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  Μαρούσι, 5/3/2021 
  Α.Π.: 2/200/20032 
Προς:  
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Πειραιώς 132, ΤΚ 11853,  
Αθήνα 
 
 
Θέμα: Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση Επί Της Σκοπούμενης Τροποποίησης Του Άρθρου 42 Του 
Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Σε Πελάτες (Κ.Π.Η.Ε.) 

 
 
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 
 
Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στη συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση, που έθεσε η Αρχή σας 
αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΚΠΗΕ), έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 1888/2020, θα ήθελε να 
υποβάλλει τις απόψεις της επί του σκοπού της διασφάλισης κοινών κανόνων λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των οποίων παρέχεται στους Επιλέγοντες Πελάτες το 
δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή, διασφαλίζοντας παράλληλα όρους υγιούς 
ανταγωνισμού και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 
 
Κατ’ αρχάς, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τη θέση μας ότι η τροποποίηση του άρθρου 42 του 
ΚΠΗΕ ενισχύει τη διαδικασία αλλαγής παρόχου και παράλληλα θέτει μέτρα προάσπισης των 
συμφερόντων των Προμηθευτών ενέργειας, της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της 
δυνατότητας ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή εκ μέρους των Επιλεγόντων Πελατών. 
 
Είναι γεγονός, ότι η έως σήμερα εφαρμογή του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας επιβάρυνε 
συστηματικά τους Προμηθευτές, δεδομένου ότι η διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών απαιτεί 
επάρκεια κεφαλαίων κίνησης,  επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη πληροφοριακών 
συστημάτων διαχείρισής τους. Επιτρέψτε μας επίσης να επισημάνουμε τα πρόσθετα κόστη που 
καλούνται να επωμιστούν οι μη καθετοποιημένοι Προμηθευτές έπειτα από την εφαρμογή του Target 
Model. 
 
Θεωρούμε ότι ο ορισμός συγκεκριμένου πλαισίου διαχείρισης των πελατών με ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, θα περιορίσει τη διόγκωση των ανεξόφλητων οφειλών, ζήτημα το οποίο θέτει σοβαρούς 
κινδύνους για τη βιωσιμότητα των Προμηθευτών και κατ’ επέκταση της αγοράς προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Περαιτέρω, ως προς την εξειδίκευση των τριών (3) συνιστωσών αναφορικά με τη διαδικασία αλλαγής 
Προμηθευτή, ακολούθως παραθέτουμε τις απόψεις μας σύμφωνα με τις προτάσεις της Αρχής σας: 
 
1η Συνιστώσα 

«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 € 
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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 ανωτέρω πρότασή σας, ενδεχομένως να επιφέρει αύξηση του ύψους των απαιτούμενων εγγυήσεων 
ανά κατηγορία καταναλωτή, οι οποίες έως σήμερα αντιστοιχούν στις μηνιαίες ανταγωνιστικές 
χρεώσεις, καθώς κατ’ ελάχιστο για τα ορισθέντα ανά κατηγορία ποσά οι Προμηθευτές δεν θα είναι 
σε θέση να προβούν σε καταγγελία της Σύμβασης.  
 Επιπρόσθετα, λάβετε υπόψη σας ότι η καταγγελία της Σύμβασης συνεπάγεται την έκδοση τελικού 
λογαριασμού, το ύψος του οποίου ενδεχομένως για στρατηγικά μη συνεπείς καταναλωτές, να 
διαφοροποιήσει το ληξιπρόθεσμο ποσό προς διαχείριση. Σημειώνουμε ότι ο μέσος όρος 
τετραμηνιαίας κατανάλωσης οικιακού καταναλωτή ανέρχεται σε 240€ και μη οικιακού 750€. 
 
Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε απαραίτητη την τροποποίηση των προτεινόμενων ποσών, έως 
των οποίων ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση, ως ακολούθως: 
Οικιακός καταναλωτής = 60€ 
Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ = 120€ 
 
Για τους καταναλωτές Μέσης Τάσης εκτιμούμε ότι το ποσόν που έχετε ορίσει μη διακανονισμένες 
οφειλές είναι επαρκές. 
 
2η Συνιστώσα 

«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 ανωτέρω πρότασή σας, θεωρούμε ότι δεν συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, 
καθώς η ενημέρωση Προμηθευτών σχετικά με τη φερεγγυότητα καταναλωτών αντιβαίνει τις αρχές 
του νόμου 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 
Παράλληλα, η χρήση debt flagging, ως μέσο ενημέρωσης των Προμηθευτών, δεν κρίνεται ουσιώδης 
καθώς δεν επιδρά επικουρικά στη προστασία των Προμηθευτών έναντι μεγαλύτερης έκθεσής τους 
σε ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 
Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη 2η συνιστώσα δεν δρα συμπληρωματικά της 
της πρώτης ρύθμισης.  
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3η Συνιστώσα 
 
«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.» 

 
Η ανωτέρω πρότασή σας, θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει στην αποτελεσματική διαχείριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, θα δράσει περιοριστικά στη συσσώρευση μεγαλύτερων ποσών προς 
διαχείριση και θα ενισχύσει την εισπραξιμότητα των Προμηθευτών.  
Εν συνεχεία κρίνουμε ως εύλογο το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών για την υποβολή εντολής 
απενεργοποίησης στον αρμόδιο Διαχειριστή, ως μέτρο τήρησης των όρων διακανονισμού 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
 
Ωστόσο, θεωρούμε ότι η προϋπόθεση αντιστοίχισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τουλάχιστον έξι 
(6) μηνιαίους λογαριασμούς, πρέπει να απαλειφθεί διότι δεν επιτρέπει στους Προμηθευτές να 
διεκδικήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μικρότερου αριθμού μηνιαίων λογαριασμών, οι οποίοι 
ενδεχομένως να φέρουν υψηλές καταναλώσεις και κατ’ επέκταση υψηλά ποσά οφειλών.  
 
 
 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Χρήστος Μπασδέκης 

Διευθυντής Στρατηγικής  
& Ρυθμιστικών Θεμάτων 
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