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ΠΡΟΣ:  

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132 

11854, Αθήνα 

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 21018 

Αθήνα, 14.07.2021 

 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της σκοπούμενης τροποποίησης του Άρθρου 135 του ΚΔΕΔΔΗΕ 

και της πρόβλεψης μεθοδολογίας εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου στο Εγχειρίδιο 

Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να 

θέσει υπόψη σας τις θέσεις του αναφορικά με τη σκοπούμενη τροποποίηση του Άρθρου 135 του 

ΚΔΕΔΔΗΕ και της πρόβλεψης μεθοδολογίας εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου στο Εγχειρίδιο 

Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, σε συνέχεια της από 6.7.2021 πρόσκλησης εκ μέρους της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί θετικό το γεγονός ότι, στην προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού των 

εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) Διασυνδεδεμένου Δικτύου συμπεριλαμβάνεται 

«Συντελεστής Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου», ο οποίος αξιολογεί τη χρηματοπιστωτική 

φερεγγυότητα των υπόχρεων και επιβραβεύει όσους επιδεικνύουν συνέπεια στην καταβολή των 

απαιτούμενων εγγυήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι ο εν λόγω συντελεστής είναι σκόπιμο 

να συμπεριληφθεί στην μεθοδολογία υπολογισμού των εγγυήσεων των εγγεγραμμένων στο 

Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ προς τον ΑΔΜΗΕ, στην μεθοδολογία υπολογισμού των εγγυήσεων 

των Εκπροσώπων Φορτίου προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, όπως επίσης και σε όποια μεθοδολογία 

υπολογισμού εγγυήσεων τελικά εγκριθεί για τους λογαριασμούς που διαχειρίζεται η ΔΑΠΕΕΠ.  

Αναφορικά με την παράμετρο ΝΜ, η οποία περιλαμβάνεται στη σχέση υπολογισμού των 

οφειλόμενων εγγυήσεων κάθε υπόχρεου παροχής εγγυήσεων ΧΧΔ (ΕΕΓp), ο Σύνδεσμος μας θεωρεί 

ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το σκεπτικό βάσει του οποίου κρίνεται σκόπιμη η προσαύξηση 

της τιμής της εν λόγω παραμέτρου κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση ΧΧΔ (ΕΕΓp) αφορά στην παροχή 

εύλογης εξασφάλισης στον Διαχειριστή, έναντι της χρηματοπιστωτικής έκθεσης του ως προς το 

μηνιαίως τιμολογούμενο ποσό των ΧΧΔ, το οποίο αντιστοιχεί σε δραστηριότητα τεσσάρων (4) 

μηνών για καταναλωτές με ισχύ < 35 kVA, και ενός (1) μηνός για καταναλωτές Μέσης και Χαμηλής 

Τάσης με ισχύ > 35 kVA. Η εγγύηση ΧΧΔ (ΕΕΓp) καλύπτει τη χρηματοπιστωτική έκθεση που σχετίζεται 

με το  τιμολογούμενο ποσό των ΧΧΔ και δεν συνδέεται με τη διάρκεια δραστηριότητας η οποία, 

εξαιτίας της τετραμηνιαίας περιοδικότητας των καταμετρήσεων, δεν έχει καταμετρηθεί και άρα 

δεν συμπεριλαμβάνεται στη μηνιαία τιμολόγηση των ΧΧΔ. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι τόσο η 

μεθοδολογία βάσει της οποίας υπολογίζεται η προτεινόμενη προσαύξηση των δύο (2) μηνών, όσο 

και η σύνδεση της συγκεκριμένης προσαύξησης με τον υπολογισμό των εύλογων εξασφαλίσεων 
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του Διαχειριστή, έναντι των οποίων παρέχονται οι εγγυήσεις ΧΧΔ, θα πρέπει να περιγραφούν 

επακριβώς και με σαφήνεια στην προτεινόμενη μεθοδολογία. Εξ αυτού, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί 

ότι ο υπολογισμός της εγγύησης ΧΧΔ, βάσει της σχέσης που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη 

προτεινόμενη μεθοδολογία, και η οποία προβλέπει τον πολλαπλασιασμό της προσαυξημένης κατά 

δύο (2) μήνες παραμέτρου ΝΜ με τον μέσο όρο των μη μηδενικών μηνιαίων τιμολογήσεων ΧΧΔ 

(ΜΜΧΧΔ_ΔΔp), υπερδιπλασιάζοντας έτσι το ύψος της απαιτούμενης εγγύησης ΧΧΔ, επιβαρύνει 

τους υπόχρεους καταβολής εγγυήσεων με υπέρμετρο και αδικαιολόγητο κόστος, το οποίο τελικώς 

αντικατοπτρίζεται στο κόστος της ενέργειας.  

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι σημαντική αβεβαιότητα δημιουργείται αναφορικά με την 

τιμή της παραμέτρου Χ,  καθώς ο προσδιορισμός της τιμής αυτής προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

σαφώς ορισμένου πλαισίου λήψης μέτρων από το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ σε περιπτώσεις κατάπτωσης 

της εγγύησης, βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών και χρονοδιαγράμματος. Επιπρόσθετα, κρίνουμε 

απαραίτητο να επαναξιολογηθεί η αναγκαιότητα προσθήκης της εν λόγω παραμέτρου, καθώς ήδη, 

μέσω του Συντελεστή Ποινής που ενσωματώνεται στον υπολογισμό του Συντελεστή 

Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να «ποινικοποιείται» ο Συμμετέχοντας 

για την καθυστέρηση καταβολής των απαιτούμενων εγγυήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. και την εισφορά του στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., δεν είναι σαφής η 

σκοπιμότητα της διάταξης η οποία προβλέπει τον συμψηφισμό των απαιτήσεων του Διαχειριστή 

από τον «Κύριο του ΕΔΔΗΕ» για οφειλές ΧΧΔ, με τις καθαρές υποχρεώσεις του Διαχειριστή που 

απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και τις καθαρές απαιτήσεις  

που απορρέουν από τις Συμβάσεις Ανάπτυξης Έργων. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τρέχουσα χρονική συγκυρία όπου το συνολικό κόστος 

προμήθειας και κατ’ επέκτασιν οι ταμειακές απαιτήσεις των Συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα 

αυξημένα,  ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι κατόπιν της τροποποίησης του Άρθρου 135 του ΚΔΕΔΔΗΕ 

και της μεθοδολογίας εγγυήσεων ΧΧΔ στο εγχειρίδιο ΧΧΔ, και έως ότου τεθούν σε πλήρη ισχύ οι εν 

λόγω τροποποιήσεις, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος η οποία θα επιτρέψει την 

ομαλή εφαρμογή του νέου πλαισίου. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

_____________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής ΕΣΠΕΝ 


