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Πειραιάς, 1/11/2021 
        

 
Προς: ΡΑΕ 

Πειραιώς 132 
118 54, Αθήνα 
 

Υπόψη: κ. Δαγούμα, Προέδρου ΡΑΕ 
 

Email: kdprel@rae.gr       
 
Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με (α) την κατηγοριοποίηση 

τιμολογίων ΧΤ βάσει συστήματος διαβάθμισης του κινδύνου τιμών για την 

ενίσχυση της διαφάνειας της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της 

συγκρισιμότητας των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, (β) την 

τυποποίηση εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης για την ενίσχυση της 

διαφάνειας της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών, (γ) 

την τυποποίηση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας για την ενίσχυση της 

διαφάνειας, της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της 

συγκρισιμότητας. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 

Με την παρούσα επιστολή η Εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στην 

παραπάνω Διαβούλευση και να εκφράσει τις απόψεις της επί των υφιστάμενων 

προτάσεων της Αρχής σας.  

Κατ’ αρχήν η Εταιρεία μας συμφωνεί με την ενίσχυση της διαφάνειας των 

τιμολογίων προμήθειας και της εύληπτης ενημέρωσης των καταναλωτών, 

ωστόσο θεωρούμε ότι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται από την Αρχή 

σας στην παρούσα διαβούλευση, θα πρέπει να εξετασθούν καλύτερα, 

λαμβάνοντας υπόψιν το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς 

ενέργειας και συγκεκριμένα των προβλημάτων της χονδρεμπορικής αγοράς, με 

στόχο να διασφαλιστεί ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού για τους Προμηθευτές, 

ανεξαρτήτως τυχόν λοιπών δραστηριοτήτων τους στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας.  
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Ως προς τις προτάσεις/ερωτήματα που η Ρυθμιστική Αρχή έχει θέσει προς 

διαβούλευση, ακολουθούν οι θέσεις ή/και ενστάσεις της Εταιρείας μας : 

 

1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΤ ΒΑΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΙΜΩΝ 

 

Ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν : 

Συναφώς, συμφωνείτε με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση των τιμολογίων βάσει 

της προτεινόμενης διαβάθμισης κινδύνου τιμών; Θεωρείτε σκόπιμη την 

κατηγοριοποίηση βάσει εναλλακτικών παραμέτρων / δεικτών; 

 

ΘΕΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 944/2019 επιδιώκει άνευ άλλου τινός να διαφυλάξει και να 

διασφαλίσει την οικονομική ελευθερία και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των 

προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέποντας, μεταξύ άλλως ρητώς στο 

άρθρο 5 παρ. 1 ότι «Οι προμηθευτές είναι ελεύθεροι να καθορίζουν την τιμή στην 

οποία παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των 

προμηθευτών.» 

Η ανωτέρω πρόθεση του ενωσιακού νομοθέτη αποδίδεται περαιτέρω και μέσω των 

αιτιολογικών σκέψεων της υπ’ αρ. 944/2019 Οδηγίας και δη στην αιτιολογική 

σκέψη υπ’ αρ. 10, όπου προβλέπεται ότι «Ο υγιής ανταγωνισμός στις λιανικές 

αγορές θα έχει ουσιώδη σημασία, ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη με γνώμονα 

την αγορά καινοτόμων νέων υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες και δυνατότητες των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα 

αυξάνεται η ευελιξία του συστήματος», ενώ στην υπ’ αρ. 12 αιτιολογική σκέψη 

προβλέπεται ότι «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποδίδουν μεγίστη σημασία στην 

προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού και της ευχερούς πρόσβασης για διάφορους 

προμηθευτές, προκειμένου οι καταναλωτές να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν 

πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ελευθερωμένη εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργεια». 

Εκ των ανωτέρω καθίσταται καθ’ ημάς σαφές, ότι η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση 

των τιμολογίων προμήθειας, και δη με γνώμονα τον επικαλούμενο «κίνδυνο» 

αυτών, πλήττουν ευθέως τον ανταγωνισμό και την καινοτομία, αποσκοπώντας 

στον κανονιστικό καθορισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ συγχρόνως 
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προδιαθέτουν αρνητικά τον καταναλωτή αναφορικά με τα τιμολόγια με ρήτρα 

διακύμανσης, έναντι των αντίστοιχων σταθερών. 

Προς διευκόλυνση άλλωστε των καταναλωτών στην επιλογή του τελικού 

τιμολογίου προμήθειας, το ενωσιακό δίκαιο εισήγαγε τα ανεξάρτητα εργαλεία 

σύγκρισης, ως αποτελεσματικό μέσο για τους μικρότερους πελάτες ώστε να 

αξιολογούν τα πλεονεκτήματα διαφόρων ενεργειακών προσφορών που διατίθενται 

στην αγορά, με στόχο να περιλαμβάνουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα διαθέσιμων 

προσφορών και να καλύπτουν την αγορά κατά τον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό, ώστε 

να παρέχουν στον πελάτη αντιπροσωπευτική επισκόπηση (βλ. αιτιολογική σκέψη 

35 υπ’ αρ. 944/2019 οδηγίας). Υλοποιώντας δε η Αρχή υμών, το Εργαλείο 

Σύγκρισης Τιμών, φρονούμε ότι ενισχύεται η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των 

τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών, 

ώστε η περαιτέρω προτεινόμενη εκ μέρους Σας διάκριση των τιμολογίων να 

δεσμεύει σημαντικά τους Προμηθευτές, ιδιαίτερα δε στην κρίσιμη και ασταθή για 

την αγορά ενέργειας, περίοδο που διάγουμε. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη 

κατηγοριοποίηση των τιμολογίων δύναται να έχει δυσμενείς συνέπειες στην 

ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών και σε 

υπέρμετρη τυποποίηση των προσφερόμενων προϊόντων. 

 

Εφόσον, ωστόσο, η Αρχή Σας εμείνει στην προτεινόμενη κατηγοριοποίηση, 

προτείνονται οι παρακάτω χαρακτηρισμοί οι οποίοι περιγράφουν πλήρως την φύση 

των τιμολογίων χωρίς ανασταλτικούς «χρωματισμούς»:  

• σταθερά τιμολόγια   

• κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα περιορισμένης διακύμανσης ή κυμαινόμενα 

τιμολόγια με όριο προσαύξησης   

• κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα απεριόριστης διακύμανσης ή κυμαινόμενα 

τιμολόγια χωρίς όριο προσαύξησης  

 

 

2) ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν : 
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Συναφώς, καλούνται οι συμμετέχοντες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, 

καθώς και τυχόν εναλλακτικές. 

 

ΘΕΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Το ελάχιστο περιεχόμενο της Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας, αλλά και της ίδιας 

της Προσφοράς Προμήθειας ορίζονται σαφώς από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο 

(Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφεξής ΚΠΗΕ), όπου ρητώς ορίζεται, 

μεταξύ άλλων, ότι με την Προσφορά Προμήθειας ο υποψήφιος πελάτης λαμβάνει 

την προτεινόμενη Σύμβαση Προμήθειας με τους Γενικούς Όρους και τυχόν ειδικούς 

που προτείνονται, και στους οποίους περιέχεται πλήρη και αναλυτική περιγραφή 

των προσφερόμενων Τιμολογίων Προμήθειας με διακριτή αναγραφή των 

Χρεώσεων Προμήθειας και των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων (βλ. σχετ α. 11 και 17 

ΚΠΗΕ). Στο άρθρο 28 παρ. 2 ΚΠΗΕ ορίζεται άλλωστε ρητώς ότι η Προσφορά 

Προμήθειας δεν μπορεί να αποκλίνει από τους δημοσιοποιημένους Γενικούς Όρους 

και Τιμολόγια Προμήθειας που διαθέτει ο Προμηθευτής για την Κατηγορία Πελατών 

στην οποία κατατάσσεται ο αιτών Πελάτης. Το ίδιο δε το υπόδειγμα της αιτήσεως 

προμήθειας, που υποδεικνύει προς εφαρμογή η Αρχή Σας, συντάσσεται με τα 

οριζόμενα στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, προβλέποντας ότι η αίτηση προμήθειας 

συνοδεύεται από τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους του Συμβολαίου. 

 

Ως εκ τούτων, ειδικές πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριμένο προσφερόμενο 

πρόγραμμα/τιμολόγιο (π.χ. ρήτρα αναπροσαρμογής, έκπτωση συνέπειας, όρια 

διακύμανσης, ρήτρα πρόωρης αποχώρησης, κλπ.) θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

στους αντίστοιχους ειδικούς όρους του συμβολαίου, ενώ στοιχεία, όπως επί 

παραδείγματι τα όρια διακύμανσης της ρήτρας αναπροσαρμογής, ορίζονται σαφώς 

στους Γενικούς Όρους των προγραμμάτων, που συνοδεύουν, κατά τα ανωτέρω 

την Αίτηση Προμήθειας. 

 

Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι η αναφορά «ενδεικτικών παραδειγμάτων» σχετικά με 

τη διαφορά συμβολαίου Σταθερής τιμής με χαμηλότερη και υψηλότερη τιμή 

περασμένου έτους και με ρήτρα περιορισμένης ή απεριόριστης διακύμανσης, 

καθιστά παραπλανητική την απεικόνιση της πραγματικότητας λόγω της 

θεμελιώδους διαφοράς που παρουσιάζουν οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς από 

χρόνο σε χρόνο βάσει των απρόβλεπτων συνθηκών που τις διαμορφώνουν.   
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Εξάλλου, ο ενημερωμένος καταναλωτής, ήτοι ο «μέσος καταναλωτής», ο οποίος 

σύμφωνα με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας/Γενικές Αρχές 

Συμπεριφοράς των Καταναλωτών (ΦΕΚ Α/23/1-3-2017) οφείλει να είναι 

ενεργητικός και να επιδεικνύει την δέουσα επιμέλεια σε σχέση με τις υποχρεώσεις 

του, δύναται ήδη κατά το προσυμβατικό στάδιο, κάνοντας χρήση του 

προσφερόμενου Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών, να λάβει μια αντιπροσωπευτική και 

σε πραγματικό χρόνο (δηλαδή κατά το ίδιο διάστημα που επιχειρεί να επιλέξει 

τιμολόγιο προμήθειας) εικόνα των προσφερόμενων τιμολογίων και των δι’ αυτών 

εφαρμοζόμενων Ρητρών διακύμανσης (περιορισμένης ή απεριόριστης), αλλά και 

των αντίστοιχων σταθερών τιμολογίων, ώστε να καταλήξει στο πλέον συμφέρον 

για τον ίδιο.  

 

Περαιτέρω, αναφορικά με τη Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης Συμβολαίου Σταθερής 

Τιμής/Ταυτότητα συμβολαίου, όπως έχουμε εκφράσει μέσω των θέσεων που έχει 

υποβάλει ο ΕΣΕΠΗΕ, στο πλαίσιο της από 15/9/21 διαβούλευσης σχετικά με την 

εξέταση των αναγκαίων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων προκειμένου 

για την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου προς την Οδηγία 2019/944, η χρέωση 

της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με την 

αποζημίωση του προμηθευτή́ για το κόστος απόκτησης του πελάτη (το οποίο δεν 

αποσβέστηκε λόγω της πρόωρης λήξης) ή/και για την κάλυψη ζημιάς, που 

δημιουργήθηκε από την προσφορά εκπτώσεων, κατά το αρχικό χρονικό διάστημα 

ισχύος της σύμβασης προμήθειας. Κατά συνέπεια, δεν συμφωνούμε η χρέωση 

ρήτρας πρόωρης αποχώρησης να επιβάλλεται μόνο σε σταθερά τιμολόγια, αλλά 

θεωρούμε ότι πρέπει να μπορεί να επιβάλλεται και σε κυμαινόμενα τιμολόγια. 

Συμπερασματικά, προτείνουμε, η αίτηση προμήθειας να παραμείνει στο 

περιεχόμενο, που βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου της αποδίδεται, απαλλαγμένη 

από πληροφορίες και παραδείγματα, που είναι δυνατό να οδηγήσουν στο αντίθετο, 

από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της διαφάνειας και της πληρέστερης 

πληροφόρησης, ήτοι να οδηγήσουν σε σύγχυση τον πελάτη και αδυναμία 

κατανόησης των προσφερόμενων χρεώσεων.  

Αντιθέτως, κρίνεται επιβεβλημένη η παρουσία στην αίτηση προμήθειας στοιχείων 

ουσιωδών για την διαφάνεια των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και την 

προστασία του καταναλωτή, και τα οποία απουσιάζουν από το υποδεικνυόμενο 

υπόδειγμα, όπως επί παραδείγματι το ύψος της εγγύησης ή τη μέθοδο υπολογισμού 



 

6 
 

αυτής και τον τρόπο και χρόνο πληρωμής της, τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς 

Προμήθειας, και ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη σε 

περίπτωση που η Σύμβαση Προμήθειας συνάπτεται εξ αποστάσεως και το χρονικό 

διάστημα αυτής (14 ημέρες), περιγραφή των προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών 

του Προμηθευτή προς τους καταναλωτές (όπως προδιαγραφές κατά την 

προσωπική ή/ και τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών) με αναφορά στα 

εγγυημένα πρότυπα (στόχους) ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως 

ενδεικτικά αναφέρεται: μέγιστος χρόνος αναμονής στα σημεία εξυπηρέτησης, 

μέγιστος χρόνος αναμονής απάντησης σε τηλεφωνική κλήση, συχνότητα έκδοσης 

εκκαθαριστικών λογαριασμών το χρόνο). 

 

3) ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν : 

 

Πώς αξιολογείτε το συνημμένο πρότυπο (template) λογαριασμού και ποιες 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις έχετε να εισφέρετε για τις προτεινόμενες αλλαγές; 

 

ΘΕΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Στην αιτιολογική σκέψη υπ’ αρ. 48 της υπ’ αρ. 944/2019 Οδηγίας ο ενωσιακός 

νομοθέτης προκρίνει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ως ένα σημαντικό 

μέσο πληροφόρησης των τελικών πελατών. Πέρα από τα δεδομένα σχετικά με την 

κατανάλωση και το κόστος, μπορούν οι λογαριασμοί να περιέχουν άλλες 

πληροφορίες που βοηθούν τους καταναλωτές να συγκρίνουν την τρέχουσα 

προσφορά τους με άλλες προσφορές, κρίνοντας κατά συνέπεια, απαραίτητο να 

καταστούν οι λογαριασμοί σαφέστεροι και περισσότερο κατανοητοί και, 

ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί ότι οι λογαριασμοί και οι πληροφορίες τιμολόγησης 

αναγράφουν ευκρινώς έναν περιορισμένο αριθμό σημαντικών πληροφοριών 

που είναι απαραίτητες ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν 

την ενεργειακή τους κατανάλωση, να συγκρίνουν προσφορές και να αλλάζουν 

προμηθευτές. Άλλες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται στους τελικούς πελάτες 

είτε αναγραφόμενες στους λογαριασμούς, είτε συνοδεύοντάς τους, είτε 

σηματοδοτούμενες σε αυτούς.  



 

7 
 

 

Στο άρθρο 18 παρ. 1 εδ. α’ της υπ’ αρ. 944/2019 Οδηγίας ο ενωσιακός νομοθέτης 

προέβλεψε ρητώς ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν οι λογαριασμοί και 

οι πληροφορίες τιμολόγησης να είναι ακριβείς, κατανοητές, σαφείς, περιεκτικές, 

φιλικές για τον χρήστη και να παρουσιάζονται κατά τρόπο που διευκολύνει τη 

σύγκριση από τους τελικούς πελάτες. 

 

Ομοίως και ο εγχώριος νομοθέτης, εφαρμόζοντας την ενωσιακή νομοθεσία, 

προέβλεψε ρητώς στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Παράρτημα 

ΙΙ αυτού, αρ. 1 περ. ε ότι η δομή των τιμολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους, 

θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το 

κόστος που τους προκαλεί κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να επιτρέπουν τον 

υπολογισμό των επιμέρους χρεώσεων με ευχέρεια και διαφάνεια. Η απλότητα και 

η διαφάνεια των χρεώσεων αποσκοπούν στο να μπορούν οι καταναλωτές να 

επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι 

ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο. 

Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η απεικόνιση συγκεκριμένων πεδίων που 

κρίνονται απαραίτητα για την διασφάλιση της πληρότητας της πληροφορίας και 

την ευκολία σύγκρισης μεταξύ προμηθευτών είναι ένα μέτρο απολύτως θεμιτό.  

 

Ωστόσο, αναφορικά με τα πεδία που πρέπει να απεικονίζονται και ειδικότερα 

σχετικά με τον προτεινόμενο τρόπο αναγραφής του τρόπου υπολογισμού της  

Ρήτρας Αναπροσαρμογής, θεωρούμε ότι η εκτεταμένη ανάλυσή τους επί του 

λογαριασμού κατανάλωσης ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στην κατανόησή 

του από τον πελάτη λόγω της υπερπληθώρας δεδομένων, εκνευρισμό λόγω της 

πολυπλοκότητας της πληροφορίας και, εντέλει, αρνητική εμπειρία του πελάτη. 

Άλλωστε, σύμφωνα και με τις τελευταίες διατάξεις του Κανονισμού της ΡΑΕ, 

υπάρχουν αναρτημένοι στις ιστοσελίδες του κάθε προμηθευτή οι τρόποι 

υπολογισμού της Ρήτρας Αναπροσαρμογής καθώς, επίσης, και αναφορά της 

αντίστοιχης παραπομπής στην ανάλυση αυτή στο κείμενο των  Γενικών όρων κάθε 

σύμβασης. Επιπλέον, ο χώρος που απαιτείται για την πλήρη ενημέρωση του τρόπου 

υπολογισμού της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και του CO2 απαιτεί περισσότερο χώρο 

από τον απεικονιζόμενο στο προτεινόμενο πρότυπo.  
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Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο πρότυπο λαμβάνει υπόψιν την δομή των τρεχόντων 

προγραμμάτων στην αγορά και δεν διαφαίνεται κάποια ευελιξία για τιμολογήσεις 

νέας λογικής που μπορεί να σχεδιαστούν στο μέλλον ή που δεν προσφέρονται από 

τις εταιρίες προμήθειας, γεγονός που καθιστά την απευθείας σύγκριση του 

λογαριασμού αναποτελεσματική.  

 

Το προτεινόμενο πρότυπο σημειώνει σημαντικές ελλείψεις σε απαραίτητες για την 

κατανόηση και διευκόλυνση του καταναλωτή πληροφορίες, όπως ο γραμμωτός 

κώδικας πληρωμής του λογαριασμού, η μνεία σε ύπαρξη  τυχόν διακανονισμών, η 

αναφορά σε νυχτερινές χρεώσεις, αλλά και πληροφορίες/στοιχεία ρητώς οριζόμενα 

από το ρυθμιστικό πλαίσιο (ΚΠΗΕ) πληροφορίες όπως ενδεικτικά α) μνεία τυχόν 

προηγούμενων ανεξόφλητων οφειλών, υπόμνηση της δυνατότητας του 

Προμηθευτή να διακόψει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση μη 

εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνολικού οφειλόμενου ποσού με ρητή αναγραφή 

του κειμένου «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ», επισήμανση ότι η ειδοποίηση διακοπής 

πρέπει να αγνοηθεί σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από προηγούμενο 

λογαριασμό έχουν εξοφληθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης του τρέχοντος 

λογαριασμού (α. 37 παρ. 4 περ. 11 ΚΠΗΕ), β) ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, 

ιδίως σύγκριση με την κατανάλωση κατά την αντίστοιχη περίοδο χρέωσης του 

αμέσως προηγούμενου έτους ή την εξέλιξη ανά περίοδο χρέωσης του κυλιόμενου 

μέσου όρου κατανάλωσης κατά το τελευταίο 12μηνο, καθώς και για Μικρούς 

Πελάτες, συγκριτικά στοιχεία της κατανάλωσης του Πελάτη σε σχέση με 

καταναλώσεις τυπικών εγκαταστάσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (α. 37 παρ. 4 

περ. 15 ΚΠΗΕ), γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας του Προμηθευτή για 

την υποβολή ερωτημάτων, παραπόνων και αντιρρήσεων αναφορικά με τις 

χρεώσεις του Λογαριασμού Κατανάλωσης, το τηλεφωνικό κέντρο και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, όπου ο Πελάτης δύναται να 

απευθύνεται για την υποβολή παραπόνων και αιτημάτων, τα στοιχεία επικοινωνίας 

του φορέα που είναι αρμόδιος για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ 

Πελατών και Προμηθευτή (α. 37 παρ. 6 ΚΠΗΕ).    

Περαιτέρω, απουσιάζει ο απαιτούμενος χώρος για προσωποποιημένη ενημέρωση 

σχετικά με περαιτέρω υπηρεσίες που παρέχει ο Προμηθευτής στους πελάτες του, 

π.χ. Ενεργειακός Συμψηφισμός, προγράμματα πιστότητας πελατών (Loyalty) κα. 

Ο εικαστικός σχεδιασμός  απεικόνισης της πληροφορίας και η αισθητική της 

προσέγγιση δεν είναι θεμιτό να τυποποιηθεί, καθώς στερεί από τους Προμηθευτές 
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τη δυνατότητα της προσωποποιημένης επικοινωνίας, της προώθησης της εταιρικής 

τους εικόνας και της διαφοροποίησής τους έναντι των άλλων Προμηθευτών, 

πλήττοντας σημαντικά τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την καινοτομία.  

 

Αναφορικά με τα πεδία του προτεινόμενου έντυπου λογαριασμού και συγκεκριμένα 

του πίνακα «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΟΥ», παραθέτουμε τις απόψεις μας : 

Τα παρακάτω νέα πεδία δεν είναι διαθέσιμα στα πληροφοριακά συστήματα 

τιμολόγησης της Εταιρείας μας. Κατά συνέπεια στην περίπτωση που εφαρμοστούν 

θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί παρακολούθησης, που να επιτρέπουν 

τον συνδυασμό δεδομένων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει 

πολυπλοκότητα και καθυστέρηση στην έκδοση των λογαριασμών κατανάλωσης. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω πεδία με σύντομο σχολιασμό: 

 

o Τύπος Τιμολογίου: Ο χαρακτηρισμός δεν προκύπτει από τα 

πληροφοριακά συστήματα 

o Περιέχει Πάγιο Περιόδου: Σε περιπτώσεις κλιμακούμενης χρέωσης 

παγίου, θα απαιτείται περισσότερος χώρος για περιγραφή κάθε 

κατηγορίας 

o Βασική Χρέωση Προμήθειας: Σε περιπτώσεις κλιμακούμενης χρέωσης 

προμήθειας, θα απαιτείται περισσότερος χώρος για περιγραφή κάθε 

κατηγορίας 

o Όριο Διακύμανσης: Ο χαρακτηρισμός δεν υπάρχει διαθέσιμος 

Απουσιάζουν ενδεχομένως και άλλα πεδία στον λογαριασμό που επισύρουν τη 

χρήση περισσοτέρων γραμμών, όπως για παράδειγμα: 

o Χρέωση ισχύος 

o Τιμή πίστωσης Φ/Β 

o Χρέωση ΥΖ-ΧΖ (για ΜΤ) 

 

Πίνακας «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ», πεδίο «Είδος μετρητή»: 

 

o Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε το είδος του μετρητή. Εξαιρούνται 

οι περιπτώσεις τηλεμετρούμενης μέτρησης που ενδεχομένως να 

μπορούν να ενσωματωθούν στην πληροφόρηση, με πρόσθετο κόστος σε 

κάθε περίπτωση. 

 
 

Ειδικότερα, και σε τεχνικό επίπεδο, στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΗΤΡΑΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» : 
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o Δεδομένου ότι δεν έχει υιοθετηθεί από όλους τους προμηθευτές κοινό 

μοντέλο χρέωσης, δημιουργείται πολυπλοκότητα στον τρόπο 

αποτύπωσης της εν λόγω πληροφορίας. 

 
o Δεν μπορεί να αποτυπωθεί μονοσήμαντα για έναν λογαριασμό στον 

οποίο η περίοδος τιμολόγησης αναφέρεται σε τουλάχιστον δύο μήνες 

αναφοράς (σε περίπτωση τροποποίησης του τύπου υπολογισμού). 

Συνεπώς απαιτείται επιπλέον χώρος αποτύπωσης της πληροφορίας. 

 
Απουσιάζουν ενδεχομένως και άλλα πεδία που επισύρει τη χρήση περισσοτέρων 

γραμμών, όπως για παράδειγμα: 

 
Πίνακας «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» 

a. ΕΦΚ 

b. Χρέωση ισχύος 

c. Τιμή πίστωσης Φ/Β 

d. Χρέωση ΥΖ-ΧΖ (για ΜΤ) 

e. Πρόσθετες υπηρεσίες από τον πάροχο κ.α. 

f. Πίστωση ποσού ΠΟΤ 

g. Υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ 

 
 

Συμπερασματικά εάν εφαρμοστούν στο σύνολό τους όπως προδιαγράφονται οι 

σχετικές ρυθμίσεις, θα αλλάξουν δραστικά τις διαδικασίες της εταιρείας μας και θα 

επιβαρύνουν σημαντικά το επιχειρηματικό μας πλάνο, σε μια περίοδο ιδιαίτερα 

δύσκολη για την αγορά ενέργειας.  Επιπλέον μέρος των προτεινόμενων ρυθμίσεων 

μετακυλύει δυσανάλογο βάρος στους Προμηθευτές, χωρίς κατά την άποψή μας 

τελικά το όφελος από τις εν λόγω ρυθμίσεις να υπερβαίνει την επιβάρυνση που θα 

προκύψει.  

 

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει μεταβατική διάταξη εννέα (9) 

μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τουλάχιστον για τις 

ρυθμίσεις εκείνες οι οποίες συνεπάγονται παρεμβάσεις σε υποδομή ή/και σε 

πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών. Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, οι 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διαβούλευση, χρειάζονται 

τουλάχιστον τρεις (3) μήνες για τον λεπτομερή σχεδιασμό από τα εμπλεκόμενα 

τμήματα των εμπορικών και οικονομικών διευθύνσεων και τουλάχιστον έξι (6) 

μήνες για υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες της 

Εταιρείας. Δηλαδή συνολικά απαιτείται διάστημα τουλάχιστον 9-10 μηνών, για την 

αναπροσαρμογή όλων των προγραμματισμένων εργασιών μας, δεδομένου ότι η 
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απαίτηση προκύπτει σε μια περίοδο όπου έχουν ολοκληρωθεί τα επιχειρηματικά 

μας πλάνα για το τρέχον έτος.  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για αναλυτική παρουσίαση και 

συζήτηση επί των θέσεων και προτάσεών μας. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Διονύσης Τσίτος 

Γενικός Διευθυντής Volton Ενεργειακή Α.Ε. 
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