
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 313/2019    
Κανονισμός λειτουργίας εργαλείου σύγκρισης τι-

μών στον τομέα της λιανικής αγοράς ενέργειας .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 14-03-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλί-
ου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτε-
ρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση 
της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ» (ΕΕ L 211 της 14-8-2009) και 
της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσι-
κού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» 
(ΕΕ L 211 της 14-8-2009).

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύ-
ει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 22-24, 27 και 49.

3. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές που έχουν εκδοθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της πρακτικής υιο-
θέτησης εργαλείων σύγκρισης τιμών (Guidelines of Good 
Practice on Price Comparison Tools, Ref: C12-CEM-54-03 
10 July 2012).

4. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Προμήθειας Ηλε-
κτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ 832/τ.Β΄/09-04-2013), 
όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 7.

5. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πε-
λάτες» (ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/2018), όπως ισχύει, και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 7.

6. Tις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως ισχύει.

7. Τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με 
τον Κανονισμό λειτουργίας εργαλείου σύγκρισης τιμών 
ηλεκτρικής, η οποία έλαβε χώρα στις 25-01-2019 μέχρι 
15-02-2019.

8. Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την σχετική 
διαβούλευση που διεξήγε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
και οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής 
(αριθμ. ΡΑΕ Ι-254911/18-02-2019, Ι-254913/18-02-2019, 
Ι-254915/18-02-2019, Ι-254918/18-02-2019, Ι-254919/
18-02-2019, Ι-254922/18-02-2019, Ι-254923/18-02-2019).

9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστι-
κού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, ρητά ορίζεται στο προοίμιο της Οδηγίας 

2009/72/ΕΚ ότι οι οικιακοί πελάτες και οι μικρές επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να απολαύουν του δικαιώματος εφοδι-
ασμού με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας 
σε σαφώς συγκρίσιμες, διαφανείς και λογικές τιμές. Επο-
μένως, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
δεδομένα κατανάλωσής τους, τις συναφείς τιμές και τις 
δαπάνες εξυπηρέτησης, ώστε να μπορούν να ζητήσουν 
από τους ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές βάσει 
των δεδομένων αυτών. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης 
να έχουν το δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με 
την ενέργεια που καταναλώνουν. Bάσει των αρχών της 
διαφάνειας, της προσβασιμότητας στις πληροφορίες και 
της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση, που κατοχυρώνουν 
οι ενωσιακές προβλέψεις, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους παρόχους ηλε-
κτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, βάσει στοιχείων 
για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προσφερόμενα τιμο-
λόγια, με τρόπο ώστε να μπορούν να κάνουν τις καλύ-
τερες δυνατές επιλογές για την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου. Η διαδικασία αυτή μπορεί 
να πραγματωθεί μέσω ενός εργαλείου τιμών δηλαδή 
μιας Διαδικτυακής Εφαρμογής ειδικού σκοπού για την 
παρακολούθηση και σύγκριση τιμών και προϊόντων της 
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λιανικής Ενεργειακής Αγοράς (ηλεκτρισμού και φ.α.). Το 
εργαλείο σύγκρισης τιμών θα διευκολύνει την παροχή 
πληροφοριών και θα επιτρέψει στους τελικούς κατανα-
λωτές, στο μέτρο του εφικτού, να προβαίνουν σε ανεξάρ-
τητη αποτίμηση του κόστους της παροχής υπηρεσίας 
και στην επιλογή προμηθευτή, ενδυναμώνοντας την 
ικανότητά τους να συγκρίνουν τιμές και να προβαίνουν 
στις πιο συμφέρουσες για αυτούς επιλογές.

Επειδή, η υποχρέωση αυτή προβλέπεται ρητά στις κα-
τευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί για τα εργαλεία 
σύγκρισης τιμών (Guidelines of Good Practice on Price 
Comparison Tools, Ref: C12-CEM-54-03 10 July 2012). 
Τα εργαλεία σύγκρισης μπορούν πράγματι να ενισχύ-
σουν τη διαφάνεια στην συναλλαγή των καταναλωτών 
με τους συμμετέχοντες στη λιανική αγορά ενέργειας για 
να βρουν τις καλύτερες προσφορές που ταιριάζουν στο 
προφίλ τους. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, 
η δημιουργία ενεργειακού εργαλείου σύγκρισης τιμών, 
αποτελεί ορθή πρακτική και σημαντικό μέσο διαφάνειας 
των συναλλαγών των καταναλωτών με τους παρόχους 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που ενισχύει 
τον υγιή ανταγωνισμό στον τομέα της ενέργειας, και εί-
ναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας. Συναφώς, στο έγγραφο 
«Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools» 
επαναλαμβάνεται πολλές φορές ότι τα εργαλεία σύγκρι-
σης τιμών αναπτύσσονται από τις Ρυθμιστικές Αρχές ή 
άλλες δημόσιες αρχές.

Επειδή, το άρθρο 37 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ορίζει 
τον ρυθμιστή ενέργειας ως την αρμόδια Αρχή για την πα-
ρακολούθηση του βαθμού και της αποτελεσματικότητας 
της αγοράς και του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής 
ενεργείας, τις τιμές τους για τους οικιακούς καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων προπληρωμής, το 
ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής 
της παροχής, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
σχετικά τέλη, και τα παράπονα των οικιακών πελατών, 
καθώς και οποιαδήποτε στρέβλωση ή περιορισμό του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
τυχόν συναφών πληροφοριών. Σύμφωνα δε με το Πα-
ράρτημα Ι της Οδηγίας, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να λαμβάνει 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές 
και τα τιμολόγια, καθώς και τους συνήθεις όρους και 
προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση 
των υπηρεσιών ηλεκτρικής ενεργείας.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 και 24 του ν. 4001/
2011 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει αποδοθεί 
ο έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς 
ενέργειας, για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνι-
σμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που τίθενται 
με τον παρόντα νόμο, την προστασία των καταναλωτών, 
την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοι-
νής ωφέλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκο-
πό αυτόν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί 
και εποπτεύει ιδίως και μεταξύ άλλων: «(α) το βαθμό και 

την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στην αγο-
ρά ενέργειας, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, (β) τις 
τιμές για τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβα-
νομένων των συστημάτων προπληρωμής, το ποσοστό 
αλλαγής Προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής παροχής, 
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τα σχετικά τέλη, 
καθώς και τα παράπονα των Πελατών, (γ) την εμφάνιση 
στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού και πε-
ριοριστικών συμβατικών πρακτικών, όπως ρητρών απο-
κλειστικότητας που ενδέχεται να εμποδίζουν Πελάτες να 
συνάπτουν Συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους 
από έναν Προμηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατό-
τητα επιλογής Προμηθευτή.». Συναφώς, σε εφαρμογή 
του άρθρου 23 του νόμου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ενερ-
γειακές Δραστηριότητες ρυθμιστικά μέτρα και όρους, 
με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων 
της εσωτερικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ύπαρξη 
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εν γένει την εύρυθ-
μη λειτουργία της αγοράς.

Επειδή, οι ανωτέρω ρυθμίσεις θεσπίζονται με σκοπό 
την εναρμόνιση της εσωτερικής έννομης τάξης με τους 
ενωσιακούς κανόνες για την αγορά ενέργειας οι οποί-
οι αποδίδουν μέγιστη σημασία στην προστασία του 
καταναλωτή και την ορθή πλήρη και αποτελεσματική 
ενημέρωσή του και αποδίδουν αποφασιστικές αρμοδι-
ότητες στον ρυθμιστή προκειμένου για την τήρηση των 
όρων διαφάνειας προσβασιμότητας στις πληροφορίες 
και αποφυγή στρεβλώσεων στον τομέα της λιανικής 
ενέργειας.

Επειδή το άρθρο 49 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, 
σχετικά με τη «Διαφάνεια των χρεώσεων και των πληρο-
φοριών» ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις επιταγές 
της Οδηγίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος των 
καταναλωτών σε εύκολη, διαφανή και αποτελεσματική 
πληροφόρηση σχετικά με τους όρους των συμβάσεων 
προμήθειας ώστε να είναι σε θέση να κάνουν ενημερω-
μένη/συνειδητή επιλογή. Σχετικώς, αφενός προβλέπεται 
η υποχρέωση των Προμηθευτών να δημοσιοποιούν του-
λάχιστον στην ιστοσελίδα τους τους τιμοκαταλόγους και 
τους όρους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου 
ορίζεται η αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-
ας να δημοσιοποιεί συγκεντρωτικούς πίνακες σύμφωνα 
με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κώδικα Προμήθειας αλλά 
και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελε-
σματική εφαρμογή του σχετικού πλαισίου.

Επειδή, για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού 
ο Προμηθευτής οφείλει να συνεργάζεται και να χορηγεί 
τα απαιτούμενα στοιχεία για την δημιουργία του εργα-
λείου. Βάσει των διατάξεων των Κωδίκων Προμήθειας σε 
Πελάτες, τόσο στον τομέα του ηλεκτρισμού όσο και στον 
τομέα του Φυσικού Αερίου, οι Προμηθευτές υποχρεού-
νται να δημοσιοποιούν, πλήρη και αναλυτικά στοιχεία 
των προσφερόμενων τιμολογίων προμήθειας και των 
ειδικών όρων τιμολόγησης, τα στοιχεία των τιμολογίων 
τους και η δε πρόσβαση σε αυτά να είναι ευχερής για τον 
καταναλωτή, καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστη-
ριότητας προμήθειας.
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Επειδή, ειδικότερα στο άρθρο 7 των Κωδίκων Προμή-
θειας σε Πελάτες (για το φυσικό αέριο ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/
2018 και για τον Ηλεκτρισμό ΦΕΚ 832/τ.Β΄/2013 αντίστοι-
χα, όπως ισχύουν), προβλέπεται ότι για τη διασφάλιση 
των κανόνων διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης του 
καταναλωτή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιο-
ποιεί στην ιστοσελίδα της συγκεντρωτικούς πίνακες με 
τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δημοσιοποιημένα Τιμο-
λόγια Προμήθειας κάθε Προμηθευτή. Για την καλύτε-
ρη ενημέρωση των καταναλωτών και τη διευκόλυνσή 
τους στην επιλογή Προμηθευτή, η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας δύναται να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα 
της, παραδείγματα υπολογισμού της δαπάνης επί τη 
βάσει προκαθορισμένων τυπικών επιπέδων κατανάλω-
σης, λαμβάνοντας υπόψη δημοσιοποιημένα συγκρίσιμα 
Τιμολόγια Προμήθειας για Μικρούς Πελάτες τα οποία 
αναφέρονται με σαφήνεια. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπε-
ται ρητά η δημιουργία εργαλείου σύγκρισης τιμών, ως 
αρμοδιότητα του Ρυθμιστή, και ειδικότερα αναφέρεται 
στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου ότι «Η ΡΑΕ δύναται 
επίσης να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της εργαλεία 
συγκριτικού υπολογισμού της ανωτέρω δαπάνης βάσει 
συγκεκριμένων στοιχείων ηλεκτρικής κατανάλωσης και 
του φορτίου της εγκατάστασης του Πελάτη».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει των διατά-

ξεων των άρθρων 22-24, 27 και 49 του ν. 4001/2011 και 
ιδίως του άρθρου 7 των Κωδίκων Προμήθειας σε Πε-
λάτες (για το φυσικό αέριο ΦΕΚ 1969/τ.Β΄/2018 και για 
τον Ηλεκτρισμό ΦΕΚ 832/τ.Β΄/2013, αντίστοιχα, όπως 
ισχύουν), και λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις 
της Οδηγίας 2009/72 και των κατευθυντηρίων γραμμών:

1. Την έκδοση «Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαλείου 
Σύγκρισης Τιμών στον Τομέα της Λιανικής Αγοράς Ενέρ-
γειας» το κείμενο του οποίου ακολουθεί και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1 
Σκοπός/Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η περιγρα-
φή των διαδικασιών λειτουργίας του Συστήματος ’’Εργα-
λείο σύγκρισης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου στον τομέα λιανικής αγοράς ενέργειας’’ (’’εφεξής 
Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών’’), όπως αυτό περιγράφεται 
στο άρθρο 2 του παρόντος, η αποτύπωση των ρόλων 
των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και οι υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα αυτών. Το παρόν Σύστημα, σχεδιάστηκε 
ώστε να αποτυπώνει και να συγκρίνει με τον πληρέστερο 
δυνατό τρόπο, βάσει των αρχών της διαφάνειας, της προ-
σβασιμότητας στις πληροφορίες και της ανεξαρτησίας 
στην ενημέρωση, το συνολικό κόστος του ανταγωνιστι-
κού σκέλους των προσφερόμενων τιμολογίων, και να 
υπολογίζει και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων 
που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

2. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού είναι τα 
τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών 
Πελατών φυσικού αερίου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρ-
θρο 3 των αντίστοιχων Κωδίκων Προμήθειας.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι 
ορισμοί που αναφέρονται έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται κατωτέρω:

(α) ’’Υπόχρεος Προμηθευτής’’: το αδειοδοτημένο από 
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο που ασκεί δραστηριότητα Προμήθειας Φυσικού 
Αερίου ή/και Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον τομέα της λια-
νικής αγοράς ενέργειας και ειδικότερα προμηθεύει τις 
κατηγορίες πελατών που περιγράφονται στο άρθρο 1 
του παρόντος Κανονισμού.

(β) ’’Σύστημα’’: Το σύνολο των λειτουργιών, δεδομέ-
νων, αλγορίθμων και του κώδικα προγραμματισμού 
που χρησιμοποιείται για την λειτουργία του ’’Εργαλείου 
Σύγκρισης Τιμών’’.

(γ) ’’Διαχειριστής Συστήματος’’: φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο το οποίο λειτουργεί για λογαριασμό της Ρυθμι-
στικής Αρχής Ενέργειας και έχει την ευθύνη λειτουργίας 
του Συστήματος.

(δ) ’’Διαχειριστής του Προμηθευτή’’: φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Υπόχρεο Προ-
μηθευτή για την διαχείριση των διαπιστευτηρίων των 
απλών Χρηστών Προμηθευτή, καθώς και για την ορθό-
τητα των δεδομένων που καταχωρούνται στο Σύστημα 
για λογαριασμό του Υπόχρεου Προμηθευτή.

(ε) ’’Χρήστης του Προμηθευτή’’: πρόσωπο εξουσιοδο-
τημένο από το Διαχειριστή του Προμηθευτή, το οποίο 
εισάγει στο Σύστημα τα Δημόσια Δεδομένα για λογαρια-
σμό του Υπόχρεου Προμηθευτή.

(στ) ’’Δήλωση Διαχειριστή του Προμηθευτή’’: υπογε-
γραμμένο έγγραφο του Υπόχρεου Προμηθευτή προς 
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με το οποίο ορίζεται ο 
Διαχειριστής του Προμηθευτή.

(ζ) ’’Δήλωση Χρηστών του Προμηθευτή’’: ηλεκτρονικός 
κατάλογος με τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φυσικών προσώπων τα 
οποία καταχωρούν τα Δημόσια Δεδομένα για λογαρια-
σμό του Υπόχρεου Προμηθευτή, η οποία υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά από τον Διαχειριστή του Προμηθευτή μέσω 
φόρμας εγγραφής χρήστη του Συστήματος.

(η) ’’Τελικός Χρήστης’’: ο ιδιώτης που μπορεί να είναι 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και δημόσιος φορέας που 
δύναται να εξάγει τα δημόσια δεδομένα του Παρατηρη-
τηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο σημείο (ι) του παρόντος 
άρθρου.

(θ) ’’Προϊόντα’’: τα βασικά προγράμματα, τα πρόσθετα 
πακέτα υπηρεσιών του Υπόχρεου Προμηθευτή, καθώς 
και οι προσφορές αυτών, τα οποία απευθύνονται στις 
κατηγορίες πελατών που περιγράφονται στο άρθρο 1 
του παρόντος Κανονισμού

(ι) ’’Δημόσια δεδομένα’’: το σύνολο των στοιχείων του 
Προϊόντων και των Ανακοινώσεων που καταχωρού-
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νται στο Σύστημα από τους Υπόχρεους Προμηθευτές 
και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό χρεώσεων 
κατανάλωσης και χρήσης ενέργειας, καθώς και για την 
πληροφόρηση των Τελικών Χρηστών του Συστήματος.

(ια) ’’Αποθετήριο’’ (ηλεκτρονικό): το υποσύστημα του 
Συστήματος, όπου εισάγονται με ενιαία μορφή τα δη-
μόσια δεδομένα των υπόχρεων προμηθευτών από τους 
ίδιους.

(ιβ) ’’Παρατηρητήριο’’ (ηλεκτρονικό): το υποσύστημα 
του Συστήματος, όπου παρουσιάζονται στους τελικούς 
χρήστες τα δημόσια δεδομένα των υπόχρεων προμη-
θευτών.

(ιγ) ’’Σχήμα αρχείου προϊόντος’’: η απεικόνιση με ενιαία 
μορφή των στοιχείων του τιμοκαταλόγου του προϊόντος 
μέσω συγκεκριμένου συντακτικού και μορφολογικού 
προτύπου.

(ιδ) ’’Μορφότυπος αρχείου προϊόντος’’: η σημασιολο-
γική περιγραφή του σχήματος του αρχείου προϊόντος.

(ιε) ’’Έγγραφο’’: κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πλη-
ροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς 
διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαί-
σιο των αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτι-
κά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις 
των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, 
αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που 
χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευ-
ση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικο-
ακουστική εγγραφή), όπως ορίζεται στο ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).

(ιστ) ’’Ανακοινώσεις Υπόχρεων Προμηθευτών’’: κάθε 
είδους ανακοίνωση, προωθητική ενέργεια, ενημερωτικό 
φυλλάδιο και κάθε άλλη πληροφορία που δημοσιεύεται 
στον ιστότοπο του υπόχρεου προμηθευτή και αφορά 
προϊόντα που απευθύνονται στις κατηγορίες καταναλω-
τών του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι όροι ή φράσεις, που δεν ορίζονται στο παρόν 
άρθρο και χρησιμοποιούνται στον Κανονισμό, έχουν 
την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο ν. 4001/2011 
(ΦΕΚ 179/τ.Α΄/22-8-2011).

Άρθρο 3 
Γενικές αρχές λειτουργίας - 
Υποχρεώσεις των Προμηθευτών

1. Κάθε υπόχρεος Προμηθευτής οφείλει να εισάγει και 
να ενημερώνει τα δημόσια δεδομένα στο Αποθετήριο, 
ώστε να αποτυπώνονται οι τιμοκατάλογοι των διαθέσι-
μων Προϊόντων, όπως ισχύουν.

2. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα 
που το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών βρίσκεται σε λειτουρ-
γία και για την περίοδο που ο Προμηθευτής διατηρεί εν 
ισχύ άδεια προμήθειας και πληροί τα χαρακτηριστικά 
του υπόχρεου (Προμηθευτή), όπως ανωτέρω ορίζεται.

Άρθρο 4 
Πρόσβαση στο Σύστημα

1. Η πρόσβαση στο Σύστημα για τον υπόχρεο Προμη-
θευτή πραγματοποιείται με τη χρήση των διαπιστευτηρί-
ων (ήτοι με τ’ όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, 
ο οποίος εκδίδεται από το Διαχειριστή του Συστήματος).

2. Ο Υπόχρεος Προμηθευτής ορίζει με την ’’Δήλωση 
Διαχειριστή του Προμηθευτή’’, τον ’’Διαχειριστή του 
Προμηθευτή’’. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατόπιν 
της παραλαβής της Δήλωσης Διαχειριστή του Προμη-
θευτή αποστέλλει στον Διαχειριστή του Προμηθευτή, 
ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο πρόσβασης στην ηλεκτρο-
νική φόρμα εγγραφής. Ο Διαχειριστής του Προμηθευτή 
συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
φόρμας εγγραφής, καθώς και την ’’Δήλωση Χρηστών του 
Προμηθευτή’’ και την υποβάλλει. Με την παραλαβή αυ-
τής, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχωρά στην ενεργο-
ποίηση του λογαριασμού του Διαχειριστή Προμηθευτή 
και αποστέλλει υπερσύνδεσμο πρόσβασης στην φόρμα 
εγγραφής στους Χρήστες του Προμηθευτή που έχουν 
δηλωθεί από το Διαχειριστή του Προμηθευτή.

3. Οι απλοί Χρήστες Προμηθευτή εγγράφονται μέσω 
της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής χρηστών. Η ενερ-
γοποίηση και απενεργοποίησή τους πραγματοποιείται 
αποκλειστικά και μόνο από τον Διαχειριστή του Προ-
μηθευτή.

4. Ο Διαχειριστής Προμηθευτή, καθώς και οι Χρήστες 
Προμηθευτή οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ασφάλειας και να μην γνωστοποιούν τα προσωπικά τους 
διαπιστευτήρια σε τρίτους, ενώ οφείλουν γενικά να μερι-
μνούν για τη προστασία τους. Κατά τη σύνδεσή του στο 
Σύστημα, ο εκάστοτε χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβο-
λή των διαπιστευτηρίων του πιστοποιεί την ταυτότητά 
του, υποχρεούμενος να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια.

5. H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λαμβάνει όλα τα 
προσήκοντα μέτρα για την προστασία του συστήματος 
από κυβερνο-επιθέσεις και άλλες κακόβουλες ενέργειες 
εντούτοις δεν εγγυάται την ασφάλεια του Συστήματος 
από επιθέσεις τρίτων και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε 
περίπτωση ζημίας από αυθαίρετη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση τρίτου, με οποιονδήποτε τρόπο στα διαπι-
στευτήρια χρήστη, έναντι του χρήστη, του νομικού ή 
φυσικού προσώπου επ’ ονόματι του οποίου ο χρήστης 
ως κάτοχος των εν λόγω διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιεί 
το Σύστημα.

Άρθρο 5 
Εισαγωγή Ανακοινώσεων 
Υπόχρεων Προμηθευτών

1. Ο Υπόχρεος Προμηθευτής οφείλει να εισάγει όλες 
τις ανακοινώσεις που εμπίπτουν στο σκοπό του Εργαλεί-
ου Σύγκρισης Τιμών, τις οποίες πρόκειται να αναρτήσει 
στην επίσημη ιστοσελίδα του, στην ενότητα ’’Ανακοινώ-
σεις Προμηθευτών’’ την ημέρα της επίσημης ανάρτησής 
τους. Οι ανακοινώσεις θα εισάγονται στο σύστημα του 
Παρατηρητηρίου σε μορφή αρχείων PDF και θα συνο-
δεύονται από τον διαδικτυακό σύνδεσμο του ιστότοπου 
του προμηθευτή όπου ευδιάκριτα είναι αναρτημένη η 
συγκεκριμένη ανακοίνωση.

2. Ο Υπόχρεος Προμηθευτής, μέσω του Συστήματος 
οφείλει να δηλώνει τυχόν παύση ισχύος υφιστάμενων 
ανακοινώσεών του. Το περιεχόμενο Ανακοινώσεων που 
έχουν ήδη εισαχθεί στο Σύστημα δεν δύναται να τροπο-
ποιηθεί. Για τους σκοπούς του παρόντος κάθε μεταβολή 
υφιστάμενης ανακοίνωσης αποτελεί νέα Ανακοίνωση. 
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Οι ανακοινώσεις που παύουν να ισχύουν, δύναται να 
εμφανίζονται ως Δημόσια Δεδομένα του Εργαλείου Σύ-
γκρισης Τιμών, σε ειδικό πεδίο ιστορικού ανακοινώσεων. 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να διατηρεί και να 
χρησιμοποιεί τα εισαχθέντα στοιχεία για σκοπούς σχετι-
κούς με τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές περιγράφονται 
στο ν. 4001/2011.

Άρθρο 6 
Αποθετήριο: Εισαγωγή/Ενημέρωση στοιχείων

1. Ο Υπόχρεος Προμηθευτής οφείλει να εισάγει/ενη-
μερώνει το Αποθετήριο με τα Δημόσια Δεδομένα την 
ημέρα της εμπορικής διάθεσης νέου προϊόντος ή της με-
ταβολής υφιστάμενου προϊόντος στους τιμοκαταλόγους 
του. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται με σχετική 
ενημέρωσή της προς τους υπόχρεους προμηθευτές να 
παρατείνει αναλόγως το ανωτέρω χρονικό διάστημα, 
σε περιπτώσεις σημαντικών εξωγενών μεταβολών στην 
τιμολόγηση, όπως ενδεικτικά, αλλαγές στην τιμολόγηση 
λόγω επιβολής νέων κανονιστικών υποχρεώσεων.

2. Ειδικά για τους προμηθευτές φυσικού αερίου, μέχρι 
την τελευταία μέρα του κάθε μήνα ν, ο προμηθευτής, 
οφείλει να εισάγει στο Αποθετήριο την τιμή για το μήνα ν, 
η οποία θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του εργα-
λείου το μήνα ν+1.

3. Ο κάθε Υπόχρεος Προμηθευτής είναι αποκλειστι-
κά υπεύθυνος για τα δεδομένα που εισάγει/ενημερώ-
νει στο Αποθετήριο. Σε περίπτωση ανάγκης παροχής 
σχετικών διευκρινίσεων, οφείλει να αποστείλει σχετικό 
ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ειδική 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας που αφορά το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών σε κάθε 
περίπτωση πριν την εμπορική διάθεση του προϊόντος. 
Μετά την ανταπόκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-
ας στο ερώτημά του, ο υπόχρεος προμηθευτής οφείλει 
να ενημερώσει το Σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 1.

Άρθρο 7 
Τροποποίηση μορφότυπου και σχήματος

1. Τα Σχήματα των αρχείων προϊόντων, καθώς και 
οι Μορφότυποι για την απεικόνιση των στοιχείων των 
τιμοκαταλόγων των προϊόντων ενέργειας και φυσικού 
αερίου, θα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο που 
φιλοξενεί το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών.

2. Ο Υπόχρεος Προμηθευτής δύναται να αποστέλλει 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους στη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας αιτιολογημένες προτάσεις για την βελτίωση 

των ισχυόντων Σχημάτων καθώς και του Μορφοτύπου. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στη διεύθυνση pct@rae.gr.

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται αιτιολογη-
μένα όποτε απαιτείται να τροποποιεί/ενημερώνει τα 
στοιχεία των Σχημάτων αρχείων προϊόντων και των 
Μορφοτύπων, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, η οποία 
αναρτάται τουλάχιστον στον ιστότοπο του Εργαλείου 
Σύγκρισης Τιμών.

Άρθρο 8 
Διενέργεια Ελέγχων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας -
Επιβολή Κυρώσεων

1. Η λειτουργία του εργαλείου σύγκρισης τιμών πα-
ρακολουθείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και 
υπόκειται στον έλεγχό της.

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διενεργεί τους απα-
ραίτητους ελέγχους για την διασφάλιση της άρτιας λει-
τουργίας του Συστήματος. Στην περίπτωση διαπίστω-
σης πλημμελούς ενημέρωσης του Παρατηρητηρίου ή/
και του Αποθετηρίου από τον Υπόχρεο Προμηθευτή, 
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποστέλλει στον Υπόχρεο 
Προμηθευτή τις διορθώσεις με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
τις οποίες ο προμηθευτής οφείλει να πραγματοποιήσει 
στο Σύστημα. Η αποκατάσταση των σφαλμάτων πρέπει 
να πραγματοποιείται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση το 
αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ει-
δοποίηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε περίπτω-
ση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται 
στον παρόντα Κανονισμό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
δύναται αιτιολογημένα να αποκλείσει προσωρινά τον 
Υπόχρεο Προμηθευτή από το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, 
να δημοσιεύσει την επιβολή του μέτρου αποκλεισμού, 
καθώς και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στο ν. 4001/2011.

…».
3. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρτησή της στην 
ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

4. Ο Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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