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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 725/2021 

 
 Έγκριση Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων για την Περίοδο Κάλυψης 

Εγγυήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και 
την 31η Μαρτίου 2022 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. YA 

YΠEN/ΔHE/71867/1033/27.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3635) και την Απόφαση 
ΡΑΕ 534/2021 (ΦΕΚ Β’ 3292) 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις 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 τα άρθρα 55, 127, 128 και 140 
αυτού. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α΄ 
79/09.04.2012) σχετικά με τη «Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων 
- Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 200/22.12.2017) σχετικά με την 
υποκατάσταση διαχείρισης ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ και ιδίως τις παρ. 1 και 7. 

4. Την Υπουργική Απόφαση YΠEN/ΔHE/71867/1033 (ΦΕΚ B’ 3635/06.08.2021) με θέμα 
«Παροχή εγγυήσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενους 
Πελάτες προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.» (εφεξής η «ΥΑ»). 

5. Τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (ΦΕΚ Β’78/20.01.2017), όπως ισχύει και ιδίως το 
άρθρο 135. 

6. Την υπ’ αριθ. 1413/14.11.2011 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Μεθοδολογία υπολογισμού 
Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το 
Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών» (ΦΕΚ Β’2839/15.12.2011). 
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7. Την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/02.02.2010 Απόφαση ΥΠΕΚΑ με θέμα 
«Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το Δίκτυο 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών» (ΦΕΚ Β’168/22.02.2010). 

8. Την υπ’ αριθ. 534/2021 απόφαση ΡΑΕ με την οποία θεσπίσθηκε Μεθοδολογία 
Υπολογισμού Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) Καταναλωτών στο 
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ΕΔΔΗΕ (ΦΕΚ Β’3292/26.07.2021). 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-309581/15.09.2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
(AP./HM./ΓρΔ/18482/14.09.2021) με θέμα «Έγκριση Πινάκων Ποσών Εγγύησης ΧΧΔ και 
ΥΚΩ ΔΣ». 

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-309931/22.09.2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα 
«Πίνακας Εγγυήσεων ΔΕΔΔΗΕ (2η περίοδος κάλυψης)». 

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

 

Σκέφθηκε ως εξής: 

I. Νομικό Πλαίσιο  

Ι.α. Αναφορικά με τις Εγγυήσεις για τις χρεώσεις ΥΚΩ 

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρο 55 του ν. 4001/2011: 

«8. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής 
και Λειτουργός στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και οι Διαχειριστές Συστημάτων 
και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου τηρούν ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα, ο ειδικός λογαριασμός που τηρεί η 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποδιαιρείται στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά του 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό ΥΚΩ χρεώνονται ως εκροές τα ανταλλάγματα που 
παρέχονται στους υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και πιστώνονται ως 
εισροές: α) τα έσοδα από τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες 
συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται 
από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, β) τυχόν άλλα έσοδα 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Οι χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους 
Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή τους Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής 
Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της είσπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες 
τους. 

Ο μηχανισμός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης του οφειλόμενου 
ανταλλάγματος, καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού 
αυτού και τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών, καθορίζονται στους οικείους Κώδικες 
Διαχείρισης […]». 

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 7 του άρθρου 57 (Υποκατάσταση διαχείρισης ειδικού 
λογαριασμού ΥΚΩ) του ν.4508/2017:  

«1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται από 1.1.2018 αυτοδικαίως και ανεξαρτήτως του 
χρόνου γενέσεώς τους σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της 
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ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ της παρ. 8 
του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 και καθίσταται από την ημερομηνία αυτή μοναδικός 
διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια. […] 

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. 
καθορίζονται το είδος, το ύψος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης 
εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους 
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η μεθοδολογία καθορισμού 
του ύψους και της αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό 
θέμα, ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η άσκηση της αρμοδιότητάς της, σε περίπτωση μη απόδοσης από 
τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες 
των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Προς τον σκοπό αυτόν, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός μηνός από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, η 
γνώμη της Ρ.Α.Ε. παρέχεται εντός μηνός από την υποβολή σχετικού αιτήματος του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδίδεται εντός μηνός από την υποβολή της σχετικής γνώμης της Ρ.Α.Ε. Σε 
περίπτωση που η ανωτέρω γνώμη της Ρ.Α.Ε. δεν παρασχεθεί εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί». 

Επειδή, με την ΥΑ καθορίστηκε το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης 
ισοδύναμης εξασφάλισης, από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους 
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ. Α.Ε., η μεθοδολογία καθορισμού του 
ύψους και της αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, ώστε να 
διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε 
περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους 
Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) του 
Διασυνδεδεμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 «Πρώτη Εφαρμογή» της ΥΑ: «Ειδικά για 
την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων από 1ης Οκτωβρίου 
2021 έως και 31η Μαρτίου 2022, ο αρμόδιος Διαχειριστής οφείλει να αποστείλει προς έγκριση 
στη ΡΑΕ τον Πίνακα Ποσών Εγγύησης εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Η 
ΡΑΕ εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα το αργότερο έως 31 Αυγούστου 2021 και εν συνεχεία 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 4 και 9 της παρούσας». 

Ι.β. Αναφορικά με τις Εγγυήσεις Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, 
προβλέπονται σχετικά με την καταβολή χρεώσεων καταναλωτών για τη χρήση του Δικτύου 
τα ακόλουθα: 

«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. 

3. Οι Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου βεβαιώνονται και εισπράττονται από τον Διαχειριστή του 
Δικτύου. Οι πληρωμές διενεργούνται ανεξαρτήτως ενστάσεων ή υπαγωγής σε δικαστική ή 
εξώδικη διαδικασία επίλυσης διαφορών. 
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4. Κάθε Εκπρόσωπος Μετρητών Φορτίου είναι υπόχρεος για την καταβολή εγγυήσεων ή 
προκαταβολής 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. […]» 

Επειδή με την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 
Β’168/22.2.2010) καθορίσθηκε η καταβολή ποσών από τον Διαχειριστή Δικτύου του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στον Διαχειριστή Δικτύου ΕΔΔΗΕ, ως χρέωση χρήσης του 
Δικτύου Μέσης Τάσης ΕΔΔΗΕ που τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
και προσδιορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού τους. Με την υπ’ αριθ. 1413/14.11.2011 απόφαση 
ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2839/15.12.11) τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού των ανωτέρω ποσών. 

Επειδή με την υπ’ αριθ. 534/2021 απόφαση ΡΑΕ θεσπίσθηκε Μεθοδολογία Υπολογισμού 
Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) Καταναλωτών στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο 
ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 135 του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα με αυτοτελή απόφαση ΡΑΕ, δεδομένου ότι το Εγχειρίδιο 
Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου δεν είχε εκδοθεί (εφεξής «Μεθοδολογία Εγγυήσεων ΧΧΔ»). Με 
τη μεθοδολογία αυτή προσδιορίστηκαν ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού του ύψους 
των εγγυήσεων ΧΧΔ Καταναλωτών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, καθώς και η διαδικασία 
κατάθεσης των εγγυήσεων ΧΧΔ από τους υπόχρεους καταβολής ανταλλάγματος για τη 
χρήση του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 της Μεθοδολογίας Εγγυήσεων 
ΧΧΔ, για τον υπολογισμό του ύψους των εγγυήσεων για μία Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων 
απαιτείται να καθοριστούν με απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης Διαχειριστή Δικτύου, 
παράμετροι του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων, ήτοι Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης (άρθρο 5), 
Ποσό Μη Καταβολής Εγγύησης (άρθρο 6), κλάσεις ταξινόμησης υπόχρεων παροχής 
εγγυήσεων ΧΧΔ και αντίστοιχοι Συντελεστές Οικονομικού Κινδύνου (άρθρο 7) και λοιπές 
παράμετροι για τον υπολογισμό του ύψους των εγγυήσεων (άρθρο 9). 

ΙΙ. Επί της εισήγησης της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» αναφορικά με τους Πίνακες Ποσών 
Εγγυήσεων χρεώσεων ΥΚΩ  

Επειδή, σε εφαρμογή του άρθρου 13 της ΥΑ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απέστειλε στη ΡΑΕ την 
εισήγησή της (σχετ. 9), σύμφωνα με την οποία ο προτεινόμενος Πίνακας Ποσών Εγγύησης ΥΚΩ 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων από 01.10.2021 έως 
31.03.2022 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΚΩ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Κλάση 
Υπόχρεου 

Συντελεστής 
Διάρκειας 

Αριστερό Άκρο Κλάσης 
Υπόχρεου 

Δεξιό Άκρο Κλάσης 
Υπόχρεου 

Συντελεστής 
Ποινής Συνολική 

Χρέωση 
(€) 

Συντελεστής 
Οικονομικού 

Κινδύνου 
(%) 

Συνολική 
Χρέωση 

(€) 

Συντελεστής 
Οικονομικού 
Κινδύνου (%) 

1η ΠΣΔmin % 
για Μp≥60 

0 100 250.000 95 Επιβάλλεται 
προσαύξηση  2η 250.000 95 2.500.000 70 
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3η  
 

ΠΣΔmin% + 
(1-Μp/60) x 

(1-ΠΣΔmin%) 
για Μp<60 

2.500.000 70 5.000.000 60 ΠΠ% = 0,1% (1 
τοις χιλίοις) για 

κάθε ημέρα 
καθυστέρησης 
υποβολής των 

εγγυήσεων κατά 
τους τελευταίους 

60 μήνες. 

4η 5.000.000 60 143.046.000 50 

 
  
  
  
  

Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης (ΠΕΕ) 50.000,00 € 

Ποσό Μη Καταβολής Εγγύησης (ΠΜΚΕ) 25.000,00 € 

Ελάχιστο Ποσό Συντελεστή Διάρκειας (ΠΣΔmin) 70% 

ΝΜ (Μήνες) 2,5 

Χ (Μήνες) - 

ΠΠΠ (%) 0,1 

 

Επειδή, στην εισήγησή της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμπεριέλαβε στοιχεία τιμολογήσεων χρεώσεων 
ΥΚΩ για την περίοδο Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2020, βάσει των οποίων καθορίστηκαν οι 
κλάσεις τις οποίες εισηγείται για την κατάταξη των υπόχρεων σε σχέση με τον Συντελεστή 
Οικονομικού Κινδύνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ καθώς και 
ενδεικτική κατάταξη των υπόχρεων στις κλάσεις αυτές. 

Επειδή, δεδομένου ότι οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες δεν υπόκεινται σε μηνιαία 
τιμολόγηση χρεώσεων ΥΚΩ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε τον υπολογισμό του Συντελεστή 
Διάρκειας για τους πελάτες αυτούς ως συνάρτηση του αριθμού των μηνών μεταξύ της 
πρώτης τιμολόγησης αυτών και του προηγούμενου μήνα από τον μήνα υπολογισμού της 
εγγύησης. Επειδή, σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσκόμισε στη 
ΡΑΕ συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό των ποσών εγγυήσεων που 
προκύπτουν ανά εταιρεία για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων 01.10.2021-31.03.2022, καθώς 
και τις εκτιμήσεις συναλλαγών στις οποίες βασίστηκαν οι υπολογισμοί αυτοί (σχετ. 10). 
Συγκεκριμένα προσκομίστηκαν τα στοιχεία τιμολογήσεων για χρεώσεις ΥΚΩ για την 
περίοδο Φεβρουάριος – Ιούλιος 2021 ανά υπόχρεο. Επίσης, παρατέθηκε και ο πίνακας 
εκτιμήσεων των ποσών εγγυήσεων ανά υπόχρεο για την πρώτη εφαρμογή, ο οποίος 
συμπληρώθηκε επί τη βάσει του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων, με την επιπλέον παραδοχή 
Συντελεστή Ποινής ίσου με τη μονάδα (ΣΠρ=1) για όλους τους υπόχρεους, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει ιστορικότητα κατάθεσης εγγυήσεων. 

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σχετ. 9), 
αξιολογεί ως εύλογες τις προτεινόμενες τιμές του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων ΥΚΩ, οι οποίες 
διασφαλίζουν επαρκώς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έναντι του κινδύνου των συναλλαγών χωρίς να 
επιβαρύνουν υπέρμετρα τους υπόχρεους καταβολής των εγγυήσεων αυτών, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη και επιπλέον ταυτόχρονη εφαρμογή 
των προβλέψεων του κανονιστικού πλαισίου για την κατάθεση εγγυήσεων από υπόχρεους 
καταβολής όχι μόνο για τις ΥΚΩ, αλλά και για τις ΧΧΔ. 

Επειδή, η ΡΑΕ περαιτέρω προέβη σε διόρθωση του Συντελεστή Ποινής στον Πίνακα Ποσών 
Εγγυήσεων για τις χρεώσεις ΥΚΩ ως εξής: «Επιβάλλεται προσαύξηση ΠΠ% =0,1% (1 τοις 
χιλίοις) για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των εγγυήσεων κατά τους τελευταίους 30 
μήνες» ώστε να τελεί σε συμμόρφωση με την ΥΑ. 
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IΙI. Επί της εισήγησης της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» αναφορικά με τους Πίνακες Ποσών 
Εγγυήσεων χρεώσεων ΧΧΔ 

Επειδή, σε εφαρμογή του άρθρου 7 της Μεθοδολογίας Εγγυήσεων ΧΧΔ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
απέστειλε στη ΡΑΕ εισήγηση (σχετικό 9) σύμφωνα με την οποία ο προτεινόμενος Πίνακας 
Ποσών Εγγυήσεων ΧΧΔ Διασυνδεδεμένου Δικτύου για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων από 
01.10.2021 έως 31.03.2022 διαμορφώνεται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΧΧΔ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Κλάση 
Υπόχρεου 

Συντελεστής 
Διάρκειας 

Αριστερό Άκρο Κλάσης 
Υπόχρεου 

Δεξιό Άκρο Κλάσης 
Υπόχρεου 

Συντελεστής 
Ποινής Συνολική 

Χρέωση 
(€) 

Συντελεστής 
Οικονομικού 

Κινδύνου 
(%) 

Συνολική 
Χρέωση 

(€) 

Συντελεστής 
Οικονομικού 
Κινδύνου (%) 

1η 

ΠΣΔmin % 
για Μp≥120 

 
ΠΣΔmin% + 

(1-Μp/120) x 
(1-ΠΣΔmin%) 
για Μp<120 

0 100 500.000 95 Επιβάλλεται 
προσαύξηση  

ΠΠΠ% = 0,1% (1 
τοις χιλίοις) για 

κάθε ημέρα 
καθυστέρησης 
υποβολής των 

εγγυήσεων κατά 
τους τελευταίους 

60 μήνες. 

2η 500.000 95 5.000.000 70 

3η 5.000.000 70 10.000.000 60 

4η 10.000.000 60 273.266.000 50 

  

Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης (ΠΕΕ) 50.000,00 € 

Ποσό Μη Καταβολής Εγγύησης (ΠΜΚΕ) 25.000,00 € 

Ελάχιστο Ποσό Συντελεστή Διάρκειας (ΠΣΔmin) 70% 

ΝΜ (Μήνες) 2,5 

Χ (Μήνες) - 

ΠΠΠ (%) 0,1 

Επειδή, στην εισήγησή της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμπεριέλαβε στοιχεία τιμολογήσεων χρεώσεων 
ΧΧΔ για την περίοδο Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2020, βάσει των οποίων καθορίστηκαν οι 
κλάσεις τις οποίες εισηγείται για την κατάταξη των υπόχρεων σε σχέση με τον Συντελεστή 
Οικονομικού Κινδύνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ και στο άρθρο 7 
της Μεθοδολογίας Εγγυήσεων ΧΧΔ (Απόφαση ΡΑΕ 534/2021), καθώς και ενδεικτική 
κατάταξη των υπόχρεων στις κλάσεις αυτές.  

Επειδή, σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσκόμισε στη ΡΑΕ 
συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό των ποσών εγγυήσεων που προκύπτουν 
ανά εταιρεία για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων 01.10.2021-31.03.2022, καθώς και τις 
εκτιμήσεις συναλλαγών στις οποίες βασίστηκαν οι υπολογισμοί αυτοί (σχετ. 10). Συγκεκριμένα 
προσκομίστηκαν τα στοιχεία τιμολογήσεων για χρεώσεις ΧΧΔ για την περίοδο Φεβρουάριος 
– Ιούλιος 2021 ανά υπόχρεο, καθώς και οι αντίστοιχες κλάσεις των υπόχρεων που ορίστηκαν 
σε εφαρμογή του άρθρου 7 της Μεθοδολογίας Εγγυήσεων ΧΧΔ. Επίσης, παρατέθηκε και ο 
πίνακας εκτιμήσεων των ποσών εγγυήσεων ανά υπόχρεο για την πρώτη εφαρμογή, ο οποίος 
συμπληρώθηκε επί τη βάσει του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων, με την επιπλέον παραδοχή 
Συντελεστή Ποινής ίσου με τη μονάδα (ΣΠρ=1) για όλους τους υπόχρεους, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει ιστορικότητα κατάθεσης εγγυήσεων. 
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Επειδή, για τον καθορισμό των εγγυήσεων ΧΧΔ που οφείλει ο Διαχειριστής Δικτύου του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε τον υπολογισμό του Συντελεστή 
Διάρκειας βάσει του χρόνου έκδοσης της υπ’ αριθ. 1413/14.11.2011 απόφασης ΡΑΕ σχετικά 
με τη μεθοδολογία υπολογισμού Χρεώσεων Χρήσης του Δικτύου Μέσης Τάσης ΕΔΔΗΕ που 
τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Ωστόσο, η υποχρέωση για την 
καταβολή ανταλλάγματος από τον Διαχειριστή Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
για τη χρήση του Δικτύου ΕΔΔΗΕ Μέσης Τάσης που τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς 
Αερολιμένα είχε εισαχθεί ήδη δυνάμει της υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/ 
οικ.1896/02.02.2010 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β’168/22.02.2010). Για το λόγο αυτό, 
κρίνεται ορθό ο Συντελεστής Διάρκειας για τον υπολογισμό των εγγυήσεων ΧΧΔ του 
Διαχειριστή Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών να καθορισθεί βάσει της 
ημερομηνίας δημοσίευσης της ανωτέρω Απόφασης ΥΠΕΚΑ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σχετ. 9), 
αξιολογεί ως εύλογες τις προτεινόμενες τιμές του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων ΧΧΔ, οι οποίες 
διασφαλίζουν επαρκώς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έναντι του κινδύνου των συναλλαγών χωρίς να 
επιβαρύνουν υπέρμετρα τους υπόχρεους καταβολής των εγγυήσεων αυτών, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη και επιπλέον ταυτόχρονη εφαρμογή 
των προβλέψεων του κανονιστικού πλαισίου για την κατάθεση εγγυήσεων από υπόχρεους, 
όχι μόνο για τις ΧΧΔ, αλλά και για τις ΥΚΩ. 

Αποφασίζει : 

1) Στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της YA YNEN/AHE/71867/1033 
(ΦΕΚ B’ 3635/06.08.2021): 

1) Τον καθορισμό των 
παραμέτρων του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων χρεώσεων ΥΚΩ Διασυνδεδεμένου 
Δικτύου, για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων από 01.10.2021 έως 31.03.2022, ως 
ακολούθως:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΚΩ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Κλάση 
Υπόχρεου 

Συντελεστής 
Διάρκειας 

Αριστερό Άκρο Κλάσης 
Υπόχρεου 

Δεξιό Άκρο Κλάσης 
Υπόχρεου 

Συντελεστής 
Ποινής 

Συνολική 
Χρέωση 

(€) 

Συντελεστής 
Οικονομικού 

Κινδύνου 
(%) 

Συνολική 
Χρέωση 

(€) 

Συντελεστής 
Οικονομικού 
Κινδύνου (%) 

1η 

ΠΣΔmin % 
για Μp≥60 

 
 

ΠΣΔmin% + 
(1-Μp/60) x 

(1-ΠΣΔmin%) 
για Μp<60 

0 100 250.000 95 Επιβάλλεται 
προσαύξηση  

ΠΠ% =0,1% (1 
τοις χιλίοις) για 

κάθε ημέρα 
καθυστέρησης 
υποβολής των 

εγγυήσεων κατά 
τους τελευταίους 

30 μήνες 

2η 250.000 95 2.500.000 70 

3η 2.500.000 70 5.000.000 60 

4η 5.000.000 60 143.046.000 50 
         
 

        
 

        
 

        

Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης (ΠΕΕ) 50.000,00 € 

Ποσό Μη Καταβολής Εγγύησης (ΠΜΚΕ) 25.000,00 € 

Ελάχιστο Ποσό Συντελεστή Διάρκειας (ΠΣΔmin) 70% 
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ΝΜ (Μήνες) 2,5 

Χ (Μήνες) -  

ΠΠΠ (%) 0,1 

2) Τον υπολογισμό του 
Συντελεστή Διάρκειας για κάθε Αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη υπόχρεο καταβολής 
εγγυήσεων ΥΚΩ Διασυνδεδεμένου Δικτύου, ως συνάρτηση του αριθμού των μηνών 
μεταξύ της πρώτης τιμολόγησης αυτού και του προηγούμενου μήνα από τον μήνα 
υπολογισμού της εγγύησης.  

2) Στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού 
Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (Απόφαση ΡΑΕ 534/2021, ΦΕΚ 
Β’3292/26.07.2021),  
1) Τον καθορισμό των 

παραμέτρων του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεων ΧΧΔ, για την Περίοδο Κάλυψης 
Εγγυήσεων από 01.10.2021 έως 31.03.2022, ως ακολούθως:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΧΧΔ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Κλάση 
Υπόχρεου 

Συντελεστής 
Διάρκειας 

Αριστερό Άκρο Κλάσης 
Υπόχρεου 

Δεξιό Άκρο Κλάσης 
Υπόχρεου 

Συντελεστής 
Ποινής Συνολική 

Χρέωση 
(€) 

Συντελεστής 
Οικονομικού 

Κινδύνου 
(%) 

Συνολική 
Χρέωση 

(€) 

Συντελεστής 
Οικονομικού 
Κινδύνου (%) 

1η 

ΠΣΔmin % 
για Μp≥120 

 
ΠΣΔmin% + 

(1-Μp/120) x 
(1-ΠΣΔmin%) 
για Μp<120 

0 100 500.000 95 Επιβάλλεται 
προσαύξηση  

ΠΠΠ% = 0,1% (1 
τοις χιλίοις) για 

κάθε ημέρα 
καθυστέρησης 
υποβολής των 

εγγυήσεων κατά 
τους τελευταίους 

60 μήνες 

2η 500.000 95 5.000.000 70 

3η 5.000.000 70 10.000.000 60 

4η 10.000.000 60 273.266.000 50 

  

Ποσό Ελάχιστης Εγγύησης (ΠΕΕ) 50.000,00 € 

Ποσό Μη Καταβολής Εγγύησης (ΠΜΚΕ) 25.000,00 € 

Ελάχιστο Ποσό Συντελεστή Διάρκειας (ΠΣΔmin) 70% 

ΝΜ (Μήνες) 2,5 

Χ (Μήνες) - 

ΠΠΠ (%) 0,1 

2) Για τον υπολογισμό των 
εγγυήσεων ΧΧΔ που οφείλει ο Διαχειριστής Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών, ως ημερομηνία έναρξης της χρονικής περιόδου με μη μηδενικές χρεώσεις 
χρήσης δικτύου στο πλαίσιο υπολογισμού του Συντελεστή Διάρκειας (ΣΔρ), 
θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης ΥΠΕΚΑ υπ΄αριθ. 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/2565/οικ.1896/2.2.2010 (ΦΕΚ Β’168/22.2.2010) στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, δηλαδή η 22α Φεβρουαρίου 2010. 
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3) Η παρούσα Απόφαση 
κοινοποιείται στην εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 
Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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