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Αθήνα, 15.09.2021 

Αρ. Πρωτ. EL/SON 10731 

 

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την εξέταση των αναγκαίων νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων προκειμένου για την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου προς την 
Οδηγία 2019/944, σε ό,τι ειδικότερα αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών: Ζητήματα 
επαρκούς ενημέρωσης των καταναλωτών, διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, 
ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  
 
Με την παρούσα επιστολή η εταιρεία μας παρουσιάζει αναλυτικά τις θέσεις της στις προτάσεις που 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση (ΔΔ) η Αρχή. Συγκεκριμένα: 

I. Δωρεάν λήψη του λογαριασμού 

Θεωρούμε εύλογο μέτρο τη δυνατότητα του πελάτη να λαμβάνει το λογαριασμό χωρίς κόστος καθώς 
και να προσφέρεται η δυνατότητα αποστολής με ηλεκτρονικά μέσα. Σε αυτά τα πλαίσια, είναι λογική η 
παροχή κινήτρων για λήψη του λογαριασμού αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (e-bill). Ωστόσο, τα 
κίνητρα θα πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένα από τις βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες και να 
αφορούν είτε ειδική έκπτωση στο λογαριασμό η οποία θα αναφέρεται διακριτά είτε εκπτώσεις/δωρεάν 
παροχές σε συγκεκριμένη υπηρεσία. Παροχή έκπτωσης στο βασικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας θα 
πρέπει να αποκλείεται καθώς θα ισοδυναμούσε με κύρωση (“malus”) σε πελάτες που έχουν επιλέξει 
έγχαρτο λογαριασμό. 

II. Ρήτρες πρόωρης αποχώρησης  

Πρέπει να τονιστεί αρχικά ότι οι ρήτρες πρόωρης αποχώρησης (“early termination fees”) διαφέρουν 
ουσιαστικά από τυχόν κόστη/επιβαρύνσεις αλλαγής προμηθευτή (“switching costs”). Η εταιρεία μας 
πιστεύει ότι ρήτρες εξαναγκαστικής πιστότητας οι οποίες αποσκοπούν αποκλειστικά στον περιορισμό 
του πελάτη θα πρέπει να εξαλειφθούν, διότι «επιβαρύνουν τον/την καταναλωτή με χρεώσεις άνευ 
εύλογης αιτίας», όπως αναφέρεται στο υπό διαβούλευση κείμενο.  
 
Όσον αφορά τις ρήτρες προϊόντων σταθερής τιμής, κρίνονται εύλογες και μάλιστα απαραίτητες για τον 
επιμερισμό συγκεκριμένου τύπου κόστους που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές λόγω του σταθερού 
χαρακτήρα του συμβολαίου. Οι συγκεκριμένες ρήτρες αφορούν ποσότητες ενέργειες που δεσμεύονται 
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για τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή τιμή στο σύνολο της διάρκειας του 
συμβολαίου. Αφορούν αντισταθμισμένες (hedged) σταθερές τιμές ενέργειας και PPAs για τα οποία οι 
προμηθευτές δεσμεύονται, επιβαρύνονται και συνεπώς δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση 
πρόωρης αποχώρησης. Το εύλογο του συγκεκριμένου ζητήματος υπογραμμίζεται τόσο στο Ενωσιακό 
πλαίσιο όσο και στο υπό διαβούλευση κείμενο, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της 
ύπαρξης (αναλογικής) ρήτρας σε προϊόντα σταθερής τιμής. 
 
Η πρόταση της Αρχής ωστόσο δεν καλύπτει την περίπτωση όπου οι ρήτρες αφορούν πρόσθετη παροχή 
προς τον πελάτη συγκεκριμένου προνομίου (όπως δώρο, παροχή, έκπτωση). Οι συγκεκριμένες ρήτρες 
επιτρέπουν στους προμηθευτές τη δημιουργία ελκυστικότερων προϊόντων για τους καταναλωτές, την 
αύξηση των επιλογών και τελικά τη βελτίωση της ευημερίας, στοιχεία που αποτελούν και 
προτεραιότητες της Αρχής. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ρήτρες πρόσθετων παροχών αποτελούν εξασφάλιση 
μελλοντικής ανάκτησης του κόστους των προμηθευτών και όχι «τέλος σχετιζόμενο με την αλλαγή 
προμηθευτή». Η αναγκαιότητά τους υπογραμμίζεται από τον European Consumer Organisation BEUC 
όπου και υπογραμμίζεται ότι “early termination fees for a fixed term contract should be linked to an 
advantage that was given to the consumer (a discount, a promotion on the energy price)”. Ενδεχόμενη 
κατάργηση των ρητρών θα οδηγήσει στην απόσυρση των συγκεκριμένων παροχών, καθώς οι 
προμηθευτές θα αδυνατούν να τις αποσβέσουν σταδιακά μέσω της παραμονής των πελατών στο 
σύνολο της σύμβασης.  
 
Στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει η Αρχή, οι θέσεις της Elpedison είναι οι κάτωθι: 
 
- Μη επιτρεπτό ρήτρας πρόωρης αποχώρησης: Συμφωνούμε ότι η επιβολή ρήτρας δεν πρέπει να 
συνδέεται με την ελεύθερη αλλαγή προμηθευτή και συνεπώς δε θα πρέπει να επιτρέπονται ρήτρες 
εξαναγκαστικής πιστότητας. Αντίθετα, η ρήτρα πρέπει να συνδέεται με το κόστος που επιφέρει στον 
προμηθευτή είτε αυτό αφορά συμβόλαια εγγυημένης σταθερής τιμής είτε συμβόλαια κυμαινόμενης 
τιμής που όμως περιλαμβάνουν πρόσθετες παροχές. Η προσυμβατική ενημέρωση των πελατών θα 
πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της διακριτής αποδοχής ειδικών όρων που θα απαιτούν πρόσθετη 
έγκριση-υπογραφή του πελάτη και θα αντανακλούν αποκλειστικά την πρόσθετη παροχή. 
 
- Αντικειμενικός υπολογισμός ρήτρας: Τα σχετικά κόστη δε δύνανται να συγκριθούν καθώς 
διαφέρουν σημαντικά και ουσιωδώς ανάλογα με την εκάστοτε στρατηγική που ακολουθείται. Η 
διασφάλιση σταθερής τιμής γίνεται με διάφορα μέσα γεγονός που καθορίζει το αναλαμβανόμενο 
ρίσκο/κόστος. Συνεπώς, το σχετικό κόστος θα πρέπει να υπολογίζεται κατά περίπτωση από τον 
προμηθευτή, ώστε να καθορίζονται εύλογες ρήτρες αποχώρησης και ανάλογοι τρόποι αποπληρωμής. 
 
- Μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους από τη ΡΑΕ: Ο ad hoc υπολογισμός τους κόστους 
δύναται να καλύψει ορθότερα το εύρος των προσφερόμενων προγραμμάτων, διασφαλίζοντας την 
πληθώρα επιλογών για τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας θεωρεί την προσέγγιση 
αυτή καλύτερη έναντι τυποποιημένης μεθοδολογίας, η εφαρμογή της οποίας οδηγεί έμμεσα σε 
ρύθμιση τιμολογίων.  

III. Αρχή της διαφάνειας (προσυμβατική ενημέρωση και διαμόρφωση χρεώσεων) 

Αναφορικά με τα προϊόντα κυμαινόμενου τιμολογίου η Εταιρεία μας διαφωνεί με την άποψη της Αρχής 
για επιβολή συγκεκριμένου ορίου «το οποίο θα εκθέτει τους καταναλωτές μέχρι έναν ορισμένο βαθμό, 
εκ των προτέρων γνωστό, στους κινδύνους της αγοράς». Πιστεύουμε ότι η τιμολογιακή πολιτική είναι 



 

 

                                                                                                          

επιχειρηματική επιλογή του κάθε προμηθευτή η οποία οφείλει να καλύπτει όλα τα επίπεδα ρίσκου τα 
οποία διατίθεται να αναλάβει κάθε καταναλωτής (risk appetite) είτε αυτό είναι μηδενικό ρίσκο 
(i.e. σταθερό τιμολόγιο) είτε υψηλό. Πιθανή οριοθέτηση θα περιόριζε τις διαθέσιμες στον καταναλωτή 
επιλογές γεγονός ευθέως αντίθετο με τις επιδιώξεις του Ρυθμιστή.  
 
Οι συνέπειες της ομογενοποίησης των τιμολογίων θα επιτείνονταν από την κατάργηση των παγίων. Η 
εισήγηση της Αρχής για κατάργηση των παγίων «στα πλαίσια της απλότητας και σαφήνειας των 
λογαριασμών» είναι κατά τη γνώμη μας εσφαλμένη. Προκαλεί δε έκπληξη, δεδομένου ότι οι 
καταναλωτές είναι εξοικειωμένοι με την ύπαρξή παγίου στην πλειοψηφία των υπηρεσιών 
(π.χ. τηλεπικοινωνίες, ύδρευση). Η ύπαρξη παγίων εξασφαλίζει την ανάκτηση των βασικών, 
ανελαστικών εξόδων ανά παροχή του προμηθευτή. Επιπλέον, αποτελούν σημαντικό εργαλείο 
προσαρμογής του προϊόντος στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.  
 
Πιστεύουμε ότι η παρέμβαση της Αρχής οφείλει να κατευθυνθεί προς τη βελτίωση της διαφάνειας και 
της πληρότητας της ενημέρωσης και όχι στις επιχειρηματικές επιλογές. Εξάλλου, η συγκεκριμένη 
πρόταση αφαιρεί από τους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα των 
κυμαινόμενων τιμολογίων τα οποία δημιουργήθηκαν ακριβώς για να «ανοίξει» η αγορά λιανικής και να 
δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα ανταγωνισμού που θα επιφέρει τελικά όφελος για τους καταναλωτές.  

IV. Στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει η Αρχή, οι θέσεις της Elpedison είναι: 

- Παροχή κυμαινόμενων τιμολόγιων με ευκρινές όριο προσαύξησης: Διαφωνούμε διότι θα 
περιόριζε τον ανταγωνισμό και θα οδηγούσε σε ομογενοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων.  
 
- Κατάργηση της παραγράφου 4 – ισοδύναμα μέτρα: Η κατάργηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης 
αποτελεί υπαγόρευση των δεικτών που θα χρησιμοποιούνται το οποίο –σε συνδυασμό με το 
προηγούμενο σημείο– θα ισοδυναμούσε με ακριβή προκαθορισμό της ρήτρας. Ωστόσο, οποιοσδήποτε 
δείκτης συνδέεται με τα κόστη ενέργειας (ή με συνδυασμό αυτών) θα πρέπει να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ρήτρες. Κατάργηση της πρόβλεψης θα οδηγούσε σε περαιτέρω ομογενοποίηση των 
προϊόντων η οποία θα στερούσε την αγορά από καινοτόμα τιμολόγια, θα μείωνε τη διαφοροποίηση και 
τελικά θα περιόριζε τον ανταγωνισμό.  
 
- Κατάργηση του παγίου: Ενδεχόμενη κατάργηση του παγίου κρίνεται εσφαλμένη. Προς όφελος 
μιας φαινομενικής διευκόλυνσης της συγκρισιμότητας θα δημιουργούνταν σειρά προβλημάτων, 
περαιτέρω –μη αποδεκτή– ομογενοποίηση των προϊόντων και κατάργηση στοχευμένων 
προγραμμάτων. Δύναται μάλιστα να δημιουργήσει διασταυρούμενες επιδοτήσεις από τους 
καταναλωτές με μεγάλη κατανάλωση σε καταναλωτές με μικρή (π.χ. εξοχικές κατοικίες) καθώς ο 
καθορισμός «μακροπρόθεσμα αχρησιμοποίητων κατοικιών» αποτελεί πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο 
μέσο. 
 
- Καθορισμός του τρόπου ειδοποίησης των καταναλωτών: Η ειδοποίηση και ενημέρωση του 
καταναλωτή θα πρέπει να γίνονται με τρόπο σαφή, απλό και ξεκάθαρο. Προκρίνεται η γραπτή 
ειδοποίηση να γίνεται σε εμφανές σημείο του λογαριασμού με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο. Ειδικές 
λεπτομέρειες να παρέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η συγκεκριμένη πρόταση προκρίνεται 
έναντι προσθήκης πρόσθετου διακριτού εντύπου το οποίο μπορεί να αγνοηθεί. 
 



 

 

                                                                                                          

Συνολικά, κρίνουμε ότι η υπό διαβούλευση πρόταση εγείρει σημαντικούς κινδύνους για την ομαλή 
λειτουργία της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Είναι επιτακτική ανάγκη συνεπώς να επανεξεταστούν 
κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα και να τροποποιηθούν ανάλογα ώστε να μην θέτουν περιορισμούς 
στην τιμολόγηση των προϊόντων, οδηγώντας σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
 
Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη εμβάθυνση στην πολυπλοκότητα των ζητημάτων που 
εξετάζονται ώστε να εντοπιστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις που δε θα βλάψουν την αγορά.  
 
Στην παρούσα μορφή της, η πρόταση θέτει περιορισμούς στον ανταγωνισμό, αποκλείει την ύπαρξη 
καινοτόμων προϊόντων και τελικά οδηγεί σε αύξηση της επιβάρυνσης που καλούνται να αναλάβουν οι 
τελικοί καταναλωτές, χωρίς αξιοσημείωτο αντισταθμιστικό όφελος. Η διατύπωση ότι με την 
προτεινόμενη παρέμβαση «οι Πελάτες δεν θα ευρίσκονται πλέον ενώπιον του διλήμματος είτε ενός 
σταθερού αλλά ιδιαιτέρως ακριβού τιμολογίου είτε του «φάσματος» του κυμαινόμενου τιμολογίου» 
κρίνεται ως αυθαίρετη, απλουστευτική και δε στηρίζεται σε δεδομένα. 
 
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Κατερίνα Καραλή 
Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 
 


