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Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις απόψεις μας στο πλαίσιο της 
Συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την σκοπούμενη τροποποίηση του 
Άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες (Κ.Π.Η.Ε.) που 
ανακοίνωσε η ΡΑΕ στις 19.02.2021.

Θεωρούμε θετική τη συνέχιση της διαδικασίας επανεξέτασης του πλαισίου για την 
αλλαγή προμηθευτή και την αντίστοιχη τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας. Όπως 
είχαμε εξάλλου αναφέρει και στην από 11.01.2021 επιστολή μας στην Αρχή σας, 
αναγνωρίζουμε απολύτως την ανάγκη τροποποιήσεων στη διαδικασία αλλαγής 
προμηθευτή, ως αποτέλεσμα της απόφασης του ΣτΕ. 

Παραθέτουμε παρακάτω τις απόψεις μας ως προς τις επιμέρους προτεινόμενες 
συνιστώσες της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή που τίθενται από την Αρχή σας:

 Ως προς την πρώτη συνιστώσα:
o θεωρούμε ότι  το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανά κατηγορία 

πελατών (δηλαδή 35€/μήνα για τους οικιακούς πελάτες και 50€ για τους 
επαγγελματικούς πελάτες) πάνω από το οποίο δεν θα δίνεται η 
δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή, κινείται στη σωστή κατεύθυνση με την 
προϋπόθεση φυσικά να αφορά τόσο τον έναντι όσο και εκκαθαριστικό 
λογαριασμό. 

o Παρομοίως, θεωρούμε ευνόητο ότι το όριο των 1.000 € για τη ΜΤ αφορά 
μηνιαίους λογαριασμούς  σύμφωνα με τα μετρητικά τους δεδομένα.
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o Εκτιμούμε ότι στα αναφερόμενα ποσά περιλαμβάνονται εκτός από την 
αξία του ρεύματος και οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, φόροι και τέλη.

o Ειδικότερα για τους ευάλωτους πελάτες που αναφέρονται στο άρθρο 34, 
παράγραφος 5 θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες 
διευκρινίσεις καθότι το άρθρο αυτό αναφέρεται σε καταγγελία της 
Σύμβασης από τον Προμηθευτή και όχι από τον πελάτη όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση της αλλαγής Προμηθευτή.

 Ως προς την δεύτερη συνιστώσα:

Θεωρούμε ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση καθώς ενημερώνει και 
προετοιμάζει τον επόμενο προμηθευτή για τον πελάτη που υποδέχεται και 
ταυτόχρονα επικυρώνει το δικαίωμα του παλαιού προμηθευτή για εντολή 
απενεργοποίησης αν και όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο. Επιπλέον, θα θέλαμε 
να επισημάνουμε τις εξής:

o  Οι επισημάνσεις οφειλής θα ήταν χρήσιμο να παραμένουν 
ενεργοποιημένες για όλο το διάστημα κατά το οποίο πληρούνται αυτές οι 
συνθήκες και όχι μόνο κατά τη διάρκεια αλλαγής προμηθευτή. Ειδικότερα 
στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης προχωρήσει σε δεύτερη 
συνεχόμενη αλλαγή προμηθευτή (για παράδειγμα από τον Προμηθευτή Β 
στον Προμηθευτή Γ) έχοντας διακανονισμένες οφειλές στον αρχικό 
Προμηθευτή (Α), οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ως προς την εξόφλησή 
τους, έως την ολοκλήρωση του διακανονισμού.

 Ως προς την τρίτη συνιστώσα:

Προτείνουμε ο παλαιός προμηθευτής να δύναται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα 12 μηνών να ζητήσει αποκοπή της παροχής αφού έχει ασκήσει 
οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, ώστε να συνεχίσει η παροχή ευέλικτων 
προγραμμάτων διακανονισμών. Διαφορετικά, για να μειωθεί το ρίσκο, θα 
χρειαστεί η πολιτική των προσφερόμενων ρυθμίσεων να διαμορφωθεί σε 
μικρότερο πλήθος δόσεων, έτσι ώστε να μην ξεπερνούν το χρονικό διάστημα των 
6 μηνών.

Επιπρόσθετα και στο πλαίσιο όλων όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, εκτιμούμε ότι 
σχετικές προβλέψεις θα πρέπει να ληφθούν σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
πελάτης προχωρεί σε αλλαγή προμηθευτή, όπως:

o Πελατών σε καθεστώς ΠΚΥ για τους οποίους σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή 
χωρίς την εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών ο Προμηθευτής ΠΚΥ διαθέτει 
περιορισμένες δυνατότητες διεκδίκησης των οφειλών με το τελευταίο μέσο αυτό 
της εντολής απενεργοποίησης της παροχής.

o Παράλληλη εκπροσώπηση μετρητών και δυνατότητα διεκδίκησης οφειλών.

Ολοκληρώνοντας, η  ΔΕΗ εκφράζει την αισιοδοξία της ως προς τον απαιτούμενο χρόνο 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για την αλλαγή και βελτίωση του 
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συνολικού πλαισίου της διαδικασίας αλλαγής προμηθευτή τονίζοντας παράλληλα την 
ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων.

Είμαστε  στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Σοφία Αναστασοπούλου
Διευθύντρια Κλάδου Λιανικών 

Ενεργειακών Αγορών
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