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Αξιότιμοι Κύριοι, 

Αναφορικά με την Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση επί της Σκοπούμενης Τροποποίησης του 

Άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Κ.Π.Η.Ε.), θα θέλαμε να 

αναφέρουμε ότι η Εταιρεία μας είναι σύμφωνη με το γενικότερο πνεύμα των προτάσεων της Αρχής.  

Το βασικό και αναφαίρετο δικαίωμα του καταναλωτή περί αλλαγής Προμηθευτή θα πρέπει να 

προστατεύεται, όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό και Εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, με ταυτόχρονη μέριμνα για 

τη πάταξη του φαινομένου του «ενεργειακού τουρισμού» και της διόγκωσης των ληξιπρόθεσμών 

οφειλών. Η Εταιρεία μας θεωρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, τηρώντας 

επίσης την αρχή της αναλογικότητας κατά τις επιταγές του ΣτΕ. 

Σχετικά με τις επιμέρους προτάσεις/συνιστώσες της Αρχής σας, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα 

ακόλουθα: 

Σχετικά με την Πρόταση 1: 

• Οι ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές που θα λαμβάνονται υπόψη για την διακοπή της

διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή, δεν θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένη κατανάλωση.

Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμών μη διακανονισμένων οφειλών, κατά το αίτημα αλλαγής

εκπροσώπησης, θα πρέπει να αναστέλλει την σχετική διαδικασία εφόσον αυτές είναι υψηλότερες

από τα τελικώς θεσπισμένα όρια.
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• Σε περίπτωση που για τον εν λόγω μετρητή έχει απενεργοποιηθεί η παροχή με αίτημα του

προμηθευτή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή εκκρεμεί σχετικό αίτημα στον Διαχειριστή, θα

πρέπει επίσης να αναστέλλεται η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει

και σε περιπτώσεις οπού έχει καταχωρηθεί αίτημα απενεργοποίησης λόγω ληξιπρόθεσμων

οφειλών, και έχει αποτύχει με υπαιτιότητα του Διαχειριστή. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει, σε τέτοιες

περιπτώσεις, να διατηρεί το αίτημα σε ισχύ ή ο Προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα

εκ νέου καταχώρησης του αιτήματος.

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που λαμβάνονται υπόψη θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του

λογαριασμού (τελικό ποσό οφειλής).

• Ο έλεγχος και η διαπίστωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμών οφειλών από συγκεκριμένη παροχή θα

πρέπει να συσχετίζεται και με το ΑΦΜ του εν λόγω πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε

αύξηση του φαινομένου παραπλανητικών και καταχρηστικών συμπεριφορών.

• Δεδομένου ότι το τμήμα της αγοράς «Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ» είναι αρκετά μεγάλο

και ανομοιογενές ως προς τις καταναλώσεις και τις χρεώσεις τους, προτείνουμε την διάσπαση

του και την θέσπιση σχετικών ορίων για δύο επιμέρους υπό-κατηγορίες:

o Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ, με Σ.Ι. <25 kVA: 300 €

o Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ, με Σ.Ι. >25 kVA: 700 €

Σχετικά με την Πρόταση 3: 

• Η δυνατότητα απενεργοποίησης του μετρητή Πελάτη με ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον παλαιό

Προμηθευτή, αποτελεί το κύριο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο ανάκτησης των

ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η δυνατότητα απενεργοποίησης του μετρητή Πελάτη, ο οποίος

συνεχίζει να έχει μη διακανονισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, από τον παλαιό Προμηθευτή για

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την αλλαγή Προμηθευτή, δεν θα πρέπει να συνδέεται με

συγκεκριμένη κατανάλωση ή συγκεκριμένο αριθμό λογαριασμών.

• Επίσης, προτείνουμε η δυνατότητα αυτή να ασκείται από τον παλαιό Προμηθευτή ανεξαρτήτου

του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών, είτε αυτές είναι διακανονισμένες είτε όχι. Σε αντίθετη

περίπτωση, τυχόν ορισμένο ελάχιστο ποσό, δύναται να ερμηνευτεί ως το «ρυθμιστικά αποδεκτό

ποσό» που κάθε καταναλωτής μπορεί να μην εξοφλήσει. Το ενδεχόμενό αυτό αποστέλλει

εσφαλμένα μηνύματα προς τους  καταναλωτές και δημιουργεί σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο και

απώλεια εσόδου στους Προμηθευτές.

• Η δυνατότητα απενεργοποίησης θα πρέπει να αφορά:

o Ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο εκπροσώπησης από τον παλαιό Προμηθευτή

o Ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την αλλαγή εκπροσώπησης (πχ. ο

τελικός εκκαθαριστικός λογαριασμός)

o Ληξιπρόθεσμες οφειλές από την μη τήρηση όρων διακανονισμού, που συμφωνήθηκε είτε

κατά την περίοδο εκπροσώπησης είτε μετά την αλλαγή προμηθευτή.



• Το προτεινόμενο χρονικό όριο ασκήσεως του παραπάνω δικαιώματος των 6-μηνών, θα πρέπει

να είναι ένα δυνητικά κυλιόμενο διάστημα το οποίο θα εκκινεί εκ νέου από το χρονικό σημείο

κατά το οποίο κάποια δόση διακανονισμού καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

• Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω δυνατότητα θα πρέπει να διατηρείται και σε περιπτώσεις όπου

οι πελάτες εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ή  βρίσκονται σε

Καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας.

• Σε αυτήν την δυνατότητα επίσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα περί συσχέτισης της παροχής και

ΑΦΜ.

Προτείνουμε, εφόσον είναι δυνατόν, οι όποιες τελικές διατάξεις του Άρθρου 42 του Κώδικα 

Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας να έχουν αναδρομική ισχύ από την έκδοση της ακυρωτικής 

Απόφασης του ΣτΕ και εφεξής. 

Ευελπιστούμε στην αποδοχή των προτάσεων μας και παραμένουμε στη διάθεση σας για 

οτιδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

Δημήτρης Χρήστου 
Διευθυντής Ρυθμιστικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Ενέργειας 


