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Θέμα: Προτάσεις  της  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.  και  της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Ενώσεων
Καταναλωτών – Π.ΟΜ.Ε.Κ. “Η Παρέμβαση” σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για
την καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης».

Σχετ.: 1. 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 (εδώ).

2. Την Α.Π.56-24/05/2019 επιστολή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” με τα
σχόλια/προτάσεις  στη  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΡΑΕ,  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΑ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

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

Ι. Εισαγωγή

Η  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.  και  η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων  Καταναλωτών  Π.ΟΜ.Ε.Κ.  “Η
Παρέμβαση”  θεωρούν ότι,  η  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ είναι σε θετική κατεύθυνση,
όπως ειδικότερα το κανονιστικό πλαίσιο ορίζει, αναφορικά με την προώθηση των αρχών
της διαφάνειας, της ευχερούς κι αξιόπιστης πληροφόρησης και της συγκρισιμότητας των
προϊόντων  που  προσφέρουν  οι  προμηθευτές  ενέργειας  και  συνάμα  προστατεύει  τους
καταναλωτές από αυθαίρετες, αδιαφανείς και καταχρηστικές πρακτικές. Παρά το γεγονός
ότι και οι τρεις προτάσεις της ΡΑΕ, σχετικά με την  κατηγοριοποίηση τιμολογίων ΧΤ βάσει
συστήματος  διαβάθμισης  του κινδύνου τιμών,  την τυποποίηση  εντύπων προσυμβατικής
ενημέρωσης  και  του  λογαριασμού  ηλεκτρικής  ενέργειας,  βρίσκονται  προς  τη  σωστή
κατεύθυνση,  θεωρούμε  ότι  είναι  απαραίτητο  να  συμπεριληφθούν  ή  να  τροποποιηθούν
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κάποια κρίσιμα στοιχεία στα εν λόγω πρότυπα, ώστε ο χρήστης/καταναλωτής να λαμβάνει
πλήρη,  κατανοητή  και  σαφή  ενημέρωση   για  να  διευκολυνθεί  στη  συγκρισιμότητα  και
αξιολόγηση  των  προσφερόμενων  προγραμμάτων  και  στην  επαληθευσιμότητα  της
εφαρμογής τους.

Το σημαντικότερο κενό των  υπό  διαβούλευση  προτύπων  αφορά  τις  ρήτρες
αναπροσαρμογής. Το  βασικότερο  μέγεθος  της  σύμβασης,  η  χρέωση  της  προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, αποτυπώνεται με τρόπο αποσπασματικό, δεδομένου ότι η κρίσιμη
χρέωση,  αυτή της  αναπροσαρμογής,  παρουσιάζεται  ως ένα ξεχωριστό ποσό.  Ωστόσο,  η
εκάστοτε αναπροσαρμογή, που εφαρμόζεται για ένα δεδομένο διάστηκα κατανάλωσης, δεν
αφορά ένα διαφορετικό μέγεθος της σύμβασης, αλλά την ίδια τη χρέωση προμήθειας. Ο
καταναλωτής  τελικά  επαναπαύεται  ότι  η  συμφωνημένη  χρέωση προμήθειας  παραμένει
ίδια,  και  απλά  προστίθεται  μία  επιπλέον,  αυτή  της  αναπροσαρμογής.  Έτσι,  καθίσταται
τελικά αδύνατο να συγκρίνει τα τιμολόγια του ανταγωνισμού, με περαιτέρω συνέπεια τις
παραπλανητικές πρακτικές από τους προμηθευτές, οι οποίοι πλέον διαφημίζουν τιμολόγια
που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική χρέωση προμήθειας, αφού υπόκεινται σε
αναπροσαρμογή.  Εξίσου κρίσιμο  είναι  να  αποτυπώνεται  με  σαφή  τρόπο  ότι,  οι  ρήτρες
αναπροσαρμογής ενέχουν τον κίνδυνο της αύξησης της χρέωσης προμήθειας.

Σε κάθε περίπτωση, η  αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας μέσω παρεμβάσεων της ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συμβάλλει στην εξάλειψη
των υφιστάμενων προβλημάτων της εθνικής αγοράς ενέργειας, αποσκοπεί στην υιοθέτηση
ισότιμων  όρων  και  έχει  ως  στόχο  να  την  καταστήσει  ανταγωνιστική,  πιο  ευέλικτη  και
περισσότερο  επικεντρωμένη  στον  καταναλωτή.  Οι  καταναλωτές  θα  αποκτήσουν
περισσότερα  δικαιώματα  και  θα  μπορούν  να  συμμετέχουν  ευκολότερα  στην  αγορά  ως
ενεργοί  πελάτες.  Σε  εθνικό επίπεδο,  η  άρση στρεβλώσεων στην  αγορά ενέργειας και  η
μετάβαση  στην  καθαρή  ενέργεια  με  ισορροπημένο  τρόπο,  αποτελούν  μια  σύνθετη
πρόκληση,  που  η  επίλυσή  της  συνιστά  επιτακτική  ανάγκη  και  όχι  επιλογή.  Η
ευαισθητοποίηση  και  ενεργοποίηση  του  καταναλωτή  είναι  το  κλειδί  για  την  επιθυμητή
αλλαγή στην ενεργειακή πρόκληση και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Είναι αξιοσημείωτο να επισημανθεί ότι, από την καθημερινή ενασχόλησή μας με τα θέματα
ενέργειας και την πραγματοποίηση  τεσσάρων ερευνών1 έχουμε διαπιστώσει μεταξύ άλλων,
τον  αναλφαβητισμό  στον  τομέα  της  ενέργειας,  που  ήδη  βιώνουμε  σήμερα   σε  εθνικό
επίπεδο,  πολλώ  δε  μάλλον  των  ευάλωτων  καταναλωτών,  αλλά  και  τη  μη  σύννομη
εφαρμογή  του  Κώδικα  Προμήθειας  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  σε  Πελάτες  από  τους
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.  Δείτε αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

1-“  Έρευνα για την ηλεκτρική ενέργεια και τους λογαριασμούς”  , 2018.
-“  Επιπτώσεις της πανδημίας στην ενέργεια”  ,  22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου 2020.
-“Μυστική έρευνα για την προσυμβατική ενημέρωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος”, 10 Ιουνίου-10 Ιουλίου
2020.
- Έρευνα για  “  Καθαρούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος”  ,  Μάρτιος -Μάιος 2021.Πρωτοβουλία της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. για
απόσχιση των λογαριασμών υπέρ τρίτων
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ΙΙ. Απαντήσεις στα ερωτήματα της Δημόσιας Διαβούλευσης
1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Α. Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της
συγκρισιμότητας των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται η  κατηγοριοποίηση
τιμολογίων ΧΤ βάσει συστήματος διαβάθμισης του κινδύνου τιμών.
Συναφώς,  συμφωνείτε  με  την  ανωτέρω  κατηγοριοποίηση  των  τιμολογίων  βάσει  της
προτεινόμενης  διαβάθμισης  κινδύνου  τιμών;  Θεωρείτε  σκόπιμη  την  κατηγοριοποίηση
βάσει εναλλακτικών παραμέτρων / δεικτών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζει  το  «Νέο  θεματολόγιο  για  τους  καταναλωτές:  Ενίσχυση  της
ανθεκτικότητας  των  καταναλωτών  για  βιώσιμη  ανάκαμψη»2 οι  Ευρωπαίοι  καταναλωτές
δικαιωματικά έχουν την απαίτηση να επωφελούνται στο έπακρο από την ενιαία αγορά και
να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές και  να διαδραματίζουν ενεργό
ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε και αν
βρίσκονται εντός της ΕΕ.  Τονίζει δε ειδικότερα την ανάγκη οι καταναλωτές να λαμβάνουν
σαφείς,  αναγκαίες  και  κατάλληλες  προσυμβατικές  πληροφορίες  ώστε  να  κάνουν
τεκμηριωμένες  επιλογές  και  να  συμμετάσχουν
στην οικονομία μετά την πανδημία, με το να γίνουν βασικοί παράγοντες μιας βιώσιμης  
ανάκαμψης, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ και την ενιαία 
αγορά.  Υπογραμμίζει  τέλος  ότι,  η  πολιτική  για  τους  καταναλωτές  συμβάλλει  στην
ανάκαμψη, ενισχύοντας την εγγενή σύνδεση μεταξύ εμπιστοσύνης των καταναλωτών και
οικονομικής ανάπτυξης.  

Επίσης, η ΕΕ μέσω της νέας δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους»
3αναγνωρίζει  περισσότερα  δικαιώματα  για  τους  καταναλωτές.  Οι  νέοι  κανόνες
διευκολύνουν  τους  καταναλωτές  να  παράγουν,  αποθηκεύουν  και  πωλούν  τη  δική  τους
ενέργεια  και  ενισχύουν  τα  δικαιώματά  τους  με  περισσότερη  διαφάνεια  στους
λογαριασμούς ρεύματος και καλύτερες επιλογές αλλαγής προμηθευτή.  

Νομικό πλαίσιο

1. Η Οδηγία 2019/944 αναφέρει ότι, οι ενεργειακές υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη σημασία
για τη διαφύλαξη της ευημερίας των πολιτών. Επίσης, εξασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης
των καταναλωτών σε αντικειμενικά και διαφανή δεδομένα που αφορούν την κατανάλωση
και αναφέρει ρητά τις ελάχιστες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό και
στις  πληροφορίες  τιμολόγησης  στο  παράρτημα  Ι,  ενώ  σε  εθνικό  επίπεδο  η  κείμενη
νομοθεσία  άρθρα  16,  17,  18  και  Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κώδικα  Προμήθειας  Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε Πελάτες,  ρυθμίζει κατ'  ελάχιστον  την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN  
3 https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-  

growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_el
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Τιμολογίων  Προμήθειας,  τη  διαδικασία  τιμολόγησης,  τη  μεθοδολογία  υπολογισμού των
χρεώσεων,  καθώς  και  την  εκτίμηση  του  ετήσιου  κόστους  βάσει  της  Προσφοράς
Προμήθειας.

Ειδικότερα,  oποιοσδήποτε  μηχανισμός  αναπροσαρμογής  των  τιμολογίων  πρέπει  να
είναι:

i) Διαφανής και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων, 
ii)  να  κατατείνει  στην  αποφυγή  υπερβολικής  μεταβλητότητας  ως  προς  το  ύψος  της
κατανάλωσης,
iii) να προσφέρει, κατά το δυνατόν επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης
του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης των τιμών, και
iv) να αποτελεί μέρος της Σύμβασης Προμήθειας.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει και τις παρ. 6, 7, 8, και 10 του
άρθρου 2 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε με το π.δ. 10/2017
(Α'23)  ρητά  ορίζουν  σχετικά  με  την  πλήρη  και  έγκαιρη  προσυμβατική  ενημέρωση  του
καταναλωτή  από  τον  Προμηθευτή,  ο  οποίος  πρέπει  να  προσδιορίζει  με  σαφήνεια  και
διαφάνεια κατά την πρόταση για τη σύναψη σύμβασης “το συνολικό τίμημα ή τον τρόπο
υπολογισμού  του,  σε  περίπτωση  που  δεν  μπορεί  να  καθοριστεί  εκ  των  προτέρων,
συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών, εξόδων, όπως εκάστοτε ισχύουν,  καθώς και κάθε
είδους πρόσθετων, σε σχέση με το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης, επιβαρύνσεων”.

3.  Οι  διατάξεις  της  παρ.  1 του άρθρου 3β και  του άρθρου 3δ του ν.  2251/1994,  όπως
ισχύουν  σχετικά  με  την  υποχρέωση  προσωπικής  και  έγγραφης  ενημέρωσης  του
καταναλωτή, σχετικά με το αναλυτικό τίμημα της σύμβασης.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 9γ επ. του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α 191) όπως ισχύει, σύμφωνα με
τις  οποίες  απαγορεύεται  ως  αθέμιτη,  η  παραπλανητική  πρακτική  της  παράλειψης
ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τον καθορισμό του τιμήματος, τις οποίες χρειάζεται ο
μέσος καταναλωτής για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής, με αποτέλεσμα να
λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία πιθανόν, χωρίς αυτές, δεν θα ελάμβανε.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ια' παρ. 7 άρθρο 2 ν. 2251/1994, είναι καταχρηστικοί οι
γενικοί όροι συναλλαγών οι οποίοι, “χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και
δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και
εύλογα για τον καταναλωτή”.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η αναφορά στη σύμβαση εύλογων κριτηρίων  ώστε ο
καταναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί το οικονομικό αποτέλεσμα του όρου και την
πιθανή μελλοντική του επιβάρυνση λόγω και της έλλειψης ουσιαστικής διαπραγμάτευσης
των όρων της σύμβασης αποτελεί καίριο ζήτημα του νομοθέτη. 
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Συνεπώς, η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση από τη ΡΑΕ βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με
το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο και συμφωνούμε να επισημαίνεται ο τύπος του εκάστοτε
τιμολογίου  βάσει  της  παγιωμένης  κατηγοριοποίησης  σε  σταθερά,  κυμαινόμενα  και
δυναμικά τιμολόγια και, ακολούθως να δηλώνεται ο συναφής «κίνδυνος τιμών». Με αυτόν
τον  τρόπο,  ο  καταναλωτής  θα  διακρίνει  κατά  τρόπο  σαφή  εάν  αναλαμβάνει  ή  όχι  τον
κίνδυνο αναπροσαρμογής – επαύξησης του ύψους της Χρέωσης Προμήθειας.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ

Β. Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης των
καταναλωτών προτείνεται η τυποποίηση εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης 
Συναφώς, καλούνται οι συμμετέχοντες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, καθώς και
τυχόν εναλλακτικές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.Ζ.Ω   και  η  ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”   θεωρούν υψίστης  σημασίας  την  ανάγκη
τυποποίησης της προσυμβατικής ενημερωσης, μέσω ενός εγκεκριμένου εντύπου, το οποίο
θα πρέπει  οι  προμηθευτές να το ενσωματώσουν στα γενικότερα έντυπά τους.   Ωστόσο
σημειώνουμε  ότι, στο  προτεινόμενο  υπόδειγμα  προσυμβατικής  ενημέρωσης  της  ΡΑΕ
πρέπει  να   γίνουν  ορισμένες  βελτιώσεις/πρσθήκες,  τις  οποίες  αναλυτικά  εκθέτουμε
παρακάτω και οι οποίες πηγάζουν από τις έρευνες που έχουμε πραγματοποιήσει αλλά και
από την καθημερινή επαφή μας με τους καταναλωτές. Δείτε αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.

Ως  προς  το προτεινόμενο  υπόδειγμα  προσυμβατικής  ενημέρωσης  σημειώνουμε  τις
παρακάτω προτάσεις/τροποποιήσεις/συμπληρώσεις:

-  Προτείνουμε  να  αντικατασταθεί  η  “ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”  σε
“ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”,  σύμφωνα με  τον  Κώδικα
Προμήθειας, άρθρο 14.

-Να  προστεθούν  στα  δεξιά  η  επωνυμία  και  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  του  προμηθευτή,
συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης καταναλωτών και  διεύθυνσης
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  όπως  και  ιστοσελίδες  για  αναλυτικές  πληροφορίες  όρων
συμβάσεων και τιμολογίων.

-Στα ενότητα “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ” να προστεθεί και ο Τ.Κ.

-Στην  ενότητα  “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ”  προτείνουμε  να  αντικατασταθεί  η  ονομασία
“ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ” με “ΕΓΓΥΗΣΗ”.

-Στην ενότητα “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ”: 
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-  Στην  “ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”  και  συγκεκριμένα  στην  ημέρα  παράδοσης  της
προσφοράς στον πελάτη να προστεθεί μέσω email ή στο κατάστημα.

-Αντί για “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ” να αλλάξει σε “ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ”.

-Στην  ίδια  ενότητα  να  αντικατασταθεί  η  “ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ”  με  τη  “ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒAΣΗΣ” και να παραμείνει  όρος “δέσμευση”μόνο για τα σταθερά τιμολόγια.

-Στην “ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ” θα προτείναμε τη χρονική περίοδο έως 2 μήνες,
έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τους λογαριασμούς σε
σύντομα χρονικά διαστήματα

-Στην ενότητα “ΤΥΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ” να υπάρχει παραπομπή για τα σταθερά/κυμαινόμενα
με  όριο  προσαύξησης  και  χωρίς  όριο  προσαύξησης  και  αντίστοιχα  η  ονομασία
μηδενικού/οριοθετημένου/υψηλού κινδύνου, στα πρότυπα της ΡΑΕ και επίσης να υπάρχει
ένα αστεράκι για παραπομπή στην πίσω σελίδα. 

- Στην ενότητα “ΠΑΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ” και σε συνέχεια τα όσα έχουμε αναφέρει στην Δ.Δ. της
ΡΑΕ (σχετ.1), επιμένουμε στη θέση μας για την κατάργηση του παγίου, καθώς ενισχύεται η
διαφάνεια των χρεώσεων και η συγκρισιμότητα των τιμολογίων.

-  Προτείνεται  μετά  το  «ΠΑΓΙΟ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ»  να  προστεθεί  στίχος  με  «ΤΡΕΧΟΥΣΑ  ΤΙΜΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ». Με όρο αυτό θα ενημερώνεται ο καταναλωτής για την τελευταία διαθέσιμη
τιμή με την οποία προσφέρεται η  Kwh, συμπεριλαμβανομένων όλων των χρεώσεων (δηλ.
και  αυτής  που προκύπτει  από την εφαρμογή ρήτρας  αναπροσαρμογής).  Πιθανότητα θα
αφορά την τιμή του προηγούμενου μήνα. Είναι προφανές ότι αυτό είναι το πλέον κρίσιμο
στοιχείο και η αφετηρία που ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Προτείνεται για το ενιαίο των
συγκρίσεων να αναφέρεται σε kwh αντί Mwh.

-Ο όρος «ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» δημιουργεί σύγχυση σε σχέση με την τρέχουσα
τιμή, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα στοιχείο που εφαρμόζεται για να υπολογιστεί και
καθοριστεί η τιμή σε συνάρτηση με τους συντελεστές και την εξέλιξη της τιμής αναφοράς
(π.χ.  μία  τιμή  εκκαθάρισης  συναλλαγών).  Προτείνεται  να  αντικατασταθεί  από  τον   όρο
«ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ».

-Σχετικά με τον όρο «ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ». Με βάση τα προγράμματα που διακρίνει η ΡΑΕ,
οι πιθανές απαντήσεις είναι τρεις: Σε περίπτωση σταθερού: δεν υπάρχει διακύμανση (0%).
Σε  περίπτωση  κυμαινόμενου  με  όριο  προσαύξησης:  π.χ.  +  ή  –  30%  από  τη  Βάση
Υπολογισμού Χρέωσης  (ή την Τρέχουσα Τιμή;).  Σε περίπτωση κυμαινόμενων χωρίς  όριο
προσαύξησης:  Απεριόριστη  διακύμανση.  Η  τελευταία  απάντηση  θα  πρέπει  να
καταλαμβάνει και τα προγράμματα προστατευμένου εύρους τιμής, εφόσον συνεχίζουν να
υπάρχουν.
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-Με δεδομένο ότι ορισμένα ερωτήματα-απαντήσεις χάνουν την αξία τους σε σχέση με το
είδος  του  προγράμματος,  θα  πρέπει  να  εξεταστεί  η  δυνατότητα  η  απάντηση  επί  του
προγράμματος,  π.χ.  ενός  Σταθερού,  να  μην  εμφανίζονται  τα  ερωτήματα  σχετικά  με  τη
διακύμανση  ή,  εφόσον  διατηρούνται,  να  συμπληρώνονται  αυτομάτως  από  τα
χαρακτηριστικά του (σταθερού) προγράμματος.

-Η  “ΡΗΤΡΑ  ΠΡΟΩΡΗΣ  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  ΣΤΑΘΕΡΗΣ  ΤΙΜΗΣ”  προτείνεται  να
αντικατασταθεί από “ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ”.

-Προτείνεται ως προς τις ρήτρες να υπάρχει κατ’ αρχήν το ερώτημα:

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ   Ναι/όχι  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

-Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ)               Ναι/Όχι
-Εκπομπές CO2                                              Ναι/Όχι
-Άλλο Κριτήριο                                               Ναι/όχι                (Να προσδιοριστεί)

-Στην  ενότητα  «ΑΝΑΛΥΣΗ  ΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ»  θα  πρέπει  να
εμφανίζεται ως πρώτη η «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ». 

-Η  Βασική Χρέωση Προμήθειας μετονομάζεται όπως παραπάνω.

-Μνεία ότι η πάγια χρέωση  είναι ανεξάρτητη του ύψους της κατανάλωσης. Η πάγια χρέωση
προτείνεται  να συνοδεύεται σε διακεκριμένη υποστήλη από την ακόλουθη επισήμανση.
«Το πάγιο αντιστοιχεί σε πρόσθετη επιβάρυνση 0,0.. ευρώ ανά  kwh  για τις πρώτες 300
kwh» (μπορεί να επιλεγεί από τη ΡΑΕ ένας άλλος αριθμός kwh που να καλύπτει πάντως μία
ελάχιστη  κατανάλωση των περισσοτέρων νοικοκυριών).

-Στην  ενότητα  “ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ”  θα  πρέπει  να  αφορά  τιμή  (σταθερή  ή  κυμαινόμενη),  όπως
διαμορφώνεται με τις εκπτώσεις.

-Θα  πρέπει,  με  τρόπο  που  δεν  διαταράσσεται  η  ροή  των  παραπάνω  απαντήσεων (του
εύκολου κειμένου), σε ένα διακριτό περίγραμμα, να εκτίθεται η ρήτρα αναπροσαρμογής
της τιμής, με όλα τα στοιχεία κατά το δυνατόν με απλό τρόπο. Ο καταναλωτής θα πρέπει να
ελέγχει σε αυτό το στάδιο τον μηχανισμό με τον οποίο θα ελέγχει την αναπροσαρμογή της
χρέωσης. 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ

Γ. Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της
συγκρισιμότητας προτείνεται η τυποποίηση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.
Πώς  αξιολογείτε  τo  συνημμένο  πρότυπο  (template)  λογαριασμού  και  ποιες
συγκεκριμένες παρατηρήσεις έχετε να εισφέρετε για τις προτεινόμενες αλλαγές; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως αναλυτικά έχουμε αναφέρει, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με
τους  μη  ξεκάθαρους  λογαριασμούς  ηλεκτρικού  ρεύματος,  λόγω  των  πολύπλοκων,
αδιαφανών  και  μη  κατανοητών  χρεώσεων.  Επιπροσθέτως,  οι  μη  ενεργειακές  χρεώσεις
επιβαρύνουν δυσανάλογα τους εν λόγω λογαριασμούς. Ως εκ τούτου με δεδομένο ότι, ένα
σημαντικό  ποσοστό  του  λογαριασμού  ρεύματος  είναι  ανελαστικό,  και  εν  πολλοίς
ανεξάρτητο της κατανάλωσης, το ύψος του τελικού ποσού που καλείται να καταβάλλει ο
καταναλωτής παραμένει αρκετά σημαντικό, ακόμη κι αν δεν έχει  καταναλώσει καθόλου
ηλεκτρικό  ρεύμα.  Αποτέλεσμα,  οι  «φουσκωμένοι  λογαριασμοί»  τους  οποίους
δυσκολεύονται να πληρώσουν πολλά νοικοκυριά και ιδίως τα ευάλωτα, ιδιαίτερα τώρα, την
περίοδο της πανδημίας και της αύξησης των τιμών ενέργειας. 

Προς επίρρωση δε των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή
της4 για  την  Ελλάδα  ότι,  μεταξύ  των  εμποδίων  και  αγκυλώσεων,  που  η  πορεία
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και αερίου στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει, είναι
και οι χρεώσεις που οι προμηθευτές ενέργειας καλούνται να εισπράξουν εκ μέρους τρίτων,
οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον κλάδο της ενέργειας και παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα τη
σύννομη λειτουργία του εν λόγω κλάδου, αυξάνοντας τα κόστη και την μη προσιτή παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας. Προτείνει δε η είσπραξη των εν λόγω χρεώσεων να γίνεται με άλλους
τρόπους.

Σημαντική συνιστώσα της  στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή  Ενεργειακή Ένωση, με χρονικό
σημείο αφετηρίας το 2015, αποτελεί ο κύριος στόχος της και ότι δη «η ενέργεια θα πρέπει
να παρέχεται ελεύθερα σε ολόκληρη την Ε.Ε. χωρίς τεχνικά ή ρυθμιστικά εμπόδια»5. Η Ε.Ε.
μέσω  του  πακέτου  "Καθαρή  ενέργεια  για  όλους  τους  Ευρωπαίους"  επιδιώκει  μία
ανταγωνιστική, ευέλικτη και χωρίς διακρίσεις αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας τους
καταναλωτές στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης, με μεγαλύτερη διαφάνεια στους
λογαριασμούς, προσιτές τιμές και μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής, ώστε να αντιμετωπιστεί ο
κίνδυνος  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  και  της  ενεργειακής  πενίας.  Η  οποιανδήποτε
Κυβερνητική  παρέμβαση  θα  πρέπει  να  εστιάζεται  ως  προς  τη  διασφάλιση ότι,  οι
καταναλωτές σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., έχουν πρόσβαση σε καθαρή, βιώσιμη, ασφαλή και
αδιάλειπτη ενέργεια.

Η μελέτη της ΕΚΠΟΙΖΩ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, απέδειξε ότι:

4 E.E. “EUROPEAN BARRIERS IN RETAIL ENERGY MARKETS PROJECT-GREECE” (completed in July 2020) 

5 https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/government-intervention-energy-markets_en?redir=1
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 οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνουν 10 χρεώσεις από τις οποίες οι
76 είναι άσχετες με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μόνο 3 αφορούν σε
αυτήν (κατανάλωση ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ), 

 ο  λογαριασμός  ενός  μέσου  νοικοκυριού  αυξάνεται  κατά  30-35% με  τις  εν  λόγω
χρεώσεις (υπέρ τρίτων, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ), 

 το  κόστος  προμήθειας,  μεταφοράς  και  διανομής της  ηλεκτρικής  ενέργειας  που
πληρώνει  ο  κάθε  καταναλωτής  καλύπτει  περίπου  το  65%  του  συνολικού
λογαριασμού του. 

Ως  προς  τo  συνημμένο  πρότυπο  (template)  λογαριασμού  θέλουμε  επιπροσθέτως,  σε
συνδυασμό των διατάξεων της Οδηγίας 2019/9447 ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα I και  την πρόσφατη Έκθεση της CEER8 (Το Συµβούλιο των
Ευρωπαϊκών  Ρυθµιστικών  Αρχών  Ενέργειας)  για  τα  τιμολόγια  χρέωσης  στο  πακέτο
μέτρων της Ε.Ε. “Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους”, να αναφέρουμε τα εξής: 

-Να  προστεθούν  η  επωνυμία  και  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  του  προμηθευτή,
συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης καταναλωτών και  διεύθυνσης
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  όπως  και  ιστοσελίδες  για  αναλυτικές  πληροφορίες  όρων
συμβάσεων και τιμολογίων.

-Στα στοιχεία πελάτη να προστεθεί η διεύθυνση.

-Θα πρέπει να προσαρμοστεί η ενότητα “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ” με τις προηγούμενες
παρατηρήσεις  μας  στο  έντυπο  “ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ”.  Η  βασική  χρέωση
μετονομάζεται όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Θα πρέπει δε αυτής να προηγείται (έστω να
ακολουθεί)  “ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΕΩΣΗ”  (το ΤΕΛΙΚΗ μπορεί  να απαλειφθεί).  Σε αυτή θα
αναφέρεται η τελική τιμή ανά Kwh του λογαριασμού.

-Είναι αξιοσημείωτο ότι το υφιστάμενο σχέδιο δεν προβλέπει στήλη που να αποτυπώνει την
τελική χρέωση του ανταγωνιστικού σκέλους. 

-Τα περί ρητρών προτείνεται να αντικατασταθούν σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας στο
έντυπο “ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ”

-Στην ενότητα “ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”:

6 Χρεώσεις  δήμων:  Δημοτικά  Τέλη/Δημοτικός  φόρος/Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας,  ΕΡΤ,  ΕΦΚ  -  (Ειδικός  Φόρος
Κατανάλωσης) (Ν.3336/05),  Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν.2093/92) υπέρ των τελωνειακών υπαλλήλων, Λοιπές χρεώσεις,  ΥΚΩ -
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ -Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0944&rid=5  
8 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/5f7bcb34-ae39-086d-58b3-5fd0cecf4039  
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-Για  λόγους  ορολογικής  εναρμόνισης  αντί  για  “ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΧΡΕΩΣΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ”  να
αναφέρεται “ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ”

-Να ενημερώνει για τη “ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒAΣΗΣ” που υπολείπεται έως τη λήξη της σύμβασης.

-Στην “ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ” θα προτείναμε τη χρονική περίοδο έως 2 μήνες,
έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τους λογαριασμούς σε
σύντομα χρονικά διαστήματα.

-Στην ενότητα “ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ” θα προτείναμε ως μέτρηση kWh  αντί Μwh.

-  Να ενσωματωθούν  πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των τελικών πελατών όσον
αφορά  την  εξωδικαστική  επίλυση  διαφορών,  περιλαμβανομένων  των  στοιχείων
επικοινωνίας του φορέα που είναι υπεύθυνος για την επίλυση διαφορών (Συνήγορος του
Καταναλωτή, Ενώσεις Καταναλωτών).

-Οι  καταναλωτές  θα πρέπει  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επωφελούνται  από την  πλήρη
ανάπτυξη  των  έξυπνων  συστημάτων  μέτρησης  στα  πλαίσια  της  σύμβασης  δυναμικής
τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή και χρήση
έξυπνων  συστημάτων  μέτρησης  σε  συνδυασμό  με  το  τιμολόγιο  που  θα  επιλέξει  ο
καταναλωτής.

- Να ενσωματωθεί ο σύνδεσμος ή παραπομπή στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΕ.

-  Να  υπάρχουν  υπό  μορφή  διαγράμματος  συγκρίσεις  της  τρέχουσας  κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας των τελικών πελατών με την κατανάλωση των τελικών πελατών κατά
την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος.

-Τα στοιχεία επικοινωνίας οργανώσεων καταναλωτών, οργανισμών ενέργειας ή συναφών
οργανισμών, μαζί  με διευθύνσεις ιστότοπων, από τους οποίους μπορούν να αντλούνται
πληροφορίες  για  τα  διαθέσιμα  μέτρα  βελτίωσης  της  ενεργειακής  απόδοσης  για  τον
εξοπλισμό χρήσης ενέργειας και ενημέρωση για τα δικαιώματά τους.

-Συγκρίσεις  με  τον  μέσο  κανονικοποιημένο  ή  υποδειγματικό  τελικό  πελάτη  της  ίδιας
κατηγορίας χρήστη.

-Θα ήταν δόκιμο και λόγω των καταγγελιών που λαμβάνουμε για μη συχνή καταμέτρηση
από  τον  ΔΕΔΔΗΕ,  η  τιμολόγηση  να  γίνεται  με  βάση  την  πραγματική  κατανάλωση
τουλάχιστον  τρεις  φορές  ετησίως  και  να  αναφέρεται  στον  λογαριασμό  η  τελευταία
καταμέτρηση.

-Δυνατότητα πρόσβασης σε συμπληρωματικές πληροφορίες για το ιστορικό της 
κατανάλωσης στην ιστοσελίδα του προμηθευτή.
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-Κοινοποίηση των ενεργειακών πηγών και διευκρινίσεις σχετικά με τη συνεισφορά κάθε 
ενεργειακής πηγής στην ηλεκτρική ενέργεια.

Επιπρόσθετα: Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και η ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” επιμένουν στις θέσεις τους για
“Καθαρούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος” με:

-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). 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση και  συμβολή στη διαμόρφωση ενός
κανονιστικού πλαισίου  που θα αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες για ένα βιώσιμο  και
κοινωνικά  δίκαιο  μέλλον  μέσω  της  ενεργής  συμμετοχής  των  πολιτών  στην  ενεργειακή
μετάβαση.
                 
Για την ΕΚΠΟΙΖΩ & την ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”

Παναγιώτα Καλαποθαράκου
Νομικός

Πρόεδρος  Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
 &

                                                    Πρόεδρος ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”

Παράρτημα Ι

Επιγραμματικά και μόνο ενδεικτικά η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., επισημαίνει τα ακόλουθα προβλήματα
ως προς τα τιμολόγια ενέργειας και την ενημέρωση των καταναλωτών:

1) Τα τιμολόγια των διαφόρων προγραμμάτων που προσφέρουν οι προμηθευτές 
εμφανίζουν  πολυπλοκότητα που κατά την κρίση μας δεν δικαιολογείται από τις εμπορικές 
ανάγκες των προμηθευτών  και καταλήγουν απλά και μόνο να δυσχεραίνουν την 
κατανόησή τους από τους καταναλωτές. Το 85,3% σε πρόσφατο ερωτηματολόγιο της 
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. απάντησε θετικά ότι, οι λογαριασμοί είναι δυσνόητοι και πολύπλοκοι με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τους διαβάσουν και να τους κατανοήσουν, λόγω και  του 
πλήθους των χρεώσεων που συμπεριλαμβάνονται, ενώ μόνο το 13,05% απάντησε 
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αρνητικά. 
2) Ο καταναλωτής δεν λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις δυσμενείς συνέπειες που μπορεί
να έχει το πρόγραμμα, ιδίως σχετικά με τις ρήτρες αναπροσαρμογής και διαμαρτύρεται για 
την αδιαφάνεια των λογαριασμών και για τις υπέρογκες και άδικες χρεώσεις.
3) Προγράμματα προμήθειας εμφανίζονται ως έχοντα σταθερό τιμολόγιο, δίχως αυτό να 
αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. 
4) Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται για διάφορες επιμέρους χρεώσεις είναι 
ασαφείς και παραπλανητικοί. 
5) Αδικαιολόγητες ποινές υπονομεύουν το δικαίωμα των καταναλωτών να αλλάξουν 
προμηθευτή. 
6) Οι προμηθευτές προβαίνουν μονομερώς σε τροποποίηση βασικών στοιχείων της 
σύμβασης, δίχως αυτό να δικαιολογείται με βάση νόμιμους όρους της σύμβασης. 
7) Οι συμβάσεις είναι δυσνόητες, δυσανάγνωστες, πολυσέλιδες με κατά κυριολεξία “ψιλά 
γράμματα”, με πλήθος αδιαφανών ή καταχρηστικών όρων. 
8) Οι συμβάσεις για σταθερή τιμολόγηση διαμορφώνονται σε αδικαιολόγητα υψηλά 
επίπεδα χρέωσης. 
9) Σε συμβάσεις με κυμαινόμενη τιμολόγηση προμηθευτές κάνουν χρήση καταχρηστικών 
όρων για να προσαυξάνουν τα κέρδη τους. 
10) Υπήρξαν περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης αδικαιολόγητης χρέωσης για τους έγχαρτους 
λογαριασμούς. 
11) Επικρατεί η ελλιπής, αν όχι η ανύπαρκτη, προσυμβατική ενημέρωση (Η ΕΚΠΟΙΖΩ 
πραγματοποίησε μυστική έρευνα σε επτά προμηθευτές ενέργειας και κανένας από αυτούς 
δεν έδωσε γραπτή ενημέρωση κατά παράβαση του Κώδικα Προμήθειας). 
12) Ακολουθούνται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές/παραπλανητικές διαφημίσεις αφού τα 
στοιχεία που προτάσσονται ή με τα οποία προσεγγίζονται οι καταναλωτές αποδεικνύονται 
ανακριβή (η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει προσφύγει στο ΣΕΕ για παραπλανητικές διαφημίσεις και έχουμε 
δικαιωθεί). 
13) Η εξυπηρέτηση των πελατών είναι πλημμελής/κακή. 
14) Δεν υφίσταται διαφανή και ειδική, έγγραφη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
την ύπαρξη μηχανισμού αναπροσαρμογής του τιμήματος στο Τιμολόγιο Προμήθειας (Ρήτρα
ΟΤΣ) ή στους εδικούς όρους της σύμβασης, εκεί δηλαδή όπου αναφέρονται οι υπόλοιπες 
χρεώσεις της σύμβασης αλλά σε διαφορετικό άρθρο των Γενικών Όρων της Σύμβασης.
15) Δεν υπάρχει στους λογαριασμούς όλων των προμηθευτών πίνακας με το ενεργειακό
μίγμα.
16) Πολλοί προμηθευτές δεν διαθέτουν υποδείγματα λογαριασμών.
17) Ορισμένοι προμηθευτές προβαίνουν σε επιμερισμό των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων κατά
μήνα. 
18) Υφίσταται υψηλή επιβάρυνση των λογαριασμών  λόγω των υπέρογκων  χρεώσεων των
“Ρυθμιζόμενων  Χρεώσεων"  και  ειδικότερα  της  "ρήτρας  αναπροσαρμογής",  των  ΥΚΩ
(Υπηρεσίες  Κοινής  Ωφέλειας)  που  αφορούν  στα  μη  διασυνδεδεμένα  νησιά  και  στο
κοινωνικό τιμολόγιο, ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, που αφορά
στις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Το 84,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως θα ήθελαν
να σταματήσουν να τους επιβαρύνουν οι  ρυθμιζόμενες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ.
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19)  Επίσης, όπως έχουμε επισταμένως και μέσω επίσημης επιστολής μας επισημάνει, οι
χρεώσεις υπέρ τρίτων (Χρεώσεις δήμων: Δημοτικά Τέλη/Δημοτικός φόρος/Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας,  ΕΡΤ,  Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης,  Ειδικό Τέλος 5‰ υπέρ των τελωνειακών
υπαλλήλων)9 συχνά  διπλασιάζουν  τους  λογαριασμούς  ρεύματος  και  επιβαρύνουν  τον
καταναλωτή με τρόπο μη δίκαιο, νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Tο 94,4% των
ερωτηθέντων  απάντησαν  ότι,  επιθυμούν  να  αφαιρεθούν  από  τους  λογαριασμούς  οι  εν
λόγω χρεώσεις. 
20)  ’Έλλειμμα  ενημέρωσης  και  εκπαίδευσης  των  καταναλωτών.  
21) Η προώθηση των υπηρεσιών γίνεται συχνά με εμπορικές πρακτικές που δημιουργούν
ανακριβείς και παραπλανητικές εντυπώσεις και συγκαλύπτουν ή αποσιωπούν κρίσιμα για
την  απόφαση  του  καταναλωτή  στοιχεία,  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργείται  η  εντύπωση
μεγαλύτερου οφέλους για τον καταναλωτή από αυτό που στην πραγματικότητα ισχύει.

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, η αγορά ενέργειας εμφανίζει σοβαρές 
δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις που πλήττουν τελικά όλους τους χρήστες της, τόσο τους 
καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Η δυσκολία κατανόησης του λογαριασμού 
ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το κόστος που συνεπάγεται η εκάστοτε επιλογή προμηθευτή 
και τιμολογίου δεν βοηθούν τους καταναλωτές να προβούν σε ενημερωμένες επιλογές 
συμμετέχοντας ενεργητικότερα στην αγορά και επιβαρύνει δυσανάλογα τους ευάλωτους 
καταναλωτές. Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι οι καταγγελίες των καταναλωτών για 
θέματα ενέργειας, από την 6η
θέση που κατείχαν στον πίνακα των καταγγελιών το 2017, έχουν αναρριχηθεί πλέον στη 2η 
θέση και, από ότι διαφαίνεται από την κλιμακούμενη δυναμική που έχει αναπτυχθεί, είναι 
ζήτημα χρόνου να καταλάβουν και την πρώτη.

Παράρτημα ΙΙ

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με την προσυμβατική ενημέρωση
των καταναλωτών από τους εναλλακτικούς προμηθευτές  ενέργειας, συμπερασματικά,
από τα πορίσματα της  έρευνας προκύπτουν τα εξής:

-  Οι  προσφορές προς τους καταναλωτές,  που επιθυμούν την αλλαγή προμηθευτή,  είναι
πρωτίστως και κυρίως προφορικές.
- Αν ο καταναλωτής επιθυμεί γραπτή προσφορά, θα πρέπει να τη ζητήσει ο ίδιος, κάτι που
σε αρκετές περιπτώσεις απαιτεί επιμονή, ενώ σε αρκετές παραπέμπεται στην ιστοσελίδα
της εταιρίας.

9 Την 29η θέση ανάμεσα στις 37 χώρες του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής
Ανταγωνιστικότητας. Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση σε ό,τι αφορά
τους εταιρικούς φόρους, στη 10η θέση ως προς τη φορολόγηση φυσικών προσώπων, στην 32η θέση στη φορολόγηση της
κατανάλωσης, στην 29η θέση στους φόρους επί της ιδιοκτησίας, και στην 25η θέση ως προς τη φορολόγηση των κερδών
στο  εξωτερικό  (https://kefim.org/deiktis-diethnous-forologikis-antagonistikotitas-2021-29i-apo-tis-37-chores-tou-oosa-i-
ellada/)
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- Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαβιβάζεται σχέδιο της σύμβασης στον καταναλωτή
πριν την αποδοχή της προσφοράς, ώστε ο τελευταίος να ενημερωθεί εκ των προτέρων για
τους όρους.
-  Σε  κάποιες  περιπτώσεις,  οι  εταιρίες  ενημερώνουν τους  καταναλωτές  ότι  η  προσφορά
διαρκεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να ασκήσουν πίεση στον καταναλωτή να
την αποδεχθεί προφορικά.
-Παρατηρείται  διάσταση  μεταξύ  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  είτε  μέσω  της
διαφήμισης των προγραμμάτων στην ιστοσελίδα είτε μέσω των προφορικών προσφορών,
με τις υπηρεσίες και τη σύμβαση που πραγματικά παρέχονται στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα όσα ως άνω έχουν αναφερθεί και επισημανθεί  ανωτέρω, οι προμηθευτές
ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος κατά το προσυμβατικό στάδιο δεν τηρούν τη νομοθεσία,
καθ’  ότι  δεν  προβαίνουν  σε  διαφανή, ειδική,  έγγραφη και  αναλυτική  ενημέρωση  των
καταναλωτών, λόγω της μη εκ των πραγμάτων χορήγησης προσυμβατικής ενημέρωσης ή σε
περίπτωση  χορήγησής  της,  καθίσταται  πλημμελής  η  προσυμβατική  ενημέρωση  για  τα
προσφερόμενα πακέτα. 
Το ενωσιακό και  εθνικό δίκαιο θέτει  κατά τρόπο σαφή και  ανεπιφύλακτο την αρχή της
προσήκουσας  προσυμβατικής  ενημέρωσης.  Οι   απαιτήσεις  αυτές  είναι  πλήρως
εναρμονισμένες  και  αποτελούν  βασικό  συμβατικό  δικαίωμα  των  καταναλωτών.  Πριν
δεσμευτεί  ένας  καταναλωτής,  σε  μια  σύμβαση,  πρέπει  να  λάβει  συγκεκριμένη
πληροφόρηση,  ώστε  να  μπορέσει  να  κάνει  συνειδητή  επιλογή,  κατά  τη  σύναψη  της
σύμβασης.  Η  προσυμβατική  πληροφόρηση  πρέπει  να  είναι  ευανάγνωστη,  να  είναι
κατανοητή,  από το  μέσο καταναλωτή και  να  παρέχεται  σε  απλή γλώσσα και  με  τρόπο
κατάλληλο. 

Ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες ορίζει ρητώς (άρθρα 14, 15, 16,
17, 18 και Παράρτημα Ι και ΙΙ) την υποχρέωση των προμηθευτών ενέργειας για πλήρη και
ουσιαστική  προσυμβατική  ενημέρωση  των  καταναλωτών,  μέσω  της  Προσφοράς
Προμήθειας προς τους Πελάτες, η οποία θα πρέπει να καταρτίζεται  εγγράφως, να είναι
δεσμευτική για τον  Προμηθευτή και  να περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον μεταξύ άλλων την
προτεινόμενη  Σύμβαση  Προμήθειας  με  τους  Γενικούς  Όρους  και  τυχόν  ειδικούς,  τα
Τιμολόγια  Προμήθειας,  το  ύψος  της  εγγύησης,  τη  διάρκεια  ισχύος  της  Προσφοράς
Προμήθειας. Η Προσφορά Προμήθειας δύναται να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί με τον
Πελάτη. 

Επίσης,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  επικοινωνίας  με  τον  πελάτη  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι)  και
συγκεκριμένα  ως  προς  τη  διαφήμιση  και  τις  εμπορικές  πρακτικές  των  υπηρεσιών
ηλεκτρικής  ενέργειας,  η  όλη  επικοινωνία  πρέπει  να  είναι  ακριβής  και  κατανοητή.
Απαγορεύεται  ως  αθέμιτη,  η  παραπλανητική  πρακτική  της  παράλειψης  ουσιωδών
πληροφοριών,  τις  οποίες  χρειάζεται  ο  μέσος  καταναλωτής  για  να  λάβει  τεκμηριωμένη
απόφαση συναλλαγής. 
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Τέλος,  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ως προς  τις  βασικές  Αρχές Τιμολόγησης  Ηλεκτρικής  Ενέργειας
αναφέρει ότι οι Προμηθευτές οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένες βασικές αρχές κατά
την κατάρτιση των τιμολογίων και χρεώσεων που προσφέρουν στους Πελάτες τους, ώστε να
εξασφαλίζεται αφενός η προστασία των καταναλωτών και αφετέρου η ανάπτυξη υγιούς
ανταγωνισμού στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν την
απλότητα και διαφάνεια της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις
προσφερόμενες  υπηρεσίες,  τη  μη  διακριτική  μεταχείριση  Πελατών  που  παρουσιάζουν
ανάλογα καταναλωτικά χαρακτηριστικά, αλλά και την ανάκτηση του πραγματικού κόστους
της  προσφερόμενης  υπηρεσίας,  ώστε  να  διασφαλιστεί  μακροχρονίως  η  δυνατότητα
παροχής των υπηρεσιών αυτών. 
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