Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ

Στις 09.07.2012 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσίευσε την υπ’ αρ.
594/2012 Απόφασή της για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 2093 / 05.07.12) σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4001/2011.
Η

μεθοδολογία

τιμολόγησης

που

εισάγεται

με

τον

Κανονισμό

Τιμολόγησης, που αντικαθιστά εκείνον της Υ.Α. 4955/06 είναι απολύτως
συμβατή με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού 715/2009.
Οι βασικότερες αρχές του Κανονισμού Τιμολόγησης συνοψίζονται στα
ακόλουθα σημεία:
1. Η τιμολόγηση της δεσμευμένης δυναμικότητας γίνεται πλέον διακριτά
στις εισόδους και εξόδους του Συστήματος Μεταφοράς (σύστημα
entry/exit) και ανεξάρτητα από τη συμβατική διαδρομή του αερίου.
Συγκεκριμένα το ΕΣΦΑ χωρίζεται σε τρεις Εισόδους και τρεις Εξόδους.

2. Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και οι παράμετροι του
Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή. Η περίοδος εξομάλυνσης των
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τιμολογίων (Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων) ορίζεται στα είκοσι (20)
έτη. Κάθε τέσσερα (4) έτη πραγματοποιείται τακτική αναθεώρηση των
τιμολογίων. Ως πρώτη Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων είναι η
εικοσαετία

2012-2031

ενώ

η

πρώτη

τακτική

αναθεώρηση

θα

πραγματοποιηθεί το 2015.
3. Ρυθμίζεται ο τρόπος κατανομής του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΦΑ
μεταξύ της Εγκατάστασης ΥΦΑ και των Εισόδων και Εξόδων του
Συστήματος Μεταφοράς. Το ποσοστό διασποράς του Απαιτούμενου
Εσόδου της Εγκατάστασης ΥΦΑ στο Σύστημα Μεταφοράς εξαιρουμένης
της Εισόδου «Αγ.Τριάδα» ορίζεται σε 75% για την πρώτη εφαρμογή του
Κανονισμού Τιμολόγησης.
4. Το σύστημα τιμολόγησης της δεσμευμένης δυναμικότητας γίνεται βάσει
των ετεροχρονισμένων αιχμών των Χρηστών.
5. Θεσπίζεται κατ’ επιταγή και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ - κριτήριο
οικονομικής αποτελεσματικότητας πριν την ένταξη νέου έργου στη
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση.
6. Ορίζεται η κατανομή του Απαιτούμενου Εσόδου σε χρεώσεις
δυναμικότητας/ποσότητας (capacity /commodity split) σε 80%-20.
7. Ο Κανονισμός Τιμολόγησης παρέχει την δυνατότητα έκτακτων
αναθεωρήσεων λόγω σημαντικής μεταβολής παραμέτρων που είχαν
υιοθετηθεί κατά την τακτική αναθεώρηση.
8. Καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού και ο τρόπος κατανομής τυχόν
υπέρ ανάκτησης ή υπό ανάκτησης εσόδου του ΔΕΣΦΑ σε σχέση με τις
αρχικές προβλέψεις (Ανακτήσιμη Διαφορά).
9. Θεσπίζεται μεθοδολογία τιμολόγησης δεσμευμένης δυναμικότητας σε
διακοπτόμενη βάση, βασική προϋπόθεση για την παροχή δυνατότητας
εικονικής ανάστροφης ροής.
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Σε συνέχεια της έκδοσης του Κανονισμού Τιμολόγησης ο ΔΕΣΦΑ
απέστειλε στη ΡΑΕ την πρότασή του για τις χρεώσεις χρήσης ΕΣΦΑ. Η
ΡΑΕ με την υπ’ αρ. 722/2012 Απόφασή της «Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» ενέκρινε τις εν λόγω χρεώσεις
(ΦΕΚ Β’ 2385 / 27.08.12).
Με βάση το ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης,
τα τιμολόγια ετέθησαν σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου του 2013. Για
τον Ιανουάριο 2013 ίσχυσαν

οι χρεώσεις χρήσης ΕΣΦΑ που έχουν

θεσπιστεί με την Υ.Α. 4955/06.
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