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Προς: Ενεργοί Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (πίνακας 
αποδεκτών) 
 

 

Θέμα: 

 

Ενημέρωση της ΡΑΕ για την εφαρμογή της Ρήτρας Οριακής 
Τιμής Συστήματος στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ 
(Οικιακά, Αγροτικά και Μικρά εμπορικά) για τα έτη 2017-
2018   
 

Σχετικά: Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (βλ. 
ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013, όπως ισχύει). 

Κωδικός : O-76732 

Σελίδες : 3 + Πίνακας Αποδεκτών 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση και 

εποπτεία της αγοράς ενέργειας (άρθρο 22 Ν. 4001/2011), τον έλεγχο σχετικά με τον τρόπο άσκησης 

από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους εκ του 

κείμενου πλαισίου (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 4001/2011), αλλά και την αποτελεσματική προστασία των 

Καταναλωτών, διερευνά την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 

σε Πελάτες (βλ. ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013, όπως ισχύει), όσον αφορά ιδίως στη διαμόρφωση των 

τιμολογίων κατά τρόπο σύμφωνο με τις αρχές διαφάνειας, σαφήνειας, ακρίβειας (άρθρα 11 παρ. 2, 

17 και 28) καθώς και με τις Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Παράρτημα ΙΙ) και 

μεριμνά για την λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών επί των προσφερόμενων 

τιμολογίων προμήθειας (άρθρα 3, 22, 24, 48,49,51,138 & 140 ν.4001/2011).  
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Επιπλέον η υποχρέωση των Προμηθευτών για τη διαμόρφωση των τιμολογίων τους κατά τρόπο 

διαφανή και κοστοστρεφή, εξειδικεύεται περαιτέρω και στο Κώδικα Προμήθειας. Ειδικότερα : 

Στο άρθρο 11 παρ. 2 του Κώδικα ορίζεται ότι «τα Τιμολόγια Προμήθειας διαμορφώνονται και 

παρουσιάζονται κατά τρόπο πλήρη, αναλυτικό, σαφή και εύκολα κατανοητό, σύμφωνα με τις Βασικές 

Αρχές του συνημμένου Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

Κώδικα». Περαιτέρω, το άρθρο 1 του Παραρτήματος II μεταξύ άλλων προβλέπει ότι: «ε. Η δομή των 

τιμολογίων και τα συνιστώντα στοιχεία τους 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. 

στ. Οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι: α) διαφανής, με 

σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού, και γνωστός στον Πελάτη εκ των 

προτέρων, β) να κατατείνει στην αποφυγή υπερβολικής μεταβλητότητας ως προς το ύψος της 

κατανάλωσης, γ) να προσφέρει, κατά το δυνατόν, επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης 

του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης των τιμών, και δ) να αποτελεί μέρος της Σύμβασης 

Προμήθειας». Επιπλέον, το άρθρο 2 παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ ορίζει «στ. Πρέπει να είναι σαφής η 

χρονική διάρκεια ισχύος 

των χρεώσεων που συμφωνείται, π.χ. σταθερές χρεώσεις για ένα (1) έτος. Ιδίως για συμβάσεις με 

διάρκεια πάνω από ένα έτος, πρέπει να περιλαμβάνεται διαφανής μεθοδολογία αναπροσαρμογής των 

χρεώσεων, απλή και κατανοητή στον Πελάτη.». 

Η ΡΑΕ έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από καταναλωτές αναφορικά με την επαύξηση του 

ενεργειακού τους κόστους, σε συνέχεια της ενεργοποίησης της ρήτρας προσαρμογής από τους 

Προμηθευτές τους.   

Κατόπιν των ανωτέρω  καλείσθε να υποβάλετε, σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική και φυσική μορφή, 

κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω, καθώς και ό,τι επιπλέον θεωρείτε ότι απαιτείται, προκειμένου να 

τεκμηριωθεί επαρκώς ο λόγος και η μεθοδολογία ενεργοποίησης της ρήτρας ΟΤΣ για τα Οικιακά, 

Μικρά Εμπορικά και Αγροτικά τιμολόγια ΧΤ που προσφέρετε με ειδική αναφορά στις όποιες τυχόν 

τροποποιήσεις έχουν επέλθει κατά την εξεταζόμενη περίοδο.  

Ειδικότερα, όπως υποβάλετε για τις χρήσεις 2017-2018 για τα Οικιακά, Μικρά Εμπορικά και 

Αγροτικά τιμολόγια ΧΤ: 

1. Αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού της ρήτρας ΟΤΣ ανά ημέρα ή μήνα αναλόγως του τρόπου 

εφαρμογής για τα ως άνω έτη για κάθε εφαρμοζόμενη κατηγορία τιμολογίων, με αναλυτική 

αποτύπωση του σχετικού αλγόριθμου και των εφαρμοζόμενων ορίων εγγυημένης τιμής. 



Περαιτέρω παρακαλείσθε όπως αποτυπώσετε τη μεθοδολογική ανάλυση του ρίσκου διακύμανσης 

τιμής, που μεταφέρεται στον καταναλωτή με βάση τον εφαρμοζόμενο αλγόριθμο, με τεκμηρίωση 

της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με το επιπρόσθετο κόστος που προκαλείται στον 

προμηθευτή από την υπέρβαση του συμφωνημένου ορίου €/MWh. Τα ως άνω θα πρέπει να 

συνοδεύονται από ανάλυση (σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή) του επιπλέον κόστους που 

προκλήθηκε στον προμηθευτή, πέραν του εγγυημένου ορίου τιμής.  

2. Προς τεκμηρίωση του αλγόριθμου, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε δύο αντίγραφα εκδοθέντων 

λογαριασμών πελατών ΧΤ, έχοντας αφαιρέσει/αποκρύψει τα στοιχεία ταυτότητας των πελατών, 

με αναλυτική επεξήγηση υπολογισμού της σχετικής χρέωσης καθώς και των λοιπών παραμέτρων 

του ανταγωνιστικού σκέλους που τελικά τιμολογήθηκε παραθέτοντας και τα αναλυτικά στοιχεία 

που διαμορφώνουν τις παραμέτρους τιμολόγησης. 

3. Αναλυτική αποτύπωση του ποσοστού τιμολογίων που εφαρμόστηκε η ρήτρα σε σχέση με το 

σύνολο των εκδοθέντων λογαριασμών για την εξεταζόμενη περίοδο. 

4. Τα συνολικά έσοδα ανά έτος χρήσης από τη χρήση της ρήτρας ανά κατηγορία τιμολογίου για τα 

έτη 2017 και 2018, με αποτύπωση των πωληθέντων ποσοτήτων ενέργειας και τον αριθμό 

λογαριασμών από τους οποίους αυτά ανακτήθηκαν.   

5. Αντίγραφο των συμβάσεων που περιλαμβάνουν όρους αναφορικά με τις ρήτρες του 

ανταγωνιστικού σκέλους και τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται η πρόβλεψη του 

ΚΠΗΕ για το απαραίτητο επίπεδο πληροφόρησης του καταναλωτή αναφορικά με τη διαφάνεια 

και επαληθευσιμότητα των χρεώσεων (παράρτημα ΙΙ παρ. 1 εδάφιο ε) .  

Παρακαλούμε για την υποβολή των ως άνω στη ΡΑΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) εργάσιμων ημερών από την επομένη της λήψης της παρούσας επιστολής. 

Παρακαλούμε για τυχόν διευκρινίσεις, όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Μεταλλινό Σπύρο 

(Προϊστάμενο Τμήματος Προστασίας και Ενημέρωσης Καταναλωτών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας, στη Δ/νση προστασίας Καταναλωτών & Περιβάλλοντος και Λιανικών Αγορών, τηλ. 210 

3727497, metallinos@rae.gr).   

 

Σε υλοποίηση της από 28/01/2019 απόφασης της Ολομέλειας της Ρ.Α.Ε. 

                                                                                                       
Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 
 
 
 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 
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