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Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021 

Θέμα:  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την καθιέρωση προτύπων για το 

τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης». 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια της από 14.10.2021 αναρτηθείσας διαβούλευσης, επιθυμούμε με την 

επιστολή αυτή να υποβάλουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις αλλά και τις προτάσεις της 

εταιρείας μας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.( η «Εταιρεία») προς την Αρχή σας, σχετικά με την 

καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης», καθώς επίσης την 

προτεινόμενη κατηγοριοποίηση βάσει διαβάθμισης κινδύνου τιμών. 

Η διαφάνεια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ευχερής και αξιόπιστη πληροφόρηση, η 

συγκρισιμότητα των προϊόντων των προμηθευτών αποτελούν αναγκαίες και εξόχως 

σημαντικές προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση του ρόλου των καταναλωτών, στον οποίο 

άλλωστε στοχεύει και η Οδηγία 2019/944. Η προσπάθεια επομένως της Αρχής να 

αντιμετωπίσει τα κακώς κείμενα και τις στρεβλώσεις, οι οποίες όντως υφίστανται στο 

σημερινό μοντέλο λειτουργίας της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού, μας βρίσκει 

σύμμαχούς της. 

Παρ’ όλα αυτά, η ρυθμιστική βελτίωση της λειτουργίας της προμήθειας ηλεκτρισμού, 

προϋποθέτει, πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση σε επίπεδο «μορφής» της προσφοράς ή 

και του περιεχομένου των τιμολογίων, την αναγνώριση και προτεραιοποίηση 

αντιμετώπισης των πραγματικών αιτιών και το διαχωρισμό τους από ενδεχομένως 

προβληματικές πρακτικές που συνδέονται περισσότερο με τα συμπτώματα παρά με τις 

χρόνιες παθογένειες που εκείνη αντιμετωπίζει.  

Προς την κατεύθυνση αυτή και με αφορμή τις προτάσεις της Αρχής, καταθέτουμε τις 

θέσεις μας και για τα ανωτέρω, με στόχο να συνδράμουμε με συγκεκριμένες προτάσεις 

και βέλτιστες πρακτικές, που έχουν υιοθετηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές άλλων χωρών. 

Το προβληματικό τοπίο της αλλαγής προμηθευτή 

Όπως τονίζει στην έκθεση1 της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου 

(Ofgem) μια αξιόπιστη, ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία αλλαγής παρόχου 

(switching), αποτελεί θεμέλιο λίθο μιας εύρυθμης και ανταγωνιστικής αγοράς καθώς 

ενισχύει την πεποίθηση στους καταναλωτές πως τα οφέλη μιας καλύτερης συμφωνίας με 

εναλλακτικό πάροχο μπορούν να γίνουν ορατά γρήγορα και ανεμπόδιστα, χωρίς τη 

δημιουργία προβλημάτων στην καθημερινότητά τους. Όπως σημειώνεται, αυτό με τη 

σειρά του δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών προκειμένου να κερδίσουν 

και να διατηρήσουν τους πελάτες τους. Το ίδιο σημειώνεται και στις σχετικές εκθέσεις της 

 
1 Ofgem, 2020: Outcome of review into whether conditions are in place for effective competition in domestic 
supply contracts 

https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2020/08/cfec_review_final_publication_1.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2020/08/cfec_review_final_publication_1.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2020/08/cfec_review_final_publication_1.pdf
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής2: η δυνατότητα και η προθυμία των καταναλωτών να 

αλλάζουν πάροχο, ως απάντηση στα διάφορα σήματα τιμών (price signals) της αγοράς 

και ως μέσο πίεσης προς τον τωρινό τους πάροχο, αποτελεί μια σημαντική πτυχή της 

εύρυθμης αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ η παρεμπόδισή τους ουσιαστικά ματαιώνει τα 

οφέλη που γεννά μια ανταγωνιστική αγορά. Αντίστοιχα, ο Οργανισμός Συνεργασίας των 

Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)3 και το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών 

Ενέργειας (CEER)4 επισημαίνουν τα οφέλη που δημιουργεί η ενίσχυση των δεικτών 

αλλαγής προμηθευτή γύρω τόσο από τον ανταγωνισμό αλλά και τη μείωση του 

ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές. 

Στην Ελλάδα, παρά την πληθώρα των εναλλακτικών παρόχων, η οριζόντια κινητικότητα 

των πελατών και η αλλαγή εκπροσώπησης παραμένει φτωχή. Η μη ισότιμη πρόσβαση στο 

εγχώριο ενεργειακό μείγμα παραγωγής (όπου η ΔΕΗ διατηρεί την αποκλειστική και 

προνομιακή πρόσβαση στην υδροηλεκτρική παραγωγή), σε συνδυασμό με την 

υπερδεσπόζουσα θέση του ιστορικού παρόχου στην προμήθεια, δυσχεραίνει σημαντικά 

την ανάπτυξη μιας υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς και την περαιτέρω βελτίωση της 

ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή. Όπως 

άλλωστε έχει τονιστεί στο παρελθόν από την ίδια τη ΡΑΕ, πραγματικός ανταγωνισμός 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο με «διαφοροποίηση του μείγματος καυσίμου που χρησιμοποίει 

κάθε εταιρεία παραγωγής, ώστε όλοι οι ανταγωνιστές να μπορούν να έχουν περίπου ίδιο 

μέσο κόστος»5. 

Έτσι, παρά την αυξημένη συμμετοχή των ανεξάρτητων ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να 

χαρακτηρίζεται από τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ η οποία εκπροσωπεί το 77,8% του 

συνολικού αριθμού παροχών σε Χαμηλή και Μέση Τάση στο διασυνδεμένο σύστημα και 

άνω του 63% της συνολικής κατανάλωσης6. Ταυτόχρονα, μόλις το 7,8% του συνόλου 

των πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης του Διασυνδεδεμένου Δικτύου της Χώρας άλλαξε 

προμηθευτή κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2020). Έτσι τα χαμηλά ποσοστά 

που σημειώνονται στην αλλαγή προμηθευτή, συνιστούν έναν ιδιαίτερα ανασταλτικό 

παράγοντα όχι μόνο στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς αλλά και στην πραγματική 

ενδυνάμωση του ρόλου των καταναλωτών, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού 

συστήματος της χώρας.  

Επιπρόσθετα, η οποιαδήποτε κατευθυντική ρύθμιση προς την επιλογή συγκεκριμένων 

τύπων τιμολογίων (πχ σταθερό τιμολόγιο) οφείλει πάντα να εξετάζεται σε συνδυασμό 

τόσο με την τιμολογιακή πολιτική του εκάστοτε παρόχου, όσο και με τη γενικότερη 

αξιοπιστία του αναφορικά με τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Έτσι, προμηθευτές οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία στην τήρηση των υποχρεώσεων τους τόσο προς το 

Κράτος, τους Διαχειριστές όσο και προς τους καταναλωτές, εμφανίζονται τελικά ως πιο 

«ακριβοί» αναφορικά με τα προσφερόμενα τιμολόγια. 

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το (σημαντικά χαμηλότερο) 

σταθερό τιμολόγιο του Βασικού Παρόχου σε σχέση με το συνολικό ενεργειακό κόστος που 

επωμίζονται οι προμηθευτές στη Χαμηλή Τάση. Καθώς οι περισσότεροι προμηθευτές 

αδυνατούν να ανταγωνιστούν τα συγκεκριμένα ύψη τιμών, η υιοθέτηση τέτοιων 

πολιτικών οδηγεί σε αυξανόμενη και εκ νέου επιστροφή/μετακίνηση καταναλωτών προς 

τη ΔΕΗ, έχοντας ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κλείσιμο της αγοράς και την περαιτέρω 

εξασθένιση του ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής. 

 

Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη, τόσο η ΡΑΕ όσο και οι αρμόδιοι Διαχειριστές, προτού 

ασχοληθούν (παρεμβατικά και ιδιαιτέρως εκτεταμένα) με την εμπορική μορφή των 

τιμολογίων/συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των 

 
2 European Commission, 2016: The economic impact of enforcement of competition policies on the functioning 
of EU energy markets 
3 ACER, 2020: ACER Market Monitoring Report 2019 – Energy Retail and Consumer Protection Volume 
4 CEER, 2019: Implementing consumer rights of the Clean Energy for All Europeans Package – Selected Case 
Studies 
5 ΡΑΕ, Απόφαση 487/2013 
6 ΡΑΕ, 2020: Έκθεση Πεπραγμένων 2020 

https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0216007enn.pdf
https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202019%20-%20Energy%20Retail%20and%20Consumer%20Protection%20Volume.pdf
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/76a60ae4-8584-aa39-b30b-42889c80ed4a
https://www.rae.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_2020_final.pdf
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αρχών του υγιούς ανταγωνισμού εξαλείφοντας άμεσα και με απόλυτο τρόπο πρακτικές 

που ασφαλώς προηγούνται και ευθύνονται στην ουσία για τα όσα τελικά αναγράφονται 

σε ένα τιμολόγιο ή μια προτεινόμενη σύμβαση εκπροσώπησης. 

 

 

 2022 2023 

Προθεσμιακό συμβόλαιο TTF (ICE 

27/10/2021) 
54,5 €/MWh 32,9 €/MWh 

Προθεσμιακό συμβόλαιο baseload 

ΤΕΑ (EEX CAL22 27/10/2021 και 

προβλεπόμενο CAL23 βάσει TTF) 

134 €/MWh 93,7 €/MWh 

Συνολικό ενεργειακό κόστος 

προμηθευτών ΧΤ (ΤΕΑ, κόστος 

αποκλίσεων, εκτίμηση προφίλ – 

ΛΠ – απώλειες, χωρίς εμπορικό 

κόστος), εκτός ΔΕΗ 

173 €/MWh 117 €/MWh 

Σταθερό τιμολόγιο Γ1 ΔΕΗ 

myhome enter, από 10/10/2020 

έως σήμερα, για μέσο πελάτη 

4MWh/έτος 

104,03 €/MWh 

Πίνακας 1: Σύγκριση του συνολικού ενεργειακού κόστους προμηθευτών στη ΧΤ με το 

σταθερό τιμολόγιο Γ1 του βασικού προμηθευτή 

Συνεπώς, στην παρούσα φάση ανάπτυξης ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά 

ηλεκτρισμού, θεωρούμε ότι επιβεβλημένη προτεραιότητα της Αρχής θα όφειλε να είναι ο 

μετριασμός της υπερσυγκέντρωσης ισχύος (market power) με δραστικό περιορισμό του 

μεριδίου στην αγορά προμήθειας σε επίπεδα οπωσδήποτε κάτω του 40%7 και 

συγχρόνως η διασφάλιση ενός ισόρροπου πεδίου ανταγωνισμού για όλους τους 

προμηθευτές (level playing field), ήτοι η άτεγκτη απαίτηση τήρησης εμπροθέσμως όλων 

των οικονομικών υποχρεώσεων των παικτών απέναντι στους διαχειριστές κλπ. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η αγορά της προμήθειας στρεβλώνεται κατάφορα και οι απόπειρες 

ενίσχυσης της διαφάνειας μέσω της πλήρους πληροφόρησης των καταναλωτών προφανώς 

δεν έχουν καμία ουσία. 

Μια εύρυθμα λειτουργούσα λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τονώνει τον ανταγωνισμό 

τιμών και τον ανταγωνισμό σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ των υφιστάμενων 

προμηθευτών, κατά συνέπεια βελτιώνοντας τις επιλογές και την ικανοποίηση των 

καταναλωτών. 

Τυποποίηση Συμβάσεων και Λογαριασμών 

Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής 8 για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 

τιμών ενέργειας, επισημαίνεται ο όρος της «εμπορικής συμπεριφοράς» (commercial 

conduct), της δυνατότητας δηλαδή των επιχειρήσεων να μπορούν να καθορίζουν τις 

αποφάσεις τους ανεξάρτητα, χωρίς να υποχρεώνονται να συμπεριφέρονται με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο. Η προσπάθεια παρέμβασης στην εμπορική λειτουργία μιας 

επιχείρησης μέσω στενών, άκαμπτων κανόνων που μειώνουν την ελευθερία της, αποτελεί 

πολιτική που, όπως έχει αποδειχτεί στο παρελθόν, λειτουργεί αφενός ενάντια στον 

ανταγωνισμό και την καινοτομία και αφετέρου σε βάρος τελικά των ίδιων των 

καταναλωτών. Τούτο δε ισχύει πολύ περισσότερο σε αγορές που τα επίπεδα 

συγκέντρωσης είναι εξαιρετικά υψηλά και απαιτείται ρυθμιστική ώθηση για το 

switching αντί της δημιουργίας τροχοπέδης. 

 
7 Procedures in Article 102 Investigations  
8 European Commission, 2021: Tackling rising energy prices: a toolbox for action and support 

https://ec.europa.eu/competition-policy/antitrust/procedures/article-102-investigations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A660%3AFIN&qid=1634215984101
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Οι ιδιαιτέρως παρεμβατικές ρυθμίσεις που είχαν επιβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 20149 

(πχ απαγόρευση διάθεσης σύνθετων τιμολογίων, περιορισμός των διατιθέμενων 

προϊόντων προς του καταναλωτές) ακριβώς με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας 

προς όφελος του καταναλωτή, καταργήθηκαν μόλις λίγα χρόνια αργότερα, κατόπιν της 

έκθεσης της  Επιτροπής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA)10, η οποία επεσήμανε τις 

δυσμενείς επιπτώσεις που αυτές δημιουργούσαν στον ανταγωνισμό και τη 

δυνατότητα και τα κίνητρα των προμηθευτών να ανταγωνίζονται στη βάσει των 

προσφερόμενων τιμολογίων και εκπτώσεων προς τους καταναλωτές. Η σύσταση 

για πιο εκτεταμένη χρήση εφαρμόσιμων αρχών (enforceable principles) οδήγησε τον 

Ofgem11 στην υιοθέτηση βασικών θεμελιωδών αρχών/αξιών που θα πρέπει να 

πληρούν όλοι οι προμηθευτές, η τήρηση των οποίων θα ελέγχεται αυστηρά, αφαιρώντας 

ταυτόχρονα τους ομοιόμορφους (uniform), στενά περιγραφικούς (prescriptive) κανόνες 

που ίσχυαν μέχρι τότε για τις δραστηριότητες της πώλησης και προώθησης προϊόντων 

προς τους καταναλωτές.  

Όπως διαπιστώνει ο Ofgem στην ίδια έκθεση, οι στενά περιγραφικοί, ομοιόμορφοι κανόνες 

αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί, μη βιώσιμοι με την πάροδο του χρόνου καθώς δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στην ταχεία εξέλιξη των αγορών, ενώ συχνά οι προμηθευτές 

επικεντρώνονται στην εκπλήρωση μόνο των βασικών τους δεσμεύσεων (box ticking), 

χωρίς να εστιάζουν στο πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή. Συνεπώς, φαίνεται να 

υπάρχει ένας εγγενής συμβιβασμός (inherent trade-off) μεταξύ της ομοιομορφίας 

(uniformity), η οποία επιτυγχάνεται μέσα από στενά περιγραφικούς κανόνες και της 

καινοτομίας (innovation), η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την υιοθέτηση εφαρμόσιμων 

αρχών/αξιών12. Αντίθετα με τους περιοριστικούς κανόνες που λειτουργούν ενάντια στη 

λειτουργία του ανταγωνισμού και τη εξέλιξη των εμπορικών πρακτικών και των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, οι πιο γενικοί κώδικες αρχών και αξιών επιτρέπουν στους 

προμηθευτές την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών πχ νέα κανάλια επικοινωνίας, 

περισσότερη ελευθερία στο σχεδιασμό του λογαριασμού των καταναλωτών 13 κ.α. 

Δυστυχώς, αντίθετα από τις επισημάνσεις της Επιτροπής και την εφαρμογή παρόμοιων 

πρακτικών σε χώρες ενεργειακά πιο προηγμένες, η προτεινόμενη τυποποίηση των 

εντύπων Αίτησης Προσφοράς και Λογαριασμού, εκτός από τον παρεμβατικό χαρακτήρα 

που ενέχει για την ανεξάρτητη εμπορική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, εντάσσεται στο 

πλαίσιο μιας υπέρμετρα ρυθμιστικής πολιτικής που λειτουργεί τελικά κατά του 

ανταγωνισμού και σε βάρος των ίδιων των καταναλωτών.  

Για τους λόγους που εξηγήθηκαν ανωτέρω, η πρόταση της Αρχής για την υιοθέτηση 

τυποποιημένων εντύπων Αίτησης Προσφοράς και Τιμολογίων μας βρίσκει αντίθετους.  

Θεωρούμε πως η ενίσχυση της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή 

προωθούνται μέσω πολιτικών και προτάσεων που σχετίζονται με την καινοτομία, την 

ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, τη στοχευμένη, διαφανή και ουσιαστική 

ενημέρωση των καταναλωτών και όχι μέσω παρεμβάσεων που επιβάλλουν την 

ομοιομορφία και λειτουργούν περιοριστικά ως προς την εμπορική ελευθερία των 

προμηθευτών. 

Τούτο δεν αναιρεί την αναγκαιότητα ή και τη σκοπιμότητα πρόβλεψης ενός ελάχιστου 

περιεχομένου το οποίο -προς όφελος της αρχής της διαφάνειας και την αποφυγή 

παραπλανητικών πρακτικών- θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα έντυπα, κάτι που κατά 

την άποψή μας συνιστά και τη βάση του συλλογισμού και της παρέμβασης της Αρχής. Το 

‘έντυπο’ αυτό θα πρέπει να μπορεί να διαμορφώνεται διακριτά και ανάλογα με τις 

εμπορικές επιλογές και τα ειδικά τιμολογιακά χαρακτηριστικά του εκάστοτε προμηθευτή. 

Διαβάθμιση Ρίσκου και Κατηγοριοποίηση Τιμολογίων 

Το τιμολόγιο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του καταναλωτή με το ενεργειακό σύστημα 

της χώρας, παρέχοντας του σημαντικές πληροφορίες, όχι μόνο για την τιμή της 

 
9 Ofgem, 2014: Simpler energy tariffs 
10 Competition Market Authority, 2016: Energy Market investigation – Provisional decision on remedies 
11 Ofgem, 2017: Enabling consumers to make informed choices 
12 Ofgem, 2016: Helping consumers make informed choices – proposed changes to rules around tariff 
comparability and marketing 
13 Ofgem, 2016: Improving consumer communications and the value of trials 

https://www.ofgem.gov.uk/publications/simpler-energy-tariffs
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/56efe79040f0b60385000016/EMI_provisional_decision_on_remedies.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/publications/statutory-consultation-enabling-consumers-make-informed-choices
https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2016/08/proposed_changes_to_rmr_clearer_and_sales_and_marketing_licence_conditions_august_2016.pdf
file:///C:/Users/dkord/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NQMBIWHC/ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2016/03/improving_consumer_communication_and_the_value_of_trials_.pdf
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ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και για το προφίλ της κατανάλωσής του, τους τρόπους 

εξοικονόμησης ενέργειας ανάλογα με την περίοδο κατανάλωσης κλπ. Όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνει η Bundesnetzagentur14, οι προμηθευτές οφείλουν να 

προσφέρουν τιμολόγια που δημιουργούν κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο 

της ενεργειακής κατανάλωσης. Για τον λόγο αυτό τα προσφερόμενα τιμολόγια οφείλουν 

να αντανακλούν τη συνεισφορά του καταναλωτή στην ευστάθεια του ενεργειακού 

συστήματος καθιστώντας τον ενεργό και όχι παθητικό στοιχείο. 

Κατά τη γνώμη μας, οι προτάσεις της Αρχής για τη διαβάθμιση «ρίσκου» και την 

κατηγοριοποίηση των τιμολογίων λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Αρχικά, η προτεινόμενη εκ μέρους της Αρχής κατηγοριοποίηση του σταθερού τιμολογίου 

ως «μηδενικού ρίσκου», στερεί από τον καταναλωτή τη δυνατότητα και το κίνητρο να 

αναγνωρίζει την οικονομική πραγματικότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας. 

Μέσω της αποκλειστικής εστίασης στη σταθερότητα της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, 

ο καταναλωτής εκπαιδεύεται στην απολύτως εσφαλμένη αντίληψη πως η κατανάλωση 

του οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ενέχει ακριβώς το ίδιο (μηδενικό) ρίσκο και κόστος, 

όταν κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν ισχύει στην πράξη. Το «μηδενικό ρίσκο» συνεπάγεται έτσι 

και την απουσία οποιουδήποτε κινήτρου εκ μέρους του πελάτη για μείωση/αλλαγή του 

τρόπου κατανάλωσης του ή υιοθέτηση επιλογών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Όπως τονίζεται και στο Clean Energy Package15 στόχος οφείλει να είναι ο 

καταναλωτής να αποτελέσει ένα ενεργό μέρος του ενεργειακού συστήματος, μέσω 

αναγνώρισης συμπεριφορών και πρακτικών που συμβάλλουν πχ στην ενεργειακή 

ευστάθεια και ασφάλεια, εξοικονομούν ενέργεια αλλά και χρήματα για τον ίδιο κ.α. Τα 

προσφερόμενα τιμολόγια οφείλουν επομένως να εκπαιδεύουν τον καταναλωτή προς αυτή 

την κατεύθυνση και να αντικατοπτρίζουν αυτό το στόχο, η πλήρης υλοποίηση του οποίου 

περνά ασφαλώς και από την προώθηση των έξυπνων μετρητών. 

Ταυτόχρονα, η κατηγοριοποίηση των κυμαινόμενων τιμολογίων ως οριοθετημένου ή 

υψηλού ρίσκου, λειτουργεί αποθαρρυντικά για τον καταναλωτή, κατατάσσοντας αυτόν 

τον τύπο τιμολογίων στη χαμηλότερη κλίμακα των προτιμήσεων του. Παρ’ ότι σε αυτόν 

τον τύπο τιμολογίου, ο καταναλωτής γνωρίζει ήδη εκ των προτέρων την πιθανή 

αυξομείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η συγκεκριμένη «ταξινομία» λειτουργεί 

αποτρεπτικά με μειωμένες πιθανότητες επιλογής του. 

Η εν λόγω «κατάταξη», την οποία η Αρχή μάλλον δανείζεται από το χώρο των αμοιβαίων 

κεφαλαίων, κατά την άποψή μας δεν είναι ενδεδειγμένη για υιοθέτηση στην προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε και συμβάλλει θετικά στην αναγκαία ενίσχυση του switching, 

αλλά μάλλον λειτουργεί αποτρεπτικά, ενισχύοντας την παραμονή στον ιστορικό 

προμηθευτή, προφανώς ενάντια στην ίδια τη στόχευση της Αρχής για μεγαλύτερη 

κινητικότητα στην αγορά και βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση 

όμως, η σαφής και μάλιστα σε εξέχουσα θέση τόσο της προσφοράς όσο και του ίδιου του 

τιμολογίου αναγραφή της κατηγορίας «σταθερό» ή «κυμαινόμενο/δυναμικό» είναι 

απολύτως επιβεβλημένη, προς όφελος της αδιαμφισβήτητης κατανόησης από τους 

καταναλωτές της βασικής αυτής διάκρισης.  

 

Προτάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας 

Με βασικό άξονα την ενίσχυση της διαφάνειας και την βελτίωση της λειτουργίας της 

λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, παραθέτουμε μια σειρά από προτάσεις, βέλτιστες 

πρακτικές και ποσοτικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες και οι οποίες θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη χώρα μας: 

Α. Σύγκριση τιμών 

o Για τον κυμαινόμενο τύπο τιμολογίων, προτείνεται η αναγραφή στο τιμολόγιο ενός 

συνδέσμου, ο οποίος θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα του παρόχου και όπου θα 

αναγράφεται η προκύπτουσα συνολική τιμή (σε Ευρώ/kwh) του ανταγωνιστικού σκέλους 

για το εν λόγω τιμολόγιο για τους προηγούμενους 3 μήνες για 3 επίπεδα κατανάλωσης. 

 
14 Bundesnetzagentur, 2021: Tarife und Presbestandteile 
15 European Commission, 2016: Clean Energy for All Europeans, COM (2016) 860 final 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/PreiseRechnTarife/PreiseTarife/Tarife-table.html?nn=1020082#FAQ330400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0860:FIN


 

6 
 

Ο καταναλωτής θα μπορεί έτσι να γνωρίζει τη διακύμανση των τιμών του τιμολογίου, που 

έχει επιλέξει και τις όποιες αναφορές σε κρυφές ή αδιαφανείς χρεώσεις. 

o Ακολουθώντας το παράδειγμα της Γερμανίας16 και τις προβλέψεις της Οδηγίας 

2019/94417, προτείνεται η θεσμοθέτηση κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν τα εργαλεία 

σύγκρισης τιμών τα οποία δημιουργούνται από ιδιώτες, την εφαρμογή των οποίων 

αναλαμβάνει η Ρυθμιστική ή άλλη οριζόμενη αρχή. Για τα εργαλεία τα οποία πληρούν τα 

ανωτέρω κριτήρια, θεσπίζεται το λεγόμενο «σήμα εμπιστοσύνης» (trustmark). 

o Προτείνεται η ύπαρξη δεικτών που χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

επιτρέπουν στους καταναλωτές την καλύτερη κατανόηση σχετικά με τις ενεργειακές τους 

δαπάνες. Για παράδειγμα, με τον δείκτη “personal projections”18, αναγράφεται στο 

λογαριασμό το ετήσιο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που θα κληθεί να πληρώσει ο 

καταναλωτής, κατά προσέγγιση και κατόπιν εφαρμογής συγκεκριμένης μεθοδολογίας. 

 

Β. Διαφάνεια 

o Προτείνεται η ρητή αναφορά σε εμφανές σημείο τόσο στην προσφερόμενη 

σύμβαση όσο και στο τιμολόγιο του κάθε προμηθευτή, της δυνατότητας αλλαγής 

προμηθευτή, όπως έχει θεσπιστεί ήδη σε άλλα κράτη π.χ. Γερμανία19. 

 

o Προτείνεται, κατόπιν της υπογραφής της σύμβασης εκπροσώπησης, η αποστολή 

σύνοψης με τα πιο σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συμφωνημένη σύμβαση 

και τα οποία μπορούν να αφορούν π.χ. τη συμφωνημένη τιμή, την ημερομηνία έναρξης 

εκπροσώπησης, τη διάρκεια της σύμβασης και την προθεσμία ειδοποίησης διακοπής της 

σύμβασης. Τα παραπάνω ισχύουν από 27/7/2021 στη Γερμανία20 21. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Για την Μυτιληναίος Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος 

 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλ. Ενέργειας και Φυσικού Αερίου 

 

 

 

 

 

 

  

 
16 § 41c Energiewirtschaftsgesetz-EnWG: Vergleichsinstrumente bei Energielieferungen 
17 Οδηγία 2019/944, Άρθρο 14 
18 Ofgem, 2017: Personal Projection: Updated thinking on the way forward 
19 § 41(1) Energiewirtschaftsgesetz-EnWG: Energieliefervertrage mit Letztverbrauchern 
20 § 41(4) Energiewirtschaftsgesetz-EnWG: Energieliefervertrage mit Letztverbrauchern 
21 § 41b(1) Energiewirtschaftsgesetz-EnWG: Energieliefervertrage mit Letztverbrauchern 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__41c.html
https://www.ofgem.gov.uk/publications/personal-projection-updated-thinking-way-forward
http://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__41.html
http://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__41.html
http://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__41.html
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Παράρτημα 1 

Ακολουθούν επί μέρους παρατηρήσεις της Εταιρείας επί των προτεινόμενων προτύπων για τα 

τυποποιημένα έντυπα “Αίτηση προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας” & 

“Λογαριασμού Κατανάλωσης” 

1) Αναγραφή του εργαλείου σύγκρισης τιμών τόσο στο «Έντυπο Αίτησης 

Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» όσο και στον «Λογαριασμό 

Κατανάλωσης» 

 

➢ Η απουσία σαφώς ορισμένων κανόνων (βλ. πρόταση ανωτέρω) για τη σύγκριση των 

τιμολογίων καθιστά αδύνατη την αποτύπωση όλων των τιμολογίων της αγοράς μέσω του 

συγκεκριμένου εργαλείου.  

 

➢ Ταυτόχρονα, όταν ένας προμηθευτής παρουσιάζει ένα νέο Τιμολόγιο Προμήθειας ή 

προβαίνει σε τροποποίηση των υφισταμένων, ενημερώνει βάσει του ΚΠΗΕ (Άρθρο 11, Παρ 

3) τη ΡΑΕ εντός 5 ημέρων. Συνυπολογίζοντας το χρόνο υλοποίησης της εν λόγω απεικόνισης 

στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, εύκολα διαπιστώνει κανείς τη σημαντική καθυστέρηση που 

προκύπτει μέχρι να λάβει γνώση ο καταναλωτής, καθιστώντας τον προμηθευτή ανακόλουθο 

προς τα λεγόμενά του στους καταναλωτές. 

 

➢ Η παρότρυνση του καταναλωτή για νέα σύγκριση των προσφερόμενων τιμολογίων 

κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της αίτησης προμήθειας και ενώ αυτός έχει ήδη κάνει την 

έρευνά του, αφενός δυσχεραίνει την υπογραφή της σύμβασης, αφετέρου προκαλεί αύξηση 

του κόστους στους Προμηθευτές (πχ κόστος ταχυδρομικής αποστολής που χάνεται εφόσον 

δεν υπογραφεί η σύμβαση, αύξηση της αμοιβής που ζητάνε εξωτερικοί συνεργάτες). 

Ταυτόχρονα καλλιεργείται στον καταναλωτή η συστηματική αμφιβολία ως προς τον 

επιλεγμένο προμηθευτή, με πιθανή κατάχρηση του συγκεκριμένου δικαιώματος. 

Εναλλακτικά, προτείνεται η παράθεση του συνδέσμου -όπως αναφέρεται ανωτέρω- στην 

ιστοσελίδα του παρόχου, όπου παρατίθεται η προκύπτουσα τιμή από την εφαρμογή του εν 

λόγω τιμολογίου κατά τον προηγούμενο μήνα (ή 3 μήνες), εφόσον βεβαίως δεν πρόκειται 

για νέο τιμολόγιο, οπότε δεν υπάρχουν στατιστικά. 

 

➢ Η συστηματική ύπαρξη οφειλών από προμηθευτές, με την ανοχή της Αρχής, καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών να αποτυπώνονται ταυτόχρονα και 

οι οφειλές του κάθε Προμηθευτή προς τους Διαχειριστές ώστε ο καταναλωτής να 

μπορεί να κρίνει την αξιοπιστία των Προμηθευτών αλλά και να παρακολουθεί την (σωστή ή 

μη) αξιοποίηση των χρημάτων του προς τους Διαχειριστές. 

 

2) Προτεινόμενο πρότυπο: «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

 

➢ Κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί αν το προτεινόμενο πρότυπο της ΡΑΕ «Έντυπο 

Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» αφορά την Αίτηση Προμήθειας ΗΕ ή 

την Προσφορά Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή τη Σύμβαση και αν θα καταργήσει τα 

αντίστοιχα πρότυπα του κάθε Προμηθευτή. Στο προτεινόμενο πρότυπο της ΡΑΕ 

περιλαμβάνονται στοιχεία όπως «ειδικοί όροι συμβολαίου» και «γενικοί όροι συμβολαίου» 

που δεν συνάδουν με το περιεχόμενο της Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας όπως ορίζεται 

στον ΚΠΗΕ (Άρθρο 15, Παρ. 1). Επιπλέον, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, δεν 

θεωρούμε ότι η προκρινόμενη ομοιομορφία λειτουργεί όντως προς όφελος του καταναλωτή 

μακροπρόθεσμα.  

 

➢ Στο προ-συμβατικό στάδιο, η Προσφορά Προμήθειας (χωρίς προσωπικά στοιχεία του 

καταναλωτή, της παροχής κλπ.) θα πρέπει να είναι διακριτή και ξεχωριστή της Αίτησης 

Προμήθειας (συνοπτική περιγραφή του προσφερόμενου τιμολογίου με όλα τα απαιτούμενα 

στοιχεία του πελάτη για την ενεργοποίηση της παροχής) 

 

➢ Στα πεδία «Ειδικοί Όροι Συμβολαίου» και «Γενικοί Όροι Συμβολαίου» του 

προτεινόμενου προτύπου, υπάρχει ενδεικτικός χώρος συμπλήρωσης 3 σειρών. Καθώς η 

πραγματικότητα επιτάσσει συνήθως διάστημα 1-2 σελίδων για τα συγκεκριμένα πεδία, το 
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προτεινόμενο πρότυπο οδηγεί σε μια συνολική έκταση τουλάχιστον 4 σελίδων, γεγονός που 

το καθιστά δύσχρηστο και υπερμέγεθες για τον καταναλωτή.  

 

➢ Το πεδίο «Βασική Χρέωση Προμήθειας» λειτουργεί παραπλανητικά για τον 

καταναλωτή καθώς η αποκλειστική μέτρηση σε €/MWh καθιστά αδύνατη την αποτύπωση  

 

▪ της τελικής χρέωσης του συμβολαίου (ο πελάτης καλείται να κάνει υπολογισμούς για 

να φτάσει σε αυτή)  

▪ των τιμολογίων με κλίμακες (πχ νυχτερινό)  

▪ των τιμολογίων με χρεώσεις ανά περίοδο κατανάλωσης (δημιουργώντας αδιαφάνεια 

ως προς την τελική χρέωση).  

Προτείνεται η ύπαρξη ενότητας με τις τελικές χρεώσεις που πληρώνει ο πελάτης (πχ 

συνυπολογισμός εκπτώσεων, χρεώσεις βάσει επιπέδων κατανάλωσης) χωρίς την ύπαρξη προ-

τυποποίησης του συγκεκριμένου πεδίου. Τα παραπάνω αφορούν και το πεδίο των Εκπτώσεων 

όπου ο τρόπος αποτύπωσής του μπορεί να καταστεί εξίσου παραπλανητικός. 

 

➢ Το Πάγιο θα πρέπει να αναφέρεται παντού σε  €/μήνα για λόγους διαφάνειας 

 

➢ Η «Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης» δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα σταθερά, αλλά 

και τα κυμαινόμενα τιμολόγια, δεδομένου ότι καταβάλλονται κόστη από τον Προμηθευτή για 

την απόκτηση του πελάτη.  

 

➢ Ο τρόπος παρουσίασης της «Ρήτρας Αναπροσαρμογής» προκαλεί σύγχυση και 

παραπληροφόρηση καθώς: 

▪ η τιμή της βασικής χρέωσης δεν είναι μονοσήμαντη για να μπορεί να τεθεί ως βάση 

για την ποσοστιαία διακύμανση που επιφέρει η ρήτρα 

▪ στα ενδεικτικά παραδείγματα δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν το πάγιο που αποτελεί 

παράμετρο του ανταγωνιστικού σκέλους (οι τιμές προς σύγκριση εκφράζονται σε 

€/kwh ενώ το πάγιο σε €/Χ χρονική περίοδο) 

▪ στα ενδεικτικά παραδείγματα υπάρχει πρόβλεψη και περιγραφή μόνο για «κόστος» 

ενώ μπορεί να προκύπτει και πίστωση από τη ρήτρα αναπροσαρμογής 

▪ Η σύγκριση από τα ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι περαιτέρω 

παραπλανητική για τις περιπτώσεις που το προηγούμενο έτος ο προμηθευτής δεν 

είχε εμπορικά διαθέσιμο το εν λόγω τιμολόγιο 

▪ Απαιτείται διευκρίνιση σχετικά με το εάν θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του 

προμηθευτή να επιλέγει το τιμολόγιο (σταθερό/κυμαινόμενο) που θα χρησιμοποιεί 

για την σύγκριση στα ενδεικτικά παραδείγματα, σε περίπτωση που έχει παραπάνω 

από 1 τιμολόγιο στην εκάστοτε κατηγορία 

▪ Τα ενδεικτικά παραδείγματα θα χρειάζονται τακτική επικαιροποίηση, καθώς είναι 

εκφρασμένα σε επίπεδο προηγούμενου έτους, κάτι που κάνει αρκετά πιο πολύπλοκες 

τις διαδικασίες ενημέρωσης του Καταναλωτή με κίνδυνο λαθών και τελικά ελλιπούς 

ενημέρωσης (π.χ. σε περίπτωση εκτυπωμένων Αιτήσεων σε Φυσικά Σημεία) 

 

➢ Προτείνεται η συμπερίληψη στο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας» των παρακάτω  στοιχείων (βάσει και του ΚΗΠΕ, Άρθρο 15): 

 

▪ Ένδειξη σχετικά με το αν απαιτείται ενεργοποίηση της σύνδεσης. 

▪ Η επωνυμία του τελευταίου προμηθευτή 

▪ Η τάση του Δικτύου 

▪ Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης στην περίπτωση που ο 

Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. ΚΑΔ ΓΕΜΗ) 

▪ Αντικατάσταση του όρου «Προκαταβολή» από τον όρο «Εγγύηση», καθώς αφορά 

ποσό που πιστώνεται μετά την λύση της σύμβασης. 

 



 

9 
 

 

3) Προτεινόμενο πρότυπο: «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας» 

 

➢ Απαιτείται η προσθήκη πεδίου «Other Charges» (εκτός του πεδίου «Λοιπές Χρεώσεις» 

που υπάρχει ήδη) το οποίο θα χρησιμοποιείται για διάφορες πιστώσεις/διορθώσεις κ.α. 

 

➢ Απαιτείται πρόβλεψη σχετικά με το πως θα απεικονίζονται περιπτώσεις προϊόντων που 

διαφέρουν από τη συγκεκριμένη δομή, π.χ. πακέτα καθώς και εκπτώσεις για ΚΟΤ ή για άλλες 

κρατικές επιδοτήσεις/πιστώσεις/χρεώσεις 

 

➢ Απαιτείται η προσθήκη πεδίου για τους τρόπους υποβολής ερωτημάτων, παραπόνων 

και αντιρρήσεων (όπως προβλέπει και ο ΚΠΗΕ) 

 

➢ Ο χαρακτηρισμός των πεδίων ως «προσαύξηση λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής» & 

«προσαύξηση ρήτρας CO2» δεν είναι ορθός, καθώς μπορεί να προκύπτει και πίστωση βάσει 

της ρήτρας. Προτείνεται η τροποποίηση σε «πίστωση ή προσαύξηση» λόγω ρήτρας 

αναπροσαρμογής» και «πίστωση ή προσαύξηση ρήτρας CO2» αντίστοιχα 

 

➢ Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμη η πληροφορία για τη συμπλήρωση των πεδίων 

πχ «Είδος Μετρητή» (απαιτείται ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ) 

 

➢ Απαιτείται αντίστοιχη πρόταση και για τους «Έναντι» λογαριασμούς (η παρούσα 

πρόταση αφορά μόνο «Εκκαθαριστικό» λογαριασμό) 

 

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Αρχή πως η συστημική υλοποίηση των αλλαγών 

απαιτεί κατ’ ελάχιστον χρονικό διάστημα ίσο με 3 μήνες  

 


