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 Αθήνα,  22 Οκτωβρίου  2021

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο 
Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης».

Κύριε Πρόεδρε,

Είναι κοινή πρακτική στους πελάτες Μέσης Τάσης εκτός των τιμολογίων με σταθερή τιμή να 
προσφέρονται εναλλακτικά  κυμαινόμενα τιμολόγια  χωρίς όμως όριο προσαύξησης. 

Μάλιστα στα τιμολόγια ΜΤ, ακόμη και για συμβάσεις που υπογράφονται σήμερα, η ρήτρα 
αναπροσαρμογής  συνήθως υπολογίζεται  επί  μιας οριακής τιμής αγοράς (ΟΤΣ)  που κυμαίνεται στην 
περιοχή των  50 Ευρώ/ΜW, γεγονός που καταλήγει σε ρήτρα αναπροσαρμογής που πλησιάζει τα 
150Ευρώ/Μwh.  

Στην πράξη τα τιμολόγια σταθερής χρέωσης προσφέρονται σε πολύ υψηλές τιμές, ώστε το 
κυμαινόμενο τιμολόγιο να είναι μονόδρομος, αφήνοντας όμως εκτεθειμένο τον καταναλωτή ΜΤ στον 
κίνδυνο της εκτόξευσης των τιμών στην αγορά, όπως συμβαίνει σήμερα.

Οι καταναλωτές της ΜΤ όμως δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο βάσει των 
προσφερόμενων κυμαινόμενων τιμολογίων άνευ ορίου προσαύξησης. 

Επομένως δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί οι πελάτες ΜΤ  να μην έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν 
κυμαινόμενα τιμολόγια  με όριο προσαύξησης, και μόνο οι πελάτες  ΧΤ να έχουν αυτή τη δυνατότητα.  

Επί των ερωτημάτων σας τοποθετούμαστε ως κατωτέρω:

A. Συναφώς, συμφωνείτε με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει της 
προτεινόμενης διαβάθμισης κινδύνου τιμών; Θεωρείτε σκόπιμη την κατηγοριοποίηση βάσει 
εναλλακτικών παραμέτρων / δεικτών; 

Συμφωνούμε με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση, που σαφώς πρέπει να ισχύσει και για τη ΜΤ.

Β.    Καλούνται οι συμμετέχοντες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, καθώς και τυχόν εναλλακτικές 
επί των προτεινόμενων τυποποιημένων εντύπων

Συμφωνούμε επί των προτεινόμενων εντύπων.

Συνοψίζοντας επισημαίνουμε ότι όταν τα τιμολόγια των καθετοποιημένων προμηθευτών 
μεταφέρουν 100% το ρίσκο της αγοράς στους πελάτες τους, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να καθίστανται  



πλέον αδιάφοροι για την εκτόξευση  των τιμών, όπως  που συμβαίνει σήμερα στη χονδρεμπορική 
αγορά. 

Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι καθετοποιημένοι προμηθευτές ουδόλως επιβαρύνονται από την 
παρούσα ενεργειακή κρίση. Αντίθετα στις σημερινές συνθήκες της αγοράς κάποιοι μεταξύ των 
παραγωγών  καρπούνται wind fall profits.  

Με εκτίμηση,
Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος Δ.Σ.
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