
 

 

 

Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού 
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ως αποδέκτης πολλών διαμαρτυριών 
επιχειρήσεων μελών του σχετικά με τις προτάσεις του ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο της 
τροποποίησης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ, 
απέστειλε, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, επιστολή, προς τον Πρόεδρο της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κ. Ν. Μπουλαξή με κοινοποίηση στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη.  

Στην επιστολή του, ο ΣΒΒΕ, υποστήριξε ότι η επιπλέον επιβάρυνση των βιομηχανικών 
μονάδων με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα θα αυξήσει το λειτουργικό τους κόστος, και, εν 
τέλει, το μόνο που θα καταφέρει θα είναι η αύξηση της τιμής των πωλούμενων 
προϊόντων άρα, η μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτές οι 
προτάσεις του.  

Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρεται. 

«Όπως, γνωρίζετε, ο ΔΕΣΦΑ προτείνει:  
1. Την ενοποίηση των τριών εξόδων του συστήματος σε μία. 
2. Την ισο-κατανομή, με κάποιες προσαρμογές, των τιμολογίων εισόδων. 
3. Την ανάκτηση κατά 50% του «επιτρεπόμενου εσόδου» από τις εισόδους και κατά 

50% από τις εξόδους, σε αντίθεση με την ισχύουσα κατάσταση 20% στις εισόδους 
και 80% στις εξόδους, και, 

4. Το «Επιτρεπόμενο Έσοδο» να ανακτάται κατά 100% από χρεώσεις δυναμικότητας, 
πλην της Παλαιάς Ανακτήσιμης Διαφοράς που ανακτάται κατά 100% από χρεώσεις 
ποσότητας. 

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς του ΣΒΒΕ, η εφαρμογή της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας θα επιβαρύνει τους βιομηχανικούς πελάτες που είναι εγκατεστημένοι 
στη Βόρεια Ζώνη κατά 1% τουλάχιστον. Για παράδειγμα, μια βιομηχανική μονάδα που 
καταναλώνει ετησίως 18GWh και σήμερα πληρώνει για φυσικό αέριο περίπου 
25€/MWh ή 456.000€ ετησίως, με την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας η τιμή ανά 
MWh θα γίνει 25,3€, γεγονός που συνεπάγεται ετήσια επιβάρυνση μεγαλύτερη των 
6.000€. 

H αντίστοιχη επιβάρυνση για βιομηχανικό πελάτη που είναι εγκατεστημένος στη 
Βορειοανατολική Ζώνη θα ανέλθει στο ποσό των 5.000€. 

Αντιθέτως, το ετήσιο κόστος για έναν βιομηχανικό πελάτη που είναι εγκατεστημένος 
στη Νότια Ζώνη, θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 10.000€. Ουσιαστικά πρόκειται για 
μείωση της τάξεως του 2% στο συνολικό κόστος φυσικού αερίου, η οποία αντιστοιχεί 
σε μείωση του κόστους μεταφοράς κατά  22%. 

Με την υιοθέτηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων το σχετικό κόστος για όλες τις 
Ζώνες θα διαμορφωθεί στα 25,3€/MWh. 

Στο πλαίσιο αυτό, και για να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση των βιομηχανιών της 
Βορείου Ελλάδος, ο ΣΒΒΕ προτείνει: 



1. Τα τιμολόγια των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου να είναι αντιπροσωπευτικά 
του κόστους μεταφοράς. Άλλωστε, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ2009/715 
επιβάλλει έλεγχο των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί σε 
σχέση με τ΄ αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της πρότυπης 
μεθοδολογίας «Σταθμισμένης Βάσει Δυναμικότητας Απόστασης», προκειμένου να 
ελεγχθεί η αντιπροσωπευτικότητα των προτεινόμενων χρεώσεων, και, 

2. Να υιοθετηθούν τρεις ζώνες για τα σημεία εξόδου, αντί για της καθιέρωσης μιας 
ενιαίας ζώνης εξόδου. Σ΄ αυτή την περίπτωση η πρότυπη μεθοδογία 
«Σταθμισμένης Βάσει Δυναμικότητας Απόσταση» καταλήγει σε σαφώς πιο 
αντιπροσωπευτική εικόνα για τα κόστη μεταφοράς φυσικού αερίου σε Βορρά και 
Νότο, παρέχοντας αναλογικότητα κόστους στους βιομηχανικούς καταναλωτές. 

 


