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ΠΡΟΣ:  

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα 

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22001 

Αθήνα, 10.01.2022 

 

 

Θέμα: Ανάγκη Τροποποίησης της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Εγγυήσεων Εκπροσώπων 

Φορτίου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) 

Σχετ.:  α. Κώδικας ΜΔΝ (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014) 

β. Απόφαση ΡΑΕ 47/2016 (ΦΕΚ Β’1167/22.04.2016) 

γ. Απόφαση ΡΑΕ 534/26.07.2021 (ΦΕΚ 3292/Β’ /26.07.2021) 

δ. Απόφαση ΡΑΕ 662/26.08.2021 

ε. ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033 (ΦΕΚ Β’ 3635/06.08.2021) 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

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

επισημάνει, το υπέρμετρο χρηματοοικονομικό βάρος που επωμίζονται οι προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας καθώς και τις συνεπακόλουθες επισφάλειες που ανακύπτουν για την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, εξαιτίας της μεθοδολογίας υπολογισμού των απαιτούμενων εγγυήσεων προς τον 

Διαχειριστή ΜΔΝ, εκ μέρους των Εκπροσώπων Φορτίου στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) 

(Άρθρο 15, §2 του Κώδικα ΜΔΝ).  

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι, τα χρηματικά ποσά των εγγυήσεων που υπολογίζονται βάσει της 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας, διαχρονικά ξεπερνούν κατά πολύ την πραγματική έκθεση του 

Διαχειριστή  ΜΔΝ στον κίνδυνο που σχετίζεται με την πιθανότητα αθέτησης πληρωμών εκ μέρους 

των προμηθευτών. Σημειώνουμε ότι στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η αντίστοιχη έκθεση σε 

κίνδυνο – σε όρους κατανάλωσης ενέργειας, καλύπτεται από σημαντικά χαμηλότερα ποσά 

εγγυήσεων. Το υπέρμετρο χρηματοοικονομικό βάρος των απαιτούμενων εγγυήσεων για τη 

δραστηριοποίηση των προμηθευτών στα ΜΔΝ, ιδίως υπό τις παρούσες ασφυκτικές συνθήκες 

χρηματοοικονομικής ρευστότητας που έχουν ανακύψει εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών τιμών 

ενέργειας στις διεθνείς και συνεπακόλουθα στην ελληνική αγορά, επί της ουσίας αυξάνει, αντί να 

μειώνει, τις επισφάλειες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση για τον Διαχειριστή 

ΜΔΝ.   

Οι κύριες αιτίες στις οποίες αποδίδεται η υπέρμετρη αυτή χρηματική επιβάρυνση είναι οι 

ακόλουθες:  

1. Η χρήση εκτιμώμενων δεδομένων (κατανάλωσης και τιμών) για τους ημερολογιακούς 

μήνες του εξαμήνου κατανάλωσης που καλύπτει η εγγύηση. 

2. Ο υπολογισμός των εγγυήσεων ως το άθροισμα των 2 μηνών με την υψηλότερη χρέωση. 

3. Η μη εφαρμογή Συντελεστή Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου, ο οποίος επιβραβεύει τον 

συνεπή, με μεγάλη δραστηριότητα και μακρά παρουσία στην αγορά Εκπρόσωπο Φορτίου, 
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μειώνοντας ανάλογα το ύψος των απαιτούμενων εγγυήσεων.  

Δεδομένων των ανωτέρω, και σε συνέχεια της θέσπισης των νέων μεθοδολογιών υπολογισμού 

Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), δια τής 

παρούσης, εισηγούμαστε την εναρμόνιση με αυτές, της μεθοδολογίας υπολογισμού των 

Εγγυήσεων για τη δραστηριοποίηση των Εκπροσώπων Φορτίου στα ΜΔΝ.  

Η πάγια θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι η μεθοδολογία προσδιορισμού του κινδύνου που 

καλύπτεται μέσω της εγγυοδοσίας προς κάθε Διαχειριστή και Λειτουργό Αγορών, καθώς και των 

τιμών των σχετικών παραμέτρων, θα πρέπει να εναρμονιστούν συνολικά, προκειμένου να 

περιοριστεί η πολυπλοκότητα του πλαισίου και εν τέλει το κόστος που μακροχρονίως μετακυλίεται 

στον τελικό καταναλωτή. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της εποχικότητας των καταναλώσεων στα 

ΜΔΝ, εισηγούμαστε τις εξής τροποποιήσεις στον Κώδικα ΜΔΝ:  

Α) Τον ορισμό ετήσιας Περιόδου Κάλυψης από την 1η Οκτωβρίου του έτους Ν έως την 30η 

Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1, 

Β) Τη χρήση του μέσου όρου των ιστορικών στοιχείων τιμολογήσεων, για τον υπολογισμό της 

Μέσης Μηνιαίας Χρέωσης του Εκπροσώπου Φορτίου p (𝑀𝑀𝑋𝛭𝛥𝛮𝑝). Ειδικότερα, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ύψη των απαιτούμενων εγγυήσεων θα πρέπει να έχουν 

ανακοινωθεί στους υπόχρεους έως την 10η Σεπτεμβρίου του έτους Ν,  στους σχετικούς 

υπολογισμούς θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τιμολογήσεων της περιόδου Αύγουστος 

έτους Ν-1 – Ιούλιος έτους Ν.  

Σημειώνεται ότι η Μηνιαία Χρέωση ΜΔΝ του Εκπροσώπου Φορτίου αφορά το αλγεβρικό 

άθροισμα των ακόλουθων χρεώσεων:  

i) (+) Τιμολόγιο Μηνιαίας Εκκαθάρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Εκπροσώπου 

Φορτίου στα ΜΔΝ (Χρέωση για ενέργεια από Συμβατικές Μονάδες ΜΔΝ, Ανάκτηση 

Κόστους αγοράς Η/Ε ΑΠΕ, Εκκαθάριση Αγοράς ΗΕ ΦΒ Στέγης ΜΔΝ, NET METERING στα 

ΜΔΝ, Πιστώσεις Υπηρεσιών ΕΤΜΕΑΡ ΜΔΝ) (+) 

ii) (+) Χρέωση Εκπροσώπου Φορτίου για Χρήση Δικτύου στα ΜΔΝ 

iii) (+) Χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) 

iv) (–) Αντάλλαγμα ΥΚΩ ΜΔΝ 

v) (–) Αντάλλαγμα ΚΟΤ ΜΔΝ 

Γ)  Τον ορισμό Συντελεστή Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου (𝛴𝛸𝛱𝛫𝑝) ως το γινόμενο του 

Συντελεστή Οικονομικού Κινδύνου 𝛴𝛰𝛫𝑝, του Συντελεστή Διάρκειας 𝛴𝛥𝑝 και του Συντελεστή 

Ποινής 𝛴𝛱𝑝, κατ΄ αντιστοιχία με τους συντελεστές που ήδη εφαρμόζει ο Διαχειριστής του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) για τις χρεώσεις των ΧΧΔ και ΥΚΩ 

που αφορούν το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Μεθοδολογία Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης 

Δικτύου Καταναλωτών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου ΧΧΔ, Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 

534/2021, Άρθρο 9).  

𝛴𝛸𝛱𝛫𝑝 = 𝛴𝛰𝛫𝑝 ∙ 𝛴𝛥𝑝 ∙ 𝛴𝛱𝑝 

Δ)  Τον υπολογισμό των οφειλόμενων εγγυήσεων 𝐸𝛤𝛤𝑝 κάθε Εκπροσώπου Φορτίου 𝑝 βάσει της 

σχέσης:  

𝛦𝛤𝛤𝑝= 𝑀𝑀𝑋𝛭𝛥𝛮𝑝  ∙ 𝛴𝛸𝛱𝛫𝑝 ∙ 𝛮𝛭 
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όπου:  

𝑀𝑀𝑋𝛭𝛥𝛮𝑝 η Μέση Μηνιαία Χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου 𝑝 στα ΜΔΝ, που 

υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των μη μηδενικών ιστορικών τιμολογήσεων, 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σημείο Α παραπάνω 

𝛴𝛸𝛱𝛫𝑝 ο Συντελεστής Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου του Εκπροσώπου Φορτίου 𝑝, ανά 

Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων 

𝛮𝛭 το χρονικό διάστημα σε μήνες που μηνιαίες τιμολογήσεις καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες, ήτοι 2 μήνες.  

Ε)  Τον ορισμό Ποσού Ελάχιστης Εγγύησης ΜΔΝ που οφείλει να καταβάλει ένας Εκπρόσωπος 

φορτίου 𝑝. Το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης ΜΔΝ να καθορίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.  

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, ο εξορθολογισμός της 

μεθοδολογίας υπολογισμού των απαιτούμενων εγγυήσεων εκ μέρους των Εκπροσώπων Φορτίου 

στα ΜΔΝ, και η εναρμόνιση της με τις μεθοδολογίες υπολογισμού Εγγυήσεων ΧΧΔ και ΥΚΩ, αποκτά 

επείγοντα χαρακτήρα. Θα πρέπει να διασφαλιστεί, το συντομότερο δυνατόν, ότι οι παρεχόμενες 

εγγυήσεις καλύπτουν την πραγματική έκθεση του Διαχειριστή ΜΔΝ, και ότι δεν επιφέρουν τα 

αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, εξαιτίας της υπέρμετρης χρηματοοικονομικής 

επιβάρυνσης των προμηθευτών ενέργειας, η οποία επί του παρόντος οδηγεί σε αύξηση, αντί για 

μείωση, των επισφαλειών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση για τον 

Διαχειριστή ΜΔΝ. 

Παραμένουμε  στη διάθεσή σας για περαιτέρω ανάλυση των ανωτέρω και ευελπιστούμε στη θετική 

αξιολόγηση του αιτήματός μας, το οποίο προσβλέπει στην εγκαθίδρυση μίας δίκαιης και 

αναλογικής ρύθμισης των διατάξεων υπολογισμού των εγγυήσεων για τη δραστηριοποίηση στη 

λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ. 

 

Με εκτίμηση, 

 
 
 

___________________________ 

Κώστας Παπαμιχαήλ 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 


