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Τυπική μορφή Ρήτρας Αναπροσαρμογής
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Παράδειγμα Ρήτρας ΟΤΣ

Ρήτρα ΟΤΣ τιμολογίου i

Llower
Lupper

Πίστωση Χρέωση

• Οριζόντιος άξονας αποτελεί την ΤΕΑ 

[€/MWh] 

• Κάθετος άξονας επιπλέον Χρεοπίστωση 

που προκαλεί η Ρήτρα ΟΤΣ [€/MWh]. 

• Η Ρήτρα ΟΤΣ απεικονίζεται με την μπλέ

καμπύλη και για κάθε τιμή της ΤΕΑ 

αντιστοιχεί την κατάλληλή χρεοπίστωση, 

EXTRA Charge [ €/MWh ]. 

• Llower είναι η τιμή ΤΕΑ  κάτω από την οποία 

ο Προμηθευτής πιστώνει τον Καταναλωτή 

• Lupper είναι η τιμή της ΤΕΑ, η οποία όταν 

ξεπεραστεί ο Προμηθευτής χρεώνει τον 

Καταναλωτή. 

Τονίζεται πως αυτή η Χρεοπίστωση είναι επιπρόσθετη 

σε όποια άλλη Ανταγωνιστική Χρέωση (πάγιο, 

αναλογική, εκπτώσεις κλπ.)



Νέα προτεινόμενη Μεθοδολογία Τιμολογίων

• Σκοπός να γίνει η Αναλογική Χρέωση η κύρια Χρέωση των Τιμολογίων, ενισχύοντας
τη διαφάνεια, την κατανόηση των Χρεώσεων από τον Καταναλωτή, τη συγκρισιμότητα
των τιμολογίων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας.

Προτάσεις:

• Κατάργηση Παγίου

• 2 Γενικές κατηγορίες Τιμολογίων: Σταθερή χρέωση, Κυμαινόμενη χρέωση
• Ενίσχυση διαφάνειας στη Ρήτρα Αναπροσαρμογής
• Τυποποιημένο Κυμαινόμενο Τιμολόγιο: Καθορισμός ευκρινών ορίων διακύμανσης στο 

εκάστοτε τιμολόγιο μέσω ορίων Χρεοπίστωσης Ρήτρας π.χ. ±30% της Αναλογικής

• Κατάργηση Ρήτρας Αποχώρησης

• Μηνιαίος/Τριμηνιαίος έλεγχος δραστηριότητας Προμήθειας ανά κατηγορία 
καταναλωτών, για αποφυγή δυνητικών φαινομένων market squeeze



Νέα προτεινόμενη Μεθοδολογία Τιμολογίων

Πρακτικά, ο κάθε Καταναλωτής θα βλέπει:

• Αναλογική Χρέωση π.χ. 100 €/MWh (για σταθερό και κυμαινόμενο
τιμολόγιο)

• Ποσοστό διακύμανσης (%) επί της Αναλογικής Χρέωσης (για
κυμαινόμενο τιμολόγιο) π.χ. ± 20% ανά ζώνη π.χ. Νυχτερινή/ Ημερήσια

• Σε περίπτωση ωραίας μέτρησης (έξυπνοι μετρητές), σε TOU τιμολόγια, πρακτικά
έχουμε περισσότερες ζώνες (έως 24) π.χ. Baseload, Peak-load….

• Ο Προμηθευτής παίρνει το ρίσκο να προσδιορίσει την αναλογική
χρέωση και το ποσοστό διακύμανσης (εκτός των ορίων έχει κέρδος ή
ζημιά)



Νέα προτεινόμενη Μεθοδολογία Τιμολογίων
Πρακτικά, κάθε Προμηθευτής οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον 2 γενικές κατηγορίες Τιμολογίων:

• Σταθερής Χρέωσης (ανεξάρτητα των διακυμάνσεων της χονδρεμπορικής αγοράς)

• Κυμαινόμενης Χρέωσης (ενσωματώνοντας το ρίσκο των διακυμάνσεων της χονδρεμπορικής αγοράς)

o όμως η διακύμανση θα είναι εντός ευκρινών ορίων π.χ. ± 30%, ώστε ο καταναλωτής πρακτικά να μπορεί να συγκρίνει εύκολα τα

προσφερόμενα τιμολόγια και να επιλέξει είτε σταθερή χρέωση π.χ. 100 €/MWh είτε κυμαινόμενη π.χ. 80 €/MWh και ± 30%

διακύμανση [56€/MWh, 104€/MWh], ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής (διακύμανση βάσει της Τιμής Εκκαθάρισης της

Αγοράς/ΤΕΑ). Αν το κόστος προμήθειας από τη χονδρεμπορική αγορά είναι μικρότερο των 56€/MWh ή μεγαλύτερο των 104€/MWh,

τότε αυτό είναι όφελος ή κόστος για τον Προμηθευτή. Συνεπώς, η προσφορά κυμαινόμενου τιμολόγια δεν θα νοείται πλέον ως 100%

risk-free δραστηριότητα για τον Προμηθευτή.
o Σε σχέση με τη ρήτρα, ο κάθε Προμηθευτής δύναται προσδιορίσει δική του ρήτρα αναπροσαρμογής με βάση το ρίσκο του, συνδεδεμένη όμως σε προσβάσιμους δείκτες

π.χ. τιμή Χονδρεμπορικής αγοράς στη DAM, τιμή Χονδρεμπορικής αγοράς στη DAM +Balancing, τιμή EUAs, τιμή TTF, ώστε να ενσωματωθούν στο Εργαλείο σύγκρισης

Τιμών και να είναι προσβάσιμοι και υπολογίσιμοι από τους καταναλωτές

o Συνεπώς οι Προμηθευτές αναλαμβάνουν το ρίσκο της εκτίμησης της διαμόρφωσης των τιμών σε βραχυπρόθεσμο-μεσοπρόθεσμο χρονικό

διάτημα και της λήψης των αναγκαίων μέτρων περιορισμού της έκθεσής τους. Παράλληλα η ΡΑΕ, θα ελέγχει τις χρηματορροές κάθε

Προμηθευτή σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση για κάθε κατηγορία καταναλωτών, ώστε αν διαπιστώσει ότι κάποιος Προμηθευτής κάνει

dumping τιμών για market squeeze, θα δρομολογεί κυρωτικές διαδικασίες.

o Επίσης, στα πλαίσια της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 944/2019, η ΡΑΕ προτείνει να μην υπάρχει ρήτρα αποχώρησης, επιτρέποντας το

γρήγορο Switching από έναν Προμηθευτή σε Άλλο

• Η εν λόγω πρόταση είναι συμβατή και με την προοπτική της δυναμικής τιμολόγησης στο πλαίσιο της μετάβασης στους έξυπνους 

μετρητές, επιτρέποντας (Time Of Use -TOU) την ωριαία (ή πολλών ζωνών -peak/off-peak) τιμολόγηση, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής 

στην αγορά (demand response), όπου ο καταναλωτής θα έχει όφελος αν είναι dispatchable από τον Εκπρόσωπο Φορτίου ή τον Φορέα 

Σωρευτική Εκπροσώπηση Ζήτησης, όπως επιτάσσει το ενωσιακό πλαίσιο (προτεραιότητα στη ζήτηση/συμμετοχή 



Δράσεις για Υλοποίηση
• Μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας (Κώδικας Προμήθειας) στην Αρχή, κατόπιν τροποποίησης της διάταξης της παρ. 1 του

άρθρου 138 του ν. 4001/2011

• Επανεξέταση της Απόφασης ΡΑΕ 409/2020 «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο

ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων XT.» (με βάση άρθρο 22.4)

• Κατάργηση της χρέωσης παγίου

• Απαλοιφή της δυνατότητας υιοθέτησης «ισοδυνάμων μέτρων».

• Σκοπιμότητα πρόβλεψης της υποχρέωσης των προμηθευτών να παρέχουν -πέραν του σταθερού τιμολογίου- ενός κυμαινόμενου

τιμολογίου με ευκρινή όρια διακύμανσης της Χρέωσης Προμήθειας π.χ. έως ±30%

• Ενίσχυση της διαφάνειας των Ρητρών Αναπροσαρμογής (παράθεση ενδεικτικών παραδειγμάτων, καθορισμός ορίων περιοχής

ασφαλείας)

• Ταυτόχρονα με την έκδοση της (ερμηνευτικού χαρακτήρα) Απόφασης ΡΑΕ, υποβολής Γνώμης στον ΥΠΕΝ για τροποποίηση του ΚΠΗΕ

• Δυνατότητα επιλογής περισσότερων δεικτών, ώστε ο κάθε Προμηθευτής δύναται προσδιορίσει δική του ρήτρα αναπροσαρμογής

με βάση το ρίσκο του π.χ. τιμή Χονδρεμπορικής αγοράς στη DAM, τιμή Χονδρεμπορικής αγοράς στη DAM + Balancing, τιμή EUAs,

τιμή TTF, ώστε να ενσωματωθούν στο Εργαλείο σύγκρισης Τιμών και να είναι προσβάσιμοι και υπολογίσιμοι από τους καταναλωτές

• Ρήτρες πρόωρης αποχώρησης (τροποποίηση Κώδικα Προμήθειας) – Οδηγία 944, Άρθρο 12 για οικιακούς πελάτες και ΜΜΕ

• Δυνητική Επιβολή κυρώσεων σε Προμηθευτές – Ζητήματα μη προσήκουσας ειδοποίησης 60 ημέρες πριν τη μεταβολή τιμολόγησης / μη

τήρησης της υποχρέωσης σταθερής χρέωσης για 6 μήνες / ελλιπούς προσυμβατικής ενημέρωσης


