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Ι. Τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

Έτος: 2021



II. Συγκριτικά Δεδομένα (30.12.2022)



III. Τυποποιημένη ρήτρα αναπροσαρμογής 
Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρέωσης Προμήθειας

Η μοναδιαία Χρέωση Αναπροσαρμογής σε €/kWh για τον μήνα t υπολογίζεται βάσει των παρακάτω μεταβλητών

Υ=α*x+β, όπου

• x ίσο με τον αριθμητικό μέσο όρο της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (Market Clearing Price - MCP) της Προ-
Ημερήσιας Αγοράς (Day Ahead Market DAM) του μήνα (t), που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexqroup.qr/el/marketspublications-el-day-ahead-market)

• α: Συντελεστής Προσαύξησης, ίσος με 1,10

• β: Συντελεστής Προσαύξησης, ίσος με 0,0105 €/kWh

L_u: Άνω όριο αναφοράς, ίσο με 0,050

L_d: Κάτω όριο αναφοράς, ίσο με 0,040

Και ισούται με:
• Χρέωση ίση με Υ- L_u, όταν το Υ είναι μεγαλύτερο από το άνω όριο L_u
• Πίστωση ίση με Υ - L_d όταν το Υ είναι μικρότερο από το κάτω όριο L_d

• Μηδενική χρέωση όταν το Υ βρίσκεται εντός των ορίων L_d και L_u



ΙV. Η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής
Άρθρο 138 Ν. 4951/2022

1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου
2023 δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση
ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών
της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω
ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος του πρώτου
εδαφίου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να
λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός
Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α΄ 185).

2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο
σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την εικοστή ημέρα (20η) ημέρα του προηγουμένου μήνα (Μ‐1),
πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας και τυχόν εκπτώσεις, οι οποίες δεν δύναται να
συνδέονται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς που εφαρμόζονται στα
τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1. Ειδικώς ενημερώνουν με ατομική ενημέρωση τους πελάτες με
σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με εξειδικευμένες χρεώσεις τιμολογίου προμήθειας
που διαμορφώνονται κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον Κώδικα
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013).



V. Επιδοτήσεις Τιμολογίων
• ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09‐02‐2022: «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των
οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση»

• Τροποποιήσεις: 
‐ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/23632/859/10‐03‐2022
‐ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/32752/1241/04.04.2022
‐ ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/55625/1962/01‐06‐2022
‐ ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/67077/2333/29‐06‐2022 
‐ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/104879/3687/12.10.2022 
‐ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/107881/3931/19.10.2022
‐ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135293/4708/20‐12‐2022
‐ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/6550/109/20.01.2023



VI. Η επιστράτευση των ΑΚ 371‐372

• Άρθρο 371 –Αοριστία παροχής
«Αν ο προσδιορισμός της παροχής ανατέθηκε σε έναν από τους
συμβαλλομένους ή σε τρίτον, σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται ότι ο
προσδιορισμός πρέπει να γίνει με δίκαιη κρίση. Αν δεν έγινε με δίκαιη
κρίση ή βραδύνει, γίνεται από το δικαστήριο».

• Άρθρο 372
«Σύμβαση στην οποία ο προσδιορισμός της παροχής ανατίθεται στην
απόλυτη κρίση ενός από τους συμβαλλομένους είναι άκυρη».







ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


