ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕΒ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7
ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του υπό διαβούλευση Κώδικα Δημοπρασιών ΝΟΜΕ, προβλέπεται
Ελεγκτικός Μηχανισμός με τον οποίο ο ΛΑΓΗΕ ελέγχει, τόσο κατά την υποβολή των αιτήσεων
εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών, όσο και κάθε μήνα από τον μήνα
εγγραφής του Επιλέξιμου Προμηθευτή στο Μητρώο, εάν κατά την εγγραφή η Συνολική
Μηνιαία Κατανάλωση Ενέργειας και κάθε επόμενο μήνα η Μηνιαία Κατανάλωση Ενέργειας
των Παροχών των Πελατών των Κατηγοριών Α-Ε που ο κάθε Επιλέξιμος Προμηθευτής
εκπροσωπεί, αποτελούν τουλάχιστον το 60% της Συνολικής Μηνιαίας Κατανάλωσης
Ενέργειας όλων των Παροχών των Πελατών που ο κάθε Επιλέξιμος Πελάτης εκπροσωπεί.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση τίθεται καθ’υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που
παρέχεται στη ΡΑΕ και τον ΛΑΓΗΕ με την παρ. 3 του άρθρου 136 του Ν.4389/2016. Σύμφωνα
με την εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη, η ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ αναπτύσσουν και εφαρμόζουν
κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον
Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων ΗΕ, προς επίτευξη των
οριζομένων στην παρ. 2 και προς διασφάλιση τους υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά
ενέργειας.
Ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν έχει ως στόχο τον έλεγχο της τήρησης της προϋπόθεσης
που τίθεται στη διάταξη του άρθρου 136 παρ. 2 Ν. 4389/2016 ως προαπαιτούμενο για τη
συμμετοχή των βιομηχανικών καταναλωτών στις δημοπρασίες, αλλά περιορίζει τη
δυνατότητα όλων των καταναλωτών Υψηλής αλλά και Μέση Τάσης άνω των 13 GWh, να
επιλέγουν ελεύθερα προμηθευτή. Κατά συνέπεια οι καταναλωτές Υψηλής και Μέσης Τάσης
άνω των 13 GWh, θα υποχρεούνται να στραφούν σε άλλους Επιλέξιμους Προμηθευτές, τους
οποίους πιθανόν να μην επέλεγαν αν δεν ετίθετο ο συγκεκριμένος περιορισμός.
Επιπροσθέτως, οι ποσοστώσεις που εισάγει το άρθρο 7 παρ. 2 του υπό διαβούλευση Κώδικα,
τίθενται καθ’υπέρβαση της οικείας νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθότι επιφέρουν τον
αποκλεισμό επιλέξιμων προμηθευτών από τις δημοπρασίες, εφόσον αυτοί δεν πληρούν τις
επιπρόσθετες προϋποθέσεις συμμετοχής που εισάγονται με το εν λόγω άρθρο .
Προς ενίσχυση των ανωτέρω, συμπληρωματικά επισημαίνεται ότι στην παρ. 3 του άρθρου
140 του Ν.4389/2016, που απαριθμούνται, τα θέματα που ρυθμίζονται με των Κώδικα
Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων ΗΕ, δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα
ελάχιστης υποχρεωτικής μηνιαίας κατανάλωσης από συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών,
ενώ, περαιτέρω, ορίζεται ρητά (περ.ζ) ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα περιλαμβάνονται
στον κώδικα θα αφορούν στα προβλεπόμενα των παρ.2 και 3 του άρθρου 136.
Συμπερασματικά, ο περιορισμός που τίθεται με την παρ. 2 του άρθ. 7 του υπό διαβούλευση
Κώδικα αφενός μεν τίθεται καθ’υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 3 του
αρθ.136 του Ν.4389/2016, αφετέρου δε επιβάλλει ένα αδικαιολόγητο περιορισμό στους
καταναλωτές Υψηλής τάσης και του Καταναλωτές Μέσης Τάσης άνω των 13 GWh, ως προς
την δυνατότητα τους να επιλέγουν Εναλλακτικό Προμηθευτή.
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