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13.10.2021 
Προς: ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) 
  Πειραιώς 132 
  118 52, Αθήνα 
  Τηλ.: 210 3727400 
  e-mail : info@rae.gr 
 

Θέμα: Επισήμανση επί της επικείμενης κατάρτισης πρότυπου λογαριασμού 
ηλεκτρικού ρεύματος σχετικά με τις Ενεργειακές Υπηρεσίες 

 

Σχετ.:  α) Οδηγία 2012/27/ΕΕ 
β) Οδηγία 2019/944/ΕΕ 

 γ) Ν.3855/2010 
 δ) Ν.4342/2015 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλουμε τις απόψεις μας επί του θέματος. Αναλυτικά :  

 

 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ορθώς εκκίνησε τη διαδικασία κατάρτισης ενός πρότυπου 
λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που θα εφαρμόζουν όλοι οι προμηθευτές και θα 
εξασφαλίζει διαφάνεια για τους καταναλωτές. Το πρότυπο αυτό προφανώς θα πρέπει να 
εφαρμόζεται για όλους τους καταναλωτές (ΧΤ, ΜΤ, ΥΤ). 

 

 Οι Ενεργειακές Υπηρεσίες, όπως αυτές νομοθετήθηκαν από το γ’ σχετικό στη χώρα μας 
προβλέπεται να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις αποφάσεις 
τις ΕΕ και τους παγκόσμιους στόχους για το κλίμα που τίθενται στα πλαίσια του ΟΗΕ. 

 
 Ένας τύπος παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών είναι ο αποκαλούμενος «On Bill 

Financing” κατά τον οποίο ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει εκτός του 
ηλεκτρικού ρεύματος και χρηματοδότηση για την υλοποίηση επεμβάσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας στο κτίριο για το οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός. Ο προμηθευτής 
αποπληρώνεται για την χρηματοδότηση αυτή σταδιακά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού 
ρεύματος, ουσιαστικά από την επιτευχθείσα εξοικονόμησης ενέργειας, χωρίς δηλαδή 
επιβάρυνση του καταναλωτή. 

 
 Μέχρι σήμερα, αρκετές προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για την έναρξη 

δραστηριοτήτων On Bill Financing, προσέκρουαν στη δυστοκία εισαγωγής στους 
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λογαριασμούς κάποιων εγγραφών / χρεώσεων για αντικείμενα που δεν αφορούν την 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με τη δικαιολογία ότι δήθεν αυξάνουν την 
περιπλοκότητα τους και αντιτίθενται στη διαφάνεια της χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

 
 Σύμφωνα με το δ’ σχετικό, το ΥΠΕΝ και η ΡΑΕ οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για την 

άρση φραγμών που εμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. 

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά όπως, στις προδιαγραφές που θα 
τεθούν από την Αρχή Σας προς τον ανάδοχο σύνταξης του πρότυπου λογαριασμού, να 
συμπεριληφθούν απαραιτήτως εγγραφές για καταχώρηση χρεώσεων Ενεργειακών 
Υπηρεσιών. 

 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.  

 

                                                                      Με τιμή, 

       για τη Δέλτα Τεχνική Α.Ε. 

 

                             Νικόλαος Δεληγιώργης 

                 Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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Ποιος είναι ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική ΑΕ 
 
Η Δέλτα Τεχνική ΑΕ είναι μία αμιγώς Ελληνική, οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση η 
οποία συμπλήρωσε φέτος 40 έτη παρουσίας στην αγορά πρωτοπορώντας από την 
πρώτη στιγμή της ίδρυσης της στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση στον κτιριακό τομέα, μέσω της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας. Στηρίζει 
την απασχόληση και αναπτύσσει με το προσωπικό της πολύτιμη τεχνογνωσία για τη χώρα, 
ελπίζοντας να βοηθήσει στους Εθνικούς στόχους και τις προσπάθειες εξέλιξης της 
«πραγματικής» οικονομίας της Ελλάδας. Εν μέσω δύσκολης οικονομικής κατάστασης την 
τελευταία 10ετία και με δυσχερείς όρους η Δέλτα Τεχνική επένδυσε στη χώρα μας, στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές. Ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική, ο οποίος 
σχεδιάζει πάντοτε τις δραστηριότητες του εφαρμόζοντας βέλτιστες περιβαλλοντικές 
πρακτικές, κατέχει σήμερα σειρά θυγατρικών εταιριών και έχει καταφέρει να αυξήσει το 
προσωπικό της σχεδόν στα 30 άτομα. 
 


