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Θέμα: Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033 και της Απόφασης ΡΑΕ
534/2021 αναφορικά με την παροχή εγγυήσεων από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Χρεώσεων Χρήσης
Δικτύου
Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Με την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να
θέσει υπόψη σας συγκεκριμένα ζητήματα, για τα οποία θεωρεί πως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα
εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατά την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033
και της Απόφασης ΡΑΕ 534/2021, αναφορικά με την παροχή εγγυήσεων από τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)
και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) αντίστοιχα.
Αναφορικά με τις τιμές ΝΜ και Χ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ποσών Εγγύησης, ο Σύνδεσμος
μας θεωρεί ότι κατά τον προσδιορισμό τους, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι αντίστοιχες τιμές των
χρονικών διαστημάτων χρηματοπιστωτικής έκθεσης των Διαχειριστών, που ήδη λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό των εγγυήσεων επί λοιπών χρεώσεων, ήτοι ένας (1) μήνας για τις
Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, και δύο (2) μήνες για τις Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτιού Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών. Θεωρούμε ότι τυχόν σημαντική απόκλιση του αθροίσματος των ΝΜ και
Χ από τις ανωτέρω τιμές, θα πρέπει να αξιολογηθεί με σαφήνεια ως προς την σκοπιμότητα της,
λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα εμπειρία από την λειτουργία της Αγοράς. Σε κάθε περίπτωση,
θεωρούμε ότι θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η αναγκαιότητα προσθήκης της παραμέτρου Χ,
καθώς ήδη, μέσω του Συντελεστή Ποινής ΣΠ που ενσωματώνεται στον υπολογισμό του Συντελεστή
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Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να «ποινικοποιείται» ο Συμμετέχων για
την καθυστέρηση καταβολής των απαιτούμενων εγγυήσεων.
Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι η εξασφάλιση του Διαχειριστή, έναντι της
χρηματοπιστωτικής έκθεσης του ως προς το τιμολογούμενο ποσό των χρεώσεων ΥΚΩ, η οποία θα
προκύψει μεταξύ άλλων από τις τιμές του Συντελεστή Οικονομικού Κινδύνου ΣΟΚ (ανά κλάση τιμών
συνολικής χρέωσης Υπόχρεου) καθώς και του ελάχιστου Ποσοστιαίου Συντελεστή Διάρκειας
ΠΣΔmin, θα πρέπει να είναι εύλογη και να μην βασίζεται σε ακραία σενάρια αναφορικά με τη
χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα των Συμμετεχόντων. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος που
σχετίζεται με την δέσμευση των σχετικών κεφαλαίων εκ μέρους των Συμμετεχόντων, καθώς και την
παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τυχόν ακραίες τιμές των
Συντελεστών Οικονομικού Κινδύνου ΣΟΚ και του ελάχιστου Ποσοστιαίου Συντελεστή Διάρκειας
ΠΣΔmin, θα δημιουργούσαν υπέρμετρο και αδικαιολόγητο κόστος, το οποίο τελικώς
αντικατοπτρίζεται στο κόστος της ενέργειας.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι, βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033
και της Απόφασης της ΡΑΕ 534/2021, οι προμηθευτές θα κληθούν εντός περιορισμένου χρονικού
διαστήματος, να διαχειριστούν την κατακόρυφη αύξηση των απαιτούμενων εγγυήσεων, καθώς και
του κόστους των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να προκύψει από
την ταυτόχρονη αναθεώρηση του πλαισίου παροχής εγγυήσεων προς τους Διαχειριστές για έναν
αριθμό χρεώσεων (π.χ. ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΔ). Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι κατά την τρέχουσα
χρονική συγκυρία, το συνολικό κόστος προμήθειας και κατ’ επέκτασιν οι ταμειακές απαιτήσεις των
Συμμετεχόντων βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι θα πρέπει να
ληφθεί μέριμνα προκειμένου για μεταβατικό διάστημα, να παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής
καταβολής των απαιτούμενων εγγυήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή
μετάβαση των Συμμετεχόντων στο νέο πλαίσιο και να αποφευχθούν τυχόν αδόκητα αποτελέσματα
αναφορικά με την ομαλή λειτουργία της Αγοράς.
Τέλος, σημειώνουμε ότι, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καλούνται να
εκπληρώνουν υποχρεώσεις εγγυοδοσίας για κάθε Διαχειριστή και Λειτουργό Αγορών, για κάθε μία
από τις οποίες ο καλυπτόμενος κίνδυνος υπολογίζεται με διαφορετική μεθοδολογία ή/ και τιμές
παραμέτρων, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα του πλαισίου και εν τέλει το κόστος που
μακροχρονίως μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,

________________________
Μίλτος Ασλάνογλου
Γενικός Διευθυντής ΕΣΠΕΝ
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