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Αθήνα, 14.06.2022 

 

Θέμα: Αξιολόγηση των προμηθευτών ενέργειας ως προς την εφαρμογή των Αποφάσεων ΡΑΕ 

967/2021 και 389/2022 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι, στην αξιολόγηση των προμηθευτών 

ενέργειας ως προς την εφαρμογή των Αποφάσεων ΡΑΕ 967/2021 και 389/2022, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη τόσο η ημερομηνία οριστικοποίησης των προτύπων της Αίτησης Προσφοράς 

Προμήθειας και του Λογαριασμού Κατανάλωσης, όσο και το επιπλέον χρονικό διάστημα που  

απαιτείται  για την υλοποίηση των σχετικών αλλαγών και ιδιαίτερα εκείνων που επηρεάζουν τα 

συστήματα τιμολόγησης των προμηθευτών, όπως είναι η αφαίρεση από τον Λογαριασμό 

Κατανάλωσης του Ανταποδοτικού Τέλους της ΡΑΕ. Είναι προφανές ότι, όποια αλλαγή επηρεάζει 

την τιμολόγηση του τελικού καταναλωτή, χρήζει πολλαπλών ελέγχων στις διάφορες κατηγορίες 

που εφαρμόζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα της συνολικής χρέωσης του 

λογαριασμού κατανάλωσης.  

Συγκεκριμένα, τα οριστικά πρότυπα της Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας και του Λογαριασμού 

Κατανάλωσης, όπως αυτά αποφασίστηκαν από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, γνωστοποιήθηκαν στους 

προμηθευτές ενέργειας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 18.05.2022 και η σχετική 

Απόφαση ΡΑΕ 389/2022 δημοσιεύτηκε στις 02.06.2022. Μάλιστα μέσα από τις διατυπώσεις της 

ίδιας της Απόφασης αναδεικνύεται και η σημασία που έχει η υλοποίηση του κάθε πεδίου για την 

Αρχή. Συνεπώς, θεωρούμε ότι είναι εύλογο, η αξιολόγηση των προμηθευτών ενέργειας ως προς 

την εφαρμογή τους, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Θετική Αναφορά», να εκκινήσει ως προς την 

ολοκληρωτική έκταση της συμμόρφωσής τους τον Σεπτέμβριο του 2022. 

Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι η «Θετική Αναφορά» επί του εν λόγω ζητήματος θα πρέπει –για 

συγκεκριμένο διάστημα– να πραγματοποιείται βάσει μεταβατικών διατάξεων που θα επιτρέπουν 

την αξιολόγηση της προόδου των προμηθευτών προς την κατεύθυνση της πλήρους υιοθέτησης των 

προτύπων, και όχι βάσει ενός δυαδικού (on/ off) και ενδεχομένως μη-διαφωτιστικού κριτηρίου, 

όπως «πλήρης συμμόρφωση» και «μη πλήρης συμμόρφωση». 

Σημειώνουμε επίσης ότι τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των εν λόγω εντύπων, 

στα πλαίσια των κρατικών παρεμβάσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπάγονται 

σημαντικές αλλαγές και στα συστήματα τιμολόγησης των προμηθευτών, η ολοκλήρωση και ο 

έλεγχος των οποίων απαιτεί επιπλέον χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 

αξιολόγηση των προμηθευτών ενέργειας ως προς την εφαρμογή των Αποφάσεων και σε 

μελλοντικό χρόνο. 
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Τέλος, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι στα πλαίσια των απαιτούμενων προσαρμογών στα 

συστήματα τιμολόγησης των προμηθευτών, κατόπιν της Απόφασης ΡΑΕ 389/2022 και λαμβάνοντας 

υπόψη το αρ. 24 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ), θεωρούμε ότι θα πρέπει 

να προβλέπεται η δυνατότητα τιμολόγησης πρόσθετων υπηρεσιών ενεργειακού χαρακτήρα σε 

διακριτό πεδίο του Λογαριασμού Κατανάλωσης. Σημειώνουμε ότι από το εδάφιο β’ του αρ. 12, 

παρ. 3 της Οδηγίας 2019/944 καθίσταται σαφές ότι η από κοινού τιμολόγηση υπηρεσιών 

προμήθειας και δεσμοποιημένου προϊόντος/ υπηρεσίας ενεργειακού χαρακτήρα αποτελεί θεμιτή 

πρακτική, η οποία συνάδει πλήρως με την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων και 

ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης, προς όφελος 

των καταναλωτών.  

Σας ευχαριστούμε θερμά και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

περαιτέρω συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

 
 
____________________________ 

Κώστας Παπαμιχαήλ 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 


