν 
προς ανάκτηση το έτος t-2, και των πραγματικών: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍 = 𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭−𝟐

𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍,𝐀 − 𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭−𝟐
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍,𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝

 

 

Όπου: 

𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭−𝟐
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍,𝐀

 

 
 Οι πραγματικές (Actual) μη-ελέγξιμες λειτουργικές 

δαπάνες του Διαχειριστή για το έτος t-2, 

𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭−𝟐
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍,𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝

 Η πρόβλεψη των μη-ελέγξιμων λειτουργικών 

δαπανών του Διαχειριστή για το έτος t-2 η οποία 
ισούται: 

i. είτε με την αρχική (initial) πρόβλεψη μη-
ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών του 
Διαχειριστή για το έτος t-2 που εγκρίθηκαν 
προς ανάκτηση στα πλαίσια υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή πριν την 
έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου,  

ii. είτε με την αναθεωρημένη (revised) πρόβλεψη 
μη-ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών του 
Διαχειριστή για το έτος t-2, στην περίπτωση 
που η ΡΑΕΚ ενέκρινε αναθεώρηση πριν την 
έναρξη του έτους t-2. 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐂𝐏𝐈𝜟,𝒕 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της πρόβλεψης και 

του πραγματικού πληθωρισμού (βάσει των στοιχείων της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας) για το έτος t-2: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐂𝐏𝐈𝚫,𝐭 = (
𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐

𝚨 − 𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐
𝐟

𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐
𝐟

) × 𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭−𝟐
𝐂𝐎𝐍,𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝

 

 

Όπου: 

𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐
𝐀  Πραγματική (Actual) τιμή του ΔΤΚ του έτους t-2 

(διαιρεμένο με το 100),  

𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐
𝐟  Πρόβλεψη (Forecast) για τον ΔΤΚ του έτους t-2 

(διαιρεμένο με το 100), 



𝐎𝐏𝐄𝐗𝚫,𝐭−𝟐
𝐂𝐎𝐍,𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝

 Η πρόβλεψη των ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών 

του Διαχειριστή για το έτος t-2 η οποία ισούται: 

i. είτε με την αρχική (initial) πρόβλεψη ελέγξιμων 
λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή για το 
έτος t-2 που εγκρίθηκαν προς ανάκτηση στα 
πλαίσια υπολογισμού του Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Διαχειριστή πριν την έναρξη της 
περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου,  

ii. είτε με την αναθεωρημένη (revised) πρόβλεψη 
ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών του 
Διαχειριστή για το έτος t-2, στην περίπτωση 
που η ΡΑΕΚ ενέκρινε αναθεώρηση πριν την 
έναρξη του έτους t-2. 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐘𝚫,𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της πρόβλεψης και 

των πραγματικών τιμών του έτους t-2 για τα έσοδα από άλλες 
ρυθμιζόμενες ή μη ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες, που παρέχονται από 
τον Διαχειριστή, καθώς και τυχόν επιδοτήσεις που αφορούν σε 
εκμετάλλευση για το έτος t-2: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐘𝚫,𝐭 = 𝐘𝚫,𝐭−𝟐
𝚨 − 𝐘𝚫,𝐭−𝟐

𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 

 

Όπου: 

𝐘𝚫,𝐭−𝟐
𝐀  Τα πραγματικά (actual) έσοδα από άλλες ρυθμιζόμενες ή 

μη Δραστηριότητες που παρέχονται από τον Διαχειριστή 
του έτους t-2,  

𝐘𝚫,𝐭−𝟐
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Η πρόβλεψη των εσόδων από άλλες ρυθμιζόμενες ή μη 

Δραστηριότητες που παρέχονται από τον Διαχειριστή του 
έτους t-2,που εγκρίθηκε στα πλαίσια υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή πριν την έναρξη της 
περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου.  

𝚱𝚫,𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ του εγκεκριμένου 

προς ανάκτηση Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή του έτους t-2 και των 
Εσόδων Διαχειριστή από την εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυθμιζόμενης 
διατίμησης του έτους t-2 για τη χρήση της ΓΔ, και που προκύπτει από 
διαφορές μεταξύ της προβλεπόμενης ζήτησης και της 
πραγματοποιθείσας: 

 

𝚱𝚫,𝐭 = 𝐀𝐑𝚫,𝐭−𝟐 − 𝐀𝐓𝐑𝚫,𝐭−𝟐 

 

Όπου: 

𝐀𝐑𝚫,𝐭−𝟐 Το εγκεκριμένο Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή του 

έτους t-2 προς ανάκτηση μέσω της εγκεκριμένης 
ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ του έτους t-
2, όπως εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕΚ πριν την έναρξη του 
έτους t-2, 



𝐀𝚻𝐑𝚫,𝐭−𝟐 Τα πραγματικά Έσοδα Διαχειριστή του έτους t-2 από την 

εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυθμιζόμενης διατίμησης για 
τη χρήση της ΓΔ του έτους t-2. 

𝐄𝐅𝐅𝚫,𝐭 Ο μηχανισμός κινήτρου για τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες 

Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 22. 

5. Οι προσαρμογές που αφορούν στις απολογιστικές αναπροσαρμογές της 
ρυθμιζόμενης απόδοσης επί της ΡΒΑΠ Διαχειριστή και των αποσβέσεων της ΡΒΑΠ 
Διαχειριστή για το έτος t-2 (Adj_ΔRABΔ,t-2 και Adj_ΔDΔ,t-2 αντίστοιχα) έχουν προσωρινό 
χαρακτήρα και δύναται να τροποποιηθούν και να οριστικοποιηθούν μετά την 
ολοκλήρωση της εκ των υστέρων αξιολόγησης των επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 
15, για την περίοδο στην οποία ανήκει το έτος t-2. 

6. Οι απολογιστικές προσαρμογές του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή του 
έτους t μιας ΠΡΕ, διαμορφώνεται σε τρέχουσες αξίες για το έτος t, λαμβάνοντας υπόψη 
το ΔΤΚ μεταξύ του έτους t-2 και του έτους t, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέσιμες εκτιμήσεις. 

7. Σε περίπτωση που η προσαρμογή του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή 
για το έτος t μιας ΠΡΕ λόγω απολογιστικών προσαρμογών (Adj_ARΔ,t) είναι αρνητική 
(υπερ-ανάκτηση Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή του έτους t-2), τότε αυτή δύναται 
να συμψηφιστεί, εν όλω ή εν μέρει, με τυχόν θετική προσαρμογή Adj_ARΙ,t του Αρχικού 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη για το έτος t λόγω απολογιστικών προσαρμογών 
(υπο-ανάκτηση Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη του έτους t-2), σύμφωνα με το 
άρθρο 21. 

8. Τα έσοδα που λαμβάνει ο Ιδιοκτήτης της ΓΔ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, αποδίδονται από τον Διαχειριστή κατά το έτος t και ανά μήνα στον 
Ιδιοκτήτη και λογίζονται ως Έσοδα Ιδιοκτήτη. Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής και ο 
Ιδιοκτήτης προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η απόδοση των σχετικών 
ποσών να διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 

Άρθρο 21 – Απολογιστικές Αναπροσαρμογές Επιτρεπόμενου 

Εσόδου Ιδιοκτήτη 
 

1. Ο Ιδιοκτήτης της ΓΔ υποβάλει αίτημα προς τη ΡΑΕΚ, σε μορφή Έκθεσης, αναφορικά 
με τις αιτούμενες απολογιστικές προσαρμογές του Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη 
κάθε έτους t της ΠΡΕ, έως την 1η Ιουλίου του έτους t-1.  

2. Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να περιλάβει στην Έκθεση που υποβάλει στη ΡΑΕΚ: 

i. Αναλυτική τεκμηρίωση των λόγων που οδήγησαν σε διαφορές ή σφάλματα 
πρόβλεψης μεγεθών του Επιτρεπόμενου Εσόδου του έτους t-2 σε σύγκριση με 
τα πραγματικά (απολογιστικά στοιχεία εξέλιξης των μεγεθών του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη για το έτος t-2 και τις πηγές των στοιχείων 
αυτών, καθώς και αποτύπωση της απόκλισης των μεγεθών αυτών από τις 
αρχικά εγκεκριμένες τιμές). 

ii. Αναλυτική εισήγηση, σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, με τις 
προτεινόμενες απολογιστικές προσαρμογές του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Ιδιοκτήτη για το έτος t.  

3. Το αίτημα του Ιδιοκτήτη για τις απολογιστικές προσαρμογές αξιολογείται από τη ΡΑΕΚ. 
Η τυπική πληρότητα του αιτήματος δεν αφαιρεί από τη ΡΑΕΚ τη δυνατότητα να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που σχετίζονται με την ουσιαστική εξέταση 
του αιτήματος. Η ΡΑΕΚ αποφασίζει έως την 30ή Αυγούστου του έτους i-1. Απόρριψη 



του αιτήματος του Ιδιοκτήτη αιτιολογείται πλήρως από τη ΡΑΕΚ. Η μη έκδοση 
απόφασης από τη ΡΑΕΚ δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή αποδοχή του αιτήματος. 

4. Η προσαρμογή του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη κάθε έτους t μιας ΠΡΕ 
λόγω απολογιστικών προσαρμογών του Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη του έτους 
t-2, υπολογίζεται σύμφωνα με την εξής σχέση: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝐀𝐑𝚰,𝐭 = 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐑𝐀𝐁𝚰,𝐭 + 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐃𝚰,𝐭 + 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍 + 𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐂𝐏𝐈𝚰,𝐭

− 𝐀𝐝𝐣𝚫𝐘𝚰,𝐭 + 𝐊𝚰,𝐭 + 𝐄𝐅𝐅𝚰,𝐭 + 𝐒𝚰,𝐭 + 𝐀𝐝𝐣_𝐀𝐑𝚫,𝐭 

 

Όπου: 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐑𝐀𝐁𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της αρχικής ή, εάν 

υπάρχει, της αναθεωρημένης πρόβλεψης της ΡΒΑΠ Ιδιοκτήτη για το έτος 
t-2, και της πραγματικής για το έτος t-2: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐑𝐀𝐁𝐭 = 𝐫𝐑𝐀𝐁−𝚰,𝒕−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 × (𝐑𝐀𝐁𝚰,𝐭−𝟐

𝐀 − 𝐑𝐀𝐁𝚰,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝) 

 

Όπου: 

𝐫𝐑𝐀𝐁−𝚰,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝  Η απόδοση επί της RAB Ιδιοκτήτη για το έτος t-2 η οποία 

ισούται: 

i. είτε με την αναθεωρημένη (revised) απόδοση του 
έτους t-2, στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε 
αναθεώρηση του WACC (σε περίπτωση σημαντικών 
μεταβολών των παραμέτρων του WACC και μετά 
από διαβούλευση μεταξύ ΡΑΕΚ και του Ιδιοκτήτη),  

ii. είτε με την αρχικά εγκεκριμένη (initial) απόδοση του 
έτους t  που εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου, εάν δεν υπήρξε οποιαδήποτε 
αναθεώρηση του WACC.  

𝐑𝐀𝐁𝚰,𝒕−𝟐
𝚨  H πραγματική (actual) RAB Ιδιοκτήτη του έτους t-2,   

𝐑𝐀𝐁𝚰,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 Η πρόβλεψη της RAB Ιδιοκτήτη για το έτος t-2 η οποία 

ισούται: 

i. είτε με την αρχική (initial) πρόβλεψη RAB του έτους 
t-2 που εγκρίθηκε στα πλαίσια υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη πριν την έναρξη 
της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, 

ii. είτε με την αναθεωρημένη (revised) RAB Ιδιοκτήτη 
του έτους t-2, στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε 
αναθεώρηση στη RAB Διαχειριστή πριν την έναρξη 
του έτους t-2. 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐃𝚰,𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της αρχικής ή, εάν 

υπάρχει, της αναθεωρημένης πρόβλεψης αποσβέσεων της ΡΒΑΠ 
Ιδιοκτήτη που εγκρίθηκαν προς ανάκτηση για το έτος t-2, και των 
πραγματικών, λόγω διαφοράς μεταξύ της αρχικής ή, εάν υπάρχει, της 



αναθεωρημένης πρόβλεψης της ΡΒΑΠ Ιδιοκτήτη για το έτος t-2, και της 
πραγματικής για το έτος t-2 (Adj_ΔRABt) ως ανωτέρω: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐃𝚰,𝐭 = 𝐃𝚰,𝐭−𝟐
𝚨 − 𝐃𝚰,𝐭−𝟐

𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 

 

Όπου: 

𝐃𝚰,𝐭−𝟐
𝐀  Οι πραγματικές (actual) αποσβέσεις του έτους t-2 βάσει 

της πραγματικής RAB Ιδιοκτήτη του έτους t-2,  

𝐃𝚰,𝐭−𝟐
𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝 Η πρόβλεψη των αποσβέσεων της RAB Ιδιοκτήτη του 

έτους t-2 η οποία ισούται:  

iii. είτε με την αρχική (initial) πρόβλεψη αποσβέσεων 
της RAB Ιδιοκτήτη του έτους t-2 που εγκρίθηκαν 
προς ανάκτηση στα πλαίσια υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη πριν την έναρξη 
της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου,  

iv. είτε με την αναθεωρημένη (revised) πρόβλεψη 
αποσβέσεων της RAB Ιδιοκτήτη του έτους t-2, στην 
περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε αναθεώρηση της 
RAB Ιδιοκτήτη πριν την έναρξη του έτους t-2. 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της αρχικής ή, εάν 

υπάρχει, της αναθεωρημένης πρόβλεψης των μη-ελέγξιμων (non-
controllable) λειτουργικών δαπανών του Ιδιοκτήτη που εγκρίθηκαν προς 
ανάκτηση το έτος t-2, και των πραγματικών: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍 = 𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭−𝟐

𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍,𝐀 − 𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭−𝟐
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍,𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝

 

 

Όπου: 

𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭−𝟐
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍,𝐀

 

 
 Οι πραγματικές (Actual) μη-ελέγξιμες λειτουργικές 

δαπάνες του Ιδιοκτήτη για το έτος t-2, 

𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭−𝟐
𝐧𝐨𝐧𝐂𝐎𝐍,𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝

 Η πρόβλεψη των μη-ελέγξιμων λειτουργικών 

δαπανών του Ιδιοκτήτη για το έτος t-2 η οποία 
ισούται: 

iii. είτε με την αρχική (initial) πρόβλεψη μη-
ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών του 
Ιδιοκτήτη για το έτος t-2 που εγκρίθηκαν προς 
ανάκτηση στα πλαίσια υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη πριν την 
έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου,  

iv. είτε με την αναθεωρημένη (revised) πρόβλεψη 
μη-ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών του 
Ιδιοκτήτη για το έτος t-2, στην περίπτωση που 
η ΡΑΕΚ ενέκρινε αναθεώρηση πριν την 
έναρξη του έτους t-2. 



𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐂𝐏𝐈𝚰,𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της πρόβλεψης και 

του πραγματικού πληθωρισμού (βάσει των στοιχείων της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας) για το έτος t-2: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐂𝐏𝐈𝚰,𝐭 = (
𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐

𝚨 − 𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐
𝐟

𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐
𝐟

) × 𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭−𝟐
𝐂𝐎𝐍,𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝

 

 

Όπου: 

𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐
𝐀  Πραγματική (Actual) τιμή του ΔΤΚ του έτους t-2 

(διαιρεμένο με το 100),  

𝐂𝐏𝐈𝐭−𝟐
𝐟  Πρόβλεψη (Forecast) για τον ΔΤΚ του έτους t-2 

(διαιρεμένο με το 100), 

𝐎𝐏𝐄𝐗𝚰,𝐭−𝟐
𝐂𝐎𝐍,𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐞𝐝

 Η πρόβλεψη των ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών 

του Ιδιοκτήτη για το έτος t-2 η οποία ισούται: 

iii. είτε με την αρχική (initial) πρόβλεψη ελέγξιμων 
λειτουργικών δαπανών του Ιδιοκτήτη για το 
έτος t-2 που εγκρίθηκαν προς ανάκτηση στα 
πλαίσια υπολογισμού του Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Ιδιοκτήτη πριν την έναρξη της 
περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου,  

iv. είτε με την αναθεωρημένη (revised) πρόβλεψη 
ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών του 
Ιδιοκτήτη για το έτος t-2, στην περίπτωση που 
η ΡΑΕΚ ενέκρινε αναθεώρηση πριν την 
έναρξη του έτους t-2. 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐘𝚰,𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της πρόβλεψης και 

των πραγματικών τιμών του έτους t-2 για τα έσοδα από άλλες 
ρυθμιζόμενες ή μη Δραστηριότητες, που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη, 
καθώς και τυχόν επιδοτήσεις που αφορούν σε εκμετάλλευση για το έτος 
t-2: 

 

𝐀𝐝𝐣_𝚫𝐘𝚰,𝐭 = 𝐘𝚰,𝐭−𝟐
𝚨 − 𝐘𝚰,𝐭−𝟐

𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 

 

Όπου: 

𝐘𝚰,𝐭−𝟐
𝐀  Τα πραγματικά (actual) έσοδα από άλλες ρυθμιζόμενες ή 

μη Δραστηριότητες που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη του 
έτους t-2,  

𝐘𝚰,𝒕−𝟐
𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 Η πρόβλεψη των εσόδων από άλλες ρυθμιζόμενες ή μη 

Δραστηριότητες που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη του 
έτους t-2, που εγκρίθηκε στα πλαίσια υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη πριν την έναρξη της 
περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου,  

𝚱𝚰,𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ του μέρους του 

εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη που ανακτάται μέσω της 



ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ του έτους t-2, και των 
Εσόδων Ιδιοκτήτη από την εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυθμιζόμενης 
διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ του έτους t-2, όπως πιστώνονται από τον 
Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 24, και που προκύπτει από διαφορές 
μεταξύ της προβλεπόμενης ζήτησης και της πραγματοποιθείσας: 

 

𝚱𝚰,𝐭 = 𝐀𝐑𝚰,𝐭−𝟐
𝐈𝐂 − 𝐀𝐓𝐑𝚰,𝐭−𝟐 

 

Όπου: 

𝐀𝐑𝚰,𝐭−𝟐
𝐈𝐂  Το μέρος του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου 

Ιδιοκτήτη που ανακτάται μέσω της ρυθμιζόμενης 
διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ κατά το έτος t-2, όπως 
εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ πριν την έναρξη του έτους t-2. Σε 
περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 
5 του άρθρου 3, ταυτίζεται με το συνολικό εγκεκριμένο 
Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη του έτους t-2 (ARΙ,i-2), 

𝐀𝚻𝐑𝚰,𝐭−𝟐 Τα πραγματικά Έσοδα Ιδιοκτήτη του έτους t-2 από την 

εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυθμιζόμενης διατίμησης για 
τη χρήση της ΓΔ του έτους t-2, όπως πιστώνονται από τον 
Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 24. 

𝐄𝐅𝐅𝚰,𝐭 Ο μηχανισμός κινήτρου για τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες 

Ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το άρθρο 22. 

𝐒𝚰,𝐭 Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ του μέρους του 

εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη που ανακτάται μέσω των 
τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα του έτους t-2, σύμφωνα με τις 
παραγράφους  5 ή 6 του άρθρου 3, και του πραγματικού εσόδου του 
Ιδιοκτήτη από την εφαρμογή των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα του 
έτους t-2, όπως πιστώνονται από το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 24, και που προκύπτει από διαφορές μεταξύ της 
προβλεπόμενης ζήτησης και της πραγματοποιθείσας: 

 

𝐒𝚰,𝐭 = 𝐀𝐑𝚰,𝐭−𝟐
𝐒 − 𝐀𝐒𝐑𝚰,𝐭−𝟐 

 

Όπου: 

𝐀𝐑𝚰,𝐭−𝟐
𝐒  Το μέρος του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου 

Ιδιοκτήτη που ανακτάται μέσω των τιμολογίων 
πρόσβασης στα δίκτυα του έτους t-2, σύμφωνα με την 
παρ. 5 ή 6 του άρθρου 3, όπως εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ 
πριν την έναρξη του έτους t-2. Σε περίπτωση που δεν 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 ή 6 του άρθρου 3, 
η παράμετρος παίρνει μηδενική τιμή (0), 

𝐀𝐒𝐑𝚰,𝐭−𝟐 Τα πραγματικά Έσοδα Ιδιοκτήτη του έτους t-2 από την 

εφαρμογή των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα του 
έτους t-2, όπως πιστώνονται από το Λειτουργό της 
Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με το άρθρο 24. Σε 
περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 



5 ή 6 του άρθρου 3, η παράμετρος παίρνει μηδενική τιμή 
(0). 

𝐀𝐝𝐣_𝐀𝐑𝚫,𝐭 Η αρνητική προσαρμογή του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου 

Διαχειριστή λόγω απολογιστικών προσαρμογών για το έτος t 
(υπερανάκτηση  πραγματικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή του 
έτους t-2, ARΔ,t-2), σύμφωνα με το άρθρο 20, η οποία δύναται να 
συμψηφισθεί, εν όλω ή εν μέρει, με θετική προσαρμογή SΙ,t 

(υποανάκτηση του μέρους του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Ιδιοκτήτη του έτους t-2 που ανακτάται μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα του έτους t-2) ως ανωτέρω, κατά προτεραιότητα, και στη 
συνέχεια με τυχόν θετική προσαρμογή ΚΙ,i (υποανάκτηση του μέρους του 
εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη του έτους t-2 που 
ανακτάται μέσω της ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ του 
έτους t-2) ως ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20. 

5. Οι προσαρμογές που αφορούν στις απολογιστικές προσαρμογές της ρυθμιζόμενης 
απόδοσης επί της ΡΒΑΠ Ιδιοκτήτη και των αποσβέσεων της ΡΒΑΠ Ιδιοκτήτη για το 
έτος t-2 (Adj_ΔRABΙ,t-2 και Adj_ΔDΙ,t-2 αντίστοιχα) έχουν προσωρινό χαρακτήρα και 
δύναται να τροποποιηθούν και να οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της εκ των 
υστέρων αξιολόγησης των επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 15, για την περίοδο 
στην οποία ανήκει το έτος t-2. 

6. Οι απολογιστικές προσαρμογές του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη του 

έτους i μιας ΠΡΕ, διαμορφώνεται σε τρέχουσες αξίες για το έτος t, λαμβάνοντας υπόψη 

το ΔΤΚ μεταξύ του έτους t-2 και του έτους t, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέσιμες εκτιμήσεις.  

7. Το σύνολο των απολογιστικών προσαρμογών του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου 

Ιδιοκτήτη του έτους t μιας ΠΡΕ (Adj_ARΙ,t), ήτοι η θετική ή αρνητική απόκλιση στην 

ανάκτηση του πραγματικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη του έτους t-2 

(υποανάκτηση ή υπερανάκτηση αντίστοιχα), εκκαθαρίζεται με τους χρήστες του 

εθνικού συστήματος μεταφοράς ή/και με τους χρήστες της ΓΔ, ως εξής: 

i. Θετική/Αρνητική απόκλιση (υποανάκτηση/υπερανάκτηση) που αφορά στην 
κάλυψη μη επενδυτικών δαπανών του Ιδιοκτήτη του έτους t-2 
ανακτάται/επιστρέφεται εξ’ ολοκλήρου από τους/στους χρήστες της Γραμμής 
Διασύνδεσης μέσω της ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της Γραμμής 
Διασύνδεσης του έτους t, 

ii. Θετική απόκλιση (υποανάκτηση), συνολικά, που αφορά στην κάλυψη των 
επενδυτικών δαπανών του Ιδιοκτήτη του έτους t-2 (αποσβέσεις και 
επιτρεπόμενη απόδοση επί της ΡΒΑΠ), με/χωρίς συμψηφισμό τυχόν αρνητικής 
προσαρμογής Adj_ARΔ,t σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20, ανακτάται εξ’ 
ολοκλήρου από τους χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς μέσω των 
τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα του έτους t, σύμφωνα με την παρ. 5 ή 6 του 
άρθρου 3, 

iii. Αρνητική απόκλιση (υπερανάκτηση), συνολικά, που αφορά στην κάλυψη των 
επενδυτικών δαπανών του Ιδιοκτήτη του έτους t-2 (αποσβέσεις και 
επιτρεπόμενη απόδοση επί της ΡΒΑΠ) επιστρέφεται: 

α) κατά SΙ,𝑡 στους χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς μέσω των 

τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα του έτους t και κατά [Adj_RDΙ,t − SΙ,t] 

στους χρήστες της ΓΔ μέσω της ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της 
Γραμμής Διασύνδεσης του έτους t, σε περίπτωση αρνητικών 



προσαρμογών SΙ,t και [Adj_RDΙ,t − SΙ,t], με/χωρίς συμψηφισμό τυχόν 

αρνητικής προσαρμογής Adj_RDΔ,t σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20, 

β) εξ’ ολοκλήρου στους χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς μέσω 
των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα του έτους it, σε περίπτωση 
αρνητικής προσαρμογής SΙ,t και θετικής προσαρμογής [Adj_RDΙ,t − SΙ,t], 

χωρίς συμψηφισμό τυχόν αρνητικής προσαρμογής Adj_RDΔ,t σύμφωνα με 

την παρ. 7 του άρθρου 20, 

γ) κατά SΙ,i στους χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς μέσω των 

τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα του έτους t σε περίπτωση αρνητικής 
προσαρμογής SΙ,t και κατά [Adj_RDI,t - SΙ,t] στους χρήστες της ΓΔ μέσω της 

ρυθμιζόμενης διατίμησης για τη χρήση της Γραμμής Διασύνδεσης του 
έτους t, σε περίπτωση θετικής προσαρμογής [Adj_ΔRABΙ,t + Adj_ΔDΙ,t +

Adj_ΔOPEXΙ,t
nonCON + Adj_ΔCPIΙ,t − AdjΔYΙ,t + KΙ,t] που υπερκαλύπτεται από 

τυχόν αρνητική προσαρμογή Adj_RDΔ,t σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 20, 

δ) εξ’ ολοκλήρου στους χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς μέσω 
των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα του έτους t, σε περίπτωση 
αρνητικής προσαρμογής SΙ,i και θετικής προσαρμογής [Adj_ΔRABΙ,t +

Adj_ΔDΙ,t + Adj_ΔOPEXΙ,t
nonCON + Adj_ΔCPIΙ,t − AdjΔYΙ,t + KΙ,t] που δεν 

καλύπτεται από τυχόν αρνητική προσαρμογή Adj_RDΔ,t σύμφωνα με την 

παρ. 7 του άρθρου 20, 

ε) εξ’ ολοκλήρου στους χρήστες της ΓΔ μέσω της ρυθμιζόμενης διατίμησης 
για τη χρήση της Γραμμής Διασύνδεσης του έτους t, σε περίπτωση θετικών 

προσαρμογών SΙ,t  και [Adj_ΔRABΙ,t + Adj_ΔDΙ,t + Adj_ΔOPEXΙ,t
nonCON +

Adj_ΔCPIΙ,t − AdjΔYΙ,t + KΙ,t], με συμψηφισμό τυχόν αρνητικής 

προσαρμογής Adj_RDΔ,t σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 20, 

στ) εξ’ ολοκλήρου στους χρήστες της ΓΔ μέσω της ρυθμιζόμενης διατίμησης 
για τη Χρήση της Γραμμής Διασύνδεσης του έτους t, σε περίπτωση 

αρνητικής προσαρμογής [Adj_ΔRABΙ,t + Adj_ΔDΙ,t + Adj_ΔOPEXΙ,t
nonCON +

Adj_ΔCPIΙ,t − AdjΔYΙ,t + KΙ,t] και θετικής προσαρμογής SΙ,t, με/χωρίς 

συμψηφισμό τυχόν αρνητικής προσαρμογής Adj_RDΔ,t σύμφωνα με την 

παρ. 7 του άρθρου 20,, 

ζ) νοείται ότι σε περίπτωση που υπάρχει υπερανάκτηση από τους χρήστες 
του εθνικού συστήματος μεταφοράς αυτά επιστρέφονται σε αυτούς, ενώ 
αν η υπερακτηση προκύπτει από τους χρήστες της ΓΔ επιστρέφονται 
στους τελευταίους. 

 

 

Άρθρο 22 – Μηχανισμός κινήτρου για τις Ελεγχόμενες Λειτουργικές 

Δαπάνες (EFFi) 

 

1. Ορίζεται μηχανισμός κινήτρου ο οποίος αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι αφενός ο 
Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης επιδιώκει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών του έναντι των προβλεπόμενων ελεγχόμενων 
λειτουργικών δαπανών κατά οποιοδήποτε έτος της ΠΡΕ, παραμένοντας αδιάφορος 
ως προς το χρόνο πραγματοποίησης βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα των 



ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών, και αφετέρου οι χρήστες της ΓΔ επωφελούνται 
από τη βελτίωση της αποδοτικότητας. 

2. Προς αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

i. ο μηχανισμός κινήτρου δεν ισχύει για τις μη ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες 
που εκκαθαρίζονται με βάση τα άρθρα 20 και 21 για τις Ρυθμιζόμενες 
Δραστηριότητες Διαχείρισης και Ιδιοκτησίας ΓΔ αντίστοιχα, και 

ii. ο μηχανισμός κινήτρου δεν ισχύει για αλλαγές στο επίπεδο των ελεγχόμενων 
λειτουργικών δαπανών που δεν θεωρούνται μόνιμες, όπως ενδεικτικά, αυτές 
που προκύπτουν από έκτακτες ανάγκες. 

3. Ο μηχανισμός κινήτρου λειτουργεί σύμφωνα με τα βήματα που αναλύονται στις 
παραγράφους 4 έως 7 του παρόντος άρθρου. 

4. Βήμα 1: Υπολογισμός Πρόσθετης Διαφοράς Αποδοτικότητας (ΠΔΑ) 

i. Για τα έτη k που προηγούνται έως και 4 έτη του Έτους Βάσης (έτος t-2), 
υπολογίζεται η εξοικονόμηση ή η υπέρβαση των ελεγχόμενων λειτουργικών 
δαπανών σε σχέση με αυτές που είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του 
Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου, ως η διαφορά (θετική ή αρνητική) μεταξύ των 
εκτιμώμενων και απολογιστικών ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών για τα εν 
λόγω έτη αντίστοιχα, δηλαδή σύμφωνα με τον τύπο: 

 

𝚬𝚫𝛋 = 𝚬𝚬𝚲𝚫𝛋 − 𝚨𝚬𝚲𝚫𝛋 

 

Όπου: 

𝚬𝚫𝛋 Η εξοικονόμηση ή υπέρβαση των ελεγχόμενων λειτουργικών 

δαπανών στο έτος k. 

𝚬𝚬𝚲𝚬𝚫𝛋 Οι εκτιμώμενες ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες στο έτος k. 

𝚨𝚬𝚲𝚬𝚫𝛋 Οι απολογιστικές ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες στο έτος k. 

𝛋 τα έτη t-3, t-4, t-5 και t-6 

ii. Για τα έτη k που προηγούνται έως και 4 έτη του Έτους Βάσης (έτος t-2) 
υπολογίζεται επίσης η Πρόσθετη Διαφορά Αποδοτικότητας (θετική ή αρνητική) 
(incremental efficiency gain or loss), ως η διαφορά μεταξύ (i) της διαφοράς 
μεταξύ των εκτιμώμενων και απολογιστικών ελεγχόμενων λειτουργικών 
δαπανών του εν λόγω έτους, και (ii) της διαφοράς μεταξύ των εκτιμώμενων και 
απολογιστικών ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών του αμέσως 
προηγούμενου έτους (με εξαίρεση το πρώτο έτος μίας ΠΡΕ όπου η Πρόσθετη 
Διαφορά Αποδοτικότητας ισούται με ΕΔt-2), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

𝚷𝚫𝚨𝛋 = 𝚬𝚫𝛋 − 𝚬𝚫𝛋−𝟏 

 

Όπου: 

𝚷𝚫𝚨𝛋 Πρόσθετη Διαφορά Αποδοτικότητας στο έτος 

𝛋 τα έτη t-3, t-4, t-5 και t-6 

5. Βήμα 2: Υπολογισμός της Προσαρμογής Μεταφοράς (carryover adjustment) στο 
έτος t-2 



i. Η Προσαρμογή Μεταφοράς ισούται με το άθροισμα της Πρόσθετης Διαφοράς 
Αποδοτικότητας για τα έτη k (έτη t-3, t-4, t-5 και t-6) τα οποία εντάσσονται στην 
ΠΡΕ που προηγείται αυτής στην οποία ανήκει το Έτος Βάσης (t-2) και εφόσον 
δεν είναι Έτος Υπολογισμού, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

 

𝚷𝚳𝐭−𝟐 = ∑ 𝚷𝚫𝚨𝛋

𝒕−𝟔

𝛋=𝐭−𝟑

 

 

Όπου: 

𝚷𝚳𝐭−𝟐 Προσαρμογή Μεταφοράς στο έτος t-2. 

𝛋 τα έτη t-3, t-4, t-5 και t-6 που ανήκουν στην ΠΡΕ η οποία προηγείται 

αυτής  στην οποία ανήκει το έτος t-2 και δεν είναι Έτος Υπολογισμού. 

ii. Για την αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι οι Πρόσθετες Διαφορές 
Αποδοτικότητας ετών που ανήκουν στην ίδια ΠΡΕ με το έτος t-2 καθώς και οι 
Πρόσθετες Διαφορές Αποδοτικότητας του Έτους Υπολογισμού δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην Προσαρμογή Μεταφοράς. 

6. Βήμα 3: Υπολογισμός της Προσαρμογής Επιμερισμού (sharing adjustment) το 
έτος t-2 

i. Υπολογίζεται το άθροισμα των Πρόσθετων Διαφορών Αποδοτικότητας για τα 
έτη που προηγούνται έως και 4 έτη του Έτους Βάσης (έτος t-2), ανεξάρτητα 
από το εάν αυτά τα έτη ανήκουν στην ίδια ΠΡΕ με το Έτος Βάσης (t-2) ή στην 
προηγούμενη. 

ii. Η Προσαρμογή Επιμερισμού υπολογίζεται βάσει του αθροίσματος των 
Πρόσθετων Διαφορών Αποδοτικότητας για τα έτη k (t-3, t-4, t-5 και t-6) και ενός 
Συντελεστή Επιμερισμού (sharing factor) Χ μεταξύ του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη 
και των Χρηστών της ΓΔ. Η τιμή του Συντελεστή Επιμερισμού θα καθορίζεται 
με απόφαση της ΡΑΕΚ στην αρχή κάθε ΠΡΕ και θα ισχύει για το σύνολο της 
ΠΡΕ. Συγκεκριμένα, η Προσαρμογή Επιμερισμού υπολογίζεται σύμφωνα με 
τον τύπο: 

 

𝚷𝜠𝐭−𝟐 = ∑ 𝚷𝚫𝚨𝛋

𝒕−𝟔

𝛋=𝐭−𝟑

× (𝟏 − 𝚾𝛋) 

 

Όπου: 

𝚷𝚬𝐭−𝟐 Προσαρμογή Επιμερισμού στο έτος t-2. 

𝚾𝛋 Συντελεστής Επιμερισμού στο έτος k. 

 

7. Βήμα 4: Υπολογισμός της συνολικής προσαρμογής EFF 

i. Η συνολική προσαρμογή για τον υπολογισμό του EFFt-2 ισούται με το άθροισμα 
της Προσαρμογής Μεταφοράς (carryover adjustment) και της Προσαρμογής 
Επιμερισμού (sharing adjustment). 



ii. Η παράμετρος EFFΔ,t του άρθρου 20 είναι η πρόσθεση ή αφαίρεση του ποσού 
του κινήτρου Διαχειριστή στην παράγραφο (i) ανωτέρω και διαμορφώνεται σε 
τρέχουσες αξίες για το έτος t της ΠΡΕ, λαμβάνοντας υπόψη το ΔΤΚ μεταξύ του 
Έτους Βάσης και του έτους t, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέσιμες εκτιμήσεις, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 5. 

iii. Η παράμετρος EFFΙ,t του άρθρου 21 είναι η πρόσθεση ή αφαίρεση του ποσού 
του κινήτρου Ιδιοκτήτη στην παράγραφο (i) ανωτέρω και διαμορφώνεται σε 
τρέχουσες αξίες για το έτος t της ΠΡΕ, λαμβάνοντας υπόψη το ΔΤΚ μεταξύ του 
Έτους Βάσης και του έτους t, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέσιμες εκτιμήσεις, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 5. 

iv. Νοείται ότι σε περίπτωση που οι παράμετροι EFFΔ,t  και EFFΙ,t  είναι θετικοί τότε 
αυτοί αγνοούνται κατά την προσαρμογή του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ 

 

Άρθρο 23 – Διαδικασία Κατάρτισης του Αρχικού Επιτρεπόμενου 

Εσόδου και του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
 

1. Ο υπολογισμός των Επιτρεπόμενων Εσόδων Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη 
πραγματοποιείται το έτος πριν την έναρξη της ΠΡΕ (Έτος Υπολογισμού). Για τον 
υπολογισμό των Αρχικών Επιτρεπόμενων Εσόδων Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη κάθε 
έτους t της ΠΡΕ, ο Διαχειριστής υποβάλλει έως την 1η Ιουλίου του Έτους Υπολογισμού 
(Έτος Υποβολής), μεταξύ άλλων, τα παρακάτω στοιχεία στη ΡΑΕΚ: 

iii. Επιχειρησιακό Σχέδιο, με αναλυτικές εκτιμήσεις των παραμέτρων που 
συνθέτουν τα Αρχικά Επιτρεπόμενα Έσοδα Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη για κάθε 
έτος t της ΠΡΕ διακριτά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα 
Μεθοδολογία. Μεταξύ των στοιχείων αυτών, πρέπει να υπάρχει αναλυτική 
έκθεση που να επεξηγεί επακριβώς το κάθε αιτούμενο ποσοστό απόδοσης 
(βάσει της μεθοδολογίας WACC σύμφωνα με το άρθρο 16 και του εγκεκριμένου 
ύψους πρόσθετης απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 17 και της εύλογης 
απόδοσης κατά το στάδιο κατασκευής του σύμφωνα με το άρθρο 17), 
συνοδευόμενη από ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων που το συνθέτουν, 
περιλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 
υπολογισμό της απόδοσης και την πηγή των στοιχείων αυτών, για κάθε 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (Διαχείρισης και Ιδιοκτησίας της ΓΔ). Οι ανωτέρω 
εκτιμήσεις γίνονται με βάση τις τρέχουσες τιμές του Έτους Υπολογισμού. 

i. Απολογιστικά στοιχεία των ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών Διαχειριστή και 
Ιδιοκτήτη μέχρι και το έτος που προηγείται του Έτους Υπολογισμού. 

ii. Τα Ρυθμιστικά Μητρώα Παγίων Στοιχείων Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη όπως αυτά 
έχουν καταρτιστεί στην τελευταία κλεισμένη χρήση κατά το χρόνο υποβολής 
των στοιχείων (δηλ. το έτος που προηγείται του Έτους Υπολογισμού), 
συνοδευόμενα από το Μητρώο Έργων υπό Εκτέλεση και το διακριτό αρχείο 
παρακολούθησης παγίων και από πρόσθετα στοιχεία που είναι αναγκαία για 
τη διαμόρφωση της αξίας των ΡΒΑΠ Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη και τα οποία  
λαμβάνονται υπόψη για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη 
αντίστοιχα (εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων για το τελευταίο έτος της 



προηγούμενης ΠΡΕ, νέες επενδύσεις, Συμμετοχές και Επιχορηγήσεις, κλπ για 
κάθε Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα). 

iii. Προϋπολογιστικά στοιχεία για τα ποσά που προκύπτουν από έσοδα του 
Διαχειριστή και του Ιδιοκτήτη από λοιπές, Ρυθμιζόμενες και μη, 
Δραστηριότητες, στην περίπτωση που τα απασχολούμενα κεφάλαια και οι 
λειτουργικές δαπάνες αυτών των μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων έχουν 
συμπεριληφθεί στις ως άνω εκτιμήσεις. 

2. Για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή κάθε έτους t της ΠΡΕ, 
καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών, ο Διαχειριστής 
υποβάλλει έως την 1ή Ιουλίου κάθε έτους, τα παρακάτω στοιχεία στη ΡΑΕΚ: 

i. Απολογιστικά στοιχεία της διαφοράς μεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο 
Διαχειριστής της ΓΔ από τη ρυθμιζόμενη διατίμηση για τη χρήση της ΓΔ και του 
εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή κατά το έτος t-2 
(παράμετρος KΔ,𝑡). 

ii. Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό της απόκλισης του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή κατά το έτος t-2 λόγω απόκλισης από τις 
προϋπολογιζόμενες επενδύσεις και τεκμηριωμένη εισήγηση για τον καθορισμό 
του σχετικού ποσού εκκαθάρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή 
(παράμετροι Adj_ΔRABΔ,t και Adj_ΔDΔ,t) 

iii. Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό της απόκλισης του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή κατά το έτος t-2 λόγω απόκλισης από τις 
προϋπολογιζόμενες μη ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες 
που αφορούν σε σχηματισμένες προβλέψεις οι οποίες εξοδοποιούνται και 
τεκμηριωμένη εισήγηση για τον καθορισμό του σχετικού ποσού εκκαθάρισης 

του Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή (παράμετρος Adj_ΔOPEXΔ,t
nonCON). 

iv. Απολογιστικά στοιχεία για το ποσό που προκύπτει από έσοδα του Διαχειριστή 
από λοιπές δραστηριότητες, στην περίπτωση που οι λειτουργικές δαπάνες 
αυτών των λοιπών δραστηριοτήτων έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό 
του Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή (παράμετρος Adj_ΔΥΔ,t). 

v. Απολογιστικά στοιχεία για τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες Διαχειριστή κατά 
το έτος t-2 συνοδευόμενα από τεκμηρίωση ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των 
εκτιμώμενων και απολογιστικών δαπανών αποτελούν μόνιμες αλλαγές και δεν 
αφορούν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα μέσα στο έτος t-2, για τον 
καθορισμό του σχετικού ποσού του κινήτρου (παράμετρος EEFΔ,t). 

vi. Το Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων Στοιχείων Διαχειριστή όπως αυτό έχει 
καταρτιστεί για την τελευταία κλεισμένη χρήση (έτος), συνοδευόμενα από 
αρχεία αναγκαία για τη διαμόρφωση της αξίας της ΡΒΑΠ Διαχειριστή (αρχείο 
Συμμετοχών και Επιχορηγήσεων, κλπ.). 

vii. Απολογιστικά στοιχεία των παραμέτρων που συνθέτουν το Αρχικό 
Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή για το προηγούμενο έτος και 
επικαιροποιημένο προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 

viii. Για τις λειτουργικές δαπάνες, ελέγξιμες και μη, και για τις δαπάνες επενδύσεων, 
απολογιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 14, καθώς και 
απολογιστικά στοιχεία για το μέγεθος και τον όγκο της Ρυθμιζόμενης 
Δραστηριότητας Διαχείρισης ΓΔ και για παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος 
τους (συντελεστές κόστους – cost drivers), όπως τα στοιχεία αυτά καθορίζονται 
με απόφαση ΡΑΕΚ κατόπιν διαβούλευσης με τον Διαχειριστή ή και Δημόσιας 
Διαβούλευσης. 



ix. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους και 
απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Διαχειριστή με τη συνολική αναπόσβεστη 
αξία των παγίων και των αποσβέσεων (σωρευτικών και ετήσιων) για τη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Διαχείρισης της ΓΔ που εμφανίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

3. Για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη κάθε έτους t της ΠΡΕ, 
καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών, ο Διαχειριστής 
υποβάλλει έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, τα παρακάτω στοιχεία στη ΡΑΕΚ: 

i. Απολογιστικά στοιχεία της διαφοράς μεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο 
Ιδιοκτήτης της ΓΔ από τον Διαχειριστή της ΓΔ μέσω της ρυθμιζόμενης 
διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ και του μέρους του εγκεκριμένου 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη που ανακτάται μέσω της ρυθμιζόμενης 
διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ, κατά το έτος t-2 (παράμετρος KΙ,t). 

ii. Απολογιστικά στοιχεία της διαφοράς μεταξύ του ποσού που εισέπραξε ο 
Ιδιοκτήτης της ΓΔ από το Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρισμού μέσω των τιμολογίων 
πρόσβασης στο εθνικό σύστημα μεταφοράς της Κύπρου και του μέρους του 
εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη που ανακτάται μέσω των 
τιμολογίων πρόσβασης στο εθνικό σύστημα μεταφοράς της Κύπρου, κατά το 
έτος t-2 (παράμετρος SΙ,t) 

iii. Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό της απόκλισης του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη κατά το έτος t-2 λόγω απόκλισης από τις 
προϋπολογιζόμενες επενδύσεις και τεκμηριωμένη εισήγηση για τον καθορισμό 
του σχετικού ποσού εκκαθάρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη 
(παράμετρος Adj_ΔRABΙ,t + Adj_ΔDΙ,t). 

iv. Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τον υπολογισμό της απόκλισης του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη κατά το έτος t-2 λόγω απόκλισης από τις 
προϋπολογιζόμενες μη ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες 
που αφορούν σε σχηματισμένες προβλέψεις οι οποίες εξοδοποιούνται και 
τεκμηριωμένη εισήγηση για τον καθορισμό του σχετικού ποσού εκκαθάρισης 

του Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη (παράμετρος Adj_ΔOPEXΙ,t
nonCON). 

v. Απολογιστικά στοιχεία για το ποσό που προκύπτει από έσοδα του Ιδιοκτήτη 
από λοιπές δραστηριότητες, στην περίπτωση που οι λειτουργικές δαπάνες 
αυτών των λοιπών δραστηριοτήτων έχουν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό 
του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Ιδιοκτήτη (παράμετρος AdjΔYΙ,t). 

vi. Απολογιστικά στοιχεία για τις ελέγξιμες λειτουργικές δαπάνες Ιδιοκτήτη κατά το 
έτος t-2 συνοδευόμενα από τεκμηρίωση ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των 
εκτιμώμενων και απολογιστικών δαπανών αποτελούν μόνιμες αλλαγές και δεν 
αφορούν μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα μέσα στο έτος t-2, για τον 
καθορισμό του σχετικού ποσού του κινήτρου (παράμετρος EEFΙ,t). 

vii. Το Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων Στοιχείων Ιδιοκτήτη όπως αυτό έχει καταρτιστεί 
για την τελευταία κλεισμένη χρήση (έτος), συνοδευόμενα από αρχεία αναγκαία 
για τη διαμόρφωση της αξίας της ΡΒΑΠ Ιδιοκτήτη (αρχείο Συμμετοχών και 
Επιχορηγήσεων, κλπ.). 

viii. Απολογιστικά στοιχεία των παραμέτρων που συνθέτουν το Αρχικό 
Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη για το προηγούμενο έτος και επικαιροποιημένο 
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.   

ix. Για τις λειτουργικές δαπάνες, ελέγξιμες και μη, συμπεριλαμβανομένων των 
δαπανών συντήρησης, και για τις δαπάνες επενδύσεων, απολογιστικά στοιχεία 
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 14, καθώς και απολογιστικά στοιχεία για το 



μέγεθος και τον όγκο της Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Ιδιοκτησίας ΓΔ και για 
παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος τους (συντελεστές κόστους – cost 
drivers), όπως τα στοιχεία αυτά καθορίζονται με απόφαση ΡΑΕΚ κατόπιν 
διαβούλευσης με τον Ιδιοκτήτη ή και Δημόσιας Διαβούλευσης. 

x. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους και 
απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Ιδιοκτήτη με τη συνολική αναπόσβεστη αξία 
των παγίων και των αποσβέσεων (σωρευτικών και ετήσιων) για τη 
Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Ιδιοκτήτη της ΓΔ που εμφανίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα από το Διαχειριστή στοιχεία σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3, η ΡΑΕΚ καθορίζει το Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο 
Διαχειριστή της ΓΔ και το Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη της ΓΔ για κάθε έτος 
της ΠΡΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7, το Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή της ΓΔ για το 
πρώτο έτος της ΠΡΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 19 και 20, και το Επιτρεπόμενο Έσοδο 
Ιδιοκτήτη της ΓΔ για το πρώτο έτος της ΠΡΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 19 και 21, μέχρι 
την 30ή Αυγούστου του Έτους Υπολογισμού. Η απόφαση της ΡΑΕΚ για τον καθορισμό 
των Αρχικών Επιτρεπόμενων Εσόδων Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη μίας ΠΡΕ, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, εκδίδεται μετά από: 

i. Την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και εισηγήσεων του Διαχειριστή 
αναφορικά με τον καθορισμό των εσόδων του Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη της ΓΔ. 
Η ΡΑΕK δύναται να απευθυνθεί σε εμπειρογνώμονες για την παροχή 
ανεξάρτητης αξιολόγησης των κοστολογικών και άλλων στοιχείων που 
υποβάλλει ο Διαχειριστής. 

ii. Τη δημοσίευση και δημόσια διαβούλευση επί της αρχικής εκτίμησης της ΡΑΕK 
για τα μεγέθη των Επιτρεπόμενων Εσόδων Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη και τις 
βασικές παραμέτρους που τα συνθέτουν. 

5. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή και το Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη για κάθε 
ένα από τα επόμενα έτη της Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου εγκρίνεται από τη ΡΑΕK 
μέχρι την 30ή Αυγούστου του προηγούμενου έτους, βάσει των στοιχείων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους  2 και 3 αντίστοιχα. 

6. Ο Διαχειριστής, στο πλαίσιο της ανάγκης για διαχωρισμό των δαπανών και των 
απασχολούμενων κεφαλαίων ανά δραστηριότητα (ρυθμιζόμενες και μη), θα πρέπει 
στο υποβληθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο για τον υπολογισμό του Αρχικού Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη, να εφαρμόζει τους εγκεκριμένους Κανονισμούς περί 
Λογιστικού Διαχωρισμού. 

7. Στο τέλος της κάθε ΠΡΕ, η ΡΑΕK επανεξετάζει το σύνολο των παραμέτρων των 
Αρχικών Επιτρεπόμενων Εσόδων Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη, επικαιροποιώντας και τις 
εκτιμήσεις των παραμέτρων εκείνων που δεν επανεξετάζονται κατά τη διάρκειά της. 

8. Κατά το στάδιο της κατασκευής του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector, ο Ιδιοκτήτης 
Φορέας Υλοποίησης έχει την αρμοδιότητα υποβολής των στοιχείων που υποβάλλονται 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, προκειμένου για τον υπολογισμό 
του Αρχικού Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη και του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Ιδιοκτήτη του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector. 

9. Κατά το στάδιο της κατασκευής του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector, 
υπολογίζονται το Αρχικό Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη και το Επιτρεπόμενο Έσοδο 
Ιδιοκτήτη του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 19 και 
21, και αναγνωρίζεται το ΜΣΚΚ και η Πρόσθετη Απόδοση, βάσει των παρ. 11 και παρ. 
12 αντίστοιχα του άρθρου 17. Η Απόδοση επί της ΡΒΑΠ (αλγεβρικό άθροισμα ΜΣΚΚ 
και Πρόσθετης Απόδοσης) κάθε έτους αποδίδεται κατά τη διάρκεια της 



κατασκευαστικής περιόδου και δεν συμπεριλαμβάνεται στο τελικό κόστος του EKE 
3.10.2 EuroAsia Interconnector. 

10. Κατά το στάδιο της κατασκευής του EKE 3.10.2 EuroAsia Interconnector, αποσβέσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 11, δεν υπολογίζονται έως η Γραμμή Διασύνδεσης EKE 3.10.2 
EuroAsia Interconnector να τεθεί σε εμπορική λειτουργία. Για το έτος t γίνεται η 
παραδοχή ότι το έργο εντάσσεται σε εμπορική λειτουργία στο μέσο του έτους t. 

11. Σε περίπτωση που το Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή/ Ιδιοκτήτη δεν εγκριθεί εντός 
της καθορισθείσας προθεσμίας ώστε η ανάκτηση του να είναι δυνατή σύμφωνα με το 
άρθρο 24, ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει από την ΡΑΕΚ, μέχρι την έγκριση των 
Επιτρεπόμενων Εσόδων, να συνεχίσει η ανάκτηση του εγκεκριμένου Επιτρεπόμενου 
Εσόδου Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη ώστε να πιστώνεται για κάθε μήνα ο λογαριασμός του 
Διαχειριστή με το αντίστοιχο ποσό που πιστώθηκε τον ίδιο μήνα του προηγούμενου 
έτους. Εάν με την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων μετά την έναρξη του 
ημερολογιακού έτους για το οποίο αναφέρονται διαπιστωθεί υποανάκτηση ή 
υπρανάκτηση (θετική ή αρνητικό πρόσημο αντίστοιχα) του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Διαχειριστή/ Ιδιοκτήτη γίνονται αναγκαίες προσαρμογές σύμφωνα με το άρθρο 21.     

 

Άρθρο 24 – Μηχανισμός Ανάκτησης Επιτρεπόμενου Εσόδου 
 

1. Το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τις Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες Ιδιοκτησίας και 
Διαχείρισης της ΓΔ για κάθε έτος της ΠΡΕ, εισπράττεται μέσω της ρυθμιζόμενης 
διατίμησης για τη χρήση της ΓΔ (Δ-ΧΓΔ), με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 3. 

2. Η Δ-ΧΓΔ επιβάλλεται σε κάθε χρήστη της ΓΔ που απορροφά ή εγχέει ενέργεια και 
καθορίζεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ανακτάται το ετήσιο Επιτρεπόμενο Έσοδο 
Διαχειριστή και το ετήσιο Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη εντός του έτους που 
αφορούν. Η Δ-ΧΓΔ δύναται να αποτελείται από μια συνιστώσα ενέργειας ή/και μια 
συνιστώσα ισχύος. 

3. Ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρισμού δημιουργεί και διατηρεί λογαριασμό για τη χρήση 
της ΓΔ (Λογαριασμός Χρήσης της Γραμμής Διασύνδεσης – Λογαριασμός Δ-ΧΓΔ), ο 
οποίος πιστώνεται με τα μηνιαία τέλη που επιβάλλονται στους χρήστες της γραμμής 
διασύνδεσης και χρεώνεται με τις μηνιαίες πληρωμές προς τον Διαχειριστή της ΓΔ για 
τη χρήση της γραμμής διασύνδεσης. 

4. Ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρισμού εκτελεί σε μηνιαία βάση τους υπολογισμούς για τη 
χρέωση χρήσης της ΓΔ ανά χρήστη της γραμμής διασύνδεσης. Οι υπολογισμοί 
περιλαμβάνονται στην Αρχική Μηνιαία Εκκαθάριση των χρηστών της γραμμής 
διασύνδεσης. 

5. Η χρέωση χρήσης της ΓΔ κάθε χρήστη της γραμμής διασύνδεσης, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου, χρεώνεται σε μηνιαία βάση στον σχετικό Λογαριασμό 
Αγοράς του χρήστη και πιστώνεται στον Λογαριασμό Δ-ΧΓΔ. 

6. Το συνολικό ποσό όλων των χρεώσεων χρήσης της γραμμής διασύνδεσης του μήνα 
Μ χρεώνεται στον Λογαριασμό Δ-ΧΓΔ και πιστώνεται στον Λογαριασμό του 
Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης εντός του μήνα Μ+1. 

7. Ο Διαχειριστής Γραμμής Διασύνδεσης διατηρεί τα έσοδα για την ανάκτηση του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή και πιστώνει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό 
του Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης για την ανάκτηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου 
Ιδιοκτήτη, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πίστωσης των 
χρεώσεων χρήσης της γραμμής διασύνδεσης στον Λογαριασμό του Διαχειριστή 
Γραμμής Διασύνδεσης. 



8. Ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο Διαχειριστής της ΓΔ και ο Ιδιοκτήτης της ΓΔ 
ενημερώνουν τη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση και εντός ενός μηνός από την πάροδο του 
κάθε μήνα για τις κινήσεις των ανωτέρω λογιστικών λογαριασμών, όπως 
περιγράφονται στις παρ. 3, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου. 

9. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι συνθήκες των παρ. 5 ή και 6 του άρθρου 3, η ΡΑΕΚ 
καθορίζει την ετήσια χρέωση (προσαύξηση) που θα επιβληθεί σε μηνιαία βάση μέσω 
των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα, στους χρήστες του εθνικού συστήματος 
μεταφοράς για την ανάκτηση των πραγματικών επενδυτικών δαπανών του Ιδιοκτήτη ή 
της εύλογης απόδοσης κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρο 21. 

10. Η προσαύξηση των τιμολογίων πρόσβασης στο εθνικό σύστημα μεταφοράς 
καθορίζεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ανακτώνται πλήρως οι επενδυτικές δαπάνες 
στις οποίες αφορά ή η εύλογη απόδοση κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 21.  

11. Ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρισμού εκτελεί σε μηνιαία βάση τους υπολογισμούς για τη 
χρέωση ανάκτησης των επενδυτικών δαπανών του Ιδιοκτήτη ή της εύλογης απόδοσης 
κατά το στάδιο κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου, 
ανά χρήστη του εθνικού συστήματος μεταφοράς. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνονται 
στην Αρχική Μηνιαία Εκκαθάριση των χρηστών του εθνικού συστήματος μεταφοράς. 

12. Η χρέωση κάθε χρήστη του εθνικού συστήματος μεταφοράς, σύμφωνα με την παρ. 11 
του παρόντος άρθρου, χρεώνεται σε μηνιαία βάση στον σχετικό Λογαριασμό Αγοράς 
του χρήστη και πιστώνεται στον Λογαριασμό Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης εντός 
του επόμενου μήνα από αυτόν στον οποίο αφορά. 

13. Για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΕΚΕ 3.10.2 EuroAsia Interconnector, το 
Επιτρεπόμενο Έσοδο Ιδιοκτήτη που αφορά στις επενδυτικές δαπάνες του Ιδιοκτήτη 
(αποσβέσεις και επιτρεπόμενη απόδοση επί της ΡΒΑΠ Ιδιοκτήτη), ανακτάται από τους 
χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς μέσω  των τιμολογίων πρόσβασης στο 
εθνικό σύστημα μεταφοράς, σύμφωνα με τις παρ. 9 – 12  του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 25 – Ρυθμίσεις σε περίπτωση που το Έργο δεν προχωρήσει 

στην ολοκλήρωση  
 

1. Η ΡΑΕΚ αναγνωρίζει πως για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος και Έργα Αμοιβαίου 
Ενδιαφέροντος, ο ειδικός βαθμός επικινδυνότητας τους δύναται να είναι σημαντικά 
υψηλότερος όσον αφορά την ανάπτυξη και κατασκευή τους, σε σχέση με  αυτόν που 
προκύπτει για παρεμφερή έργα υποδομής σε άλλα κράτη μέλη, και συνεπώς, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/869, θα πρέπει να διασφαλίζεται, στα πλαίσια 
της παρούσας Μεθοδολογίας, η παροχή κατάλληλων κινήτρων που αναλογούν στον 
ειδικό βαθμό επικινδυνότητας των εν λόγω έργων κατά την περίοδο ανάπτυξης και 
κατασκευής. 

2. Σύμφωνα με τα όσα  ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και στην παρ. 3 του 
άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869, σε περίπτωση που ανακύψουν 
παράγοντες οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και 
κατασκευής της ΓΔ, και οι οποίοι είναι εξωτερικοί και εκτός του ελέγχου του Ιδιοκτήτη, 
τότε οι εύλογες και αποδοτικές δαπάνες που έχουν προκύψει έως εκείνη τη χρονική 
στιγμή ενδέχεται να ανακτώνται, κατόπιν απόφασης της ΡΑΕΚ και στη βάση των 
μεθοδολογιών που εκδίδονται σε σχέση με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2022/869, από τους χρήστες του εθνικού συστήματος μεταφοράς μέσω των 
τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα και αποδίδονται στον Ιδιοκτήτη σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 



3. Στην περίπτωση που η ολοκλήρωση της ανάπτυξης και κατασκευής της ΓΔ καθίσταται 
αδύνατη, ο Ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη ΡΑΕΚ και να προσκομίσει: 

i. Αναλυτική τεκμηρίωση των λόγων που καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση 
της ανάπτυξης και κατασκευής της ΓΔ, 

ii. Στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν επαρκώς ότι οι παράγοντες που 
καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και κατασκευής της ΓΔ 
είναι εξωτερικοί και δεν δύναται να είχαν προβλεφθεί από τον Ιδιοκτήτη ή ότι ο 
Ιδιοκτήτης δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε 
να μετριάσει τον αντίκτυπο των παραγόντων, ή ότι δεν υπάρχουν παράγοντες 
αντιστάθμισης τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει, 

iii. Στοιχεία που τεκμηριώνουν το ύψος των εύλογων και αποδοτικών δαπανών 
που έχουν προκύψει έως εκείνη τη χρονική στιγμή. 

4. Η ΡΑΕΚ αξιολογεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον 
Ιδιοκτήτη σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και εξετάζει εάν οι λόγοι που 
καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και κατασκευής της ΓΔ μπορούν 
να αποδοθούν στις ενέργειες του Ιδιοκτήτη ή σε εξωτερικούς παράγοντες εκτός του 
ελέγχου του . Η τυπική πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων αυτών δεν 
αφαιρεί από τη ΡΑΕΚ τη δυνατότητα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις που σχετίζονται με την ουσιαστική εξέταση του ζητήματος. 

5. Η ΡΑΕΚ κατόπιν εξέτασης και αξιολόγησης των πληροφοριών και των στοιχείων που 
προσκόμισε ο Ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, διαβιβάζει 
τις παρατηρήσεις της στον Ιδιοκτήτη για να υποβάλλει τυχόν σχόλια εντός τασσόμενης 
προθεσμίας.  

6. Η ΡΑΕΚ αποφασίζει σε εύλογο χρονικό διάστημα και σίγουρα όχι πέραν των πέντε (5) 
μηνών από την ημερομηνία που οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκόμισε ο 
Ιδιοκτήτης, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, θεωρήθηκαν τυπικά πλήρη. 
Η ΡΑΕΚ αιτιολογεί πλήρως οποιαδήποτε σχετική απόφαση εκδίδει αναφορικά με το 
εάν οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και κατασκευής 
της ΓΔ μπορούν να αποδοθούν στις ενέργειες του Ιδιοκτήτη ή σε εξωτερικούς 
παράγοντες εκτός του ελέγχου του.  

7. Στην απόφαση της, και σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι οι λόγοι που καθιστούν 
αδύνατη την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και κατασκευής της ΓΔ αποδίδονται σε 
εξωτερικούς παράγοντες εκτός του ελέγχου του Ιδιοκτήτη, η ΡΑΕΚ καθορίζει το ύψος 
των προκύψασων δαπανών που θεωρούνται εύλογες και αποδοτικές και δύναται να 
ανακτηθούν από τους χρήστες των εθνικών συστημάτων μεταφοράς των κρατών που 
εντοπίζονται καθαρά θετικά αποτελέσματα του έργου, μέσω των τιμολογίων 
πρόσβασης στα δίκτυα των εν λόγω κρατών, καθώς επίσης και το εύλογο χρονικό 
διάστημα στο οποίο πρέπει να αποδοθούν στον Ιδιοκτήτη. 

8. Το ΕΚΕ 3.10.2 EuroAsia Interconnector εντάσσεται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου και συνεπώς οι παρ. 2 – 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε 
περίπτωση που ανακύψουν παράγοντες οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης και κατασκευής του έργου αυτού. 

 

  



Παράρτημα Α 

 

Συμβολισμοί 
 

1. Για τους συμβολισμούς που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Μεθοδολογία 
Αναπροσαρμογής, ισχύουν τα εξής: 

i. Συμβολισμός πάνω από την παράμετρο (superscript): 

 

Συμβολισμός πάνω 
από την παράμετρο 

(superscript) 
Εξήγηση 

Initial 
Αναφέρεται στην αρχική (initial) τιμή της παραμέτρου που 
εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού 
ελέγχου 

Revised 

Αναφέρεται μόνο σε εκ των προτέρων (ex ante) τιμές:  

i. είτε στην αναθεωρημένη (revised) τιμή της 
παραμέτρου, στην περίπτωση που η ΡΑΕΚ ενέκρινε 
την αναθεώρηση,  

ii. είτε στην αρχική (initial) τιμή της παραμέτρου που 
εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου, εάν δεν εγκρίθηκε 
οποιαδήποτε αναθεώρηση.  

A 
Αναφέρεται σε πραγματικές (Actual) τιμές που 
επιβεβαιώνονται απολογιστικά/εκ των υστέρων (ex post). 

 

ii. Συμβολισμός κάτω από την παράμετρο (subscript): 

 

Συμβολισμός κάτω 
από την παράμετρο 

(subsscript) 
Εξήγηση 

t Αναφέρεται στο έτος t για το οποίο ορίζεται η τιμή της 
παραμέτρου 

I 
Αναφέρεται στην ρυθμιζόμενη δραστηριότητα Ιδιοκτησίας 
της Γραμμής Διασύνδεσης για την οποία ορίζεται η τιμή 
της παραμέτρου 

Δ 
Αναφέρεται στην ρυθμιζόμενη δραστηριότητα Διαχείρισης 
της Γραμμής Διασύνδεσης για την οποία ορίζεται η τιμή 
της παραμέτρου 

 



iii. Ο συμβολισμός «Adj» που προηγείται μιας παραμέτρου αναφέρεται σε 

απολογιστική (ex post) προσαρμογή (adjustment). Μόνο οι προσαρμογές που 

αρχίζουν με το συμβολισμό Adj και ο συντελεστής προσαρμογής K, όπως 

ορίζεται στο άρθρο Χ, αναφέρονται σε απολογιστικές προσαρμογές. 

 

2. Για παράδειγμα, για μια παράμετρο «Χ»: 

 

Παράμετρος Εξήγηση 

𝜲𝜤,𝒕
𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 

H αρχική (initial) τιμής της παραμέτρου X για τη 
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας της ΓΔ που 
εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού 
ελέγχου, για το έτος t. 

𝜲𝜤,𝒕
𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒆𝒅 

Η τιμή της παραμέτρου X για τη ρυθμιζόμενη 
δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας της ΓΔ η οποία ισούται: 

(i) είτε με την αναθεωρημένη (revised) τιμή της 
παραμέτρου X για τη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της 
Ιδιοκτησίας της ΓΔ για το έτος t, στην περίπτωση που η 
ΡΑΕΚ ενέκρινε οποιαδήποτε αναθεώρηση, 

(ii) είτε με την αρχική τιμή της παραμέτρου X για τη 
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας της ΓΔ για το 
έτος t που εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου, εάν η ΡΑΕΚ δεν ενέκρινε 
οποιαδήποτε αναθεώρηση. 

𝜲𝜤,𝒕
𝑨  

Η πραγματική (actual) τιμή της παραμέτρου X για τη 
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας της ΓΔ για το 
έτος t. 

𝜟𝜲𝜤,𝒕
  

Μεταβολή (Δ) στην τιμή της παραμέτρου X για τη 
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας της ΓΔ λόγω 
διαφοράς μεταξύ της αναθεωρημένης πρόβλεψης και της 
αρχικής που εγκρίθηκε για σκοπούς υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Ιδιοκτήτη της ΓΔ πριν την έναρξη 
της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, για το έτος t 

𝑨𝒅𝒋_𝜟𝜲𝜤,𝒕
  

Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της 
αρχικής ή εάν υπάρχει της αναθεωρημένης πρόβλεψης 
που έχει περιληφθεί στις διατιμήσεις ηλεκτρισμού, και της 
πραγματικής τιμής της παραμέτρου X για τη ρυθμιζόμενη 
δραστηριότητα της Ιδιοκτησίας της ΓΔ για το έτος t-2. 

𝜲𝜟,𝒕
𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 

H αρχική (initial) τιμής της παραμέτρου X για τη 
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Διαχείρισης της ΓΔ που 
εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού 
ελέγχου, για το έτος t. 



𝜲𝜟,𝒕
𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒆𝒅 

Η τιμή της παραμέτρου X για τη ρυθμιζόμενη 
δραστηριότητα της Διαχείρισης της ΓΔ η οποία ισούται: 

(i) είτε με την αναθεωρημένη (revised) τιμή της 
παραμέτρου X για τη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της 
Διαχείρισης της ΓΔ για το έτος t, στην περίπτωση που η 
ΡΑΕΚ ενέκρινε οποιαδήποτε αναθεώρηση, 

(ii) είτε με την αρχική τιμή της παραμέτρου X για τη 

ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Διαχείρισης της ΓΔ για το 
έτος t που εγκρίθηκε πριν την έναρξη της περιόδου 
ρυθμιστικού ελέγχου, εάν η ΡΑΕΚ δεν ενέκρινε 
οποιαδήποτε αναθεώρηση. 

𝜲𝜟,𝒕
𝑨  

Η πραγματική (actual) τιμή της παραμέτρου X για τη 
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Διαχείρισης της ΓΔ για το 
έτος t. 

𝜟𝜲𝜟,𝒕
  

Μεταβολή (Δ) στην τιμή της παραμέτρου X για τη 
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της Διαχείρισης της ΓΔ λόγω 
διαφοράς μεταξύ της αναθεωρημένης πρόβλεψης και της 
αρχικής που εγκρίθηκε για σκοπούς υπολογισμού του 
Επιτρεπόμενου Εσόδου Διαχειριστή της ΓΔ πριν την 
έναρξη της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, για το έτος t 

𝑨𝒅𝒋_𝜟𝜲𝜟,𝒕
  

Προσαρμογή (Adjustment) λόγω διαφοράς (Δ) μεταξύ της 
αρχικής ή εάν υπάρχει της αναθεωρημένης πρόβλεψης 
που έχει περιληφθεί στις διατιμήσεις ηλεκτρισμού, και της 
πραγματικής τιμής της παραμέτρου X για τη ρυθμιζόμενη 
δραστηριότητα της Διαχείρισης της ΓΔ για το έτος t-2. 

 

 


