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Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟΗ 183(Η) ΣΟΤ 2004, 103(Η) ΣΟΤ 2006, 199(Η) ΣΟΤ 2007, 219(Η) ΣΟΤ 2012 ΚΑΗ 148(Η) ΣΟΤ 2018) 
___________________ 

                ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αξ. 01/2019  

ΓΖΛΩΖ ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΗΜΖΔΩΝ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ (ΡΑΔΚ) αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 7Α(1) ησλ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2018, εθδίδεη ηελ αθφινπζε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε 
πνπ αθνξά ηε δήισζε ξπζκηζηηθήο πξαθηηθήο θαη κεζνδνινγία δηαηηκήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη θαιεί ηα 
ελδηαθεξφκελα πξφζσπα λα ππνβάινπλ ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο πξνζρεδίνπ.   

Ζ παξνχζα Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο «Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία 
Γηαηηκήζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ». 

Ζ ΡΑΔΚ αθνχ έιαβε, κεηαμχ άιισλ, ππφςε: 

 Σηο πξφλνηεο ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίσλ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2018 θαη εηδηθά: 

o Σνπ άξζξνπ 7Α(1)(α) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΡΑΔΚ δχλαηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ηεο λα ιακβάλεη ξπζκηζηηθέο 
απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο λα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ξπζκίδεη ηελ αγνξά θπζηθνχ 
αεξίνπ, 

o Σνπ άξζξνπ 7(1)(β) ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΡΑΔΚ ε έγθξηζε ησλ 
φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο ζην δίθηπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ δηαηηκήζεσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, θαζψο θαη ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ 
δηαηηκήζεσλ γηα πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΤΦΑ θαη απνζήθεπζεο, 

o Σνπ άξζξνπ 7(1)(ε) ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΡΑΔΚ ε ξχζκηζε 
ησλ δηαηηκήζεσλ, ρξεψζεσλ θαη άιισλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ γηα νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία, 

o Σνπ άξζξνπ 7(2)(α) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΡΑΔΚ είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ 
έγθξηζε, ζε επαξθή ρξφλν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ησλ κεζνδνινγηψλ νη 
νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ γηα ηε ζχλδεζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηα εζληθά 
δίθηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκνινγίσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, θαζψο θαη ησλ φξσλ, 
πξνυπνζέζεσλ θαη ηηκνινγίσλ πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ 
Αεξίνπ, 

o Σνπ άξζξνπ 23(1) ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηεμάγεη ηε 
δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη γηα ηελ αζθαιή, επαξθή θαη θαινχ επηπέδνπ 
πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηνπο πειάηεο ζε ινγηθέο ηηκέο νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ηε 
ΡΑΔΚ, 

o Σσλ άξζξσλ 6(1)(β) θαη 7(1)(ε) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΡΑΔΚ ελεξγεί θαηά ηξφπν ψζηε λα 
πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ, 

o Σνπ άξζξνπ 6(1)(ε) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΡΑΔΚ ελεξγεί θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνάγεη ηελ 
αλάπηπμε κηαο νηθνλνκηθά εχξσζηεο θαη απνηειεζκαηηθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, 

 Σελ Οδεγία 2009/73/ΔΚ πεξί θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ νπνία 
δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 49 (2) (θαη ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 44(2) ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ 
Αεξίσλ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2018) πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο νλνκαζηηθά γηα ηελ 
Κχπξν, σο αλαδπφκελε αγνξά θαη νη νπνίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο θαζνξίδνπλ ηνλ 
ηξφπν αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, 

 Σελ επηζηνιή ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (ΔΔΒ & Σ) εκεξνκελίαο 
19 Ηαλνπαξίνπ 2018 κε ηελ νπνία ε ΡΑΔΚ ελεκεξψλεηαη φηη πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ΔΔΒ & Σ είλαη ε 
αλαθήξπμε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ σο αλαδπφκελε θαη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παξεθθιίζεσλ, 

 Σελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 05 Ηνπλίνπ 2019 κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε 
παξέθθιηζε απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ ηνπ Νφκνπ ζηε βάζε ηεο αλαδπφκελεο αγνξάο. 

 Σε Ρπζκηζηηθή Απφθαζε ηεο ΡΑΔΚ Αξ. 02/2015 (ΚΓΠ 208/2015), κε ηίηιν «Γήισζε Ρπζκηζηηθήο 
Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ Ζιεθηξηζκνχ», 

θαη επίζεο ιακβάλνληαο ππφςε:  

 Σν Πξνζρέδην Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο Αξ. 01/2019 πνπ εθδφζεθε απφ ηε ΡΑΔΚ ζρεηηθά κε ην ππφ 
αλαθνξά ζέκα, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 12 Απξηιίνπ 2019 ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο 
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Γεκνθξαηίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔΚ θαη ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο νπφηε θαη ηέζεθε ζε 
δηαβνχιεπζε θαη θιήζεθαλ ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα λα ππνβάινπλ ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη 
παξαζηάζεηο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο (έσο ηηο 13 Μαΐνπ 2019). 

 Σα ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ελδηαθεξφκελνπο επί ηνπ Πξνζρεδίνπ 
Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο κε ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, 
εκεξνκελίαο 27 Μαΐνπ 2019, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεθαλ ηα 
ζπγθεληξσηηθά ζρφιηα, ελζηάζεηο ή/θαη παξαζηάζεηο πνπ ιήθζεθαλ. 

 Σελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο, φπνπ ε ΡΑΔΚ ζηα πιαίζηα πιήξνπο δηαθάλεηαο, 
κε ζρεηηθή ηεο Αλαθνίλσζε, εκεξνκελίαο 07 Ηνπλίνπ 2019, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθφ Πίλαθα 
ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ηεο ΡΑΔΚ επί φισλ ησλ ππφ αλαθνξά ζπγθεληξσηηθψλ ζρνιίσλ, 
ελζηάζεσλ ή/θαη παξαζηάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηαβνχιεπζε.  

ΑΠΟΦΑΗΔ  

ηελ έθδνζε ηεο αθφινπζεο Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο κε ηίηιν «Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία 
Γηαηηκήζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ».  

___________________ 

Λεπθσζία, 14 Ηνπλίνπ 2019. 
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ΓΖΛΩΖ ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΗΜΖΔΩΝ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 
 

πληκήζεηο θαη Οξηζκνί 

1. ηνηρεία ζρεδηαζκνχ αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ 

2. ηφρνη ηεο ξχζκηζεο ησλ δηαηηκήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ 

3. Βαζηθέο αξρέο δηαηηκήζεσλ 

4. Θεζκηθφ πιαίζην δηαηηκήζεσλ 

5. Δπηηξεπφκελα έζνδα Γηαρεηξηζηψλ θαη πεξηερφκελν ζπληζησζψλ εηήζηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο 

6. Δπηηξεπφκελν έζνδν θαη κεζνδνινγία δηαηηκήζεσλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ 

Παξάξηεκα 1: Παξάκεηξνη θαζνξηζκνχ εηήζηνπ θφζηνπο θαη δηαηηκήζεσλ 

Παξάξηεκα 2: Λεηηνπξγηθφ θέινο Δπηηξεπφκελσλ Δζφδσλ 

Παξάξηεκα 3: Αξρέο Καζνξηζκνχ Ρπζκηδφκελεο Βάζεο Αμηψλ Παγίσλ (ΡΒΑΠ) 

Παξάξηεκα 4: Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Κφζηνπο Κεθαιαίνπ (ΜΚΚ) 

 

πληκήζεηο θαη Οξηζκνί 

ΑΖΚ Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ 

ΓΓ Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

ΔΤΦΑ Σν ζχλνιν ησλ Τπνδνκψλ Απνυγξνπνίεζεο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ – ην 
ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ Cyprus Gas 2EU ζην Βαζηιηθφ

1
 

ΜΦΑ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

ΖΠ Ζιεθηξνπαξαγσγή ή Ζιεθηξνπαξαγσγφο 

ΜΚΚ Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ 

Νφκνο Οη πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκνη ηνπ 2004 κέρξη 2018 

Οδεγία Ζ Οδεγία 2009/73/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ 
αεξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2003/55/ΔΚ 

ΡΑΔΚ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ 

ΡΒΑΠ Ρπζκηδφκελε Βάζε Αμηψλ Παγίσλ 

ΤΦΑ Τγξνπνηεκέλν Φπζηθφ Αέξην 

ΦΑ Φπζηθφ Αέξην 

FSRU Floating Storage and Regasification Unit ήηνη Πισηή Μνλάδα Απνζήθεπζεο θαη 
Αεξηνπνίεζεο ΤΦΑ 

εκείσζε:  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, λνείηαη φηη φπνπ δελ παξαηίζεηαη νξηζκφο εληφο ηνπ θεηκέλνπ, 
ηζρχεη ν νξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Νφκν. 

ηοιτεία ζτεδιαζμού αγοράς θσζικού αερίοσ 

1.1 Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο, απνυγξνπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο θπζηθνχ 
αεξίνπ είλαη ξπζκηδφκελεο θαη ζα δηεμάγνληαη κεηά ηε ιήςε ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο δπλάκεη ησλ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2018 Νφκσλ (Νφκνο), ηελ νπνία ζα εθδίδεη ε 
ΡΑΔΚ. 

1.2 Βάζεη ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 05 Ηνπλίνπ 2019 θαη ησλ παξεθθιίζεσλ 
πνπ απνθαζίζηεθαλ ζηε βάζε ηεο αλαδπφκελεο αγνξάο, ζα ππάξρεη κνλνπψιην ζηελ πξνκήζεηα 
θπζηθνχ αεξίνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηεο αλαδπφκελεο αγνξάο, θαη ν πξνκεζεπηήο ζα 
είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχλαςε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ εηζαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΤΦΑ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ζε 
θαηαλαισηέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. 

1.3 Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο παξάδνζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ θάζε θαηαλαισηή. Οη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ζα νξίδνπλ ηηκή, ε νπνία, γηα θάζε θαηεγνξία 
θαηαλαισηή, ζα θαιχπηεη ηφζν ην θφζηνο πξνκήζεηαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, φζν θαη ην 
θφζηνο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ζα επηηξέπεη ζηνλ πξνκεζεπηή έλα εχινγν 
θέξδνο. Ζ ηειηθή δηαηίκεζε πξνκήζεηαο ζε θάζε θαηεγνξία θαηαλαισηή ζα εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ, κεηά 

                                                      

1 Σν ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνηειεί ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα θαη πεξηιακβάλεη: Μνλάδα FSRU 
(Δγθαηάζηαζε ΤΦΑ), Αγσγφ Τςειήο Πίεζεο (χζηεκα Μεηαθνξάο), πζηνηρία ζσιήλσλ γηα Απνζήθεπζε ΦΑ 
(Δγθαηάζηαζε Απνζήθεπζεο), Μεηξεηηθφ ηαζκφ (χλδεζε κε χζηεκα Μεηαθνξάο)  
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απφ εηζήγεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο 
θαη Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

1.4 Ζ θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε ζα έρεη ηελ ηδηνθηεζία (κε ηελ εμαίξεζε ηεο ΔΤΦΑ) θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ 
ππνδνκψλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Υψξα, ήηνη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ελψ ζα 
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ, κε πξφγξακκα αλάπηπμεο ην νπνίν ζα 
εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ. 

1.5 Ζ ΔΤΦΑ ζα αλαπηπρζεί απφ κία εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ ε νπνία ζα έρεη ηελ ηδηνθηεζία ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

1.6 Θεσξείηαη φηη κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΔΤΦΑ είλαη πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο εγθαηάζηαζε 
απνζήθεπζεο, ππφ ην ίδην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο ΔΤΦΑ, θαη ππφ ηνλ ίδην δηαρεηξηζηή ηεο ΔΤΦΑ. 
Οπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο αλαπηπρζεί εθηφο ηεο ΔΤΦΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο 
αλαδπφκελεο αγνξάο, ζα αλαπηπρζεί απφ ηελ θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε. 

1.7 Κάζε Γηαρεηξηζηήο ζα εηζεγείηαη ζηε ΡΑΔΚ, ε νπνία ζα εγθξίλεη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γήισζε 
Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ, ην απαηηνχκελν έζνδν ρξήζεο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηαρεηξηζηή. 

1.8 Ο κνλαδηθφο πξνκεζεπηήο, ζα εηζεγείηαη ζηε ΡΑΔΚ ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο ρξήζεο φισλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξηνχ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 
Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ. Ζ ΡΑΔΚ ζα ιακβάλεη 
ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ηελ έγθξηζε ησλ δηαηηκήζεσλ πξνκήζεηαο. 

1.9 Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ αλαδπφκελεο αγνξάο, νπφηε ζα νξηζηνχλ επηιέγνληεο θαηαλαισηέο θαη ζα 
εθαξκνζηεί δηαρσξηζκφο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο θπζηθνχ αεξηνχ, ζα 
αλαζεσξεζνχλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ξπζκηδφκελεο δηαηηκήζεηο θαη γηα φιεο 
ηηο εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζε ηξίησλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο. 

1.10 Ζ νξζή εθαξκνγή ιεηηνπξγηθνχ θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηελ θαζεηνπνηεκέλε επηρείξεζε, θαζψο θαη 
ε πιήξεο εκπινθή ηεο ΡΑΔΚ ζηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ, ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ εζφδνπ ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ζηελ έγθξηζε ησλ 
δηαηηκήζεσλ πξνκήζεηαο εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην θαζεζηψο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, κεηά 
ηε ιήμε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο αλαδπφκελεο αγνξάο. 

1.11 Οη πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο αθνξνχλ ζηα ηζρχνληα θαηά ηελ πεξίνδν 
ηεο αλαδπφκελεο αγνξάο θαη δελ επεθηείλνληαη ζην θαζεζηψο πιήξσο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο, φπνπ 
ζα ππάξρνπλ επηιέγνληεο πειάηεο, πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο απφ ηνλ έλα κνλνπσιηαθφ, θαζψο θαη 
ειεχζεξε πξφζβαζε ηξίησλ ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
Δπξσπατθή Ννκνζεζία. Ζ ιήμε ηνπ θαζεζηψηνο αλαδπφκελεο αγνξάο ζα ζπλνδεπηεί απφ ηελ έθδνζε 
λέαο Γήισζεο Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ πιήξσο απειεπζεξσκέλε αγνξά 
θπζηθνχ αεξίνπ. 

ηότοι ηης ρύθμιζης ηων διαηιμήζεων θσζικού αερίοσ 

1.12 Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο ξχζκηζεο ησλ δηαηηκήζεσλ είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ θπζηθνχ 
αεξίνπ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο Γεκνθξαηίαο, πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 
κεγηζηνπνίεζε ηεο καθξνρξφληαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, ε πξνζηαζία ησλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ελάληηα ζηηο ηηκέο πνπ 
δηακνξθψλνληαη ζε κνλνπσιηαθή βάζε, ε εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ δεκφζηαο σθέιεηαο, ε 
εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ε πξνψζεζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο. Οη δηαηηκήζεηο θαζνξίδνληαη ζηε βάζε κίαο 
κεζνδηθήο θαη ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κεζνδνινγία θαη νη πξνηάζεηο 
θαη νη απνθάζεηο ησλ δηαηηκήζεσλ βαζίδνληαη ζε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία θαη δηακνξθψλνληαη κεηά απφ 
εκπεξηζηαησκέλε δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

1.13 Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ησλ ξπζκηδφκελσλ δηαηηκήζεσλ θαη ηνπ πξνο αλάθηεζε εζφδνπ είλαη λα: 

 λα αληαλαθινχλ ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο έηζη ψζηε λα εληζρχεηαη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα· 

 λα επηηξέπνπλ ηελ εχινγε πξννπηηθή αλάθηεζεο νηθνλνκηθά απνδνηηθνχ θφζηνπο θαη ηελ αλάπηπμε 
βηψζηκσλ ππνδνκψλ θπζηθνχ αεξίνπ·  

 λα είλαη δίθαηεο θαη λα κε δεκηνπξγνχλ δηαθξίζεηο κεηαμχ θαηαλαισηψλ, εθηφο εάλ δηθαηνινγνχληαη κε 
βάζε άιινπο ζηφρνπο ησλ δηαηηκήζεσλ, φπσο ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, ή ε 
δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα ηεο Υψξαο·  

 λα απνθεχγνληαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη κφλν γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη 
δηεπηδνηήζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ·  

 λα είλαη απιέο, δηαθαλείο θαη πξνβιέςηκεο·  

 λα ελζαξξχλνπλ ηελ απνδνηηθή θαηαλάισζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο·  
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 λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο ζαθείο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία·  

 λα ελζαξξχλνπλ ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ·  

 λα παξέρνπλ θίλεηξα ζηηο ξπζκηδφκελεο εηαηξείεο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά, θαη  

 λα πξνσζνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 
θαηφρνπο άδεηαο.  

Βαζικές αρτές διαηιμήζεων 

Οη βαζηθέο αξρέο επί ησλ νπνίσλ ζα ζηεξηρζεί ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ ξπζκηδφκελσλ δηαηηκήζεσλ θαηά 
ηελ πεξίνδν ηεο παξέθθιηζεο ζηε βάζε ηεο αλαδπφκελεο αγνξάο είλαη νη εμήο: 

 Αθνινπζείηαη κηα θνηλή πξνζέγγηζε κε ηηο ίδηεο βαζηθέο αξρέο ππνινγηζκνχ ηνπ πξνο αλάθηεζε 
εζφδνπ λα ηζρχνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ΔΤΦΑ, ΜΦΑ, ζχζηεκα δηαλνκήο, 
εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο)· 

 Πξνηείλεηαη ζέζπηζε πεξηφδνπ ππνινγηζκψλ θαη απνινγηζηηθήο αλαπξνζαξκνγήο θφζηνπο ρξήζεο 
πνπ λα πξνάγεη ηε ζηαζεξφηεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα ρξεκαηηθψλ ξνψλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο· 

 Υξεζηκνπνηείηαη ε κεζνδνινγία ηεο αμίαο θηήζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
Ρπζκηδφκελεο Βάζεο Αμηψλ Παγίσλ, δεδνκέλεο ηεο εμ αξρήο αλάπηπμεο ππνδνκψλ θπζηθνχ αεξίνπ 
ζηελ Κχπξν· 

 Υξεζηκνπνηείηαη ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνπο Κεθαιαίνπ (ΜΚΚ) σο ζπληειεζηήο απφδνζεο ησλ 
θεθαιαίσλ· 

 Σεξείηαη ε αξρή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νπδεηεξφηεηαο ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ηνπ κνλνπσιηαθνχ 
πξνκεζεπηή, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηα θφζηε ηνπο πιένλ κίαο εχινγεο απφδνζεο· 

 Δίλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιίδεηαη, φπνπ απηφ είλαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφ, ε αληαγσληζηηθφηεηα 
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. Πξνο ηνχην, ε ΡΑΔΚ κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ 
ελζσκάησζε εμσηεξηθψλ παξακέηξσλ θφζηνπο ζην πξνο αλάθηεζε έζνδν δηαρεηξηζηψλ θαη 
πξνκεζεπηή· 

 Οη επηρνξεγήζεηο – εζληθέο ή θνηλνηηθέο - δελ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ θέξδε ζηνλ δηθαηνχρν ηεο 
επηρνξήγεζεο, επνκέλσο ν ζπληειεζηήο απφδνζεο ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ είλαη κεδεληθφο, ελψ νη 
απνζβέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρνξεγήζεσλ δελ κπνξνχλ λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πξνο αλάθηεζε έζνδν· 

 Τπνλνείηαη ε πιήξεο εθαξκνγή θαλφλσλ ινγηζηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ κνλνπσιηαθνχ 
πξνκεζεπηή, ψζηε λα θαηαγξάθνληαη δηαθξηηά ζηνπο εζσηεξηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηφζν ηα θφζηε, 
φζν θαη ηα έζνδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σο δηαρεηξηζηή, απφ ηα αληίζηνηρα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ 
σο πξνκεζεπηή· 

 Καζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ θαζεζηψηνο αλαδπφκελεο αγνξάο δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζηηο 
ππνδνκέο άιισλ πέξαλ ηνπ κνλνπσιηαθνχ πξνκεζεπηή, ν ηειεπηαίνο είλαη ν κφλνο πνπ πθίζηαηαη ην 
θφζηνο γηα ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξάο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 
ΤΦΑ, ην νπνίν ζα ινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνο αλάθηεζε θφζηε ηνπ σο 
πξνκεζεπηή, κέζσ ησλ δηαηηκήζεσλ πξνκήζεηαο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΡΑΔΚ.  

Θεζμικό πλαίζιο διαηιμήζεων 

1.14 Ζ Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ έρεη ζρεδηαζηεί 
ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ έγγξαθα: 

 Σελ Οδεγία 2009/73/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ·  

 Σνπο Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκνπο ηνπ 2004 κέρξη 2018 (Ν.183(Η)/2004-
Ν.148(Η)/2018) φπσο απηνί ηξνπνπνηνχληαη αλά πεξηφδνπο·  

 Σελ Οδεγία 2012/27/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, θαη  

 Σν έγγξαθν ηνπ Δλεξγεηαθνχ Φφξνπκ ησλ Πνιηηψλ γηα ηελ θαιή πξαθηηθή ζηελ ηηκνιφγεζε ηεο 
ελέξγεηαο (ΜΔΜΟ/09/429).  

 Σνπο πεξί Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ Σειηθή Υξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο Νφκνπο ηνπ 
2009 θαη 2012 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο (Ν. 31(Η)/2009, Ν. 53(Η)/2012).  

Οδεγία 2009/73/ΔΚ 

1.15 Ζ Οδεγία 2009/73/ΔΚ αλαθέξεηαη ζηνπο θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ θαη 
θαηαξγεί ηελ νδεγία 2003/55/ΔΚ. 

1.16 ην άξζξν 49(1) θαη (2) ε Οδεγία νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ Κχπξν, ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 
παξεθθιίζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλα άξζξα ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο σο απνκνλσκέλε ή/θαη αλαδπφκελε αγνξά 
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(αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο θαζνξίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε 
ζρεηηθή ηηκνιφγεζε φπνπ απαηηείηαη). 

Ο Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκνο ηνπ 2004 έσο 2018 (Ν.183(Η)/2004-Ν.148(Η)/2018) 

1.17 Ο Πεξί Ρχζκηζεο ηεο Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ Νφκνο ηνπ 2004 έσο 2018 κεηαθέξεη ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία ηελ νδεγία 2009/73/ΔΚ. 

1.18 Ο Νφκνο ηνπ 2004 έσο 2018πξνβιέπεη,κεηαμχ άιισλ, φηη: 

 Ζ ΡΑΔΚ είλαη αξκφδηα λα εγθξίλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο ζην 
δίθηπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηηκήζεσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, θαζψο θαη ησλ φξσλ, ησλ 
πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαηηκήζεσλ γηα πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΤΦΑ θαη απνζήθεπζεο (Άξζξν 
7(1)(β))· 

 Ζ ΡΑΔΚ είλαη αξκφδηα γηα ηε ξχζκηζε θαη έγθξηζε ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ (Άξζξν 
23(1))· 

 Ζ ΡΑΔΚ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε χπαξμεο δηαζηαπξνχκελσλ επηδνηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο, ΤΦΑ θαη πξνκήζεηαο (Άξζξν 7(1)(ηζ))· 

 Αθνχ θαζηεξσζνχλ νη κεζνδνινγίεο παξνρήο πξφζβαζεο θαη ρξέσζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΤΦΑ θαη απνζήθεπζεο θαη εγθξηζνχλ απφ ηε ΡΑΔΚ, 
δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΡΑΔΚ· 

 Ζ ΡΑΔΚ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νθείιεη λα ελεξγεί κε ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηα 
ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ (Άξζξα 6(1)(β) θαη 7(1)(ε)). 

Οδεγία 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 

1.19 Ζ νδεγία 2012/27/ΔΔ θαζηεξψλεη έλα θνηλφ πιαίζην κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηηκνιφγεζεο ζηνπο ηειηθνχο 
πειάηεο. 

1.20 Σα άξζξα 9,10,11 θαη ην Παξάξηεκα VII ηεο Οδεγίαο νξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 
κέηξεζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο αηνκηθήο θαηαλάισζεο. 

ΜΔΜΟ/09/429 ηνπ Δλεξγεηαθνχ Φφξνπκ ησλ Πνιηηψλ  

1.21 Σα έγγξαθα ηνπ Δλεξγεηαθνχ Φφξνπκ ησλ Πνιηηψλ γηα ηελ θαιή πξαθηηθή ζηελ ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο 
(ΜΔΜΟ/09/429 θαη ΗΡ/09/1418) νξίδνπλ ζπζηάζεηο γηα ηε δένπζα κνξθή ησλ ηηκνινγίσλ θπζηθνχ αεξηνχ 
πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 ηα ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια θαηαλνεηά, θαη  

 ηα ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο 
δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ, ζηελ πεξίπησζε, θπζηθά, πνπ δελ πθίζηαηαη κνλνπσιηαθή αγνξά 
πξνκήζεηαο.  

Δπιηρεπόμενα έζοδα Γιατειριζηών και περιετόμενο ζσνιζηωζών εηήζιοσ κόζηοσς διατείριζης 

1.22 Ζ ΡΑΔΚ ζα εγθξίλεη ηα επηηξεπφκελα έζνδα ησλ δηαρεηξηζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξηνδηθή ξπζκηζηηθή 
εμέηαζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.12 θαη 1.13, γηα θάζε κηα απφ 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, 
ηεο απνζήθεπζεο, ηεο ΔΤΦΑ, ή θαη ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ. Ζ πεξίνδνο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ γηα 
θάζε ξπζκηδφκελε δξαζηεξηφηεηα δηαρεηξηζηή ζα είλαη εθείλε πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 

1.23 Σα επηηξεπφκελα έζνδα γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.22, ζα 
πεξηιακβάλνπλ έλα θεθαιαηνπρηθφ ζθέινο θαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζθέινο, σο αθνινχζσο: 

 Σν θεθαιαηνπρηθφ ζθέινο ησλ επηηξεπφκελσλ εζφδσλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ επηηξεπφκελε 
απφδνζε επί ηεο κέζεο ΡΒΑΠ θαη ηηο απνζβέζεηο. Ο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο απφδνζεο ηεο 
ΡΒΑΠ ζα αληηζηνηρεί ζην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ (ΜΚΚ). 

 Σν ιεηηνπξγηθφ ζθέινο ησλ επηηξεπφκελσλ εζφδσλ, ην νπνίν αθνξά ηηο δαπάλεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα θαζνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 2. 

1.24 Ζ ΡΒΑΠ γηα θάζε κηα δξαζηεξηφηεηα ζα ππνινγίδεηαη ζην ηέινο θάζε έηνπο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 3. 

1.25 Σν επηηξεπφκελν ΜΚΚ γηα θάζε κηα δξαζηεξηφηεηα ζα θαζνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο πεξηνδηθήο 
ξπζκηζηηθήο εμέηαζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 4 βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζα απνηειεί 
νλνκαζηηθφ ζπληειεζηή απφδνζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηνδηθήο ξπζκηζηηθήο εμέηαζεο, ε ΡΑΔΚ 
δχλαηαη λα απνθαζίζεη λα δεηθηνδνηήζεη ην ΜΚΚ ή ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ ΜΚΚ κε ηξφπν ψζηε ην ΜΚΚ λα πνηθίιεη θαηά ηελ πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ. Ο ζηφρνο απηήο 
ηεο δεηθηνδφηεζεο είλαη ε πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο πνπ αλαιακβάλεη ηε ξπζκηδφκελε δξαζηεξηφηεηα 
απφ αλεμέιεγθηεο κεηαβνιέο ζην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. 
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1.26 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ νη δηαρεηξηζηέο ζα ππνβάινπλ ζηε ΡΑΔΚ φια ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ εζφδσλ γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ 
ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ. 

1.27 Μεηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, ε ΡΑΔΚ, κε ίδηα πξσηνβνπιία ή κεηά απφ αίηεκα 
δηαρεηξηζηή, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε αλαζεψξεζε ησλ επηηξεπφκελσλ εζφδσλ γηα θάπνην έηνο ηεο 
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ κφλν θαηά ηελ πεξίπησζε πνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, 
ππάξμεη ζεηηθή ή αξλεηηθή απφθιηζε ησλ επηηξεπφκελσλ εζφδσλ κεγαιχηεξε απφ [10%] θαη κφλν γηα 
ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ έλαληη ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ γηα ηηο 
θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, ηηο κε ειέγμηκεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ή θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ππεηζέξρνληαη 
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Κφζηνπο Κεθαιαίνπ (ΜΚΚ). Κάζε ζεηηθή ή αξλεηηθή απφθιηζε 
κηθξφηεξε ηνπ [10%] (αλαθηήζηκε δηαθνξά εζφδσλ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
επηηξεπφκελσλ εζφδσλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, αλαγφκελε ζε θάζε έηνο ηεο 
πεξηφδνπ κε ηξφπν πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔΚ. 

1.28 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1.27, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ην 
ηέινο θάζε έηνπο ηεο πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, ν δηαρεηξηζηήο νθείιεη, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ, λα θαηαγξάςεη θαη ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔΚ, γηα ην ελ ιφγσ έηνο, ηα απαξαίηεηα 
απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ κε ηα απνινγηζηηθά 
ζηνηρεία, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.23, 1.24, 1.25 θαη 1.27.  

1.29 Σν θφζηνο ρξήζεο θάζε ππνδνκήο κεηαθνξάο, δηαλνκήο, ΔΤΦΑ, απνζήθεο ή θαη ζπλδπαζκνχ ηνπο 
απνζθνπεί ζηελ αλάθηεζε ηνπ επηηξεπφκελνπ εζφδνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο αληίζηνηρεο ππνδνκήο, θαζψο 
θαη ηεο ηπρφλ αλαθηήζηκεο δηαθνξάο εζφδσλ αλά έηνο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 
1.27παξαπάλσ. Σν εηήζην θφζηνο ρξήζεο θάζε ππνδνκήο γηα θάζε έηνο ηεο ξπζκηζηηθήο πεξηφδνπ ζα 
νξίδεηαη κε ηξφπν ψζηε ε παξνχζα αμία ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο γηα ην ζχλνιν ηεο ξπζκηζηηθήο πεξηφδνπ λα 
ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία ηνπ επηηξεπφκελνπ εζφδνπ ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ην ζχλνιν 
ηεο ξπζκηζηηθήο πεξηφδνπ, πξνζαπμεκέλνπ θαηά ηελ ηπρφλ αλαθηήζηκε δηαθνξά εζφδσλ αλά έηνο, φπνπ 
ην επηηφθην αλαγσγήο ζα ηζνχηαη κε ην ΜΚΚ. Οη θαηεγνξίεο εηήζηνπ θφζηνπο ησλ δηαρεηξηζηψλ ζα 
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1, ππνινγίδνληαη δε ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

Πίλαθαο 1. Καηεγνξίεο Δηήζηνπ Κφζηνπο Υξήζεο Τπνδνκψλ 

Πεξηγξαθή Δηήζηνπ Κφζηνπο Υξήζεο Τπνδνκψλ 

ΔΚ-Μ Δηήζην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Κφζηνπο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. ην ΔΚ-Μ 
πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην 
ζχζηεκα κεηαθνξάο 

ΔΚ-Γ Δηήζην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο 
αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπδηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο δηαλνκήο). ην ΔΚ-Γ 
πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην 
δίθηπν δηαλνκήο. 

ΔΚ-ΔΤΦΑ Δηήζην θφζηνο ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ΔΤΦΑ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ 
δηαρείξηζεο θαη ησλ δαπαλψλ κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ΔΤΦΑ. 

ΔΚ-ΑΠ Δηήζηνθφζηνο ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο ΦΑ, ΔΤΦΑ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ησλ δαπαλψλ δηαρείξηζεο θαη ησλ δαπαλψλ κεηξήζεσλ 
πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο 

ΔΚ-Τ Δηήζην θφζηνο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ ησλ ΤΓΩ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ 
ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ 

 

1.30 ΔΚ-Μ: Δηήζην Κφζηνο ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

1.30.1 Σν ΔΚ-Μ είλαη ην εηήζην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.29 παξαπάλσ. Σν ΔΚ-Μ  θαζνξίδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
αλάθηεζε ησλ επηηξεπφκελσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. 

1.30.2 Σν ΔΚ-Μ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ κεηξεηψλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο, θαζψο θαη 
ην θφζηνο ζχλδεζεο λένπ θαηαλαισηή ή δηθηχνπ δηαλνκήο ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
ηπρφλ ζπλεηζθνξψλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ίδηα θφζηε. Ζ ηπρφλ ζπλεηζθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πςειήο 
πίεζεο ζην θφζηνο ζχλδεζεο δχλαηαη λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ην 
ζχζηεκα κεηαθνξάο, ηνλ ηχπν ηνπ κεηξεηή πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ ηφπν ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη 
αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη κέζσ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ πςειήο πίεζεο θαη 
θαζνξίδνληαη απφ ηε ΡΑΔΚ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ δηαρεηξηζηή κεηαθνξάο. 
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1.30.3 Δπηπιένλ, ην επηηξεπφκελν θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Υψξαο 
πεξηιακβάλεη ηηο ξπζκηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: α) κηζζνδνζία θαη 
ινηπέο εχινγεο παξνρέο ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν δηαρεηξηζηήο, β) ακνηβέο 
ηξίησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαρεηξηζηή, γ) εχινγεο δαπάλεο γηα ηε κειέηε θαη 
αμηνιφγεζε επελδχζεσλ πνπ ηειηθά δελ πινπνηήζεθαλ, δ) Ζ ηδηνπαξαγσγή παγίσλ πνπ δελ αθνξά πιηθά, 
ε) θφζηνο ηδηνθαηαλάισζεο θαη απσιεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ζη) εχινγεο δαπάλεο ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ηε 
δέζκεπζε δπλακηθφηεηαο ζην ζχζηεκα κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Κχπξνπ, εθφζνλ νη δαπάλεο απηέο 
δελ απνδεκηψλνληαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν. 

1.31 ΔΚ-Γ:Δηήζην Κφζηνο ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο 

1.31.1 Σν ΔΚ-Γ είλαη ην εηήζην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζα ηζνχηαη κε ην 
εηήζην επηηξεπφκελν έζνδν δηαλνκήο ηεο αληίζηνηρεο ξπζκηζηηθήο πεξηφδνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 1.298 παξαπάλσ. Σν ΔΚ-Γ ζα θαζνξίδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ησλ 
επηηξεπφκελσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
θφζηνπο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ εζφδσλ 
ζχλδεζεο θαη άιισλ ζπλεηζθνξψλ πειαηψλ. 

1.31.2 Σν ΔΚ-Γ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ κεηξεηψλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ζην ζχζηεκα δηαλνκήο, θαζψο θαη 
ην θφζηνο ζχλδεζεο λένπ θαηαλαισηή ζε απηφ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπλεηζθνξψλ ησλ θαηαλαισηψλ 
γηα ηα ίδηα θφζηε. Ζ ηπρφλ ζπλεηζθνξά ησλ θαηαλαισηψλ κέζεο θαη ρακειήο πίεζεο ζην θφζηνο ζχλδεζεο 
δχλαηαη λα πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαηαλαισηή, ηνλ ηχπν ηνπ κεηξεηή πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ ηφπν 
ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη κέζσ ηνπ ίδηνπ 
θιάδνπ θαη θαζνξίδνληαη απφ ηε ΡΑΔΚ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ δηαρεηξηζηή δηαλνκήο. 

1.31.3 Δπηπιένλ, ην επηηξεπφκελν θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Υψξαο 
πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. ηηο ξπζκηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη: α) ε 
κηζζνδνζία θαη ινηπέο εχινγεο παξνρέο ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν Γηαρεηξηζηήο, 
β) νη ακνηβέο ηξίησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαρεηξηζηή, γ) νη εχινγεο δαπάλεο γηα ηε 
κειέηε θαη αμηνιφγεζε επελδχζεσλ πνπ ηειηθά δελ πινπνηήζεθαλ, δ) νη παξνρέο ηξίησλ (ελνίθηα, 
αζθάιηζηξα, έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ, θφζηνο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θιπ.), ε) θφζηνο ηδηνθαηαλάισζεο 
θαη απσιεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ζη) νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο ρξεκαηνδφηεζεο κέξνπο ή ζπλφινπ ην 
θφζηνπο ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ηειηθψλ πειαηψλ, εθφζνλ ην θφζηνο απηφ δελ επηρνξεγείηαη απφ 
θξαηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Ο δηαρεηξηζηήο ππνβάιιεη ζηε ΡΑΔΚ κειέηε θφζηνπο/νθέινπο 
ζρεηηθά κε ην πιάλν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Ζ κειέηε 
απηή θαζψο θαη ε εθηηκψκελε δαπάλε ρξεκαηνδφηεζήο εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ. 

1.32 ΔΚ-ΔΤΦΑ: Δηήζην Κφζηνο ρξήζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο ΔΤΦΑ 

1.32.1 Σν ΔΚ-ΔΤΦΑ είλαη ην εηήζην θφζηνο ρξήζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο ΔΤΦΑ θαη ζα ηζνχηαη κε ην εηήζην 
επηηξεπφκελν έζνδν ηεο ΔΤΦΑ γηα ηελ αληίζηνηρε ξπζκηζηηθή πεξίνδν, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 
1.29 παξαπάλσ. Σν ΔΚ-ΔΤΦΑ  θαζνξίδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ησλ επηηξεπφκελσλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ΔΤΦΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ 
ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο ΔΤΦΑ. 

1.32.2 Σν ΔΚ-ΔΤΦΑ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΤΦΑ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ θφζηνπο 
ηνπ κέξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο απνζήθεπζεο ΤΦΑ, είηε σο κέξνο 
εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο, είηε γηα ζθνπνχο ηξνθνδνζίαο κε ΤΦΑ πινίσλ, σο θαχζηκν. 

1.32.3 Δπηπιένλ, ην επηηξεπφκελν θφζηνο δηαρείξηζεο ηεο ΔΤΦΑ πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. ηηο 
ξπζκηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη: α) κηζζνδνζία θαη ινηπέο εχινγεο παξνρέο ηαθηηθνχ 
θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν δηαρεηξηζηήο ΔΤΦΑ, β) ακνηβέο ηξίησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην 
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαρεηξηζηή, γ) εχινγεο δαπάλεο γηα ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε επελδχζεσλ πνπ 
ηειηθά δελ πινπνηήζεθαλ, δ) ε ηδηνπαξαγσγή παγίσλ πνπ δελ αθνξά πιηθά, ε) θφζηνο ηδηνθαηαλάισζεο θαη 
απσιεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ζη) εχινγεο δαπάλεο ηνπ δηαρεηξηζηή γηα ηε δέζκεπζε δπλακηθφηεηαο ζην 
ζχζηεκα θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Κχπξνπ, εθφζνλ νη δαπάλεο απηέο δελ απνδεκηψλνληαη κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ηξφπν. ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη εθείλεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην κέξνο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ΔΤΦΑ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο απνζήθεπζεο ΤΦΑ, είηε σο κέξνο 
εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο, είηε γηα ζθνπνχο ηξνθνδνζίαο κε ΤΦΑ πινίσλ, σο θαχζηκν. 

1.33 ΔΚ-ΑΠ: Δηήζην Κφζηνο ρξήζεο Δγθαηαζηάζεσλ Απνζήθεπζεο ΦΑ 

1.33.1 Σν ΔΚ-ΑΠ είλαη ην εηήζην θφζηνο ρξήζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο θαη ζα ηζνχηαη κε ην εηήζην 
επηηξεπφκελν έζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ αληίζηνηρε ξπζκηζηηθή πεξίνδν, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 1.29 παξαπάλσ. Σν ΔΚ-ΑΠ θαζνξίδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ησλ 
επηηξεπφκελσλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ θφζηνπο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο. 

1.33.2 Δπηπιένλ, ην επηηξεπφκελν θφζηνο δηαρείξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο πεξηιακβάλεη ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. ηηο ξπζκηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη: α) κηζζνδνζία θαη ινηπέο 
εχινγεο παξνρέο ηαθηηθνχ θαη έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν δηαρεηξηζηήο ηεο εγθαηάζηαζεο, β) 
ακνηβέο ηξίησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαρεηξηζηή, γ) εχινγεο δαπάλεο γηα ηε κειέηε 
θαη αμηνιφγεζε επελδχζεσλ πνπ ηειηθά δελ πινπνηήζεθαλ, δ) εηδηνπαξαγσγή παγίσλ πνπ δελ αθνξά 
πιηθά, ε) θφζηνο ηδηνθαηαλάισζεο θαη απσιεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ. 
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1.33.3 ΔΚ-Τ: Δηήζην Κφζηνο αλάθηεζεο ησλ δαπαλψλ ησλ ΤΓΩ 

1.33.4 Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο αλαιακβάλεη ην θφζηνο ηεο ζπκκφξθσζεο ή ηεο απνδεκίσζεο 
άιισλ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ππνρξεψζεηο δεκφζηαο σθέιεηαο (ΔΚ-Τ), πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
θφζηνπο γηα ηελ ηήξεζε κέηξσλ αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ ζε θπζηθφ αέξην. 

1.33.5 Ο δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ζα θαιχπηεηαη απφ νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο 
πηζαλφλ λα εθηίζεηαη, κέζσ αληίζηνηρσλ εγγπήζεσλ. 

1.33.6 Σν ΔΚ-Τ ζα επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπ αθνινπζψληαο ηηο πξφλνηεο 
ηεο Ννκνζεζίαο θαη ν πξνκεζεπηήο ζα επηβάιιεη ηελ ίδηα ρξέσζε ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο ηνπ. 

Δπιηρεπόμενο έζοδο και μεθοδολογία διαηιμήζεων προμήθειας θσζικού αερίοσ 

1.34 Ζ ΡΑΔΚ ζα εγθξίλεη ηα επηηξεπφκελα έζνδα ηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηελ πεξηνδηθή ξπζκηζηηθή 
εμέηαζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην 0. Ζ πεξίνδνο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ 
γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη εθείλε πνπ νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 

1.35 Οη ηειηθνί θαηαλαισηέο θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ηειηθή ρξήζε ηνπ ΦΑ, θαηά ηξφπν ψζηε 
ζε θάζε θαηεγνξία λα πεξηιακβάλνληαη ηειηθνί θαηαλαισηέο νη νπνίνη, ιφγσ ησλ βαζηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ρξήζεο ΦΑ, αλακέλεηαη επιφγσο φηη επηβαξχλνπλ ην δίθηπν θαηά παξφκνην ηξφπν. 

1.36 Σα επηηξεπφκελα έζνδα γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξνκήζεηαο ζα ζηνρεχνπλ ζηελ πιήξε αλάθηεζε απφ 
ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ρξήζεο ππνδνκψλ θαη ηπρφλ απνθιίζεσλ ζηελ 
αλάθηεζε ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο (αλαθηήζηκε δηαθνξά θφζηνπο), φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 1.40. Με απφθαζε ηεο ΡΑΔΚ θαζνξίδεηαη ε αλαθηήζηκε δηαθνξά γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ 
ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, εηο ηξφπνλ ψζηε ε παξνχζα αμία ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο γηα ζην ζχλνιν 
ησλ εηψλ ηεο πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ λα ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ επηηξεπφκελσλ εζφδσλ 
γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, φηαλ ην επηηφθην αλαγσγήο ηζνχηαη κε ην ΜΚΚ. 

1.37 Σν Δηήζην Κφζηνο Πξνκήζεηαο (ΔΚ-Π) ζα πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο πνπ θαηαβάιεη 
ν πξνκεζεπηήο γηα ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ θπζηθνχ αεξίνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 
ηνπ Κεθαιαίνπ 0, πιένλ ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή, πιένλ ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 2, 
πξνζαπμεκέλσλ κε ην επηηξεπφκελν πεξηζψξην θφζηνπο ζηηο ππεξεζίεο εκπνξνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο 
πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο (έθδνζε ηηκνινγίσλ, θ.ιπ.), φπσο απηφο νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα 1, πιένλ 
ηεο φπνηαο αλαθηήζηκεο δηαθνξάο θφζηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 1.36. 

1.38 Ζ θαηαλνκή ηνπ ΔΚ-Π ζηηο Γηαηηκήζεηο Πξνκήζεηαο (Γ-Π) αλά θαηεγνξία ηειηθνχ θαηαλαισηή, ζα βαζίδεηαη 
ζηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο: 

 Αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ· 

 Ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο· 

 Αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηε Υψξα, κε ηαπηφρξνλε 
ηήξεζε ησλ αξρψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ· 

 Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

1.39 Πξηλ απφ ην έηνο θαηά ην νπνίν ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηηκήζεηο, ν πξνκεζεπηήο θαζνξίδεη θαη ππνβάιεη 
ζηε ΡΑΔΚ πξνο έγθξηζε, ην ΔΚ-Π, θαζψο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηηκήζεηο πξνκήζεηαο γηα θάζε 
θαηεγνξία θαηαλαισηψλ, επηκεξίδνληαο ην ΔΚ-Π ζε θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ, κε βάζε ηεο αξρέο ηεο 
παξαγξάθνπ 1.38.Ζ ΡΑΔΚ ζα εμεηάδεη ηηο δηαηηκήζεηο έλαληη ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην 0 
θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ Κεθαιαίνπ 0θαη ζα απνθαζίδεη εάλ ζα εγθξίλεη ή ζα εηζεγεζεί ηξνπνπνίεζε 
ηεο πξφηαζεο. 

1.40 Σν ΔΚ-Π πνπ πξφθεηηαη λα αλαθηεζεί κέζσ ησλ ξπζκηδφκελσλ δηαηηκήζεσλ πξνκήζεηαο (Γ-Π) ζα 
πεξηιακβάλεη έλαλ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο Κ πνπ ζα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζα εγθξίλεηαη 
απφ ηε ΡΑΔΚ ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεηηθή ή αξλεηηθή απφθιηζε ζηελ αλάθηεζε ηνπ εηήζηνπ 
θφζηνπο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πνπ νθείιεηαη ζε εχινγα κε ειέγμηκα ζθάικαηα πξφβιεςεο ηεο 
ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Ο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο Κ κπνξεί λα ιακβάλεη ηηκέο κεηαμχ [0,95] θαη [1,05]. Ο 
ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο Κ ζα πεξηιακβάλεη πξφβιεςε ηφθνπ. Οη ηπρφλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο απνθιίζεηο 
ζηελ αλάθηεζε ηνπ ΔΚ-Π, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή Κ ζα 
κεηαθέξνληαη πξνο αλάθηεζε ζηα επηηξεπφκελα έζνδα κεηαγελέζηεξσλ πεξηφδσλ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, 
κε απφθαζε ηεο ΡΑΔΚ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.36. 

1.41 Οη δηαηηκήζεηο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο δχλαληαη λα δηαθνξνπνηνχληαη αλά θαηεγνξία πειαηψλ 
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην θφζηνο, αιιά δελ δχλαληαη λα δηαθνξνπνηνχληαη 
αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θαηαλαισηή εληφο ηεο Κχπξνπ. 

1.42 To ηηκνιφγην ηειηθνχ θαηαλαισηή ζα είλαη απιφ, ζαθέο θαη ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πνζφηεηα, ηε 
κνλαδηαία θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή πξνκήζεηαο αεξίνπ 
θαη ην θφζηνο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ, ρσξίο κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε, ην θφζηνο ησλ ππνρξεψζεσλ 
δεκφζηαο σθέιεηαο, θαζψο θαη ηνπο αλαινγνχληεο θφξνπο. 
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1.43 χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2012/27/ΔΔ Παξάξηεκα VII, πξνθεηκέλνπ νη ηειηθνί θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα 
ξπζκίδνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε, ε ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή 
θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν. Οη δε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηηκνιφγεζε ζα πξέπεη λα  
δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί, ή νη θαηαλαισηέο έρνπλ επηιέμεη λα 
ιακβάλνπλ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, δηαθνξεηηθά δχν θνξέο αλά έηνο. 

1.44 Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο κε ζαθή θαη θαηαλνεηφ 
ηξφπν ζηνπο ινγαξηαζκνχο, ζπκβάζεηο, ζπλαιιαγέο θαη απνδείμεηο ηνπο ή ζπλνδεχνπλ ηα 
πξναλαθεξζέληα, ζηνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο ηηκνινγίσλ: 

 νη ηξέρνπζεο πξαγκαηηθέο ηηκέο θαη ε πξαγκαηηθή θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ· 

 ζπγθξίζεηο ηεο ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή πξνο ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαηά ηελ 
ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαηά πξνηίκεζε ππφ κνξθή δηαγξάκκαηνο· 

 φπνπ είλαη δπλαηφλ, ζπγθξίζεηο κε ηνλ κέζν θαλνληθφ ή ππνδεηγκαηηθφ ηειηθφ θαηαλαισηή ηεο ίδηαο 
θαηεγνξίαο ρξήζηε, θαη 

 ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ νξγαλψζεσλ ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ, ησλ νξγαληζκψλ ελέξγεηαο ή 
ζπλαθψλ νξγαληζκψλ, καδί κε δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη 
πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαζέζηκα κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπγθξίζεηο ησλ δηαθφξσλ 
θαηεγνξηψλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ή/θαη αληηθεηκεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα εμνπιηζκφ ρξήζεο 
ελέξγεηαο. 

 ζπκβνπιέο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη άιιεο κνξθέο 
ελεκέξσζεο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. 

1.45 ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο πξνζθέξεηαη ε επηινγή ειεθηξνληθψλ ηηκνινγηαθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ηηκνιφγεζεο, θαη εάλ νη πειάηεο ην δεηήζνπλ ιακβάλνπλ ζαθείο θαη θαηαλνεηέο εμεγήζεηο γηα ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν πξνέθπςε ν ινγαξηαζκφο ηνπο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ινγαξηαζκνί δελ βαζίδνληαη 
ζηελ πξαγκαηηθή θαηαλάισζε. 

1.46 Οη ηειηθνί θαηαλαισηέο ζα ιακβάλνπλ αηειψο φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ 
θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ ζηα ζηνηρεία γηα ηελ 
θαηαλάισζε ηνπο ζα είλαη επίζεο δσξεάλ (Οδεγία 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, άξζξν 11, 
παξάγξαθνο 1). 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΔΣΖΗΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΣΗΜΖΔΩΝ 
 
Ζ ΡΑΔΚ ζα επαλεμεηάδεη θαη ζα θαζνξίδεη θαηά θαηξνχο ηηο παξακέηξνπο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 
 

Πεξηγξαθή παξακέηξνπ  Παξαπνκπή  Σηκή  

Γηάξθεηα πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ 
γηα ην χζηεκα Μεηαθνξάο 

Παξάγξαθνο 1.22 5 έηε  

Γηάξθεηα πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ 
γηα ην χζηεκα Γηαλνκήο 

Παξάγξαθνο 1.22 5 έηε  

Γηάξθεηα πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ 
γηα ηελ Δγθαηάζηαζε ΔΤΦΑ 

Παξάγξαθνο 1.22 10 έηε 

Γηάξθεηα πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ 
γηα ηελ Δγθαηάζηαζε Απνζήθεπζεο 

Παξάγξαθνο 1.22 5 έηε 

Γηάξθεηα πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ 
γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Παξάγξαθνο 1.34 5 έηε 

Δπηηξεπφκελν πεξηζψξην θφζηνπο γηα 
ππεξεζίεο εκπνξνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο  

Παξάγξαθνο 1.37 2% 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΛΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΔΟΓΩΝ 

2.1 Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο είλαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ξπζκηδφκελε επηρείξεζε ζε ζπλερή, 
θαζεκεξηλή βάζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ. Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο ην θφζηνο ζπληήξεζεο, αζθάιεηαο, δηνίθεζεο, πξνζηαζίαο, ζπκβνπιεπηηθήο, 
λνκηθψλ ππεξεζηψλ, αζθάιηζεο, ηειεθσληθνχ θέληξνπ, θέληξνπ ειέγρνπ, αλζξψπηλσλ πφξσλ, θαηάξηηζεο 
θαη ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΗΣ), ηνπ αεξίνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απσιεηψλ, ηεο ηδηνθαηαλάισζεο θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ απσιεηψλ (Unaccounted 
for Gas), αληαιιαθηηθψλ θαη φζκεζεο ΦΑ, κίζζσζεο θηηξίσλ, ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο, εχινγεο δαπάλεο γηα 
ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε επελδχζεσλ πνπ ηειηθά δελ επελδχζεθαλ, ηδηνπαξαγσγή παγίσλ πνπ δελ αθνξά 
πιηθά, εχινγεο δαπάλεο ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα ηε δέζκεπζε δπλακηθφηεηαο ζε ζπζηήκαηα ΦΑ – εθφζνλ 
απηέο δελ απνδεκηψλνληαη κε νπνηνδήπνηε άιινλ ηξφπν, ινηπά ιεηηνπξγηθά (απνδεκηψζεηο εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία, πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο, έθηαθηεο δεκηέο). Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζα 
πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα ζηνηρεία πνπ δαπαλνχληαη άκεζα θαη ηα νπνία δελ θεθαιαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε 
ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο. 
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2.2 Ζ ΡΑΔΚ κε απφθαζή ηεο, νξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ μερσξηζηέο απνδεκηψζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα 
θάζε επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηδηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
κεηαθνξάο, ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, ηεο απνζήθεπζεο, ηεο ΔΤΦΑ, ή θαη ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ, 
θαζψο θαη ηεο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ ζε πειάηεο. Γηα θάζε κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, νη 
απνδεκηψζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο επί ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη αζθεί νπζηαζηηθφ έιεγρν («ειέγμηκεο 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο»), θαη 

 ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο επί ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη δελ αζθεί νπζηαζηηθφ έιεγρν («κε 
ειέγμηκεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο»). 

2.3 Δθηφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο νη απνδεκηψζεηο θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηε 
ΡΑΔΚ, νη ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο γηα ηα εμήο: 

 δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ξπζκηδφκελεο, αιιά ην θφζηνο ησλ νπνίσλ αλαθηάηαη απεπζείαο απφ 
ηνπο πειάηεο, θαη/ή 

 δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη ξπζκηδφκελεο. 

2.4 Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο επεμεγνχληαη ζηελ  παξάγξαθν 2.3εμαηξνχληαη 
ζπλνιηθά απφ ηα επηηξεπφκελα έζνδα («εμαηξνχκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο»). 

2.5 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 2.2, 2.3 θαη 2.4 παξαπάλσ, θάζε ξπζκηδφκελε 
επηρείξεζε ππνβάιεη ζηε ΡΑΔΚ πξνο έγθξηζε, ηνλ θαηάινγν κε ηηο ειέγμηκεο, κε ειέγμηκεο θαη εμαηξνχκελεο 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Ζ ΡΑΔΚ, κε απφθαζή ηεο, δχλαηαη λα θαζνξίδεη θαηεπζχλζεηο γηα ην πεξηερφκελν ή 
θαη ηε κεηαβνιή ησλ σο άλσ θαηαιφγσλ. ε ζπλεξγαζία κε ηηο ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο, ε ΡΑΔΚ 
δεκηνπξγεί, ξπζκηζηηθέο νδεγίεο ππνβνιήο δειψζεσλ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δειψλνληαη νη ελ ιφγσ 
δαπάλεο απφ ηηο ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο. Απηέο νη ξπζκηζηηθέο νδεγίεο ππνβνιήο δειψζεσλ δχλαληαη λα 
πεξηιακβάλνπλ έλα πξφηππν ππνινγηζηηθνχ θχιινπ, ζην νπνίν θάζε ξπζκηδφκελε επηρείξεζε δειψλεη ηηο 
δαπάλεο ηεο, λα παξέρνπλ, εθφζνλ απαηηείηαη, έλαλ νξηζκφ γηα θάζε ζηνηρείν δαπάλεο πνπ πξέπεη λα 
δεισζεί, δηεπθξηλίδνληαο πνην ζηνηρείν δαπάλεο δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ή φρη, θαη λα θαζνξίδνπλ ηελ 
πεξηνδηθφηεηα ηεο δήισζεο. 

Διέγμηκεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο  

2.6 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, θάζε ξπζκηδφκελε επηρείξεζε ππνβάιιεη έλα 
αίηεκα απνδεκίσζεο ειέγμηκσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ επηθείκελε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ. Οη 
ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ζαθή αηηηνιφγεζε γηα ηηο αηηνχκελεο απνδεκηψζεηο (επηζεκαίλνληαο 
ζαθψο ηε ινγηθή πίζσ απφ θάζε πηζαλή αηηνχκελε αχμεζε σο πξνο ηηο δαπάλεο απνηειεζκάησλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ). Ζ ΡΑΔΚ ειέγρεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ 
ηηο ξπζκηδφκελεο εηαηξείεο. 

2.7 Όηαλ θαζνξηζηεί ε απνδνηηθή απνδεκίσζε ηνπ έηνπο βάζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ε ΡΑΔΚ πξνβαίλεη 
ζε ππνινγηζκφ κε ηνλ ηχπν %ΓΣΚ – X, φπνπ: 

 Ο Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) είλαη κηα κεηαβιεηή γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, θαη 

 Ο ζπληειεζηήο απνδνηηθφηεηαο (ή ζπληειεζηήο Υ) αληηπξνζσπεχεη ηηο εμνηθνλνκήζεηο πνπ αλακέλεηαη 
εχινγα λα επηηχρεη ε επηρείξεζε ζην κέιινλ ράξε ζηηο απμήζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ. 

2.8 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, ε ΡΑΔΚ νξίδεη ηνλ ζπληειεζηή απνδνηηθφηεηαο (ή 
ζπληειεζηή Υ) γηα ηηο απνδεκηψζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θάζε ξπζκηδφκελεο επηρείξεζεο πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ. 

2.9 Απηφο ν ζπληειεζηήο απνδνηηθφηεηαο κπνξεί λα αλαζεσξείηαη θαηά ηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο ξπζκηζηηθνχ 
ειέγρνπ κε βάζε, κεηαμχ άιισλ: 

 κηα αμηνιφγεζε ησλ ζπληειεζηψλ δπλακηθήο απνδνηηθφηεηαο πνπ νξίδνληαη απφ άιιεο ξπζκηζηηθέο 
αξρέο ζηελ Δπξψπε, θαη/ή  

 κηα αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο ξπζκηδφκελεο επηρείξεζεο γηα ηε δπλαηφηεηά ηεο λα επηηχρεη 
εμνηθνλνκήζεηο δπλακηθήο απνδνηηθφηεηαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

2.10 Ζ ΡΑΔΚ επηβξαβεχεη ηε ξπζκηδφκελε επηρείξεζε γηα θάζε ζεηηθή απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο απνδεκηψζεηο 
ησλ ειέγμηκσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Ζ ξπζκηδφκελε επηρείξεζε δηαηεξεί ην 100% θάζε ζεηηθήο απφδνζεο 
(ή επηβαξχλεηαη κε ην 100% ηνπ θφζηνπο θάζε αξλεηηθήο απφδνζεο) ζε ζρέζε κε ηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ 
ζηφρν ηεο ΡΑΔΚ γηα ηηο ειέγμηκεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, γηα ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ 
ειέγρνπ. Καηά ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο ξπζκηζηηθήο πεξηφδνπ ειέγρνπ, ε ΡΑΔΚ επαλαθαζνξίδεη ηηο 
απνδεκηψζεηο ησλ ειέγμηκσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θάζε ξπζκηδφκελεο επηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε, 
κεηαμχ άιισλ, ηελ απφδνζε ηνπ θφζηνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 
ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ. 

Με ειέγμηκεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο  

2.11 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, θάζε ξπζκηδφκελε επηρείξεζε ππνβάιιεη αίηεκα 
απνδεκίσζεο κε ειέγμηκσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ επηθείκελε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ. Οη 
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ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ζαθή αηηηνιφγεζε γηα ηηο αηηνχκελεο απνδεκηψζεηο (επηζεκαίλνληαο 
ζαθψο ηε ινγηθή πίζσ απφ θάζε πηζαλή αηηνχκελε αχμεζε σο πξνο ηηο δαπάλεο απνηειεζκάησλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ). Ζ ΡΑΔΚ ειέγρεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ 
ηηο ξπζκηδφκελεο εηαηξείεο. 

2.12 Ζ απνδεκίσζε κε ειέγμηκσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο ΡΑΔΚ γηα θάζε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ 
βαζίδεηαη ζε αμηνιφγεζε ησλ εμήο ζηνηρείσλ θάζε επηρείξεζεο: 

 ηνπ αηηήκαηνο κε ειέγμηκσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, θαη 

 ησλ κε ειέγμηκσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 
ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ. 

2.13 Ζ ΡΑΔΚ δελ ζέηεη θίλεηξν ζεηηθήο απφδνζεο ή ζπληειεζηή απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο κε ειέγμηκεο ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο, θαζψο ζεσξεί φηη ε ξπζκηδφκελε επηρείξεζε δελ αζθεί ηνλ έιεγρν δηαρείξηζεο επί ησλ δαπαλψλ 
απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη κε ειέγμηκεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κεηαθπιίνληαη ζηνπο πειάηεο. Με άιια ιφγηα, 
αλ νη κε ειέγμηκεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ξπζκηδφκελεο επηρείξεζεο είλαη πςειφηεξεο (ή ρακειφηεξεο) 
απφ απηέο πνπ επηηξέπεη ε ΡΑΔΚ, ηφηε ελδέρεηαη λα κεηαθπιίνληαη ζηνπο πειάηεο κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο 
ησλ δηαηηκήζεσλ ζε εηήζηα βάζε. 

Δμαηξνχκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο  

2.14 Δθηφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο νη απνδεκηψζεηο θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηε 
ΡΑΔΚ, νη ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο γηα ηα εμήο: 

 δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ξπζκηδφκελεο, αιιά ην θφζηνο ησλ νπνίσλ αλαθηάηαη απεπζείαο απφ 
ηνπο πειάηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, ησλ ζπλδέζεσλ ησλ πειαηψλ), θαη/ή 

 δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη ξπζκηδφκελεο. 

2.15 Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο εμαηξνχληαη ζπλνιηθά απφ ηα επηηξεπφκελα έζνδα 
(«εμαηξνχκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο»). Ζ ΡΑΔΚ ζα ειέγρεη ην εχξνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εμαηξνπκέλσλ 
δαπαλψλ ηεο ξπζκηδφκελεο επηρείξεζεο ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα 
δηαζθαιίζεη φηη νη λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία εμαηξνχληαη απφ ηα 
επηηξεπφκελα έζνδα ζην κέιινλ. 

2.16 Παξφιν πνπ φιεο νη εμαηξνχκελεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο εμαηξνχληαη απφ ηα επηηξεπφκελα έζνδα, απαηηείηαη 
ε δήισζή ηνπο ζηε ΡΑΔΚ. Οη ξπζκηζηηθέο νδεγίεο ππνβνιήο δειψζεσλ ηεο ΡΑΔΚ πεξηιακβάλνπλ κηα 
πεξηγξαθή ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη ηελ θαζνξηζκέλε πεξηνδηθφηεηα ηεο ππνβνιήο δειψζεσλ. 

Ζ ΡΑΔΚ επηζεκαίλεη φηη νξηζκέλεο «Δηαηξηθέο Γαπάλεο» θαη «γεληθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο» φπσο 
νξίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 1 - Καηεγνξίεο ειέγμηκσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πξέπεη επίζεο λα 
θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ξπζκηδφκελσλ θαη κε ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ξπζκηδφκελσλ 
επηρεηξήζεσλ. Οη ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο πξνηείλνπλ κηα κεζνδνινγία γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ 
απηψλ. Ζ ΡΑΔΚ εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο ξπζκηδφκελεο επηρεηξήζεηο. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΑΡΥΔ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΖ ΒΑΖ ΑΞΗΩΝ ΠΑΓΗΩΝ (ΡΒΑΠ) 

1 Διζαγωγή 

1.1 Ρπζκηδφκελε Βάζε Αμηψλ Παγίσλ (ΡΒΑΠ) 

Ζ ΡΒΑΠ νξίδεηαη σο ε θαζαξή ινγηζηηθή αμία ησλ ξπζκηδφκελσλ παγίσλ (πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) ελφο 
νξγαληζκνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ εζφδνπ ησλ Γηαρεηξηζηψλ. Σα πάγηα 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ΡΒΑΠ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή ησλ 
ξπζκηδφκελσλ ππεξεζηψλ. ηε ΡΒΑΠ ηεο ξπζκηδφκελεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη κφλν εθείλεο νη 
επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ππνδνκψλ, φπσο απηφ 
έρεη εγθξηζεί απφ ηε ΡΑΔΚ. 

Ζ ΡΒΑΠ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα θάζε κία εθ ησλ ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
κεηαθνξάο, ηεο δηαλνκήο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο ΔΤΦΑ. Ζ ΡΒΑΠ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
Απφζβεζεο ησλ Πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ Απφδνζε ηνπ Κεθαιαίνπ, δει. ηελ 
Απφδνζε ηεο ΡΒΑΠ.  

2 Υπολογιζμός και Παράμεηροι ηης ΡΒΑΠ 

2.1 Δμίζσζε ΡΒΑΠ 
Ζ ΡΒΑΠ ππνινγίδεηαη ζην ηέινο θάζε έηνπο, σο εμήο: 

RAVBη = RAVBη-1 + INVη – Sη – Dη – ΓCCη + ΓWCη 
Όπνπ: 

η = έηνο αλαθνξάο 

RAVBη = πλνιηθή ξπζκηδφκελε ΡΒΑΠ ηνπ έηνπο αλαθνξάο, δει. ηειηθή ΡΒΑΠ. 

RAVBη -1 = Δγθεθξηκέλε ΡΒΑΠ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, δει. αξρηθή ΡΒΑΠ. 

INVη = Δπελδχζεηο (θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο) ηνπ έηνπο αλαθνξάο. 
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Sη = Πσιήζεηο/Δθρσξήζεηο θαηά ην έηνο αλαθνξάο. 

Dη = Απφζβεζε θαηά ην έηνο αλαθνξάο. 

ΓCCη = Μεηαβνιή ζηηο πλεηζθνξέο Πειαηψλ θαηά ην έηνο αλαθνξάο. 

ΓWCη = Μεηαβνιή ζην Κεθάιαην Κίλεζεο θαηά ην έηνο αλαθνξάο. 

Κάζε επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ πξέπεη λα ηεξεί κηα ΡΒΑΠ γηα θάζε κία εθ ησλ ξπζκηδφκελσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηδηνθηεζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, ηεο 
εγθαηάζηαζεο απνζήθεπζεο, θαη ηεο ΔΤΦΑ. ηελ πεξίπησζε ηεο θαζεηνπνηεκέλεο επηρείξεζεο, ηα θξηηήξηα 
δηαρσξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ παγίσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ελεκεξψλνληαη ζε εηήζηα βάζε θαη ππφθεηληαη ζε ινγηζηηθφ έιεγρν απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο, ζχκθσλα κε 
ηηο Ρπζκηζηηθέο Λνγηζηηθέο Οδεγίεο γηα ηελ εηνηκαζία Υσξηζηψλ Λνγαξηαζκψλ.  

2.1.1 Μέζε ΡΒΑΠ 

Ζ θαιχηεξε πξαθηηθή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ εζφδσλ είλαη ε ρξήζε ηεο κέζεο ΡΒΑΠ, δειαδή ν 
κέζνο φξνο ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο ΡΒΑΠ, σο αθνινχζσο: 

AR RAVBη = (RAVB η + RAVB η-1) / 2 

Όπνπ: 

AR RAVBη = Ζ ΡΒΑΠ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ εζφδσλ. 

2.2 Μέζνδνο απνηίκεζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 

Ζ κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ (π.ρ. θφζηνο απφθηεζεο, θφζηνο αληηθαηάζηαζεο, θ.ιπ.) πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλε κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Γήισζε Ρπζκηζηηθήο Πξαθηηθήο θαη Μεζνδνινγία Γηαηηκήζεσλ 
Φπζηθνχ Αεξίνπ, φπσο εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ, θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ κέζνδνο απνηίκεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ νξίδεηαη σο ην ηζηνξηθφ θφζηνο (θφζηνο απφθηεζεο). 

2.3 Ωθέιηκε Εσή Παγίσλ θαη Μέζνδνο Απφζβεζεο 

Ζ Ωθέιηκε Εσή ησλ παγίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ΡΒΑΠ πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ηε ΡΑΔΚ. 

Ζ Μέζνδνο Απφζβεζεο γηα ηα πάγηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ΡΒΑΠ είλαη ε κέζνδνο γξακκηθήο απφζβεζεο 
(straight line method). 

2.4 Κεθάιαην Κίλεζεο 

Σν Κεθάιαην Kίλεζεο / Υξεζηκνπνηεζέλ Κεθάιαην πεξηιακβάλεη φια ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πιελ ησλ ηνθνθφξσλ βξαρππξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Σν 
Κεθάιαην Κίλεζεο ηεο θάζε ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο (ήηνη κεηαθνξά, δηαλνκή, απνζήθεπζε, θαη ΔΤΦΑ) 
πεξηιακβάλεηαη ζηε ΡΒΑΠ ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. 

2.5 Δξγαζίεο ππφ εθηέιεζε 

Οη Δξγαζίεο ππφ εθηέιεζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε ΡΒΑΠ. Με ηπρφλ ζπκπεξίιεςε ησλ Δξγαζηψλ 
ππφ εθηέιεζε ζηε ΡΒΑΠ θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ηεο «Υξήζεο & Οθέινπο» πνπ απνηειεί ζεκειηψδε αξρή 
ξχζκηζεο (ε αξρή απηή πξνυπνζέηεη φηη γηα λα πιεξψζνπλ νη πειάηεο γηα νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
πξέπεη απηφ λα ρξεζηκνπνηείηαη πιήξσο θαη λα παξέρεη φθεινο ζηνπο ελ ιφγσ πειάηεο). Ζ ΡΒΑΠ δελ κπνξεί λα 
επηβαξχλεηαη κε επελδχζεηο ζε έξγα πνπ δελ έρνπλ αθφκα πινπνηεζεί θαη άξα δελ έρνπλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 
(έηζη, νη πθηζηάκελνη πειάηεο δελ ζα πιεξψλνπλ, κέζσ ησλ δηαηηκήζεσλ, γηα επελδχζεηο απφ ηηο νπνίεο ζα 
επσθειεζνχλ ζην κέιινλ ή απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα κελ επσθειεζνχλ θαλ νη ίδηνη, αιιά λένη πειάηεο). 

Κάζε επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ πξέπεη λα δηαηεξεί θαη λα δηεμάγεη ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ κεηξψνπ Δξγαζηψλ ππφ 
εθηέιεζε θαη λα αμηνινγεί πνηα πάγηα ζηνηρεία πξέπεη λα θεθαιαηνπνηνχληαη θαη λα κεηαθέξνληαη ζην Μεηξψν 
Πάγησλ ηνηρείσλ θαη πνηα λα παξακέλνπλ ζηηο Δξγαζίεο ππφ Δθηέιεζε έσο ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

Ζ ΡΑΔΚ δχλαηαη λα δηεμάγεη ηαθηηθνχο ειέγρνπο ηνπ Μεηξψνπ Δξγαζηψλ ππφ Δθηέιεζε ψζηε λα αμηνινγεί ηε 
ζπκκφξθσζε ησλ Δξγαζηψλ ππφ Δθηέιεζε κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο πεξηφδνπ 
ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 

2.6 Κεθαιαηνπρηθέο πλεηζθνξέο θαη επηρνξεγήζεηο 

Ζ ΡΒΑΠ δελ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ή ην κέξνο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ εζληθέο ή θνηλνηηθέο επηρνξεγήζεηο.  

Ζ απφζβεζε ησλ Κεθαιαηνπρηθψλ πλεηζθνξψλ ή ησλ εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ επηρνξεγήζεσλ δελ ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ εζφδνπ νπνηνπδήπνηε δηαρεηξηζηή.  

Οη Κεθαιαηνπρηθέο πλεηζθνξέο πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα έξγα (θαη πάγηα ζηνηρεία), 
ψζηε λα κελ απαηηείηαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο, δηαλνκήο, απνζήθεπζεο θαη ΔΤΦΑ 
ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Αλ ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε θαηαλνκή κηαο θεθαιαηνπρηθήο 
ζπλεηζθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα, ηφηε ε επηρείξεζε θπζηθνχ αεξίνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηε ΡΑΔΚ ηελ 
αλαγθαία αηηηνινγία γηα ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ 
δηαρσξηζκνχ. 
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2.7 Με Ρπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

Ζ ΡΒΑΠ δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πάγηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε κε ξπζκηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: 

 Δπηζεσξήζεηο εγθαηαζηάζεσλ, 

 Πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξνο κε ξπζκηδφκελεο εηαηξίεο, 

 Γηεμαγσγή κεηξήζεσλ θαη βαζκνλνκήζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, 

 πκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο Βαζκνλφκεζεο Μεηξεηηθψλ πζηεκάησλ, 

 πκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο δηεμαγσγήο κεηξήζεσλ ειέγρνπ εκείνπ Γξφζνπ Νεξνχ, 

 Γηάζεζε πξνβιήηα, γξακκψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ γηα ςχμε θαη κεξηθή πιήξσζε δεμακελψλ 
πινίνπ ΤΦΑ (cool down), 

 Γηάζεζε πξνβιήηα, γξακκψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ γηα GASSING UP δεμακελψλ πινίνπ ΤΦΑ, 

 Γηάζεζε πξνβιήηα, γξακκψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ γηα αδξαλνπνίεζε δεμακελψλ πινίνπ ΤΦΑ, 
κε άδσην απφ βπηία, 

 Γηάζεζε πξνβιήηα, γξακκψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ γηα παξνρή πγξνχ αδψηνπ απφ βπηία, ζε 
πινίν πνπ δχλαηαη λα πξνζεγγίζεη ηνλ πξνβιήηα ηεο Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ, 

 Γηάζεζε πξνβιήηα, γξακκψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ γηα παξνρή θξέζθνπ λεξνχ (κε πφζηκνπ) ζε 
πινίν πνπ δχλαηαη λα πξνζεγγίζεη ηνλ πξνβιήηα ηεο Δγθαηάζηαζεο ΤΦΑ. 

2.8 Δπελδχζεηο (Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο) 

Κάζε έηνο, θάζε δηαρεηξηζηήο εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ νθείιεη λα θαηαξηίδεη θαη λα ζέηεη ζε δεκφζηα 
δηαβνχιεπζε ζρέδην πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη, ζην νπνίν 
θαζνξίδνληαη ηα έξγα ηεο αλάπηπμεο, ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία απαηηείηαη 
λα εθηειεζζνχλ θαηά ηα επφκελα δέθα (10) έηε απφ ηε ζέζπηζε ηνπ αλσηέξσ Πξνγξάκκαηνο, ην 
ρξνλνδηάγξακκα θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ απηψλ, θαζψο θαη ην πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο ηνπο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαβνχιεπζεο, ν δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηε ΡΑΔΚ πξνο αμηνιφγεζε ην ζρέδην 
πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο. Ζ ΡΑΔΚ ζα δηεμάγεη εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε κειινληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο, ηε 
ζχλζεζε ησλ παγίσλ, ηελ επίπησζε ζην απαηηνχκελν έζνδν θαη θάζε άιιε ζπλαθή πιεξνθνξία.   

Ζ ΡΑΔΚ δχλαηαη λα δηεμάγεη εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο ησλ αλαιεθζέλησλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ. 
ηφρνο ζα είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ επηηξεπφκελσλ δαπαλψλ θεθαιαίνπ ζηνλ εθ ησλ 
πξνηέξσλ έιεγρν θαη ησλ πξαγκαηηθψλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε θπζηθνχ 
αεξίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ΡΑΔΚ ζα δηεξεπλά εάλ ηπρφλ ππεξβαίλνλ πνζφ είλαη εχινγν θαη πηζαλφλ ην 
επηπιένλ πνζφ λα εμαηξείηαη απφ ηε ΡΒΑΠ. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζεο, ζα 
ππνβάιινληαη ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 13.1πην θάησ. 

3 Υποβολή εγγράθων και Γιαδικαζία ελέγτοσ 

3.1 Τπνβνιή εγγξάθσλ ζηε ΡΑΔΚ 

Οη ηδηνθηήηεο ή θαη δηαρεηξηζηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηε ΡΑΔΚ ζε εηήζηα 
βάζε, καδί κε ηνπο Υσξηζηνχο Λνγαξηαζκνχο, ηα αθφινπζα: 

1. Δξγαζίεο ππφ εθηέιεζε 

 Σν Μεηξψν Δξγαζηψλ ππφ Δθηέιεζε, γηα θάζε ξπζκηδφκελε δξαζηεξηφηεηα μερσξηζηά θαη ζχγθξηζε 
απηνχ κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν πεληαεηέο επηρεηξεκαηηθφ/επελδπηηθφ πξφγξακκα. 

2. ΡΒΑΠ: 

 Σε ΡΒΑΠ γηα θάζε ξπζκηδφκελε δξαζηεξηφηεηα μερσξηζηά θαη ηε ζπλνιηθή ΡΒΑΠ. 

 Σπρφλ πξνζζήθεο, εθρσξήζεηο/κεηαβηβάζεηο θαη ε αξρηθή εγθεθξηκέλε ΡΒΑΠ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα 
πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα. 

 Ζ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ ησλ κε ξπζκηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη 
κε ζαθήλεηα. 

 Δπίζεο, πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ε πιήξεο ζπκθηιίσζε κε ηνπο Υσξηζηνχο Λνγαξηαζκνχο. 

3. Δπελδχζεηο (Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο): 

 Σε Γήισζε Δπελδχζεσλ (Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο) πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο θαη κηα ζχγθξηζε κε ην πξφγξακκα γηα ηε πεξίνδν ξπζκηζηηθνχ ειέγρνπ (Παξάξηεκα 4) φπσο 
εγθξίζεθε απφ ηε ΡΑΔΚ (βι. Κεθάιαην 2.8παξαπάλσ). 

3.2 Γηαδηθαζία Διέγρνπ ΡΑΔΚ 

Ζ ΡΑΔΚ δχλαηαη λα δηεμάγεη ειέγρνπο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο νξζήο πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ. 
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Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ΡΑΔΚ, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ εγγξάθσλ (βι. Δλφηεηα 3.1) έρεη ηε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ, γηα ηελ παξνρή πξφζζεησλ εξκελεηψλ ή 
δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΣΑΘΜΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (ΜΚΚ) 

1 Διζαγωγή 

Σν Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνπο Κεθαιαίνπ (ΜΚΚ) είλαη ε ειάρηζηε απφδνζε πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβάιεη κηα 
επηρείξεζε ή εηαηξεία θαηά κέζν φξν ζηνπο κεηφρνπο/ ηδηνθηήηεο ηεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παγίσλ ηεο.  

Σν ΜΚΚ (πξν θφξσλ) κηαο επηρείξεζεο είλαη ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο ησλ δηάθνξσλ πεγψλ 
ρξεκαηνδφηεζεο, κε παξάγνληεο ζηάζκηζεο ησλ πνζνζηηαίσλ ζπλεηζθνξψλ θάζε πεγήο ζηε ζχλζεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ (δει. ηελ θεθαιαηαθή δνκή) ηεο επηρείξεζεο ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο θαη θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

𝚳𝚺𝚱𝚱 (𝛑𝛒𝛐𝛗φ𝛒𝛚𝛎) = 𝐑𝐞 × 
𝛦

𝐷 + 𝐸
 × 

1

1 − 𝑇𝑐
 + 𝐑𝒅 × 

D

D + E
 

Όπνπ: 

Re = Κφζηνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Rd = Κφζηνο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ 

E = Ίδηα Κεθάιαηα 

D = Ξέλα Κεθάιαηα (ρξένο) 

Tc = πληειεζηήο Δηαηξηθνχ Φφξνπ. 

Ζ ηξέρνπζα Μεζνδνινγία αλαθέξεηαη ζηε Μεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΜΚΚ γηα ηηο ξπζκηδφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηαθνξάο, δηαλνκήο, ΔΤΦΑ θαη απνζήθεπζεο ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ.  

Οη παξαδνρέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Μεζνδνινγίαο ηνπ ΜΚΚ γηα 
θάζε ξπζκηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ζα ειέγρνληαη απφ ηε ΡΑΔΚ. 

Σν ΜΚΚ ζην νπνίν έρεη ιεθζεί ππφςε ν πιεζσξηζκφο θαη ζπλεπψο αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο 
ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

ΜΚΚ(πξν θφξσλ)real     = 
(ΜΣΚΚ (προ  φόρων )nominal  X (1 − Tc) X π)

(1 − Tc) Χ(1 + π)
 

φπνπ: 

π = Πιεζσξηζκφο. 

 

2 Μεθοδολογία σπολογιζμού ΜΚΚ 

2.1 Re = Κφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνθχπηεη απφ ην Μνληέιν Απνηίκεζεο Κεθαιαηνπρηθψλ 
ηνηρείσλ – Μνληέιν απνηίκεζεο CAPM. Σν CAPM κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο αθνινχζσο.  

Re = rf+ βexERP 

Όπνπ:  

Re: Κφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ  

rf: Δπηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ  

rm : Κίλδπλνο αγνξάο  

ERP = (rm – rf) : Κίλδπλνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  

βe: πληειεζηήο ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ («relevered beta» – «β») – ππνινγηζκφο ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ 
ελφο ρξενγξάθνπ. 

2.2 Δπηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ (rf) 

Σν επηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ είλαη ε αλακελφκελε απφδνζε πνπ κπνξεί λα απνθέξεη κηα επέλδπζε ζε έλα 
πάγην ζηνηρείν κε κεδεληθφ θίλδπλν. ηελ πξάμε, είλαη αδχλαην λα βξεζεί κηα επέλδπζε πνπ είλαη 
απαιιαγκέλε απφ θάζε θίλδπλν. Δληνχηνηο, ηα θξαηηθά νκφινγα επελδπηηθνχ βαζκνχ πνπ δηαθηλνχληαη 
ειεχζεξα ζηελ αγνξά (απφ ηζρπξά νηθνλνκηθά θξάηε) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθφ 
θίλδπλν αζέηεζεο, θαζψο νη θπβεξλήζεηο απηέο είλαη απίζαλν λα πησρεχζνπλ.  

Πξέπεη λα επηιεγεί κηα θπβέξλεζε έθδνζεο νκνιφγσλ κε γλψκνλα ηνλ ρακειφ καθξνπξφζεζκν θίλδπλν, 
ηφζν γηα ηελ θπβέξλεζε, φζν θαη γηα ην νκφινγν, θαη ηηο κηθξέο κεηαβνιέο ζηελ απφδνζή ηεο κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ. Σα νκφινγα πνπ ζα επηιεγνχλ πξέπεη λα είλαη ζην ίδην λφκηζκα κε απηφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 
επηρείξεζε, δειαδή ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην επξψ.  

Ζ ιήμε ηνπ νκνιφγνπ πξέπεη λα αληαλαθιά φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ πεξίνδν απφζβεζεο ησλ πάγησλ 
ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ ελ ιφγσ πεξίνδνο γηα επηρεηξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 20-25 έηε. Δληνχηνηο, ηα καθξνπξφζεζκα νκφινγα είλαη 
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πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ απφ εμσγελείο παξάγνληεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε νλνκαζηηθή ηνπο απφδνζε δχλαηαη 
λα δηαθέξεη απφ ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε.  

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηελ ΔΔ ρξεζηκνπνηνχλ δεθαεηή θπβεξλεηηθά νκφινγα γηα ζθνπνχο ηνπ 
ππνινγηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ. 

Βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Κχπξνο, ην Δπηηφθην Μεδεληθνχ Κηλδχλνπ δελ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη βάζεη 
ησλ θππξηαθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, θαζψο ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ έλα δπζαλάινγα πςειφ ΜΚΚ. Καηά 
ζπλέπεηα, θαη έσο φηνπ παξέιζνπλ νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Κχπξνο, ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θξαηηθά νκφινγα άιισλ θξαηψλ ηεο ΔΔ πνπ ζεσξνχληαη ρακεινχ θηλδχλνπ, 
γηα παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ κειινληηθφ πιεζσξηζκφ θαη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ 
ηνπ επηηνθίνπ ηνπο έλαληη ηεο απφδνζήο ηνπο ζηελ αγνξά, ε απφδνζε απηψλ ησλ νκνιφγσλ έσο ηε ιήμε ηνπο 
ζεσξείηαη σο ην θαηάιιειν ππνθαηάζηαην ηνπ Δπηηνθίνπ Μεδεληθνχ Κηλδχλνπ. Οη ηηκέο ηνπ Δπηηνθίνπ 
Μεδεληθνχ Κηλδχλνπ δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο Κάζεηα Οινθιεξσκέλεο Δπηρείξεζεο. 

2.3 Κίλδπλνο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

Ο Κίλδπλνο Ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ε πξφζζεηε απφδνζε πνπ απαηηεί έλαο επελδπηήο, πξνθεηκέλνπ λα 
απνδερζεί ηνλ ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο επελδχζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία κε θίλδπλν πέξαλ 
ηνπ κεδεληθνχ. ηελ νπζία απνηειεί ηελ ππεξβάιινπζα απφδνζε πνπ απαηηείηαη ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ 
θηλδχλνπ ζε ζχγθξηζε κε κηα επέλδπζε κεδεληθνχ θηλδχλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά 
κεηαμχ ηνπ Κηλδχλνπ αγνξάο (απφδνζε) θαη ηνπ Δπηηνθίνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ: 

ERP = (rm – rf)  

Ο Κίλδπλνο αγνξάο (rm) είλαη ε πξφζζεηε απφδνζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο, ζε ζχγθξηζε κε ην 
επηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ΜΚΚ, σο Κίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη ν 
ηζηνξηθφο κέζνο φξνο ησλ θηλδχλσλ γηα έλα δεδνκέλν δείγκα αγνξάο. 

2.4 πληειεζηήο ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ («β» - βήηα) 

Σν «β» νξίδεηαη σο ε κέηξεζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ (θίλδπλνο αλεμαξηήηνπ κεηαβιεηφηεηαο – non 
diversifiable risk) ελφο νκνιφγνπ/ κηαο κεηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά σο ζχλνιν θαη ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ 
ζηνλ νπνίν ε απφδνζε κηαο κεηνρήο επεξεάδεηαη απφ κεηαβνιέο ζηελ αγνξά. 

Ο θαζνξηζκφο ελφο ζπληειεζηή «β» κηαο επηρείξεζεο απαηηεί κηα αλάιπζε ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο 
ζπγθξηηηθά πξνο ηελ απφδνζε ελφο θαηάιιεινπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηε δηεμαγσγή 
ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, είλαη αλαγθαίν ε επηρείξεζε λα είλαη εηζεγκέλε ζε ρξεκαηηζηήξην. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπληειεζηή «β» ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ είλαη εηζεγκέλε ζε 
ρξεκαηηζηήξην, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή πξαθηηθή, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθξηηηθέο κειέηεο βάζεη ελφο 
δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξφκνηνπο ηνκείο. Ωο ζπληειεζηήο «β» νξίδεηαη ν 
κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηνπ ζπληειεζηή «β» δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην 
πεδίν, γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα κηαο θάζεηα νινθιεξσκέλεο επηρείξεζεο, μερσξηζηά. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο απηέο δηαηίζεληαη δεκφζηα θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο 
πιεξνθνξίεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα θάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
κεηαθνξάο, ηεο δηαλνκήο, ηεο απνζήθεπζεο, ηνπ ΤΦΑ, θαη ηεο πξνκήζεηαο. 

Ο ζπληειεζηήο «β» πνπ αληιείηαη απφ απηέο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, αληηζηνηρεί ζηνλ ζπληειεζηή «β» ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ιακβάλεη ππφςε ην πνζνζηφ δαλεηαθήο εμάξηεζεο θάζε επηρείξεζεο 
ζην δείγκα. Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνζνζηψλ δαλεηαθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δείγκα 
θαη ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία πξέπεη λα θαζνξηζηεί ν ζπληειεζηήο «β», ν κέζνο ζπληειεζηήο «β» ηνπ 
δείγκαηνο δελ είλαη αμηφπηζηνο δείθηεο. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν ν ζπληειεζηήο «β» ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
ηνπ δείγκαηνο λα κεηαηξαπεί ζε ζπληειεζηή «β» πάγησλ ζηνηρείσλ, ν κέζνο φξνο ηνπ νπνίνπ ζα αληαλαθιά 
επαξθψο ηνλ ζπληειεζηή «β» ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ν ζπληειεζηήο «β» ησλ 
πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί, κεηαηξέπεηαη (επαλακφριεπζε – re-levering) ζε ζπληειεζηή «β» ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην πνζνζηφ δαλεηαθήο εμάξηεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνλ ηζρχνληα 
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 

2.5 Rd - Κφζηνο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ 

Σν Κφζηνο Ξέλσλ Κεθαιαίσλ (ρξένπο) ηζνχηαη κε ην κέζν επηηφθην πνπ θαηαβάιιεη κηα επηρείξεζε επί ηνπ 
ηξέρνληνο ρξένπο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί ην θφζηνο ησλ δαλείσλ, ησλ νκνιφγσλ, ή άιισλ κνξθψλ ρξένπο, 
σο πνζνζηφ. Μαδί κε ην θφζηνο θεθαιαίνπ, ζπληζηά ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο. 

Σν θφζηνο μέλσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα κηαο θάζεηα νινθιεξσκέλεο 
επηρείξεζεο μερσξηζηά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα μέλα θεθάιαηα πνπ έρεη ιάβεη θάζε δξαζηεξηφηεηα. Σν 
ζπλνιηθφ θφζηνο δαλεηζκνχ ππνινγίδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηηο εηήζηεο ειεγκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο επηρείξεζεο. 

Γεδνκέλεο ηεο αλάγθεο ππνινγηζκνχ ηνπ ΜΚΚ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε ηδαληθή πξνζέγγηζε πξέπεη 
λα βαζίδεηαη ζηνλ ιεπηνκεξή δηαρσξηζκφ ηνπ ρξένπο (δάλεηα) θαη ηνπ ζρεηηθνχ επηηνθίνπ ηεο επηρείξεζεο ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηαλνκήο, ηεο ΔΣΤΦΑ θαη ηεο απνζήθεπζεο, ελψ ν ππνινγηζκφο ηνπ 
επηηνθίνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. 
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2.6 Πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (Σc) 

Ο πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο (effective tax rate) κηαο επηρείξεζεο είλαη ν ζηαζκηζκέλνο 
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο βάζεη ηνπ νπνίνπ θνξνινγνχληαη ηα θέξδε πξν θφξσλ. Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο 
ηα ζπλνιηθά θνξνινγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο κε ηα θέξδε πξν θφξσλ. εκεηψλεηαη φηη ιακβάλνληαη ππφςε 
φιεο νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο, φρη κφλν ν ηξέρσλ εηαηξηθφο θφξνο θαη θαηά ζπλέπεηα, ν 
πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ελδέρεηαη λα είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ ζπληειεζηή εηαηξηθνχ θφξνπ. 
Δληνχηνηο, θαη γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, απνηειεί θνηλή πξαθηηθή λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ 
θφξνπ σο πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο. 

2.7 Κεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο 

Σέινο, ε θεθαιαηαθή δνκή κηαο επηρείξεζεο, δει. ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη Ξέλσλ 
Κεθαιαίσλ, απνηειεί εμ νξηζκνχ ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ ΜΚΚ. Σν πνζνζηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 
θεθαιαηαθή δνκή είλαη ν δείθηεο ρξένπο (δείθηεο δαλεηαθήο εμάξηεζεο) πνπ ππνινγίδεηαη σο ην ζπλνιηθφ 
Υξένο δηά ησλ ζπλνιηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Δληνχηνηο, ζηελ εμίζσζε 
ππνινγηζκνχ ηνπ ΜΚΚ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πνζνζηά ηνπ Ξέλσλ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ δηά ηνπ πλνιηθνχ 
Κεθαιαίνπ (D / (D + E), E / (D + E)).  

Καη' επέθηαζε, θάζε Κάζεηα Οινθιεξσκέλε Δπηρείξεζε πξέπεη λα δηαρσξίδεη ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηα Ξέλα 
Κεθάιαηα αλά δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην ΜΚΚ. 
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