
Αθήνα,  5/3/2021 

 

Προς :  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 Πειραιώς 132, 

 118 54, Αθήνα 

Υπόψη :   Κου Προέδρου (μέσω kdprel@rae.gr) 

Θέμα :   Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη σκοπούμενη τροποποίηση του Άρθρου 42 του 

Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες (ΚΠΗΕ) 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

 

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης της Αρχής σχετικά με τη σκοπούμενη τροποποίηση 

του Άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες (ΚΠΗΕ) και σε συνέχεια της υπ’ αρ. 

1888/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ήθελα να παραθέσω τα κάτωθι: 

 

 

Ερώτημα 1:  «Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής 

Προμηθευτή, ακόμη και εάν έχει ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν 

λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά, ανά κατηγορία Πελατών, για τετραμηνιαία κατανάλωση: 

 

- Οικιακοί Πελάτες: 150 € 

 

- Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ : 200 € 

 

- Πελάτες ΜΤ : 1.000 € 

 

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε 

καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, εάν δεν έχει 

προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, 

ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του, στο 

πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 

34 του Κ.Π.Η.Ε.» 

 

Απάντηση:  Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν Πάροχοι που προσφέρουν ηλεκτρική 

ενέργεια με ανταγωνιστικό τελικό τίμημα (συνυπολογίζοντας Ρήτρα Αναπροσαρμογής με μέση μηνιαία ΟΤΣ 

€53/MWh, καθώς και τυχόν εκπτώσεις εμπρόθεσμης εξόφλησης) από 0,09088/KWh έως και 0,15293/KWh, δηλ. 

με 68% διαφορά, για ένα βασικό καταναλωτικό αγαθό όπως η ενέργεια, το όριο που προτείνετε να θεσπίσετε 

για Οικιακούς Πελάτες πιθανότατα εγκλωβίζει τον καταναλωτή στο συγκεκριμένο Πάροχο, λόγω έλλειψης έστω 

και προσωρινά ρευστότητας, και τον εμποδίζει από την αλλαγή Παρόχου σε άλλον με μικρότερη πραγματική 

χρέωση ανά KWh. Άρα όριο δεν θα πρέπει να υπάρχει (κανένας περιορισμός στην αλλαγή Παρόχου). 

 

Εναλλακτικά λοιπόν, για να μπορεί ο Πάροχος να επιτυγχάνει την εξασφάλισή του, μπορεί : 

Α) για νέους πελάτες, με τη συναίνεση του αιτούντος, να παίρνει από τον Διαχειριστή του Δικτύου την ιστορική 

κατανάλωση ενός έτους της συγκεκριμένης παροχής (ή του συγκεκριμένου ΑΦΜ), και να ορίζει την ζητούμενη 

εγγύηση βάσει αυτής για την υπογραφή σύμβασης 

ή Β) για υπάρχοντες πελάτες, με τη συμφωνία του πελάτη να επανακαθορίσει το ύψος της εγγύησης 

λαμβάνοντας υπόψη α) την ιστορική του κατανάλωση (είτε από το Διαχειριστή του Δικτύου για πελάτες με 

σύμβαση μικρότερη του έτους, είτε από το δικό του αρχείο για μεγαλύτερου του έτους πελάτες), β) το ιστορικό 

εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών του, και ότι άλλο κριτήριο επιλέξει, με τον όρο ότι η εγγύηση 

υπολογίζεται βάσει της ιστορικότητας της κατανάλωσης του συγκεκριμένου πελάτη (κι όχι αυθαίρετα) και β) θα 

υπολογίζεται για να καλύπτει αποκλειστικά το κόστος της ενέργειας του επόμενου διμήνου (κι όχι άλλους όρους 

της σύμβασης όπως πρόωρης καταγγελίας σύμβασης). 



Έτσι, η αγορά που εποπτεύετε θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά, καθόσον οι Πάροχοι θα πρέπει να υπολογίζουν 

σωστά την εγγύηση (διαφορετικά θα τους εγκαταλείψουν οι πελάτες), ενώ τυχόν Πάροχοι που θα διαφημίζουν 

ότι δεν χρειάζονται ή ζητούν μειωμένη εγγύηση για να προσελκύσουν νέους πελάτες, σύντομα θα υποχρεωθούν 

να εγκαταλείψουν την αγορά. Για τους τελευταίους δεν πρέπει να θεσπίσετε κανένα βοηθητικό μέτρο, η 

παράταση της λειτουργίας τους βλάπτει τη συνολική αγορά. 

 

 

Ερώτημα 2:  «Συμπληρωματικά προς την ανωτέρω ρύθμιση, εισάγεται σύστημα επισήμανσης οφειλής (debt 

flagging), για τους Πελάτες, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε δεν υπερβαίνουν τα ως άνω ποσά είτε 

έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό με τον Προμηθευτή και οι οποίοι, ως εκ τούτου, συννόμως προβαίνουν σε 

αλλαγή Προμηθευτή. Στο σύστημα αυτό θα προβλέπονται διαβαθμίσεις στην επισήμανση οφειλής 

(διαφοροποίηση στην ένδειξη), οι οποίες θα αποτυπώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του Πελάτη σε σχέση με τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές του. 

 

Συγκεκριμένα, Πελάτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον παλαιό Προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει συννόμως 

σε αλλαγή Προμηθευτή, επειδή οι εν λόγω οφειλές του δεν υπερβαίνουν τα υπό στοιχείο 1 ποσοτικά όρια, θα 

εμφανίζεται με κόκκινη επισήμανση σε περίπτωση που δεν έχει εντάξει τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές σε 

διακανονισμό με τον παλαιό Προμηθευτή του. Η επισήμανση αυτή θα είναι ορατή και στον νέο Προμηθευτή, 

εξυπηρετώντας την ενημέρωση του τελευταίου αναφορικά με τη φερεγγυότητα του Πελάτη του. Πελάτης που 

προβαίνει σε αλλαγή Προμηθευτή, έχοντας διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς παλαιό 

Προμηθευτή του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, θα επισημαίνεται με διαφορετική ένδειξη (π.χ. πράσινη 

επισήμανση).» 

 

Απάντηση: Το σύστημα αυτό προφανώς θα αναπτυχθεί και θα συντηρείται από όλους τους Παρόχους. Με τη 

χρήση του θα μειώσουν το ρίσκο τους και άρα θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους συνολικά. Άρα θα 

μπορούν να προσφέρουν καλύτερες τιμές στους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το 

χρησιμοποιήσουν στο μέλλον ως πρόφαση για αυξημένο κόστος λειτουργίας, αυτό θα σημαίνει ότι το σύστημα 

δεν αποδίδει τα αναμενόμενα και αυτοδίκαια καταργείται. 

 

Θα πρέπει να αναφέρεται για πόσο διάστημα θα παραμένει ένας καταναλωτής επισημασμένος στο σύστημα 

αυτό προτού διαγραφούν τα στοιχεία του από το σύστημα. Προτείνεται να διαγράφονται αυτόματα σε ένα 

τρίμηνο, εκτός κι αν ένας Πάροχος συνεχίζει να τροφοδοτεί το σύστημα ότι συνεχίζει να έχει απαιτήσεις από τον 

συγκεκριμένο καταναλωτή. 

 

 

Ερώτημα 3:  «Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον Πελάτη των όρων του διακανονισμού 

των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εξαίρεση διατηρεί για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αλλαγής Προμηθευτή, το δικαίωμα να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της 

παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.» 

 

Απάντηση: Αν ο καταναλωτής εξοφλεί κανονικά τους λογαριασμούς του στο νέο Πάροχο, ο προηγούμενος 

Πάροχος δεν πρέπει να έχει κανένα δικαίωμα να παρέμβει, είναι σαν να προδικάζετε ότι όλοι οι Πάροχοι σε όλες 

τις περιπτώσεις έχουν το δίκιο με το μέρος τους. 

Επιπλέον, εφόσον εφαρμοστούν τα προτεινόμενα στα ερωτήματα 1 και 2 (ιδίως το 2), τότε προτείνεται, 

θεσμικώς να καταργηθεί το δικαίωμα να ζητάνε εγγύηση οι Πάροχοι από τους υπόλοιπους μη ευρισκόμενους με 

κόκκινο flag στο ανωτέρω σύστημα πελάτες. 

 

Με τα ανωτέρω, δεν θέλω να υπερασπιστώ καταναλωτές που δεν εξοφλούν τις οφειλές τους, αντιθέτως , όμως ο 

τρόπος που ο Πάροχος  θα επιδιώξει να εξοφληθεί δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων 

του πολίτη / καταναλωτή. 

 

Με εκτίμηση, 

Φραγκιαδάκης Κων/νος 

Ένας καταναλωτής 


