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Θέμα: Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση επί της Σκοπούμενης Τροποποίησης του Άρθρου 42 του Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Κ.Π.Η.Ε.) 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Mε την παρούσα επιστολή -συμπληρωματικά των θέσεων που έχουμε ήδη εκφράσει- επιθυμούμε να 

εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο τις θέσεις της Εταιρείας μας σχετικά με την σκοπούμενη τροποποίηση του 

Άρθρου 42 του ΚΠΗΕ. Η εν λόγω τροποποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα πρέπει αφενός να λαμβάνει 

υπόψη της την πρόσφατη απόφαση 1888/2020 του ΣτΕ και τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 944/2019- 

της οποίας η ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες- και ταυτόχρονα να 

ενσωματώνει προβλέψεις που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της 

προμήθειας της χώρας μας.  

Πριν μπούμε αναλυτικά στην απάντηση των ερωτημάτων όπως έχουν διατυπωθεί από την Αρχή Σας θα θέλαμε 

να τονίσουμε τη σημασία που δίνει η νέα Οδηγία ΕΕ/2019/944 (α) στο δικαίωμα που πρέπει να έχουν οι 

καταναλωτές μέσα στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά της ελεύθερης επιλογής και άμεσης αλλαγής του 

Προμηθευτή τους (άρθρα 4, 12), (β) στη διαχείριση των δεδομένων από τον Διαχειριστή του Δικτύου ειδικά 

μάλιστα ως προς τη διασφάλιση οτι η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν έχει προνομιακή πρόσβαση σε 

δεδομένα που αφορούν την άσκηση της οικείας δραστηριότητας προμήθειας (άρθρα 34, 35) και (γ) στην πλήρη 

προστασία των εμπορικών δεδομένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών. Επίσης, η 

Εταιρεία μας θεωρεί, ότι το μέτρο της αποκοπής αποτελεί το πιο ισχυρό μέτρο σχετικά με την είσπραξη των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών ενός καταναλωτή και ενισχύει τη σημασία των διακανονισμών, διασφαλίζοντας την 

αρχή της αναλογικότητας και της ισότιμης μεταχείρισης των καταναλωτών. Η πρόταση της Αρχής σχετικά με τον 

περιορισμό του δικαιώματος υποβολής αιτήματος αποκοπής για έναν πελάτη που διατηρεί ληξιπρόθεσμα 

μικρότερα των έξι (6) μηνιαίων λογαριασμών θεωρούμε οτι θα δώσει λάθος μηνύματα στον τελικό καταναλωτή 

ενισχύοντας το φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμό», ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο της 

δραστηριότητας της προμήθειας.  



 

                   

 

 

Στη συνέχεια, προς διευκόλυνση της Αρχής, η διατύπωση των απόψεών μας τηρεί τη δομή των ερωτήσεων όπως 

αυτές διατυπώθηκαν από μέρους Σας. 

− Ερώτημα 1ο: 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: 

o Οικιακοί Πελάτες: 150 € 

o Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ: 200 € 

o 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. 

 

Η Εταιρεία μας θεωρεί οτι τα προτεινόμενα όρια επαναφέρουν κατ’ ουσίαν τη διάταξη που ακύρωσε ως 

δυσανάλογη η απόφαση 1888/2020 του ΣτΕ και ακυρώνουν το σκοπό της τροποποίησης του αρ 42 ΚΠΗΕ, αφού 

περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική ελευθερία επιλογής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με την πρόταση της Αρχής, 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 για τετραμηνιαία κατανάλωση: i) το ποσό των 150 € για 

τους οικιακούς Πελάτες, ii) το ποσό των 200 € για μη οικιακούς (εμπορικούς) Πελάτες ΧΤ και iii) το ποσό των 

1.000 € για Πελάτες ΜΤ. Δηλαδή τα ποσά αυτά αντιστοιχούν i) σε  37,50€ για τους οικιακούς Πελάτες, ii) σε 50 

€ για μη οικιακούς (εμπορικούς) Πελάτες ΧΤ και iii) σε 250 € για Πελάτες ΜΤ μηνιαίως! 

Είναι προφανές ότι - λαμβάνοντας υπόψιν την τετραμηνιαία κατανάλωση -όλα τα ως άνω προτεινόμενα όρια 

είναι τόσο χαμηλά που ουσιαστικά καθιστούν σχεδόν αδύνατη την αλλαγή προμηθευτή αν ο πελάτης δεν 

εξοφλήσει ή διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Συνεπώς, η θέσπιση των προτεινόμενων ιδιαίτερα 

χαμηλών ορίων προφανώς δεν εξυπηρετεί ως μοχλός πίεσης στον πελάτη που θέλει να αλλάξει προμηθευτή 

προκειμένου να εξοφλήσει ή να διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του- προστατεύοντας παράλληλα την 

επιχειρηματικότητα του προηγούμενου προμηθευτή-, αλλά ουσιαστικά ακυρώνει την επιθυμία αλλαγής 

προμηθευτή, δημιουργώντας αδικαιολόγητα εμπόδια και καθυστερήσεις στην αλλαγή εκπροσώπησης. 

Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε την θέση της Εταιρείας μας κατά την αρχική διαβούλευση, ότι μοναδικός 

σκοπός της θέσπισης των όποιων περιορισμών, θα πρέπει να είναι η συλλογή οφειλών για πελάτες οι οποίοι 

έχουν αξιολογηθεί ως αφερέγγυοι από τον τρέχοντα Προμηθευτή τους και των οποίων η αλλαγή Προμηθευτή 



 

                   

 

θα έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών επιζήμιων για την αγορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Η Εταιρεία μας επαναλαμβάνει την πρότασή που κατέθεσε στο πλαίσιο της προηγούμενης δημόσιας 

διαβούλευσης της Αρχής Σας, που βασίζει την αξιολόγηση ενός Πελάτη ως αφερέγγυου και ορίζει την ανάγκη 

θέσπισης μηχανισμών προστασίας ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτού να θεσπίζεται κατ’ αναλογίαν των 

ίδιων διατάξεων του ΚΠΗΕ που ενεργοποιούν τη δυνατότητα του Προμηθευτή να υποβάλει στον αρμόδιο 

Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών (Άρθρο 39, παρ. 6β). 

Συνεπώς, στην πράξη ο Πελάτης θα δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα 

αλλαγής Προμηθευτή, αν οι ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές του δεν ξεπερνούν δύο 

ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. 

Η πρόταση αυτή της Εταιρείας μας ουσιαστικά καταργεί την ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένων ορίων από την 

Αρχή Σας και επιτυγχάνει περισσότερο την συμβατότητα με αρχή της αναλογικότητας με το να  βασίζεται στο 

καταναλωτικό προφίλ του κάθε Πελάτη χωρίς να συναρτά την υποχρέωση διακανονισμού με απόλυτο ποσό σε 

€. Ενδεικτικά, θα θέλαμε να αναφέρουμε τις σημαντικές διαφορές στο καταναλωτικό προφίλ μεταξύ των μη 

οικιακών (εμπορικών) Πελατών ΧΤ ή μεταξύ των πελατών της ΜΤ, με μέσο μηνιαίο λογαριασμό σε κάθε 

κατηγορία να κυμαίνεται από μερικές δεκάδες € έως χιλιάδες € και από μερικές εκατοντάδες € σε εκατοντάδες 

χιλιάδες € αντίστοιχα.  

Το σημαντικό όμως πλεονέκτημα της πρότασής μας εντοπίζεται στην αποδέσμευση του Διαχειριστή του 

Δικτύου από το ρόλο του διαμεσολαβητή στις εμπορικές σχέσεις των Προμηθευτών με τους Πελάτες τους στο 

πλαίσιο των Συμβάσεων Προμήθειας που διατηρούν μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και στο εισαγωγικό 

κομμάτι της επιστολής μας, μία από τις σημαντικότερες απαιτήσεις που απορρέει από νέα Οδηγία 2019/944 

και αφορά στη διαχείριση δεδομένων είναι η αμεροληψία του φορέα που τα επεξεργάζεται. Η αμεροληψία 

είναι απαραίτητη, όχι μόνο προς εξασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των 

εμπορικών δεδομένων καθώς και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, αλλά και προς 

εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά - όσων έχουν το δικαίωμα - υπό όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά. Όπως καταλαβαίνετε, η αμεροληψία 

του φορέα που διαχειρίζεται τα δεδομένα είναι ακόμα πιο κρίσιμη, όταν ο φορέας αυτός δεν είναι κάποιος 

άλλος (νέος) φορέας, αλλά αντιθέτως, αυτός είναιο Διαχειριστής του Δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται 

πιστοποίηση ή εποπτεία του φορέα που διαχειρίζεται τα εν λόγω δεδομένα ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτός 

συμμορφώνεται με τις ως άνω απαιτήσεις (αρ. 23, 35 παρ. 2, 17 παρ 3 γ) και αιτ. σκ. 57). 

Από την πρώτη κιόλας δημόσια διαβούλευση της Αρχής Σας για τις διατάξεις του Εγχειριδίου Μετρητών και 

Μετρήσεων του Διαχειριστή του Δικτύου, η Εταιρεία μας έχει εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με την 

αρμοδιότητα του Διαχειριστή σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων που δε σχετίζονται με τη δραστηριότητά του 

και αντίθετα του χορηγούν προνομιακή πρόσβαση σε δεδομένα που μπορεί να οφελήσουν την άσκηση της 

οικείας δραστηριότητας προμήθειας της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία ανήκει. Επίσης η 

θέσπιση μιας νέας μεταβατικής (δηλαδή ετήσιας διάρκειας) διαδικασίας προσωρινών ορίων, η οποία δεν 



 

                   

 

βασίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα και δε διασφαλίζει την αρχή της αναλογικότητας λαμβάνοντας 

υπόψη το καταναλωτικό προφίλ των καταναλωτών, θεωρούμε οτι μόνο εμπόδια θα επιφέρει στο άνοιγμα του 

ανταγωνισμού. Συνεπώς, θεωρούμε οτι ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να τεκμηριώσει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

υλοποίηση ενός αιτήματος αλλαγής εκπροσώπησης, μόνο αν προηγουμένως ο ίδιος έχει λάβει αίτημα 

αποκοπής του εν λόγω Πελάτη από τον προηγούμενο Προμηθευτή.   

 

− Ερώτημα 2ο: 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). 

 

Η Εταιρεία μας συμφωνεί επί της αρχής με την θέσπιση ενός συστήματος επισήμανσης οφειλής (debt flagging), 

καθώς αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης του νέου προμηθευτή σχετικά με τη 

φερεγγυότητα του πελάτη. Πάλι όμως η πρόταση της Αρχής σχετικά με την «κόκκινη επισήμανση» ενός Πελάτη 

που ενώ δεν υπερβαίνει απαραίτητα τα χαμηλά όρια που έχει προτείνει η Αρχή σας επισημαίνεται ως 

«κόκκινος» ακριβώς επειδή δεν έχει προβεί σε διακανονισμό των οφειλών του, δεν είναι ενδεικτική της 

φερεγγυότητας αυτού και οδηγεί σε εμπόδια στην τελική υλοποίηση της αλλαγής εκπροσώπησης αυτού. Όπως 

επεσήμανε η Εταιρεία μας: (α) αντικειμενικό στοιχείο διαπίστωσης της φερεγγυότητας ενός πελάτη αποτελούν 

οι δύο ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί που επιτρέπουν και την αποκοπή του και (β) ο διακανονισμός των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών πρέπει να παρέχεται ως εργαλείο εισπραξιμότητας και όχι ως εμπόδιο στο άνοιγμα 

της αγοράς και κατ’ επέκταση να ενισχύεται ως μέσο ανάσχεσης του αιτήματος αποκοπής.  

 

Ως μεταβατικό μέτρο λοιπόν, μέχρι τη λειτουργία ενός οργανωμένου «Τειρεσία» στην αγορά της ενέργειας 

θεωρούμε ότι η «κόκκινη επισήμανση» ενός Πελάτη πρέπει να γίνεται πάλι από τα στοιχεία που διατηρεί ο 

Προμηθευτή που τον εκπροσωπεί, χωρίς την παρέμβαση του Διαχειριστή σε δεδομένα σχετικά με το ύψος της 

ληξιπρόθεσμης οφειλής. Εξάλλου η σήμανση ενός Πελάτη ως αφερέγγυου είναι αποτέλεσμα της κρίσης του 

Προμηθευτή που συναλλάσσεται μαζί του εμπορικά και μπορεί να επιβεβαιώσει έγκυρα τη συναλλακτική του 



 

                   

 

συμπεριφορά. Επειδή όμως μεταβατικά η σήμανση αυτή θα πρέπει να υλοποιείται μέσω των πληροφοριακών 

συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ και χωρίς αυτό να επιφέρει πρόσθετα κόστη υλοποιήσεων από τους Προμηθευτές, ο 

πιο απλός τρόπος υλοποίησης αυτού είναι μέσω της ταύτισης της φερεγγυότητας ενός Πελάτη με τις συνθήκες 

ενεργοποίησης για αυτόν του αιτήματος αποκοπής. Μόνο με τη σήμανση ενός Πελάτη ως αφερέγγυου -πριν 

αυτός εκδηλώσει την επιθυμία του να αλλάξει Προμηθευτή- διασφαλίζεται η αντικειμενική κρίση του 

προηγούμενου Προμηθευτή και αποφεύγεται η όποια κατάχρηση του κανόνα εις βάρος του ανοίγματος της 

αγοράς. Συνεπώς, μέχρι τη λειτουργία ενός εργαλείου τύπου «Τειρεσία», η Εταιρεία μας προτείνει η «κόκκινη 

σήμανση» να ταυτίζεται χρονικά με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΚΠΗΕ (στο άρθρο 39) σχετικά με τη 

δυνατότητα υποβολής αιτήματος αποκοπής. Με αυτόν τον τρόπο ο Πελάτης θα ακολουθείται από την «κόκκινη 

σήμανση» που θα βλέπει ο νέος Προμηθευτής και θα οφείλει να διακανονίσει την οφειλή του για να μπορέσει 

να αλλάξει Προμηθευτή. Μόλις ο Πελάτης διακανονίσει, η σήμανση που ακολουθεί τον Πελάτη θα γίνεται πάλι 

«πράσινη» και ο Πελάτης θα μπορεί ελεύθερα να αλλάξει εκπροσώπηση. Η υποχρέωση του διακανονισμού 

λοιπόν εξαρτάται από το αν ο Προμηθευτής έχει δηλώσει ότι ένας Πελάτης του είναι αφερέγγυος -

υποβάλλοντας για αυτόν αίτημα αποκοπής- αλλιώς αν ο Προμηθευτής αμελήσει ή δε θελήσει να βάλει κόκκινη 

σήμανση στον Πελάτη του, τότε ο τελευταίος ασκεί το δικαίωμα αλλαγής εκπροσώπησης και ο προηγούμενος 

Προμηθευτής διεκδικεί την όποια ληξιπρόθεσμη οφειλή μέσω του δικαιώματος υποβολής εντολής αποκοπής 

κάθε φορά που δεν τηρείται το πρόγραμμα του διακανονισμού. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι 

διασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία της αγοράς. 

 

− Ερώτημα 3ο: 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. 

 

Σύμφωνα με το άρ. 47, παρ. 1, εδ. γ Ν. 4001/2011 το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή δεν συνεπάγεται την 

απαλλαγή του πελάτη από την καταβολή των οφειλών του προς τον προμηθευτή, τόσο πριν όσο και μετά την 

αλλαγή προμηθευτή. Ακόμα και η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία στην αναφορά που κάνει σχετικά με την ενημέρωση 

των οικιακών πελατών σχετικά με την αποσύνδεσή τους δίνει έμφαση στην υποχρέωση του Προμηθευτή να 

προσφέρει εναλλακτικά μέτρα που θα εξυπηρετήσουν στην αποπληρωμή της ληξιπρόθεσμης οφειλής (παρ. 11, 

άρθρο 10) και πουθενά δεν θεσπίζει την άρση του δικαιώματος της διεκδίκησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

ενός Πελάτη μέσω υποβολής αιτήματος για την αποσύνδεσή του. Συνεπώς μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη -

υπό την επίκληση της αρχής της αναλογικότητας- η πρόταση της Αρχής Σας αναφορικά με την άρση του 

δικαιώματος του προηγούμενου Προμηθευτή να υποβάλει αίτημα αποσύνδεσης αν η οφειλή δεν υπερβαίνει 

τους έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης. Τουναντίον, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη διάταξη δεν 

είναι συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας. 



 

                   

 

Όπως αναφέραμε και στο εισαγωγικό κομμάτι της επιστολής μας, εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών περιθωρίων 

κέρδους αλλά και των οικονομικά ασύμφορων και χρονοβόρων δικαστικών διεκδικήσεων, έχει αποδειχθεί ότι 

η δυνατότητα απενεργοποίησης μετρητή φορτίου κατ αρθρ. 39, παρ. 6 ΚΠΗΕ αποτελεί το πιο αποτελεσματικό 

μέσο πίεσης των προμηθευτών για την επιτυχή είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους πελάτες τους. 

Για το λόγο αυτό, ο παλιός Προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα υποβολής απενεργοποίησης 

μετρητή φορτίου σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών ακόμη και εάν ο πελάτης έχει συνάψει 

σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αρκετές φορές παρατηρείται καθυστερημένη ή ανεπιτυχής 

υλοποίηση από τον αρμόδιο Διαχειριστή της εντολής απενεργοποίησης που έχει υποβάλει ο τρέχων 

Προμηθευτής. Το γεγονός αυτό οδηγεί τον τρέχοντα Προμηθευτή σε καταγγελία της σύμβασης προμήθειας, 

προκειμένου να μην αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ληξιπρόθεσμη οφειλή του πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, 

δεν είναι απόλυτα σαφές από τον ισχύον πλαίσιο και από την προτεινόμενη διάταξη, κατά πόσον ο παλιός 

πλέον Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα υποβολής εντολής απενεργοποίησης. Για το λόγο αυτό και 

λαμβανομένης υπόψιν της σπουδαιότητας του μέσου της εντολής απενεργοποίησης, το δικαίωμα υποβολής 

απενεργοποίησης μετρητή φορτίου θα πρέπει να δίνεται στον παλιό Προμηθευτή ανεξαρτήτως του ποιό από 

τα μέρη (Προμηθευτής ή πελάτης) έχει καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας. Δεν είναι εύλογο να προβλέπεται 

στον Κώδικα Προμήθειας το δικαίωμα υποβολής εντολής αποκοπής από τον παλιό Προμηθευτή μόνο σε 

περίπτωση μη τήρησης των όρων διακανονισμού αλλά να μην προβλέπεται σε περίπτωση που για τον 

οποιοδήποτε λόγο δεν υφίσταται διακανονισμός. Συνεπώς, το νέο άρθρο 42 ΚΠΗΕ θα πρέπει να προβλέπει 

ρητά ότι - υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις - ο Παλιός Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα υποβολής 

απενεργοποίησης μετρητή φορτίου ανεξαρτήτως του ποιο από τα μέρη έχει καταγγείλει τη σύμβαση 

προμήθειας και ανεξαρτήτως της ύπαρξης διακανονισμού. 

Σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υποβολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου από τον 

παλιό προμηθευτή, η Αρχή σας θέτει δύο ειδικότερες προϋποθέσεις: α)  δικαίωμα για άσκηση έως έξι (6) μήνες 

από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή και β) αντιστοίχιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

του Πελάτη σε τουλάχιστον έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης. 

Σχετικά με την πρώτη προϋπόθεση, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο χρονικό όριο άσκησης του 

δικαιώματος του παλαιού Προμηθευτή θα πρέπει να είναι αντίστοιχο της χρονικής διάρκειας του 

διακανονισμού, καθώς και να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση νέου διακανονισμού. Όταν δηλαδή ο πελάτης 

δεν τηρεί (λύει) το διακανονισμό, το χρονικό όριο άσκησης του δικαιώματος υποβολής αποκοπής να άρχεται 

ύστερα από την πρώτη δόση του διακανονισμού που καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Ταυτόχρονα το χρονικό 

διάστημα άσκησης του δικαιώματος υποβολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται και με την ύπαρξη νέων δεδομένων που λαμβάνει ο προηγούμενος Προμηθευτής (π.χ λόγω 

της έκδοσης του Τελικού Λογαριασμού). Το χρονικό κριτήριο άσκησης του δικαιώματος του παλαιού 

Προμηθευτή να υποβάλει αίτημα αποκοπής θεωρούμε οτι διασφαλίζει την αρχή της αναλογικότητας, την 

αναγκαιότητα της οπίας τόνισε  και η απόφαση του ΣτΕ. 



 

                   

 

Σχετικά με την δεύτερη προϋπόθεση, θα θέλαμε να επαναλάβουμε τη θέση που διατυπώσαμε στην 

προηγούμενη διαβούλευση, ότι δηλαδή η πρότασή μας για εισαγωγή κάποιων περιορισμών στην αλλαγή 

προμηθευτή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (βλ 1ο ερώτημα), δεν στοχεύει στο να περιορίσει την επιθυμία 

ενός καταναλωτή να αλλάξει προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έχει δηλωθεί ως αφερέγγυος 

από τον προηγούμενο Προμηθευτή του (με την υποβολή σχετικού αιτήματος αποκοπής και την συνεπακόλουθη 

«κόκκινη σήμανσή» του). Όμως, επειδή το αίτημα απενεργοποίησης μετρητή φορτίου από τον παλιό 

προμηθευτή έπεται της αλλαγής προμηθευτή άρα δεν συνιστά ουσιαστικό περιορισμό στην διαδικασία 

αλλαγής προμηθευτή, αλλά αντίθετα αποτελεί τη μόνη προστασία του Προμηθευτή στη συσσώρευση οφειλών 

σε μια δραστηριότητα η οποία αποφέρει πολύ μικρό ετήσιο όφελος και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη ως προς τη 

βιωσιμότητά της απέναντι στους κακοκπληρωτές. Αυτό ισχύει ιδίως αν ο Προμηθευτής δεν έχει κατορθώσει να 

εκπροσωπήσει ένα όγκο φερέγγυων πελατών που θα ενεργήσουν ως ασφάλεια σε αυτόν.). Γι αυτό το λόγο,  η  

Εταιρεία μας θεωρεί ότι τα όρια που ενεργοποιούν τη δυνατότητα υποβολής εντολής απενεργοποίησης από 

τον προηγούμενο προμηθευτή πρέπει να είναι ίσα με το μηδέν: Δηλαδή για όσο υπάρχει υπόλοιπο 

ληξιπρόθεσμης οφειλής που απορρέει από μη τήρηση του διακανονισμού -μέσα στα χρονικά όρια που 

θεσπίζονται- ο προηγούμενος προμηθευτής να έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος αποκοπής. Η θέση μας αυτή 

θα πρέπει να αξιολογηθεί πολύ σοβαρά από την Αρχή σας υπό το πρίσμα των τεράστιων επισφαλειών που 

αντιμετωπίζει η δραστηριότητα της Προμήθειας σήμερα και η θέσπιση του οποιοδήποτε ορίου που νομιμοποιεί 

την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών απλά ακυρώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Προμήθειας και 

εμποδίζει το άνοιγμα της αγοράς. 

 

− Ερώτημα 4ο: Η ΡΑΕ προκρίνει ως σκόπιμη και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας την εφαρμογή της 
ανωτέρω συνολικής (υπό στοιχεία 1 έως 3) ρύθμισης αρχικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) 
έτους από την έναρξη εφαρμογής της, προκειμένου εν συνεχεία να αξιολογηθεί εκ νέου, επί τη βάσει αφενός 
της αποτελεσματικότητάς της ως προς τον επιδιωκόμενο δημοσίου συμφέροντος σκοπό της ανάσχεσης 
διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους Προμηθευτές και της αποτροπής 
καταχρηστικής μετακίνησης των μη συμμορφούμενων με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις καταναλωτών 
προς άλλους Προμηθευτές, αφετέρου των συνεπειών εφαρμογής της στην αγορά Προμήθειας. 
 
 

Η Εταιρεία μας συμφωνεί ως προς το μεταβατικό χαρακτήρα των εν λόγω διατάξεων. 

 
Με εκτίμηση 

Για την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

Μελίζα Ασημακοπούλου 
Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων 


