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Θέμα: Tρόπος και διαδικασία παροχής εγγυήσεων των Προμηθευτών και
αυτοπρομηθευόμενων Πελατών προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193)

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Την 14.7.2020 η ΡΑΕ έθεσε σε διαβούλευση τις προτάσεις των ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ και το εν
θέματι κρίσιμο ζήτημα. Η ανάγκη για έκδοση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την
υποχρέωση των Προμηθευτών να καταβάλουν εγγυήσεις υπέρ των ΔΑΠΕΕΠ και ΔΕΔΔΗΕ για τη
διασφάλιση της υποχρέωσής τους σχετικά με την απόδοση των χρεώσεων που τους αναλογούν,
είναι επείγουσα.
Όμως η μεθοδολογία που προτείνουν οι Διαχειριστές πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά
προκειμένου και αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Ειδικότερα, η μεθοδολογία αυτή πρέπει:
•

να καλύπτει πλήρως τις σχετικές υποχρεώσεις των Προμηθευτών,

•

να λαμβάνει υπόψη της στον Συντελεστή Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου την προγενέστερη
συναλλακτική συμπεριφορά του κάθε Προμηθευτή και να επιβαρύνει μέσω του
Συντελεστή Ποινής το ύψος των υπολογιζόμενων εγγυήσεων, ειδικά σε περιπτώσεις
Προμηθευτών που συστηματικά καθυστερούν την απόδοση πόρων στον ΕΛΑΠΕ.
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•

να περιλάβει μηχανισμό κατανομής μεταξύ των Προμηθευτών των εκάστοτε τυχόν
ληξιπρόθεσμων ποσών από πλευράς κάποιου εξ’ αυτών τα οποία κρίνεται ότι δεν μπορεί
να εισπραχθούν

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο μηχανισμός διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζει
ο κάθε Διαχειριστής θα πρέπει:
•

να προβλέπει κατ’ ελάχιστον μηνιαία διαδικασία υπολογισμού,

•

να θέτει συγκεκριμένο αριθμό ημερών μέσα στις οποίες ο υπόχρεος θα πρέπει να
συμπληρώνει το ποσό της απαιτούμενης εγγύησης που ζητά ο Διαχειριστής,

•

να προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Αρχή Σας και

•

να επιβάλει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και τη λήψη μέτρων από τους
Διαχειριστές. Σε αντίθετη περίπτωση η Αρχή Σας θα πρέπει αντίστοιχα να προβλέπει
επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς τους Διαχειριστές για τη διασφάλιση των
χρηματοροών της αγοράς.

Καταληκτικά υπογραμμίζουμε ότι προσδοκούμε ότι η ΡΑΕ θα γνωμοδοτήσει άμεσα,
προκειμένου η Πολιτεία να θεσπίσει την προβλεπόμενη εκ του νόμου υπουργική απόφαση για
τις εγγυήσεις από τους Προμηθευτές. Η απουσία εγγυήσεων επιτρέπει καθυστερήσεις σε
πληρωμές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση επενδύσεων που θα οδηγήσουν στην
επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ
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