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Θέμα:  Προτάσεις  της  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.  και  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Ενώσεων
Καταναλωτών – Π.ΟΜ.Ε.Κ. “Η Παρέμβαση”, στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 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.

                                                          ---------------------------------

Η  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.  και  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων  Καταναλωτών  Π.ΟΜ.Ε.Κ.  “Η
Παρέμβαση” θεωρούν ότι, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ της ΡΑΕ είναι σε θετική κατεύθυνση.
Η ενδυνάμωση των καταναλωτών  μέσω της  ενεργής  συμμετοχής  τους,  όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο  κείμενο της  Δ.Δ.,  βρίσκεται  σε  πλήρη  εναρμόνιση με  το  νέο  ενωσιακό
πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση, καθ’ ότι μεταξύ άλλων έρχεται να αντιμετωπίσει ένα
σημαντικό και ευαίσθητο πρόβλημα που αφορά στην προστασία των καταναλωτών από
αυθαίρετες,  αδιαφανείς  και  καταχρηστικές  πρακτικές  των  προμηθευτών  ενέργειας  και
ειδικότερα  για  τη  διαμόρφωση  των  τιμών  και  την  αναπροσαρμογή  αυτών  στο
ανταγωνιστικό μέρος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.  με  βάση  τις  καταγγελίες  των  καταναλωτών,  αλλά  και  μετά  από  αρκετές
έρευνες που πραγματοποίησε για την ηλεκτρική ενέργεια, έχει διαπιστώσει ότι, η αγορά
ενέργειας  δεν  λειτουργεί  προς  όφελος  των  καταναλωτών,  εμφανίζει  σοβαρές
δυσλειτουργίες  και  στρεβλώσεις.  Αξιοσημείωτο  είναι  ότι,  οι  καταναλωτές  δεν
εμπιστεύονται τους εναλλακτικούς προμηθευτές, υπάρχει αδιαφάνεια στους συμβατικούς
όρους, στον τρόπο διαφήμισης και στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα ως
προς τις προσφορές, τον τρόπο τιμολόγησης και την παρουσίασή τους εν γένει. Αλλά και ο
κυρίαρχος  προμηθευτής  της  αγοράς  ενέργειας,  η  ΔΕΗ,  παρουσιάζει  προβλήματα,  όπως
κατά καιρούς έχουμε αναδείξει. 
Είναι  συνεπώς  επιτακτική  ανάγκη  να  θεσπιστούν κανόνες  σε  εθνικό  επίπεδο  που  θα
προστατεύουν και  θα ενημερώνουν τους καταναλωτές ως προς τα δικαιώματά τους και
παράλληλα θα υποχρεώνουν  τους  προμηθευτές  ενέργειας  να  τηρούν  τους  κανόνες  της
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διαφάνειας, της απλότητας, της κοστοστρέφειας  και της συγκρισιμότητας των τιμολογίων
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με κύριο σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών ομάδων. 

Επιγραμματικά τα προβλήματα των καταναλωτών που η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. διαπιστώνει στην
αγορά της ενέργειας εστιάζονται στην:

 έλλειψη  εκπαίδευσης  και  ενημέρωσης  των  καταναλωτών  στα  νέα  μοντέλα
ενεργειακής διαχείρισης,  αδιαφάνεια στις  χρεώσεις  των λογαριασμών ηλεκτρικής
ενέργειας και στους όρους των συμβάσεων 

 έλλειψη προσυμβατικής ενημέρωσης, 
 παντελή απουσία ευφυών συστημάτων μέτρησης (έξυπνοι μετρητές) 
 αδιαφανή ασαφή και πολύπλοκη μεθοδολογία προσδιορισμού της ΤΕΑ 
 έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 
 έλλειψη  βέλτιστης  αξιοποίησης  των  διαθέσιμων  ενεργειακών  πόρων  (πράσινη

ενέργεια) 
 Αδυναμία εξόφλησης των λογαριασμών ρεύματος

Απαντήσεις στα ερωτήματα της Δ.Δ.

1. ΕΡΩΤΗΣΗ
ΙΙ. Εναρμόνιση εθνικού πλαισίου με την Οδηγία 2019/944
1) Δωρεάν λήψη του λογαριασμού

Συναφώς,  θεωρείτε  ότι  ένα  προϊόν  που  συνδυάζεται  με  ηλεκτρονική  τιμολόγηση  και
προσφέρει ιδιαιτέρως ανταγωνιστικούς όρους ως προς τη Χρέωση Προμήθειας συνάδει
με το ενωσιακό πλαίσιο;
Υπό  ποιους  όρους  δύναται  να  θεωρηθεί  ότι  τυχόν  χορηγούμενη  έκπτωση,   η  οποία
εγγενώς επιδιώκει να αποτελέσει κίνητρο για την επιλογή της ηλεκτρικής τιμολόγησης
(“bonus”),  απολήγει να λειτουργεί ως “malus” σε βάρος όσων προβούν στην αντίθετη
επιλογή; Προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω «κινητροδότησης» δύναται να
λαμβάνεται υπόψη το εύλογο του εύρους της διαφοροποίησης της τελικής χρέωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι  υπηρεσίες  ενέργειας,  ως  κοινωνικό  αγαθό,  είναι  καθολικές  και  μείζονος  κοινωνικής
σημασίας  για  την  αξιοπρεπή διαβίωση των  καταναλωτών και  συνεπώς πρέπει  να  είναι
προσιτές  και  προσβάσιμες σε όλους.  Επιπροσθέτως,  αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του
καταναλωτή η έγκαιρη λήψη του λογαριασμού του, ο οποίος  θα πρέπει να είναι πλήρης,
αναλυτικός,  διαφανής  και  κατανοητός,  προκειμένου  να  μπορεί  ο  καταναλωτής  να  τον
ελέγξει,  να  προβάλει  τυχόν  αντιρρήσεις  και  ασφαλώς  να  τηρήσει  τη  συμβατική  του
υποχρέωση  αναφορικά  με  την  έγκαιρη  καταβολή  του  ποσού  το  οποίο  σε  δήλη  μέρα

ΑΘΗΝΑ

Στουρνάρη 17, Τ.Κ. 10683

Τ: 2103304444, F: 2103300591

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

mailto:info@ekpizo.gr


καλείται  να καταβάλει.  Συνεπώς η  δυνατότητα  λήψης του έγχαρτου λογαριασμού είναι
βασική συμβατική υποχρέωση την οποία πρέπει να παρέχεται ΑΤΕΛΩΣ.
Σε κάθε δε περίπτωση η δυνατότητα επιλογής του έγχαρτου λογαριασμού δεν θα πρέπει να
επιβαρύνει  οικονομικά  τους  καταναλωτές,  ενώ  για  καταναλωτές  που  τεκμαίρεται  ότι,
διαθέτουν  την  υποδομή  να  λάβουν  και  να  διαχειρισθούν  ηλεκτρονικά  τον  αναλυτικό
λογαριασμό τους, ο λογαριασμός μπορεί να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ή  μέσω  διαδικτυακής  εφαρμογής,  ως  σκοπός  της  προώθησης  των  ηλεκτρονικών
συναλλαγών  και  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  ως  κίνητρο  μέσω  κάποιας
έκπτωσης στον λογαριασμό του.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι στις ελάχιστες κανονιστικές υποχρεώσεις των προμηθευτών
ενέργειας ορίζονται ρητά οι κανόνες της δωρεάν λήψης των λογαριασμών ενέργειας  στα
πλαίσια υιοθέτησης ευέλικτων ρυθμίσεων για τις πληρωμές των λογαριασμών.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ

2) Ρήτρες πρόωρης αποχώρησης

Συνεπώς, καλούνται οι συμμετέχοντες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τα
κάτωθι:
Βάσει  της  κυρίαρχης τάσης  σε  ενωσιακό επίπεδο,  η  ΡΑΕ τείνει  στο μη επιτρεπτό  της
επιβολής ρήτρας πρόωρης αποχώρησης (είτε για λόγους αλλαγής προμηθευτή είτε για
λόγους τερματισμού της σύμβασης και  αποσύνδεσης του μετρητή).  Εξαίρεση από την
ανωτέρω γενική αρχή δύναται να αποτελεί η περίπτωση της καταγγελίας από τον Πελάτη
σύμβασης σταθερής τιμής. Σε κάθε δε περίπτωση, η επιβολή της σχετικής ρήτρας οφείλει
να  είναι  πλήρως  αποσυνδεδεμένη  από  την  ενάσκηση  από  τον  καταναλωτή  του
δικαιώματός του περί αλλαγής προμηθευτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απαγόρευση της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης ανεξάρτητα από το αν αφορά σκοπούς
αλλαγής  προμηθευτή  ή  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους  πρόωρης  αποδέσμευσης  του
καταναλωτή από τη σύμβαση είναι μια επιλογή που πρέπει να επικροτηθεί. Δεν πρέπει να
λησμονείται ότι η απαγόρευση τέτοιων ρητρών δεν απορρέει μόνο από το ενωσιακό δίκαιο
αλλά και από την αρχή της διαφάνειας, όπως εξειδικεύεται – μεταξύ άλλων και κυρίως –
από  την  περ.  λβ’  του  άρθρου  2  παρ.  7  Ν.2251/1994,  απαγορεύοντας  τις  ρήτρες  που
προβλέπουν  την  καταβολή  αποζημίωσης  χωρίς  την  υποχρέωση  του  προμηθευτή  να
επικαλεστεί και αποδείξει τη ζημία του. H αντίστοιχη υποχρέωση του προμηθευτή τίθεται
ανεξάρτητα  από  τους  σκοπούς  που  εξυπηρετεί  η  άσκηση  του  συμβατικού  ή  νόμιμου
δικαιώματος από τον καταναλωτή που ενεργοποιεί τη χρήση της ρήτρας.  O  καταναλωτής
αιφνιδιάζεται όταν καλείται να καταβάλει ποσά που δεν αποτελούν τίμημα για την παροχή
υπηρεσίας ή δεν αντιστοιχούν στην πραγματική ζημία που υφίσταται ο προμηθευτής.  Ο
λόγος (αιτία) της πρόωρης αποδέσμευσης δεν επιδρά με κανένα τρόπο (αρνητικά ή θετικά)
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στον  αιφνιδιασμό  και  τη  διάψευση των  εύλογων  προσδοκιών  του  καταναλωτή  από  τη
χρήση ρητρών αναπόδεικτης αποζημίωσης.
Από  την  άλλη,  αν  και  η  χρήση  ρητρών  πρόωρης  αποδέσμευσης  που  επιβάλλουν  την
καταβολή αποζημίωσης φαίνεται  εκ πρώτης όψεως δικαιολογημένη όταν η αποζημίωση
αντιστοιχεί  στην επικαλούμενη και  αποδεικνυόμενη ζημία του προμηθευτή,  εντούτοις  η
θέση αυτή της ΡΑΕ θα μπορούσε να επανεξεταστεί,  στο βαθμό που ενδέχεται  να θέσει
εμπόδια στην απρόσκοπτη αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές. 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση διαμόρφωσης της σχετικής ρήτρας στη βάση της
άμεσης  οικονομικής  ζημίας  του  προμηθευτή  και  το  βάρος  που  αυτός  φέρει  για  την
απόδειξη της αναλογικότητας της εν λόγω επιβάρυνσης, θεωρείτε ότι τα σχετικά κόστη
είναι συγκρίσιμα και προκύπτουν κατόπιν υπολογισμού του «αντικειμενικού» κόστους
προσέλκυσης πελάτη, κατά τις συνήθειες των οικείων συναλλαγών, σε συνάρτηση με την
αρχική  διάρκεια  της  σύμβασης  και  το  χρονικό  σημείο  της  καταγγελίας  της  από  τον
πελάτη; Ή, αντιθέτως, είστε της άποψης ότι τα κόστη των Προμηθευτών, που παρέχουν
σταθερά τιμολόγια ορισμένου χρόνου, δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς;

Είναι σκόπιμη και αναγκαία η πρόβλεψη μεθοδολογίας από τη ΡΑΕ που θα τυποποιεί το
ανακύπτον κόστος προμηθευτή, άρα και το ύψος της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, ή
θεωρείται  προτιμητέος  η  ad  hoc  απόδειξη  του  κόστους  από  κάθε  καταναλωτή;
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Προμηθευτές φέρουν το βάρος απόδειξης της διαμόρφωσης
του  ύψους  της  ρήτρας  κατά  τις  αρχές  της  αναγκαιότητας  και  της  αναλογικότητας
προκρίνεται ο έλεγχος από τη ΡΑΕ της διάταξης περί πρόβλεψης της ρήτρας, όπως αυτή
(θα) περιέχεται στους Γενικούς Όρους του εκάστοτε τιμολογίου, ώστε να περιοριστεί ο
κίνδυνος ασυμβατότητας με το πλαίσιο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η εμπειρία από τις ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης στις συμβάσεις στεγαστικών δανείων
έχει δείξει ότι είναι προτιμότερη η τυποποίηση του υπολογισμού της πραγματικής ζημίας
που υφίσταται ο προμηθευτής σε συμβάσεις σταθερής χρέωσης, για λόγους διαφάνειας και
ασφάλειας δικαίου (βλ. άρθρο 25 Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τη στεγαστική πίστη και άρθρο
24 και Παράρτημα ΙΙΙ Ν.4438/2016).  Η αρχή της διαφάνειας απαιτεί ο καταναλωτής, κατά
τη σύναψη της σύμβασης,  να γνωρίζει  τις  αιτίες και  να είναι  σε θέση να εκτιμήσει  την
έκταση  των  δεσμεύσεων  που  αναλαμβάνει  (ΑΠ  1030/2001).  Συναφής  είναι  η  και
δυνατότητα  του  καταναλωτή  να  επαληθεύσει  με  απλό  τρόπο  τη  νομιμότητα  των
επιβαρύνσεων που υφίσταται.  Εξάλλου,  η πρόβλεψη της μεθοδολογίας θα ενισχύσει  τη
συγκρισιμότητα των τιμολογίων των προμηθευτών.
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4. ΕΡΩΤΗΣΗ

IV. Προτάσεις ενίσχυσης της αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας, της
ευχερούς επαληθευσιμότητας, της κατανόησης και της συγκρισιμότητας προσφορών και
τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας

Εν  κατακλείδι,  οι  προτάσεις  της  Αρχής  επί  των  οποίων  καλείστε  να  υποβάλετε
παρατηρήσεις έχουν ως εξής:

 Παροχή κυμαινόμενων τιμολογίων με ευκρινές όριο προσαύξησης της Χρέωσης
Προμήθειας.

Συμφωνείτε  με  την  αναγκαιότητα  και  τη  προσφορότητα  του  εν  λόγω  μέτρου;
Υπογραμμίζεται  πως  για  τη  συγκεκριμένη  κατηγορία,  ο  κάθε  Προμηθευτής  κατά  τη
διαμόρφωση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής δύναται να προσδιορίσει  τους δικούς τους
δείκτες π.χ.  τιμή Χονδρεμπορικής αγοράς στη DAM, τιμή Χονδρεμπορικής αγοράς στη
DAM  +Balancing  (αποκλίσεις),  τιμή  EUAs  (τιμές  CO2),  τιμή  TTF  (πλατφόρμα
διαπραγμάτευσης φυσικού αερίου), οι οποίοι όμως να μπορούν να ενσωματωθούν στο
Εργαλείο  Σύγκρισης  Τιμών  και  να  είναι  προσβάσιμοι  και  υπολογίσιμοι  από  τους
καταναλωτές. Θεωρείτε εύλογη την εν λόγω σύνδεση; Ποιους δείκτες προτείνετε να είναι
επιλέξιμοι (και να ενσωματωθούν  στην απόφαση ΡΑΕ 409/2020);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

H  απόφαση της ΡΑΕ 409/2020 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξειδίκευση της αρχής
της  διαφάνειας  στην  τιμολόγηση  των  χρεώσεων προμήθειας  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Στις
σημαντικότερες  συμβολές  της  αναμφισβήτητα  συγκαταλέγονται:  α)  Η  εξειδίκευση  της
αρχής  του  εύλογου  των  χρεώσεων,  με  την  έννοια  ότι  πρέπει  να  συνδέονται  με  σαφή,
αντικειμενικά και εύλογα κριτήρια,  να ακολουθούν το πραγματικό κόστος της χονδρικής
αγοράς και να τίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να υφίσταται και μειώσεις στη
χρέωση προμήθειας και όχι μόνο αυξήσεις. β) Η θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού των
αναπροσαρμογών,  που  λαμβάνει  υπόψη  τα  μεγέθη  που  επηρεάζουν  αντικειμενικά  το
κόστος της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρική αγορά. 
Ωστόσο,  ο  μη  υποχρεωτικός  χαρακτήρας  της  μεθοδολογίας  υπολογισμού,  η  πρόβλεψη
λήψης  ισοδύναμων  μέτρων  από  τους  προμηθευτές  για  την  τήρηση  της  αρχής  της
διαφάνειας και η δυνατότητα των προμηθευτών να επιλέγουν ελεύθερα και στην ουσία
αναιτιολόγητα τις  κρίσιμες μεταβολές (πεδίο  Lu-Ll,  συντελεστές α και  β)  κατέστησαν σε
μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική την εφαρμογή της απόφασης 409/2020.
Επομένως, οι υπό διαβούλευση τροποποιήσεις της ΡΑΕ, στο βαθμό που θεμελιώνονται και
εξελίσσουν βασικές αρχές και διαπιστώσεις της απόφασης και βελτιώνουν σημαντικά τα
παραπάνω σημεία, δεν μπορούν παρά να επικροτηθούν. Πράγματι, με τις τροποποιήσεις
αυτές διαφυλάσσεται μία από τις σημαντικότερες εκφάνσεις της αρχής της διαφάνειας: ότι
προκειμένου  να  είναι  διαφανής  ένας  όρος  αναπροσαρμογής  της  χρέωσης  πρέπει  η
αναπροσαρμογή να συνδέεται έναν εύλογο, αντικειμενικό και προσβάσιμο δείκτη, με τον
οποίον θα τελεί σε σχέση αναλογίας. Η αναλογική σύνδεση της χρέωσης προμήθειας με το
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πραγματικό κόστος για τον προμηθευτή, με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί και ευνοϊκά
για τον καταναλωτή, εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς. Ομοίως ορθή είναι η θέσπιση
ορίου στην  προσαύξηση της  χρέωσης  ενέργειας για  τους  λόγους  που αναφέρονται  στο
κείμενο διαβούλευσης.
Για  να  εξυπηρετήσει  τους  σκοπούς  της  διαφάνειας  και  της  συγκρισιμότητας,  τα
κυμαινόμενα  τιμολόγια  με  όριο  προσαύξησης  πρέπει  να  παρέχονται  υπό  τις  εξής
προϋποθέσεις:  α)  Οι  επιλέξιμοι  δείκτες  πρέπει  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  πιο
αποτελεσματικοί  και  περιληπτικοί,  όπως  λ.χ.  η  Τιμή  Εκκαθάρισης  Αγοράς  πλέον  των
αποκλίσεων και των λογαριασμών προσαυξήσεων, όπως δημοσιεύονται από τον ΑΔΜΗΕ.
Από την άλλη, οι τιμές EUAs, TTF κτλ. κρίνονται αποσπασματικές, ενώ είναι αβέβαιο αν
πράγματι  καθορίζουν  το  χονδρεμπορικό  κόστος  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  τους
προμηθευτές.  β)  Οι  δείκτες  αυτοί  πρέπει  να  δημοσιεύονται  σε  τακτική βάση από έναν
ανεξάρτητο φορέα (λ.χ. τον ΑΔΜΗΕ, το ΧΗΕ) και όχι από τους προμηθευτές ή φορείς που
ελέγχονται  από  αυτούς.  γ)  Ιδιαίτερη  σημασία  έχει  η  παραμετροποίηση  και  η  σαφής
περιγραφή της μεθοδολογίας του υπολογισμού (λ.χ. αν λαμβάνονται υπόψη οι μέσες τιμές
ή οι ωριαίες, το διάστημα υπολογισμού πρέπει να είναι ενιαίο και να ταυτίζεται με περίοδο
κατανάλωσης κα).

5. ΕΡΩΤΗΣΗ

 Κατάργηση  της  παραγράφου  4  της  Απόφασης  409/2020  περί  πρόβλεψης
ισοδύναμων  μέτρων  και  διατήρησης  μόνο  της  Αναλογικής  Χρέωσης  (και  των
ορίων διακύμανσης επί αυτής) για λόγους διαφάνειας.

Σε  συνέχεια  της  αλυσιτελούς  εφαρμογής  της  σχετικής  διάταξης,  η  Αρχή  θεωρεί  ότι
παρέλκει  η  σχετική  μνεία  περί  ισοδύναμων  μέτρων,  προκειμένου  να  ενισχυθούν  η
διαφάνεια, η τυποποίηση και η συγκρισιμότητα των τιμολογίων. Σε κάθε περίπτωση, ο
Προμηθευτής δύναται να τεκμηριώσει την τήρηση των εν λόγω αρχών, για κάθε ένα από
τα  προϊόντα  του,  φέροντας  το  σχετικό  βάρος  απόδειξης.  Πώς  αξιολογείτε  την
προαναφερθείσα πρόταση και ποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις  έχετε να εισφέρετε
για την προτεινόμενη αλλαγή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η κατάργηση της πρόβλεψης για ισοδύναμα μέτρα είναι ορθή. Η ευελιξία του προμηθευτή
πρέπει να εξαντλείται στην επιλογή του δείκτη, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

6. ΕΡΩΤΗΣΗ

 Κατάργηση του παγίου (ή κάθε άλλης παρεμφερούς επιβάρυνσης) σε όλους τους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η  κατάργηση  του  παγίου  είναι  προφανώς  ορθή,  καθώς  ενισχύεται  η  διαφάνεια  των
χρεώσεων και η συγκρισιμότητα των τιμολογίων. 

7. ΕΡΩΤΗΣΗ

 Καθορισμός του τρόπου ειδοποίησης των καταναλωτών για την τροποποίηση της
τιμολογιακής πολιτικής καθόσον αφορά σε Ρήτρα Αναπροσαρμογής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Καταρχάς  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η  διατύπωση  του  ερωτήματος  υπονοεί  ότι  οι
μεταβολές της τιμολογιακής πολιτικής του προμηθευτή είναι καταρχήν επιτρεπτές. Τούτο
ενδεχομένως απορρέει  από ορισμένες αστοχίες  του Κώδικα Προμήθειας σχετικά με  την
τροποποίηση  των τιμολογίων (λ.χ.  άρθρα 11,  18 περ.  ζ  κα).  Ωστόσο,  ισχύει  το  ακριβώς
αντίθετο:  οποιαδήποτε  μεταβολή   της  τιμολογιακής  πολιτικής  απαγορεύεται,  εφόσον
συνιστά μονομερή τροποποίηση της σύμβασης και μόνο τότε επιτρέπεται, όταν τούτο ρητά
προβλέπεται στη σύμβαση και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 2 Ν.2251/1994,
ιδίως δε οι  παρ.  6 και  7 περ.  ε’,  ια’.  Ενώ το μεν τίμημα είναι  μεταβαλλόμενο,  εφόσον
πληρούται  η αρχή της  διαφάνειας,  οι  ρήτρες αναπροσαρμογής  δεν μπορεί  να είναι  και
αυτές μεταβαλλόμενες, αφού έτσι θα καταστρατηγούνταν η αρχή της προβλεψιμότητας και
θα ακυρωνόταν στην ουσία το εγχείρημα ενίσχυσης της διαφάνειας στις αναπροσαρμογές
του τιμήματος. Τα τιμολόγια του προμηθευτή και οι ρήτρες αναπροσαρμογής εντάσσονται
στις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές και δεν επιδέχονται τροποποίησης, καθώς
η  εξισορρόπηση  των  αντικρουόμενων  συμφερόντων  στις  μεταβολές  της  αγοράς
πραγματοποιείται ακριβώς με το μονομερή καθορισμό των τιμολογίων αφενός και με την –
διαφανή  –  αναπροσαρμογή  του  δυνάμει  της  σχετικής  ρήτρας  κατά  την  εξέλιξη  της
σύμβασης αφετέρου. 
Σε  κάθε  περίπτωση  πάντως,  σημειώνεται  ότι  η  χρέωση  της  προμήθειας  ηλεκτρικής
ενέργειας  είναι  θεμελιώδες  μέγεθος  της  σύμβασης  και  κατ΄  επέκταση  οι  λογαριασμοί
κατανάλωσης κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της (βλ. ενδ. άρθρο 37 Κώδικα Προμήθειας,
σκ. 48 Οδηγίας 2019/944). Επομένως η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή εντείνεται σε
ό,τι  αφορά  τη  διαφάνεια  των  λογαριασμών  κατανάλωσης  και  τις  αναπροσαρμογής  της
χρέωσης.  Για  το  λόγο  αυτό,  η  ειδοποίηση  τυχόν  τροποποιήσεων  πρέπει  να  ρυθμίζεται
δεσμευτικά  από  τη  νομοθεσία  (βλ.  σχετικά  παραδείγματα  στο  Ν.2496/1997  για  τις
συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 όσον αφορά
στην  υποχρέωση  ενημέρωσης  του  ληξιπρόθεσμου  οφειλέτη  από  την  τράπεζα  κα),  με
πρόβλεψη  ενημέρωσης  μέσω  ειδικού  διακριτού  εγγράφου,  χωρίς  παραπομπή  στην
ιστοσελίδα του προμηθευτή ή σε άλλα γενικά έντυπα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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Από  τις  καταγγελίες  των  καταναλωτών  αλλά  και  από  τις  έρευνες  της  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.,
διαπιστώνεται  ότι  η  τιμολογιακή  πολιτική  των  προμηθευτών  ηλεκτρικής  ενέργειας
παρουσιάζει προβλήματα και ειδικότερα:

-Υφίσταται ανομοιογένεια ως προς την περιγραφή των μηχανισμών αναπροσαρμογής των
χρεώσεων προμήθειας  και  τον  υπολογισμό της,  με  αποτέλεσμα να  καθίσταται αδύνατη
στην πράξη ή υπερβολικά δυσχερής προς τους καταναλωτές η σύγκριση και η επαλήθευση
των εν λόγω μηχανισμών
-Οι όροι των συμβάσεων είναι μη διαφανείς, σαφείς και κατανοητοί
-Υπάρχει  ελλιπής  ενημέρωση  και  μη  πληροφόρηση  των  καταναλωτών  κατά  το
προσυμβατικό στάδιο
-Μη τήρηση των βασικών αρχών που διέπουν τη διαμόρφωση των τιμολογίων ηλεκτρικής
ενέργειας  και  συγκεκριμένα  της  κοστοστρέφειας,  διαφάνειας,  απλότητας  και  ίσης
μεταχείρισης
-Οι χρεώσεις στο λογαριασμό ρεύματος, οι οποίες δεν σχετίζονται με την κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας,  είναι  ένας επιπρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας,  καθ’  ότι  δεν
διευκολύνει  στην  κατανόηση  των  τιμολογίων  και  στη  σύννομη  χρήση  της  ηλεκτρικής
ενέργειας από τους καταναλωτές

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και η ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” επιμένουν στις θέσεις τους για:

-Οριστική  κατάργηση  των  ΥΚΩ  (Υπηρεσίες  Κοινής  Ωφέλειας)  που  αφορούν  στα  μη
διασυνδεδεμένα νησιά και στο κοινωνικό τιμολόγιο.  
-Απόσχιση των λοιπών άσχετων χρεώσεων (Δημοτικά Τέλη, ΕΡΤ και λοιποί φόροι )
-Μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στη χαμηλή τάση (ΧΤ) η οποία επιβαρύνεται δυσανάλογα σε σχέση
με την υψηλή (ΥΤ) και μέση τάση (ΜΤ). 

Οι  εν  λόγω  χρεώσεις διαστρεβλώνουν  τη  φύση  και  τη  λειτουργία  της  ενέργειας  ως
κοινωνικό  και  οικονομικό  αγαθό  και  επιβαρύνουν  δυσανάλογα  τους καταναλωτές  με
επιπλέον  υποχρεώσεις  και  έξοδα  και  με  τρόπο  μη  δίκαιο,  νόμιμο  και  συνταγματικά
κατοχυρωμένο.  Είναι  αδιανόητο την  κοινωνική πολιτική  του  κράτους  να επωμίζονται  οι
καταναλωτές, καθώς και την επιδότηση της βιομηχανίας μέσω των ΑΠΕ.

Τελος είναι αξιοσημείωτο ότι σε πρόσφατη έρευνα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Μάρτιος-Μαΐος 2021),
αναφορικά με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, οι καταναλωτές δήλωσαν ότι
επιθυμούν:

 Το  96,3%  ”καθαρούς  λογαριασμούς  ηλεκτρικού  ρεύματος”  και  πρέπει  να
περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

 Το  94,4%  να  αφαιρεθούν  από  τους  λογαριασμούς  οι  χρεώσεις  υπέρ  τρίτων
(Δημοτικά τέλη/φόροι, ΕΡΤ) και να εισπράττονται με άλλον τρόπο 

 Το 84,6% να σταματήσουν να τους επιβαρύνουν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ
(Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για την ενίσχυση της παραγωγής
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ρεύματος  από  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας/ΑΠΕ)  και  ΥΚΩ  (Υπηρεσίες  Κοινής
Ωφέλειας  για  τα  μη  διασυνδεδεμένα  νησιά,  τους  πολύτεκνους  και  το  κοινωνικό
τιμολόγιο), οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το λογαριασμό 

 Το 85,3% απάντησε θετικά ότι, οι λογαριασμοί είναι δυσνόητοι και πολύπλοκοι με
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τους διαβάσουν και να τους κατανοήσουν, λόγω
του  πλήθους  των  χρεώσεων  που  συμπεριλαμβάνονται,  ενώ  μόνο  το  13,05%
απάντησε αρνητικά. 

Εν κατακλείδι, οι ενεργειακές υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της
ευημερίας των καταναλωτών. Η επαρκής θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και η ενέργεια για τη
λειτουργία  συσκευών  συνιστούν  εξαιρετικά  σημαντικές  υπηρεσίες  για  τη  διασφάλιση
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και υγείας των καταναλωτών. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση
στις εν λόγω ενεργειακές υπηρεσίες όλων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων και
των  ευάλωτων,  επιτρέπει  στους  καταναλωτές  να  αξιοποιήσουν  πλήρως τις  δυνατότητές
τους και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια πρέπει να
διασφαλιστεί  για  όλους  τους  καταναλωτές,  ώστε  να  επωφεληθούν  όλοι  και  να
αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος του αποκλεισμού.

Για την ΕΚΠΟΙΖΩ & την ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”

Βίκτωρας Τσιαφούτης 
Νομικός Σύμβουλος της ΕΚΠΟΙΖΩ

Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”
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