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

Από το σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε από την Αρχή Σας στην πρόσφατη διαδικτυακή ημερίδα της 

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της ΡΑΕ, κατανοούμε ότι πρωταρχικός στόχος της Αρχής είναι η 

έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών με τις οποίες θα οριστεί σαφής κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει 

συστήματος διαβάθμισης κινδύνου και θα υιοθετηθούν τα τυποποιημένα έντυπα της «Αίτησης Προσφοράς 

Προμήθειας» και του «Λογαριασμού Κατανάλωσης». Στη συνέχεια η Αρχή Σας θα γνωμοδοτήσει προς το ΥΠΕΝ 

σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, θα εξετάσει το βαθμό συμμόρφωσης των 

προμηθευτών με τις ισχύουσες κατευθυντήριες και θα εξετάσει παράλληλα θέματα όπως είναι η ηλεκτρονική 

τιμολόγηση και η προσφορά δεσμοποιημένων προϊόντων στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας. Με την 

παρούσα διαβούλευση η Αρχή Σας θέτει στο δημόσιο διάλογο την τυποποίηση του Εντύπου της «Αίτησης 

Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας», καθώς και την τυποποίηση του Εντύπου «Λογαριασμού 

Κατανάλωσης» με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της 

συγκρισιμότητας των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, προτείνεται από την Αρχή Σας σαφής 

κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει συστήματος διαβάθμισης κινδύνου. 

Συνεπώς η τρέχουσα δημόσια διαβούλευση συμπληρώνει την από 04.08.2021 δημόσια διαβούλευση της Αρχής 

στοχεύοντας στην επίτευξη της διαφάνειας μέσω της τυποποίησης των αναφερόμενων Εντύπων και την 

κατηγοριοποίηση των τιμολογίων. Η Εταιρεία μας, όπως άλλωστε έχει διατυπώσει και στο πλαίσιο της 

προηγούμενης διαβούλευσης σχετικά με την εξέταση των αναγκαίων ρυθμίσεων για την εναρμόνιση του 

εθνικού πλαισίου προς την Οδηγία 2019/944, σε ό,τι ειδικότερα αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών 

[…], αυτονόητα συμφωνεί με την ενίσχυση της διαφάνειας, την οποία σκοπεύει η Αρχή και με την παρούσα 

διαβούλευση. Η Εταιρεία μας εξάλλου-στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας- τοποθετήθηκε υπέρ της 
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υποχρέωσης επικοινωνίας του Ορίου στη Χρέωση Προμήθειας σε περίπτωση που αυτό έχει επιλεγεί ως όρος 

στο προσφερόμενο τιμολόγιο κάποιου Προμηθευτή, όπως επίσης και υπέρ της υποχρέωσης επικοινωνίας 

απουσίας του Ορίου στην Χρέωση Προμήθειας στα προγράμματα που δεν το εμπεριέχουν ως όρο. Η Εταιρεία 

μας θεωρεί ότι η υιοθέτηση ενός Ορίου στην Χρέωση Προμήθειας -από όποιον Προμηθευτή το επιθυμεί και σε 

όποιο πρόγραμμα αυτός επιθυμεί- εξυπηρετεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην απλοποίηση της 

κατανόησης και στην εκτίμηση της ετήσιας επιβάρυνσής του τελικού καταναλωτή από το πρόγραμμα 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιλέξει. Για τους ως άνω λόγους εξάλλου η Εταιρεία μας 

τοποθετήθηκε υπέρ της θέσπισης της νέας υποχρέωσης στους Προμηθευτές σχετικά με την επικοινωνία προς 

τον τελικό καταναλωτή περί της υιοθέτησης ή μη Ορίου Χρέωσης Προμήθειας σε κάθε ένα από τα εμπορικά 

προγράμματα που αυτοί παρέχουν και μάλιστα με σαφή προσδιορισμό αυτού.     

Παρόλα αυτά η Εταιρεία μας θεωρεί ότι ούτε η αυστηρή τυποποίηση, ούτε η κατηγοριοποίηση των τιμολογίων 

βάσει του προτεινόμενου συστήματος διαβάθμισης κινδύνου εξυπηρετούν τη διαφάνεια. Αντίθετα, η Εταιρεία 

μας επισημαίνει ότι η αυστηρή τυποποίηση του Εντύπου της «Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» και του Εντύπου του «Λογαριασμού Κατανάλωσης» δεν απορρέει από τις διατάξεις  του 

ευρωπαϊκού ή εθνικού νομοθετικού πλαισίου και περιορίζει την επιχειρηματική ελευθερία των 

προμηθευτών, οι οποίοι έχουν επενδύσει ήδη σημαντικά χρηματικά ποσά τόσο για το σχεδιασμό όσο και για 

τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τη δομή των εν λόγω Εντύπων. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί 

ότι ακριβώς επειδή το βασικό μέσο επικοινωνίας ενός Προμηθευτή με τον Πελάτη του είναι ο Λογαριασμός 

Κατανάλωσης, τόσο η δομή, τα γραφικά όσο και το περιεχόμενο αυτού πρέπει να αφήνονται στην ελεύθερη 

κρίση της κάθε εταιρείας προμήθειας, καθώς αποτελούν στοιχεία διαφοροποίησης τόσο της ίδιας όσο και των 

παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών. Προφανώς η Εταιρεία μας δεν αμφισβητεί ότι από τη 

στιγμή που το αγαθό της ενέργειας αποτελεί κοινωνικό αγαθό, το ελάχιστο περιεχόμενο του Λογαριασμού 

Κατανάλωσης και της Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς από το 

ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, η Εταιρεία μας θεωρεί ότι το παράδειγμα των πλήρως απελευθερωμένων και 

ώριμων αγορών της Ευρώπης (βλ. Δανία,  Ολλανδία και Ιταλία) που αναφέρονται ως παράδειγμα από την Αρχή 

δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στην ελληνική αγορά σχετικά με τα 

έντυπα στην αγορά προμήθειας, καθώς η δική μας αγορά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο αφού εμφανίζει 

πολύ μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης, δεν έχει εγκατεστημένους ακόμα έξυπνους μετρητές που θα καταστήσουν 

εφικτή την παροχή δυναμικών τιμολογίων, το πλαίσιο συμμετοχής της ζήτησης στην χονδρεμπορική αγορά 

βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο σχεδιασμού, η ρευστότητα στην ενδοημερήσια αγορά που θα βοηθούσε στην 

καλύτερη διαχείριση των αποκλίσεων άρα και στη μείωση του κόστους της ενέργειας είναι χαμηλή και η 

ρευστότητα στην προθεσμιακή αγορά που θα οδηγούσε σε καλύτερη διαχείριση του κινδύνου σχεδόν 

ανύπαρκτη. Συνεπώς, την παρούσα χρονική στιγμή, η προτεινόμενη τυποποίηση είναι στατική και η θέσπισή 

της θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων που ήδη προσφέρονται 

από Προμηθευτές -όπως η Εταιρεία μας- (PPAs, πράσινα τιμολόγια, εξοικονόμηση, ηλεκτροκίνηση κ.ά.) και 

επομένως αποβαίνει τελικά εις βάρος του ελεύθερου ανταγωνισμού και του τελικού καταναλωτή.  
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Συνεπώς, η Εταιρεία μας προτείνει τη σταδιακή λήψη μέτρων από την Αρχή Σας σύμφωνα πάντα με την εξέλιξη 

του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, τα οποία μέτρα αφενός θα συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της αγοράς 

και αφετέρου θα υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες υποδομές. Εξάλλου, τόσο η νέα Οδηγία όσο και το εθνικό 

πλαίσιο δεν επιβάλουν την αυστηρή τυποποίηση για την επίτευξη της διαφάνειας αλλά ορίζουν απλώς τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν καθώς και το ελάχιστο περιεχόμενο που πρέπει να 

περιλαμβάνουν η σύμβαση προμήθειας και ο Λογαριασμός κατανάλωσης αντίστοιχα (αρ 10, 18, Παράρτημα 

Ι Οδηγίας και Παράρτημα ΙΙ ΚΠΗΕ). Προφανώς η Αρχή Σας δύναται να διευρύνει αυτό το ελάχιστο 

περιεχόμενο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. 

Συμπερασματικά, λόγω των ανωτέρω, η Εταιρεία μας θεωρεί ότι η Αρχή Σας σε αυτή τη χρονική στιγμή θα 

πρέπει να εστιάσει στον ορθό προσδιορισμό του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων προμήθειας και των 

Λογαριασμών Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί της ορθής εφαρμογής του οποίου θα ασκήσει και τον 

εποπτικό της ρόλο. Η Εταιρεία μας θεωρεί απαραίτητη την παροχή ελευθερίας στους προμηθευτές για τη 

διαμόρφωση του λοιπού περιεχομένου των εν λόγω εντύπων, καθώς και της διάταξης και δομής του 

περιεχομένου αυτών. Τα εν λόγω έντυπα αντανακλούν τον πυρήνα των προσφερόμενων υπηρεσιών του κάθε 

προμηθευτή και είναι το μέσο άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

Ως προς τα ειδικότερα ζητήματα της διαβούλευσης: 

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. (…) Συγκεκριμένα, προτείνεται 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» ως εξής:  

 Τα σταθερά τιμολόγια θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «μηδενικού κινδύνου», 

 Τα κυμαινόμενα τιμολόγια με όριο προσαύξησης θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «οριοθετημένου 

κινδύνου», 

 Τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς όριο προσαύξησης θα θεωρούνται ως τιμολόγια «υψηλού 

κινδύνου». 

Συναφώς, συμφωνείτε με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει της προτεινόμενης 

διαβάθμισης κινδύνου τιμών; Θεωρείτε σκόπιμη την κατηγοριοποίηση βάσει εναλλακτικών παραμέτρων / 

δεικτών;» 

Η Εταιρεία μας θεωρεί ότι η διάκριση των τιμολογίων βάσει συστήματος διαβάθμισης του κινδύνου τιμών είναι 

περιοριστική και ότι ο χαρακτηρισμός των τιμολογίων ως «μηδενικού κινδύνου», «οριοθετημένου κινδύνου» 

και «υψηλού κινδύνου» δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ορθός καθώς εμπεριέχει κινδύνους και τελικά μπορεί να 

οδηγήσει τον καταναλωτή σε λανθασμένα συμπεράσματα, ιδίως σε περιόδους υψηλής διακύμανσης των τιμών 

ενέργειας, όπως είναι η τρέχουσα  περίοδος.  

Είναι προφανές ότι, ένα σταθερό τιμολόγιο που θα χαρακτηριζόταν ως «μηδενικού κινδύνου» και συνεπώς θα 

θεωρούνταν προτιμητέο για τον καταναλωτή κατά την τρέχουσα περίοδο, θα κατέληγε ιδιαίτερα επιζήμιο για 
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αυτόν σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των σημερινών τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς και λαμβάνοντας 

μάλιστα υπόψη ότι για τη διακοπή του θα έπρεπε να καταβάλει και ρήτρα πρόωρης αποχώρησης στον 

Προμηθευτή του. Αντίθετα, αν ο ίδιος είχε συμβληθεί με ένα Προμηθευτή που του προσέφερε ένα 

κυμαινόμενο τιμολόγιο με όριο στη Χρέωση Προμήθειας σίγουρα θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση, παρά 

τον χαρακτηρισμό αυτού ως «οριοθετημένου κινδύνου». Επίσης, η προσφορά ενός τιμολογίου με πολύ υψηλό 

όριο στη Χρέωση Προμήθειας δεν διαφοροποιεί απαραίτητα τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο τελικός 

καταναλωτής σε σχέση με ένα άλλο τιμολόγιο με καλύτερη αναλογική χρέωση, ορθό προσδιορισμό της Ρήτρας 

Αναπροσαρμογής και απουσία ορίου στη Χρέωση Προμήθειας. Απλά πιθανότατα συμβάλλει περισσότερο στην 

βελτίωση της διαφάνειας της Χρέωσης Προμήθειας. Συνεπώς και εδώ ο χαρακτηρισμός «οριοθετημένου 

κινδύνου» μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά προς τον τελικό καταναλωτή. 

Σε κάθε περίπτωση, η κατηγοριοποίηση των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει βάσει ενός μοναδικού κριτηρίου, 

διότι το κριτήριο του «κινδύνου» είναι ένα από τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του ο καταναλωτής για να 

επιλέξει το εμπορικό πρόγραμμα που του ταιριάζει. Σε μία απελευθερωμένη αγορά ενέργειας ο καταναλωτής 

πρέπει να αφήνεται ελεύθερος να επιλέξει από μία ευρεία γκάμα προσφερόμενων προγραμμάτων αυτό που 

του ταιριάζει περισσότερο και όχι να οδηγείται από ένα και μοναδικό κριτήριο στην επιλογή του. Τα κριτήρια 

μπορεί να είναι περιβαλλοντικά, εξοικονόμησης, κινδύνου, καινοτομίας, δυνατότητας μεγαλύτερης δικής του 

συμμετοχής. Η προβολή ενός μοναδικού κριτηρίου αφενός δυσκολεύει την ενσωμάτωση αυτού στα 

προτεινόμενα τυποποιημένα έντυπα των διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη προσφέρονται από 

Προμηθευτές όπως η Εταιρεία μας, και αφετέρου δρα ανασταλτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών1. Συνεπώς, η υιοθέτηση του κινδύνου ως μοναδικό κριτήριο κατηγοριοποίησης θα έχει ως 

αποτέλεσμα, όχι μονο τον περιορισμό της καινοτομίας και εν τέλει του ανταγωνισμού, αλλά και την 

καθυστέρηση της σκοπούμενης και εν εξελίξει ενεργειακής μετάβασης, η οποία αναμένεται να στηριχθεί σε 

μεγάλο βαθμό στα λεγόμενα "πράσινα" τιμολόγια, τιμολόγια που συνδέονται με διμερή συμβόλαια με 

παραγόμενη ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κτλ.  

Παρόλα αυτά η Εταιρεία μας -όπως αναφέρει και αναλυτικά στην εισαγωγή της επιστολής της- συμφωνεί με 

τη συμπερίληψη του ορίου στη Χρέωση Προμήθειας ως ενός μέτρου διαφάνειας που αναλαμβάνει ένας 

καταναλωτής και κατ’ επέκταση επιθυμεί την ενσωμάτωση του ως πεδίου συμπλήρωσης -εφόσον 

εφαρμόζεται- στο ελάχιστο περιεχομένο των Συμβάσεων Προμήθειας. Ειδικότερα, η Εταιρεία μας προτείνει 

την κατάργηση του πεδίου «Ρήτρα Εκπομπών CO2» ως μη εφαρμόσιμης ρήτρας. Συνεπώς η περιγραφή του 

περιεχομένου της Ρήτρας -πλην της Ρήτρας Πρόωρης Αποχώρησης- προτείνεται να περιγράφεται από τα 

ακόλουθα δύο πεδία:  

Α. Εφαρμογή Ορίου Χρέωσης Προμήθειας, όπου ο Προμηθευτής θα αναφέρει το ποσοστό του Ορίου Χρέωσης 

που εφαρμόζει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρίς καμία άλλη πληροφορία σχετικά με τη ρήτρα. Εδώ στο 

                                                           
1 Σύμφωνα εξάλλου με την ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών λιανικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
του ACER σε συνεργασία με το CEER, καταγράφονται δεκατέσσερεις διαφορετικές κατηγορίες τιμολογίων, όπως μεικτά, 
με ρήτρα χονδρεμπορικής τιμής, με εγγυήσεις προέλευσης ("πράσινα" τιμολόγια), τιμολόγια με παράλληλες προσφορές 
για προϊόντα (π.χ. κουπόνια) κ.ο.κ.. 
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πλαίσιο της απλοποίησης και της ενίσχυσης της διαφάνειας, η Εταιρεία μας κρίνει ότι εφόσον υπάρχει το όριο, 

κάθε άλλη πληροφορία σε σχέση με τη ρήτρα προσδίδει περιττή πολυπλοκότητα.  

Β. Απουσία εφαρμογής Ορίου Χρέωσης Προμήθειας, όπου ο Προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αναφέρει 

τον μαθηματικό τύπο της Ρήτρας Αναπροσαρμογής που εφαρμόζει, την παράμετρο καθορισμού της, τα όρια 

μεταβολής και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται στις κατευθυντήριες της ΡΑΕ (409/2020). 

 

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.  

και  

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;» 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε μία σειρά από κοινά ζητήματα που αφορούν και τα δύο έντυπα, 

πριν ακολουθήσει η ανάλυση επί του κάθε εντύπου ξεχωριστά: 

 

Ως προς τα ειδικότερα κοινά σημεία των εντύπων: 

Τύπος τιμολογίου: Όπως αναφέραμε αναλυτικά και στο προηγούμενο ερώτημα και καταδεικνύεται και από την 

ευρωπαϊκή πρακτική (ACER Market Monitoring Report 2019: Energy Retail and Consumer Protection Volume, 

Figure 35) στόχος μιας απελευθερωμένης αγοράς είναι η προσφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερου πλήθους 

τιμολογίων. Η διάκριση με βάση τον κίνδυνο είναι ένα είδος τυποποίησης η οποία εκ των πραγμάτων δεν 

περιλαμβάνει όλους τους τύπους των προσφερόμενων τιμολογίων σε μία αγορά που χαρακτηρίζεται πλέον 

από μεγάλο βαθμό καινοτομίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι, η εν λόγω τυποποίηση 

περιορίζει ιδίως τη μετάβαση σε δυναμικά τιμολόγια και PPAs που θα προσφέρονται στο εγγύς μέλλον όλο και 

περισσότερο. Συνεπώς η εν λόγω διάκριση είναι ελλιπής και θα πρέπει να επανεξεταστεί. 

Ρήτρα: Αντικατάσταση του πεδίου όπως περιγράφηκε στο σημείο Α της επιστολής μας. 

Σύγκριση Συμβολαίου μέσω QR code: Αυτό αφορά αποκλειστικά τα συμβόλαια B2C. Για τη σύγκριση 

Συμβολαίων έχει αναπτυχθεί εργαλείο σύγκρισης από την Αρχή καθώς και σχετική ιστοσελίδα, στην οποία όλοι 

οι καταναλωτές διαθέτουν πρόσβαση.   
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Ως προς τα ειδικότερα σημεία του τυποποιημένου «Εντύπου Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» 

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής: 

Τα πεδία του ενδεικτικού παραδείγματος της ενότητας «Ρήτρα Αναπροσαρμογής» αναφορικά με τη σύγκριση 

τιμολογίων δεν είναι εύκολα στην κατανόηση και την εφαρμογή τους. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι σαφές αν 

το Χαμηλότερο και Υψηλότερο Κόστος αφορούν μόνο το ύψος της ρήτρας ή τη συνολική χρέωση και δεν είναι 

σαφές ποιο είναι το τιμολόγιο αναφοράς (παρόντος έτους ή προηγούμενου). Τέλος, δεδομένου του ρυθμού 

μεταβολής των τιμολογίων ή δεδομένης της πιθανότητας υλοποίησης περισσοτέρων του ενός τιμολογίων από 

τον ίδιο Προμηθευτή, δεν είναι κατανοητό πώς θα γίνει εφαρμογή της εν λόγω σύγκρισης. Σε κάθε περίπτωση, 

η σύγκριση ενός συμβολαίου με ρήτρα με ένα τιμολόγιο σταθερής τιμής θεωρούμε ότι αφορά σε προγράμματα 

που παρέχονται από τον ίδιο Προμηθευτή και θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα όπως αναλύσαμε ανωτέρω.  

Τέλος, η κατάταξη σε τιμολόγιο ΚΟΤ δεν εξαρτάται από τον Προμηθευτή αλλά προκύπτει από τη διαδικασία 

και τον έλεγχο που εφαρμόζει ο ΔΕΔΔΗΕ και συνεπώς δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης προμήθειας. Ο 

πελάτης μπορεί να κατατάσσεται ως ΚΟΤ την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αλλά αργότερα να μην 

πληροί τις προϋποθέσεις. Συνεπώς, προτείνουμε την απαλοιφή αυτού του πεδίου. 

 

Ως προς τα ειδικότερα σημεία του τυποποιημένου Εντύπου «Λογαριασμός Κατανάλωσης» 

Θα θέλαμε καταρχάς να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο συζήτησης και αναθεώρησης διατάξεων του ΚΠΗΕ, θα 

πρέπει αν επανεξεταστεί ο προσδιορισμός των διαφορετικών κατηγοριών πελατών, όπως αυτός προβλέπεται 

στο αρ 3 ΚΠΗΕ, ώστε να συμπεριληφθούν και νέες κατηγορίες, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τις 

εξελίξεις στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, και με βάση τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που 

προσφέρονται.  

Περαιτέρω, στο τμήμα «ταυτότητα συμβολαίου» θεωρούμε ότι κάποια πεδία είναι μη ακριβή ενώ κάποια άλλα 

δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Έτσι, ο τύπος τιμολογίου δεν μπορεί να αφορά μόνο τη 

διάκριση με βάση την ύπαρξη ή όχι της ρήτρας αναπροσαρμογής, όπως αναλυτικά εκθέσαμε ανωτέρω. 

Επιπλέον, η όποια κατηγοριοποίηση εφόσον αυτή αποφασιστεί ότι θα ισχύει, θα προκύπτει από την ονομασία 

του προγράμματος που θα έχει ενταχθεί ο πελάτης βάσει συμβάσεως, και συνεπώς θα αναγράφεται στη 

σύμβαση, ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη αναγραφής και στο συγκεκριμένο πεδίο. Το ίδιο ισχύει και για τα 

πεδία «Περιέχει πάγιο περιόδου» έως και τα «Άλλα χαρακτηριστικά» τα οποία προκύπτουν εκ της συμβάσεως 

και συνεπώς δεν χρειάζεται να αναγράφονται και στο συγκεκριμένο πεδίο. Στο ήδη περιορισμένης έκτασης 

έντυπο του λογαριασμού θα πρέπει να αφεθεί χώρος για άλλες πληροφορίες, όπως σημαντικές ειδοποιήσεις, 

μίγμα καυσίμου, διαφήμιση κ.ά. 

Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι το τμήμα «Ανάλυση Ρήτρας Αναπροσαρμογής» αποτελεί μέρος της ανάλυσης 

χρέωσης προμήθειας και επομένως θα πρέπει να μπει στο πεδίο «Προσαύξηση λόγω Ρήτρας 
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Αναπροσαρμογής». Μάλιστα, η ανάλυση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής είναι κατ’ ουσία απαραίτητη μόνο αν ο 

Προμηθευτής για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα δεν έχει δεσμευθεί με συγκεκριμένο όριο Χρέωσης Προμήθειας, 

όπως εκθέσαμε παραπάνω.   

Τέλος, η Εταιρεία μας θα ήθελε να επισημάνει ότι για την ενσωμάτωση οποιονδήποτε αλλαγών αποφασίσει η 

Αρχή Σας στο πλαίσιο διεύρυνσης του ελάχιστου περιεχομένου των δύο Εντύπων θα πρέπει να θεσπίσει 

μεταβατικές διατάξεις διάρκειας κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών προκειμένου οι νέες απαιτήσεις να μπορούν να 

υλοποιηθούν από τα πληροφοριακά μας συστήματα. Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί μεταβατικό διάστημα 

εναρμόνισης των ισχυουσών Συμβάσεων Προμήθειας στις όποιες νέες διατάξεις για την ομαλή μετάβαση των 

Πελατών των εταιρειών Προμήθειας στην όποια νέα απόφαση της Αρχής Σας. 

Πριν κλείσουμε την επιστολή μας θα θέλαμε να τοποθετηθούμε υπέρ της εισήγησης της ΡΑΕ σχετικά με την 

τροποποίηση του άρθρου 138 του ν. 4001/2011, προκειμένου για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας 

τροποποίησης του ΚΠΗΕ στην Αρχή. Η Αρχή διαθέτει ήδη ρυθμιστική, δικαιοδοτική, εποπτική και κυρωτική 

αρμοδιότητα. Η ανάληψη της εν λόγω κανονιστικής αρμοδιότητας θα επιτρέψει στη ΡΑΕ να συμβάλει 

αποτελεσματικά στον ορθό σχεδιασμό και στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας 

ενισχύοντας τον ανταγωνισμό. 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 
 
Με εκτίμηση, 
Για την ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
 
 
 
Μελίζα Ασημακοπούλου 
Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων 
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