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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 534/2021 

 
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης του 

Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε∆∆ΗΕ) 
- Θέσπιση Μεθοδολογίας Υπολογισμού Εγγυήσεων Χρεώσεων 
Χρήσης ∆ικτύου (ΧΧ∆) Καταναλωτών στο ∆ιασυνδεδεμένο 

∆ίκτυο Ε∆∆ΗΕ 
 
 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 15η Ιουλίου 2021, και 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 128. 

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 για την 
έκδοση και την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής  «Κώδικας ΕΔΔΗΕ»). 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα ΕΔΔΗΕ (ΦΕΚ Β’78/20.1.17) και ιδίως τις διατάξεις του Άρθρου 
135 του Κώδικα, όπως ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. 1442/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’4747/27.10.20) με θέμα «Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΔΔΗΕ)». 

5. Την υπ΄ αριθ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ B’4737/26.10.20) με θέμα «Θέσπιση 
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης». 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/2768/28.02.2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή 
Εγχειριδίων Εφαρμογής Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και ενέργειες προ της έναρξης της 
πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου» (ΡΑΕ/Ι-23302/28.02.2018). 

7. Το υπ’ αριθ. ΓρΔ/6316/2.7.2020 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-284685/2.7.2020). 

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Ο-84414/12.10.2020 έγγραφο ΡΑΕ με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού 
Εγγυήσεων για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας». 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΓρΔ/13395/30.6.2021 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή 
επικαιροποιημένης εισήγησης για τη μεθοδολογία υπολογισμού εγγυήσεων έναντι 
οφειλόμενων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Καταναλωτών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο» (ΡΑΕ 
Ι-305670/30.6.2021). 
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10. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της από 30.6.2021 εισήγησης του Διαχειριστή Δικτύου 
(σχετ. 9), η οποία έλαβε χώρα από 6.7.2021 έως και 14.7.20211 και επί της οποίας 
υπεβλήθησαν σχόλια με τα έγγραφα Ι-306522 και Ι-306658. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 
καθορίζονται τα ακόλουθα: 

«1. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΔΔΗΕ, ο οποίος καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ, που υποβάλλει τη γνώμη της στη ΡΑΕ. Η 
ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, 
εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, το οποίο 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε με 
πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων που έχουν 
έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.» 

Επειδή συναφώς με τα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κώδικα 
ΕΔΔΗΕ, καθορίζονται τα ακόλουθα: 

«1. Ο Κώδικας και τα Εγχειρίδια Εφαρμογής μπορεί να τροποποιούνται, είτε με πρωτοβουλία 
της ΡΑΕ, όταν το κρίνει σκόπιμο, βάσει ιδίως της εμπειρίας που αποκτάται από την εφαρμογή 
τους, λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, κατόπιν προτάσεων των Χρηστών του Δικτύου 
και των Προμηθευτών, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Διαχειριστή του Δικτύου. Σε κάθε 
περίπτωση, ζητείται σχετική εισήγηση ή γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου και η εν λόγω 
τροποποίηση του Κώδικα Δικτύου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση πριν την έγκρισή της.» 

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 128 παράγραφος 3 του ν.4001/2011 και του άρθρου 2 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (εφεξής «Κώδικας ΕΔΔΗΕ»), ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα ΕΔΔΗΕ καθώς και οι αναγκαίες 
διαδικασίες και μεθοδολογίες υπολογισμών που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα 
αυτού καθορίζονται στα Εγχειρίδια Εφαρμογής, τα οποία προβλέπονται στον εν λόγω Κώδικα 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. 

β) Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΕΔΔΗΕ θεσπίζονται με απόφαση ΡΑΕ μετά από 
εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Τα 
Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΕΔΔΗΕ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

γ) Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων στον Κώδικα ΕΔΔΗΕ και στα 
Εγχειρίδια Εφαρμογής, ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να εκδίδει Τεχνικές Οδηγίες 
Εφαρμογής με τις οποίες ρυθμίζονται τεχνικά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που δεν 
έχουν ρυθμιστικό περιεχόμενο ή οικονομικό αντίκτυπο στους Χρήστες. Οι Οδηγίες αυτές 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Δικτύου, οπότε και άρχεται η εφαρμογή τους 
και κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, δύναται να επιβάλει την τροποποίηση των Οδηγιών 
εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

Επειδή με το άρθρο 135 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ καθορίζονται γενικές αρχές αναφορικά με τον 
υπολογισμό και την καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Καταναλωτών (παράγραφοι 1 έως 
και 3) και την προσκόμιση εγγυήσεων στον Διαχειριστή του Δικτύου έναντι των σχετικών 
υποχρεώσεων των Προμηθευτών (παράγραφος 4). Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

 
1 https://www.rae.gr/2021/07/06/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1-
%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9-
%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/ 
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παραπάνω άρθρου ορίζεται ότι η μεθοδολογία για τον καθορισμό του ύψους των εγγυήσεων ή των 
προκαταβολών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής καθορίζεται στο Εγχειρίδιο 
Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης ενώ σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 135 ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου. 

Επειδή ο Διαχειριστής Δικτύου υπέβαλε αρχικά εισήγηση για τη μεθοδολογία καθορισμού 
εγγυήσεων για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου στο πλαίσιο της από 28.02.2018 εισήγησής του για 
το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, όπως προβλεπόταν βάσει 
της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (σχετ. 6). Παράλληλα, ο 
Διαχειριστής Δικτύου εισηγήθηκε οι λεπτομέρειες αναφορικά με την καταβολή των Χρεώσεων 
Χρήσης Δικτύου και τον καθορισμό του ύψους των σχετικών εγγυήσεων να καθορίζονται στο 
Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, λόγω συναφούς αντικειμένου. 

Επειδή η παράγραφος 5 του άρθρου 135 καθορίσθηκε όπως ισχύει με την υπ΄ αριθ. 1442/2020 
απόφαση ΡΑΕ (σχετ. 4). Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, «κρίθηκε σκόπιμο 
οι λεπτομέρειες εφαρμογής για το σύνολο των ρυθμίσεων του άρθρου 135 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, 
δηλαδή οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή των ΧΧΔ και την παροχή σχετικών εγγυήσεων 
Προμηθευτών, να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, λόγω συνάφειας του 
αντικειμένου της ρύθμισης, σύμφωνα και με σχετική εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου». Με την 
παραπάνω απόφαση δεν τροποποιήθηκε εκ παραδρομής η παράγραφος 4 του άρθρου 135 του 
Κώδικα ΕΔΔΗΕ, με συνέπεια να παραμείνει η παραπομπή στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης 
Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής αναφορικά 
με τη μεθοδολογία υπολογισμού των εγγυήσεων για τις χρεώσεις χρήσης δικτύου. Κρίνεται 
επομένως αναγκαίο η παράλειψη αυτή να αποκατασταθεί και η παράγραφος 4 του άρθρου 135 του 
Κώδικα ΕΔΔΗΕ να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπεται ότι λεπτομέρειες αναφορικά με τις 
εγγυήσεις για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης 
Δικτύου. 

Επειδή σε συνέχεια της παραπάνω τροποποίησης της παραγράφου 5 του άρθρου 135 του Κώδικα 
ΕΔΔΗΕ,  στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης που θεσπίσθηκε 
με την υπ’ αριθ. 1443/2020 απόφαση της ΡΑΕ (σχετ. 5) δεν περιλήφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά 
με την καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και την προσκόμιση σχετικών εγγυήσεων. 

Επειδή σε συνέχεια αιτήματος της ΡΑΕ (σχετ. 8) ο Διαχειριστής Δικτύου υπέβαλε 
επικαιροποιημένη εισήγηση για τα ακόλουθα: 

α) για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυήσεων για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου και 

β) για την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ προκειμένου να 
προβλέπεται ότι η καταβολή εγγυήσεων καταλαμβάνει όλους τους υπόχρεους καταβολής 
Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, δηλαδή τους Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου και τους 
Διαχειριστές Δικτύων Διανομής που τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ, εφόσον υπέχουν υποχρέωση 
καταβολής Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου για το ΕΔΔΗΕ. 

Επειδή η ΡΑΕ διενήργησε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του Διαχειριστή με 
καταληκτική ημερομηνία 14.7.21 (σχετ. 10). 

Επειδή η ΡΑΕ σταθμίζοντας ιδίως την ανάγκη θέσπισης της μεθοδολογίας υπολογισμού των 
εγγυήσεων για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, δεδομένου ότι η παροχή εγγυήσεων για τις ΧΧΔ 
συμβάλει στην προστασία του εσόδου της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας διανομής, σε μία πιο 
δίκαιη κατανομή του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, στον 
περιορισμό του κινδύνου κοινωνικοποίησης στους πελάτες τελικής κατανάλωσης σημαντικών 
ποσών λόγω διαφυγόντων και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

Επειδή το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου δεν έχει θεσπισθεί. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 
επί του παρόντος αναγκαία η έκδοση αυτοτελούς απόφασης για τη θέσπιση της μεθοδολογίας 
υπολογισμού εγγυήσεων για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου. 
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Αποφασίζει: 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 128 παράγραφος 1 του ν.4001/2011 και κατά το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 135 παράγραφοι 4 και 5 του Κώδικα Διαχείρισης του 
ΕΔΔΗΕ, ως ακολούθως:  

Άρθρο 1 

Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 135 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (ΦΕΚ 
Β’78/20.1.17), όπως ισχύει, αντικαθίστανται με τις ακόλουθες:  

«1. Υπόχρεοι για την καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου ενός Καταναλωτή είναι οι 
Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου που τον εκπροσωπούν, αναλογικά προς το ποσοστό 
εκπροσώπησης του Καταναλωτή από κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου. 

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει σε μηνιαία βάση και κοινοποιεί στον υπόχρεο 
Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου την αναλογούσα Χρέωση Χρήσης του Δικτύου. Για τον 
υπολογισμό μπορούν να χρησιμοποιούνται Δεδομένα Μετρήσεων ή εκτιμήσεις των μεγεθών που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό αυτόν ή συνδυασμός τους. 

[…] 

4. Κάθε Εκπρόσωπος Μετρητών Φορτίου είναι υπόχρεος για την καταβολή εγγυήσεων προς τον 
Διαχειριστή του Δικτύου έναντι της αναλογούσας Χρέωσης Χρήσης Δικτύου. Ομοίως, κάθε 
Διαχειριστής Δικτύου Διανομής που είναι υπόχρεος για την καταβολή ανταλλάγματος για τη 
χρήση του ΕΔΔΔΗΕ, καταβάλλει εγγυήσεις ή προκαταβολή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου 
έναντι των αναλογούντων χρεώσεων χρήσης. Η μεθοδολογία για τον καθορισμό του ύψους των 
εγγυήσεων ή των προκαταβολών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής καθορίζεται στο 
Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου.» 

Άρθρο 2 

Θεσπίζεται Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) 
Καταναλωτών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Παράρτημα που 
προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως μέρος του 
Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Κώδικα Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 135 
παράγραφος 4 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο 
της Αρχής. 

  

 Αθήνα, 15.7.2021 

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

  

  

       Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο και Ορισμοί 

1. Η παρούσα μεθοδολογία Κατάρτισης Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου 
(ΧΧ∆) Καταναλωτών του ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου του Ε∆∆ΗΕ, εφεξής 
«Μεθοδολογία», προσδιορίζει την διαδικασία υπολογισμού και κατάθεσης 
εγγυήσεων ΧΧ∆ Καταναλωτών του ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου, από τους 
υπόχρεους καταβολής ανταλλάγματος για τη χρήση του Ε∆∆ΗΕ προς το 
∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 17 και 140 
του ν. 4001/2011, και του άρθρου 135 Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ 
(Κ∆Ε∆∆ΗΕ).  

2. Ειδικά για τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ, η παρούσα μεθοδολογία καθορίζει τη 
διαδικασία υπολογισμού ποσού εγγύησης προς το ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ 
λαμβάνοντας υπόψη τον συμψηφισμό των χρεοπιστώσεων των ΧΧ∆ 
Καταναλωτών του ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου και τις χρεοπιστώσεις προς το 
∆Ε∆∆ΗΕ που απορρέουν εκ του ρόλου του ως Κύριος του Ε∆∆ΗΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 41 του ν.4643/2019 και τις διατάξεις της Υ.Α. υπ. αριθ. 
ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/73978/911/2020.  

3. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις της παρούσας Μεθοδολογίας 
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη παρούσα, σε συνέπεια και 
εξειδίκευση του αποδιδόμενου ορισμού στον Νόμο και στις κανονιστικές 
διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου.  

Άρθρο 2 
Αρχές Μεθοδολογίας 

1. Η Μεθοδολογία θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις αρχές και τους 
σκοπούς που προβλέπονται στον Κ∆Ε∆∆ΗΕ και τον Νόμο, και πρωτίστως:   

i. Στην εξασφάλιση του ∆ιαχειριστή, και κατ’ επέκταση των Χρηστών του 
∆ικτύου, έναντι των υπόχρεων καταβολής ανταλλάγματος για τη χρήση του 
∆ικτύου, και τη διασφάλιση του έναντι κινδύνων σχετιζόμενων με τη 
λειτουργία της αγοράς. 

ii. Στην παροχή επαρκούς βεβαιότητας στον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, 
προκειμένου να διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια για την κάλυψη των 
εύλογων και αποδοτικών λειτουργικών του δαπανών. 

iii. Στην αποφυγή υπέρμετρης επιβάρυνσης των υπόχρεων καταβολής 
εγγυήσεων.  

iv. Στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συμψηφισμού εγγυήσεων για το 
σύνολο των χρεοπιστώσεων του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ. 
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Άρθρο 3 
Πεδίο Εφαρμογής Μεθοδολογίας 

1. Η παρούσα Μεθοδολογία αφορά στην παροχή εγγυήσεων στο ∆ιαχειριστή του 
Ε∆∆ΗΕ από τους υπόχρεους καταβολής Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου (ΧΧ∆) 
Καταναλωτών στο ∆ιασυνδεδεμένο ∆ίκτυο, και ειδικότερα από κάθε 
Εκπρόσωπο Μετρητή Φορτίου Καταναλωτών που εκπροσωπεί καταναλωτές 
συνδεδεμένους στο  ∆ιασυνδεδεμένο ∆ίκτυο, και κάθε ∆ιαχειριστή ∆ικτύου 
∆ιανομής στο  ∆ιασυνδεδεμένο ∆ίκτυο, υπόχρεου για τη καταβολή 
ανταλλάγματος για τη χρήση του Ε∆∆ΗΕ. 

2. Οι διατάξεις της παρούσας Μεθοδολογίας σχετικά με τις απαιτούμενες 
εγγυήσεις βάσει συμψηφισμού χρεοπιστώσεων ΧΧ∆ Καταναλωτών στο 
∆ιασυνδεδεμένο ∆ίκτυο και καθαρών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του 
∆ιαχειριστή από και προς τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ, που απορρέουν από τη 
Σύμβαση Παραχώρησης της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ και τις Συμβάσεις 
Ανάπτυξης Έργων, ισχύουν για όσο χρόνο οι σχετικές διατάξεις της Υπουργικής 
Απόφασης (Υ.Α.) υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/73978/911/2020  είναι σε ισχύ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΧΧ∆ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 4 
Περίοδοι Κάλυψης Εγγυήσεων 

1. Ως Περίοδοι Κάλυψης Εγγυήσεων ορίζονται τα ακόλουθα διαστήματα διάρκειας 
6 μηνών, για τα οποία ο ∆ιαχειριστής λαμβάνει εγγυήσεις για κάθε 
ημερολογιακό έτος Ν, βάσει της παρούσας Μεθοδολογίας. 

 1η Περίοδος Κάλυψης Εγγυήσεων: Ορίζεται το διάστημα από τη 1η 
Απριλίου του έτους Ν έως την 30η Σεπτεμβρίου του έτους Ν, ήτοι η 
περίοδος «Απρίλιος Ν -Σεπτέμβριος Ν» 

 2η Περίοδος Κάλυψης Εγγυήσεων: Ορίζεται το διάστημα από τη 1η 
Οκτωβρίου του έτους Ν έως την 31η Μαρτίου του έτους Ν+1, ήτοι η 
περίοδος «Οκτώβριος Ν  - Μάρτιος Ν+1» 

2. Κάθε υπόχρεος παροχής εγγυήσεων οφείλει να προσκομίζει τις αναλογούσες 
εγγυήσεις βάσει της παρούσας Μεθοδολογίας μέχρι την 31η Μαρτίου για την 
1η Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων, και έως την 30η Σεπτεμβρίου για την 2η 
Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων. 

3. Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται είτε με την κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής, είτε με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε ειδικό 
λογαριασμό που τηρεί ο ∆ιαχειριστής. 

Άρθρο 5 
Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης 

1. Ορίζεται Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης ΧΧ∆ Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεμένου 
∆ικτύου, που αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσό εγγύησης που οφείλουν να 
καταβάλουν οι υπόχρεοι παροχής εγγυήσεων ΧΧ∆ Καταναλωτών 
∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6. 
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2. Το Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης ΧΧ∆ Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου 
καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή στο πλαίσιο της κατάρτισης του Πίνακα Ποσών 
Εγγυήσεων. 

Άρθρο 6 
Μη υποχρέωση καταβολής Εγγύησης 

1. Οι υπόχρεοι παροχής εγγυήσεων ΧΧ∆ Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου 
δεν καταβάλλουν εγγυήσεις, εφόσον οι υπολογιζόμενες εγγυήσεις αυτών βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 9 είναι μικρότερες ενός ποσού, οριζόμενου ως 
Ποσό Μη Καταβολής Εγγύησης ΧΧ∆ Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου. 

2. Το Ποσό Μη Καταβολής Εγγύησης ΧΧ∆ Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεμένου 
∆ικτύου καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή στο πλαίσιο της κατάρτισης του 
Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων και είναι μικρότερο του Ποσού Ελάχιστης Εγγύησης. 

Άρθρο 7 
Πίνακας Ποσών Εγγυήσεων ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου 

1. Ως Πίνακας Ποσών Εγγυήσεων ΧΧ∆ Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου, 
εφεξής Πίνακας Ποσών Εγγυήσεων, ορίζεται ο πίνακας καθορισμού των 
κλάσεων ταξινόμησης υπόχρεων παροχής εγγυήσεων ΧΧ∆ Καταναλωτών 
∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου, βάσει κατάλληλα ορισμένου Συντελεστή 
Οικονομικού Κινδύνου (ΣΟΚ) ανά όριο κάθε κλάσης του Πίνακα Ποσών 
Εγγυήσεων. 

2. Ο Πίνακας Ποσών Εγγυήσεων για κάθε ημερολογιακό έτος Ν καθορίζεται και 
ανακοινώνεται από τον ∆ιαχειριστή, μετά από έγκριση της ΡΑΕ, πριν το τέλος 
κάθε ημερολογιακού έτους Ν-1 και σε κάθε περίπτωση μετά τη 1η Οκτωβρίου 
του έτους αυτού. 

3. Ο Πίνακας Ποσών Εγγυήσεων καταρτίζεται βάσει των συνολικών ΧΧ∆ 
Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου κάθε υπόχρεου καταβολής εγγυήσεων 
p (ΣΧΧ∆_∆∆p) της εξαμηνιαίας περιόδου μεταξύ της 1ης Απριλίου και της 30ης 
Σεπτεμβρίου του έτους Ν-1, ως αυτές τιμολογήθηκαν κάθε μήνα της παραπάνω 
περιόδου. Ακολούθως, υπολογίζεται η μέγιστη τιμή των συνολικών ΧΧ∆ 
∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου της παραπάνω περιόδου μεταξύ των υπόχρεων 
καταβολής εγγυήσεων, max{ΣΧΧ∆_∆∆p}. Με βάσει αυτή και την συνολική 
κατανομή της ΣΧΧ∆_∆∆p των υπόχρεων καταβολής εγγυήσεων στο διάστημα 
μεταξύ της τιμής max{ΣΧΧ∆_∆∆p} και του μηδέν (0), ορίζονται κατάλληλος 
αριθμός μ κλάσεων υπόχρεων καταβολής εγγυήσεων και τιμές π1, π2, …, πi, …, 
πμ-1, κατ’ αντιστοιχία με κάθε κλάση i, ως ακολούθως:  

 1η κλάση Κ1 με διάστημα τιμών από 0 € έως και π1 €.  

 2η κλάση Κ2 με διάστημα τιμών από π1 € έως και π2 €. 

 ………………………………………………….. 

 iη κλάση Κi με διάστημα τιμών από πi-1 € έως και πi €.  

 ……………………………………………………. 

 μη κλάση Κμ με διάστημα τιμών από πμ-1 € έως και πμ €, όπου πμ ίσο με 
max{ΣΧΧ∆_∆∆p}  

Σε κάθε τιμή πi αντιστοιχίζεται κατάλληλα ορισμένος Συντελεστής Οικονομικού 
Κινδύνου (ΣΟΚπi). 
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4. Στον Πίνακα 1 του παραρτήματος παρουσιάζεται μια ενδεικτική μορφή του 
Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων. 

Άρθρο 8 
Λοιποί λογαριασμοί Κυρίου Ε∆∆ΗΕ προς συμψηφισμό με ΧΧ∆ 

1. Οι καθαρές υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ προς τον Κύριο του 
Ε∆∆ΗΕ, προς συμψηφισμό με τις ΧΧ∆ που οφείλει να καταβάλει ο Κύριος του 
Ε∆∆ΗΕ σύμφωνα με τον ν. 4643/2019 και την Υ.Α. υπ. αριθμ. 
ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/73978/911/2020, αντιστοιχούν στις καθαρές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, ήτοι το 
ενοίκιο του ∆ικτύου μείον το αντάλλαγμα παραχώρησης. 

2. Οι καθαρές απαιτήσεις του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ από τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ, 
δεκτικές συμψηφισμού με τις ΧΧ∆ του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ σύμφωνα με τον ν. 
4643/2019 και την Υ.Α. υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/73978/911/2020, αντιστοιχούν 
στις καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από τις Συμβάσεις Ανάπτυξης Έργων, 
ήτοι του τιμήματος που καταβάλλεται από τον Κύριο στο ∆ιαχειριστή του 
Ε∆∆ΗΕ για τη μεταβίβαση των έργων δικτύου, επώνυμων και επαναληπτικού 
χαρακτήρα, που κατασκευάζει ο ∆ιαχειριστής. 

Άρθρο 9 
Μεθοδολογία υπολογισμού Εγγυήσεων ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου 

1. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων εγγυήσεων κάθε υπόχρεου παροχής 
εγγυήσεων ΧΧ∆ Καταναλωτών ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου p για κάθε Περίοδο 
Κάλυψης Εγγυήσεων (ΕΓΓp) γίνεται πριν την έναρξη κάθε Περιόδου Κάλυψης 
Εγγυήσεων, και ειδικότερα: 

 Μέχρι την 10η Μαρτίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί και 
ανακοινώνονται προς τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούμενων 
εγγυήσεων για τη 1η Περίοδο Κάλυψης 

 Μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί 
και ανακοινώνονται προς τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούμενων 
εγγυήσεων για τη 2η Περίοδο Κάλυψης 

2. Για τον υπολογισμό των οφειλόμενων εγγυήσεων ανά Περίοδο Κάλυψης, 
χρησιμοποιούνται τα ιστορικά στοιχεία τιμολογημένων ποσών ΧΧ∆ 
∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου ανά υπόχρεο παροχής εγγυήσεων, για τις ακόλουθες 
περιόδους αναφοράς: 

 Για την 1η Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων χρησιμοποιούνται στοιχεία 
τιμολογήσεων της περιόδου «Αύγουστος έτους Ν-1 – Ιανουάριος έτους Ν» 

 Για την 2η Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων χρησιμοποιούνται στοιχεία 
τιμολογήσεων της περιόδου «Φεβρουάριος έτους Ν – Ιούλιος έτους Ν» 

3. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων εγγυήσεων κάθε υπόχρεου παροχής 
εγγυήσεων ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου p για κάθε Περίοδο Κάλυψης 
Εγγυήσεων (ΕΓΓp) γίνεται σύμφωνα με την εξής σχέση:  

 

 
Όπου: 
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ΜΜΧΧ∆_∆∆p μέσος όρος των μη μηδενικών μηνιαίων τιμολογήσεων ΧΧ∆ 
∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου ανά υπόχρεο παροχής εγγυήσεων p, για κάθε 
περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου.  

Για τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ, η παραπάνω τιμή υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 
μη μηδενικών αθροιστικών μηνιαίων τιμολογήσεων απαιτήσεων του 
∆ιαχειριστή από τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ για οφειλές ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου 
∆ικτύου και των καθαρών απαιτήσεων που απορρέουν από τις Συμβάσεις 
Ανάπτυξης Έργων, αφαιρουμένων των μηνιαίων τιμολογήσεων των καθαρών 
υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή προς τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ για κάθε περίοδο 
αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

ΣΧΠΚp  Συντελεστής Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου κάθε υπόχρεου 
παροχής εγγυήσεων p, ανά Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων, όπως αυτός ορίζεται 
στη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

ΝΜ  το χρονικό διάστημα, σε μήνες, που οι μηνιαίες τιμολογήσεις ΧΧ∆ 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες, αυξημένο κατά 2 μήνες, χρόνο ίσο με το μέσο 
διάστημα μεταξύ της δραστηριοποίησης ενός Προμηθευτή και την τιμολόγησή 
του. Η αύξηση του χρονικού διαστήματος κατά 2 μήνες ισχύει εφαρμόζεται και 
κατά τον υπολογισμό εγγυήσεων ∆ιαχειριστών ∆ικτύων ∆ιανομής. 

Χ   το χρονικό διάστημα, σε μήνες, που μεσολαβεί μεταξύ της 
κατάπτωσης της εγγύησης ως και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
διαδικασιών σχετικά με τη λήψη μέτρων έναντι του υπόχρεου καταβολής 
εγγυήσεων, όπως αυτά αποφασίζονται από το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ.    

4. Ο υπολογισμός του Συντελεστή Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου κάθε υπόχρεου 
καταβολής εγγυήσεων p (ΣΧΠΚp), ορίζεται βάσει της σχέσης: 
 

 
Όπου: 
 
ΣΟΚp  Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου για κάθε υπόχρεο 
παροχής εγγυήσεων p. Ο ΣΟΚp για κάθε υπόχρεο παροχής εγγυήσεων ΧΧ∆ 
Καταναλωτών ∆ιασυνδεμένου ∆ικτύου υπολογίζεται βάσει των συνολικών ΧΧ∆ 
∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου κάθε υπόχρεου (ΣΧΧ∆_∆∆p), όπως αυτές 
υπολογίζονται βάσει των ιστορικών στοιχείων τιμολογήσεων ΧΧ∆ για κάθε 
περίοδο αναφοράς της παραγράφου 2, και του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων κάθε 
ημερολογιακού έτους Ν. Ειδικότερα, κάθε υπόχρεος παροχής εγγυήσεων p, 
αντιστοιχίζεται βάσει της  ΣΧΧ∆_∆∆p κάθε περιόδου αναφοράς, σε μία κλάση i 
του εγκεκριμένου Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων, βάσει της μεγαλύτερης τιμής πi 
μεταξύ των τιμών π1,…, πμ, για την οποία ισχύει πi > ΣΧΧ∆_∆∆p. Ο 
Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου για κάθε υπόχρεο παροχής εγγυήσεων p, 
μεταβάλλεται εντός κάθε κλάσης με γραμμικό τρόπο μεταξύ των τιμών ΣΟΚ-πi-

1  και ΣΟΚ-πi, και αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος της ΣΧΧ∆_∆∆p της 
περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τη σχέση: 
 

 
 
Σε περίπτωση που η υπολογιζόμενη ΣΧΧ∆_∆∆p της περιόδου αναφοράς είναι 
μεγαλύτερη της μέγιστης τιμής πμ του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων, τότε ο 

ΑΔΑ: ΩΘΜ5ΙΔΞ-Δ0Η



 

  
8 

Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου του εκάστοτε υπόχρεου παροχής 
εγγυήσεων τίθεται ίσος με . 
 
Οι Προμηθευτές Τελευταίου Καταφυγίου και Καθολικής Υπηρεσίας 
κατατάσσονται σε κλάσεις του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων, βάσει των χρεώσεων 
ΣΧΧ∆_∆∆p της συνολική τους δραστηριότητας. 
 
Σ∆p  o Συντελεστής ∆ιάρκειας για κάθε υπόχρεο παροχής 
εγγυήσεων p ορίζεται ως συνάρτηση του αριθμού των μηνών με μη μηδενικές 
χρεώσεις ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου που οι υπόχρεοι έχουν συμπληρώσει 
από τον μήνα εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ως και τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα 
υπολογισμού της εγγύησης. Η μέγιστη τιμή του Συντελεστή ∆ιάρκειας δε 
δύναται να υπερβαίνει το 1, και η συνάρτηση ορίζεται βάσει κατάλληλης τιμής 
ελάχιστου Ποσοστιαίου Συντελεστή ∆ιάρκειας (ΠΣ∆min) για όσους υπόχρεους 
έχουν ήδη συμπληρώσει 120 μήνες δραστηριότητας και προσαύξησης 
ανάλογης του αριθμού μηνών με μη μηδενικές ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου 
για τον υπόχρεο παροχής εγγυήσεων p (Μp), σύμφωνα με τη σχέση: 
 

 
 
Η τιμή ελάχιστου Ποσοστιαίου Συντελεστή ∆ιάρκειας καθορίζεται από το 
∆ιαχειριστή στο πλαίσιο του Πίνακα Ποσού Εγγυήσεων κάθε έτους. 
 
ΣΠp  ο Συντελεστής Ποινής για κάθε υπόχρεο παροχής εγγυήσεων 
p ορίζεται ως ο συντελεστής αξιολόγησης της συμπεριφοράς του υπόχρεου ως 
προς τη τήρηση της υποχρέωσης εκ μέρους του έγκαιρης καταβολής 
εγγυήσεων ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου κατά τους τελευταίους 60 μήνες. 
Ειδικότερα, ο Συντελεστής Ποινής θα είναι ίσος με τη μονάδα για τους 
υπόχρεους που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις εγγυήσεις τους κατά τους 
τελευταίους 60 μήνες, σύμφωνα με τις προθεσμίες που αναφέρονται στη 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας Μεθοδολογίας, και θα 
προσαυξάνεται βάσει σταθερού Ποσοστού Προσαύξησης Ποινής (ΠΠΠ) για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης καταβολής των αναλογούντων εγγυήσεων. Αν ένας 
υπόχρεος παροχής εγγυήσεων p κατέθεσε τμήμα της απαιτούμενης εγγύησης, 
τότε η προσαύξηση είναι ανάλογη του ποσού της μη καλυφθείσας εγγύησης.   
 
Έως τη συμπλήρωση 60 μηνών από την ισχύ της παρούσας Μεθοδολογίας , ο 
υπολογισμός για το Συντελεστή Ποινής (ΣΠp) γίνεται βάσει του αριθμού των 
ημερών που έχουν συμπληρωθεί από την ισχύ της παρούσας Μεθοδολογίας, ή 
σε περίπτωση νέου υπόχρεου παροχής εγγυήσεων, από το πρώτο μήνα 
καταλογισμού σχετικών εγγυήσεων σε αυτόν βάσει της παρούσας 
Μεθοδολογίας. 
 
Η τιμή Ποσοστού Προσαύξησης Ποινής καθορίζεται από το ∆ιαχειριστή στο 
πλαίσιο του Πίνακα Ποσού Εγγυήσεων κάθε έτους. 

5. Σε περίπτωση που η υπολογιζόμενη ΕΓΓp της περιόδου αναφοράς υπόχρεου 
παροχής εγγυήσεων p είναι μικρότερη του Ποσού Μη Καταβολής Εγγύησης, 
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όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων, ο υπόχρεος παροχής 
εγγυήσεων απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εγγυήσεων για την 
εν λόγω περίοδο αναφοράς. 

6. Σε περίπτωση που η υπολογιζόμενη ΕΓΓp της περιόδου αναφοράς υπόχρεου 
παροχής εγγυήσεων p είναι μικρότερη του Ποσού Ελάχιστης Εγγύησης και 
μεγαλύτερη του Ποσού Μη Καταβολής Εγγύησης, όπως αυτά καθορίζονται στον 
Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων, η αναλογούσα σε αυτόν εγγύηση τίθεται ίση με το 
Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης. 

Άρθρο 10 
Έκτακτη Αναθεώρηση Εγγυήσεων ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου  

1. Κάθε μήνα εκτελείται από το ∆ιαχειριστή επανυπολογισμός του ποσού 
εγγύησης βάσει των πλέον διαθέσιμων εξαμηνιαίων ιστορικών στοιχείων 
τιμολογήσεων ΧΧ∆ ∆ιασυνδεδεμένου ∆ικτύου κάθε υπόχρεου παροχής 
εγγυήσεων, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία του άρθρου 9. 

2.  Σε περίπτωση που το επανυπολογισθέν ύψος των απαιτούμενων εγγυήσεων 
υπόχρεου παροχής εγγυήσεων υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 100% το ύψος 
της καταλογισθείσας εγγύησης για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων στην 
οποία ανήκει ο μήνας επανυπολογισμού, ο υπόχρεος καλείται να παρέχει 
συμπληρωματική εγγύηση, ίση με τη διαφορά επανυπολογισθείσας και 
καταλογισθείσας εγγύησης, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
ενημέρωσης του από τον ∆ιαχειριστή, μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6. 

Άρθρο 11 
Επαλήθευση Στοιχείων 

1. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων 
καθορίστηκε ο Πίνακας Ποσών Εγγυήσεων κάθε ημερολογιακού έτους N, που 
υποβάλλει ο ∆ιαχειριστής προς έγκριση στη ΡΑΕ, είναι έγκυρα και διαθέσιμα 
στη ΡΑΕ, έπειτα από υποβολή σχετικού του αιτήματος, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος και πριν το πέρας των προθεσμιών καθορισμού αυτού, όπως 
ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας Μεθοδολογίας. 

2. Ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται επίσης να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία που 
σχετίζονται με τον υπολογισμό των απαιτούμενων εγγυήσεων είναι έγκυρα και 
άμεσα διαθέσιμα στους υπόχρεους παροχής εγγυήσεων, σε σύντομο χρόνο 
μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος λήψης τους στον ∆ιαχειριστή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 

Κλάση 

Υπόχρεου 
Συντελεστής ∆ιάρκειας 

Αριστερό άκρο κλάσης Υπόχρεου ∆εξί άκρο κλάσης Υπόχρεου 

Συντελεστής ποινής Συνολική Χρέωση 

ΧΧ∆ (€) 

Συντελεστής 

Οικονομικού 

Κινδύνου (%) 

Συνολική Χρέωση ΧΧ∆ (€) Συντελεστής 

Οικονομικού 

Κινδύνου (%) 

1η ΠΣ∆min % για Μp≥120 

 

ΠΣ∆min % + (1-Μp/120) x (1-

ΠΣ∆min%) 

 για Μp < 120 

 

 

 

 

 

0 ΣΟΚΑ, Κ1 π1 ΣΟΚ∆, Κ1 Επιβάλλεται 

προσαύξηση ΠΠ ‰ για 

κάθε ημέρα 

καθυστέρησης 

υποβολής των 

εγγυήσεων κατά τους 

τελευταίους 60 μήνες 

2η π1 ΣΟΚΑ, Κ2 π2 ΣΟΚ∆, Κ2 

3η π2 ΣΟΚΑ, Κ3 π3 ΣΟΚ∆, Κ3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

iη πi-1 ΣΟΚΑ, Κi πi ΣΟΚ∆, Κi 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

μη πμ-1 ΣΟΚΑ, Κμ πμ = max{ΣΧΧ∆_∆∆p} ΣΟΚ∆, Κμ 

Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης Υπόχρεων:   ΠΕΕ € 

Ποσό Μη Καταβολής Εγγύησης:   ΠΜΚΕ € 
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