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Αθήνα, 5 Μαρτίου 2021 
Αριθμός Πρωτ. ΕΠΑ: 555 

 
Προς : Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Υπόψη : Προέδρου, Καθηγητή Αθ. Δαγούμα 

Θέμα : Συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της 
σκοπούμενης τροποποίησης του Άρθρου 42 του Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες (ΚΠΗΕ) 

 

Σχετικό 

 

: 
Υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΑ 88/12.01.2021 επιστολή προς Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας  

 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης της Αρχής επί της σκοπούμενης 

τροποποίησης του Άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες (ΚΠΗΕ) 

και σε συνέχεια των απόψεων που εκφράσαμε με το ανωτέρω σχετικό, θέλουμε αρχικά να 

επαναλάβουμε τη θέση μας περί διευκόλυνσης της απρόσκοπτης αλλαγής Προμηθευτή για τους 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον δεν συντρέχουν πραγματικοί και ουσιώδεις λόγοι μη 

ολοκλήρωσής της. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το προτεινόμενο πλαίσιο και, ιδίως, η επιμέρους ανάλυση 

στις τρεις αναφερόμενες συνιστώσες χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων προκειμένου να καταστούν 

σαφή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 

τους Προμηθευτές. Αναλυτικά, τα σχόλια μας παρατίθενται στη συνέχεια.   

 

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.» 

 

Σχόλιο: Θεωρούμε ότι η χρήση του κριτηρίου των οφειλών του πελάτη ανά ‘τετραμηνιαία 

κατανάλωση’ για τη δυνατότητα καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τη μεριά του δεν είναι 
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δόκιμη ενώ αναμένεται να δημιουργήσει σύγχυση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του. Η αναγωγή 

της κατανάλωσης όλων των καταναλωτών (οικιακών, εμπορικών, ΜΤ) σε τετραμηνιαία χρονική 

περίοδο αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία καθώς υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση στη λήψη των ενδείξεων από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής ανά κατηγορία 

πελατών, στην έκδοση λογαριασμών από τους Προμηθευτές, στις κατηγορίες των χρεώσεων που 

περιλαμβάνονται σε κάθε λογαριασμό και εν τέλει στο τελικό ποσό.  

 

Αντ’ αυτού, θεωρούμε ότι το κριτήριο του συνολικού οφειλόμενου ποσού θα πρέπει να καθορίζει 

τη δυνατότητα αλλαγής Προμηθευτή για κάθε πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε το σχετικό 

όριο να λάβει τιμή ίση με εκατό ευρώ (100€) επιπλέον του ποσού που αφορά ενδεχόμενη εφαρμογή 

ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, εφόσον προκύπτει σχετική υποχρέωση για τον καταναλωτή. Σε κάθε 

περίπτωση τονίζουμε ότι το οριζόμενο ποσό δεν θα πρέπει να συνδέεται με την καταβληθείσα 

εγγύηση από τον καταναλωτή. Η σκοπιμότητα της εγγύησης αφορά την κάλυψη των μελλοντικών 

καταναλώσεων ενώ η εκκαθάρισή της θα λάβει χώρα στον Τελικό λογαριασμό που θα εκδώσει ο 

υφιστάμενος Προμηθευτής. Ως εκ τούτου, η συσχέτισή της με ήδη ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς 

δεν διασφαλίζει επ’ ουδενί τον Προμηθευτή ενόψει των επερχόμενων απαιτήσεων που θα 

προκύψουν. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αναφέρεται ρητά τι θα εφαρμόζεται στην περίπτωση 

κατά την οποία υπάρχει ενεργός διακανονισμός οφειλών ο οποίος όμως, κατά τη διάρκεια υποβολής 

του αιτήματος αλλαγής Προμηθευτή, δεν τηρείται από την πλευρά του πελάτη.  

 

Πρόσθετα, αναφορικά με τη δυνατότητα αλλαγής Προμηθευτή στην κατηγορία των Πελατών Μέσης 

Τάσης (ΜΤ) σημειώνεται ότι o σχετικός περιορισμός μπορεί να δημιουργήσει διάφορα ζητήματα, 

λόγω των ειδικών όρων που συνήθως χαρακτηρίζουν τις εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις για 

τους εν λόγω Πελάτες.  

 

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).» 
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Σχόλιο: Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης τυχόν καταχρηστικών συμπεριφορών από 

τους καταναλωτές, τύπου “debt flag” βαίνει σαφώς προς θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, το 

προτεινόμενο σύστημα επισήμανσης οφειλής δεν αποτυπώνει πλήρως τη καταχρηστική 

συμπεριφορά του εκάστοτε καταναλωτή δεδομένου ότι τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη δεν 

αποτελούν ένδειξη ενός συστηματικού κακοπληρωτή ή μη. Επιπλέον, λόγω της πολυπλοκότητας 

των απαιτούμενων δεδομένων και του σχετικού τρόπου διαχείρισης από τον Διαχειριστή του 

Δικτύου Διανομής, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση και σχεδιασμός για τον καθορισμό όλων των 

προδιαγραφών. Σε αρχική φάση, προτείνεται να εντάσσονται στο εν λόγω σύστημα πελάτες για 

τους οποίους έχουν δοθεί περισσότερες από δύο (2) εντολές αποκοπής κατά τη διάρκεια ενός έτους. 

Εναλλακτικά προτείνεται η δημιουργία κατάλληλου credit score από την παρακολούθηση του 

οποίου δεν θα καθίσταται δυνατή η αλλαγή Προμηθευτή εφόσον αναγνωρισθούν περιπτώσεις 

συστηματικών κακοπληρωτών. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα αφορά τη διαχείριση από τον ΔΕΔΔΗΕ 

και θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε αίτημα αλλαγής Προμηθευτή το οποίο δεν ικανοποιεί τα 

εφαρμοζόμενα όρια επιτρεπόμενων οφειλών, δεν θα προχωράει προς υλοποίηση. 

 

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.» 

 

Σχόλιο: Κατ’ αρχήν η Εταιρεία μας θεωρεί ότι η δυνατότητα αποκοπής του μετρητή Πελάτη, ο 

οποίος συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές -ανεξαρτήτως της ενεργούς εκπροσώπησης και 

ανεξαρτήτως από το αν η σύμβαση έχει καταγγελθεί από τον Πελάτη ή από τον Προμηθευτή- και 

από τον παλαιό Προμηθευτή, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά την αλλαγή 

Προμηθευτή, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και ουσιώδης. Αποτελεί δε το σημαντικότερο μέσο προκειμένου 

να μην υπάρξει σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων και επισφαλών απαιτήσεων για πελάτες που 

προβαίνουν συστηματικά και καταχρηστικά σε μετακίνηση προς άλλους Προμηθευτές με παράλληλη 

μη τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.  

 

Επί της πρότασης που έχει τεθεί από την Αρχή, προς διαβούλευση και σχολιασμό θεωρούμε ότι η 

αναφορά σε έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης πρέπει να απαλειφθεί καθώς 

δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα με την εφαρμογή του, ενώ δημιουργούν ένα πλαίσιο που θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων για τους Προμηθευτές.   

 

Πρόσθετα, συμπεραίνεται ότι τα κριτήρια που έχουν περιγραφεί ρυθμίζουν πρακτικά μόνο τις 

διακανονισμένες οφειλές, ενώ δεν προκύπτει καμία δυνατότητα ανάκτησης μη διακανονισμένων 

οφειλών. Έως εκ τούτου είναι σημαντικό να διευκρινιστεί τι περιλαμβάνει η ληξιπρόθεσμη οφειλή.   

 

Το δικαίωμα αποκοπής πρέπει να αφορά ανοικτό υπόλοιπο το οποίο προκύπτει είτε από Τελικό 

εκκαθαριστικό λογαριασμό είτε από διακανονισμό ο οποίος δεν τηρείται. Προτείνουμε τη 
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δυνατότητα υποβολής αιτήματος απενεργοποίησης από τον προηγούμενο Προμηθευτή μετά την 

πάροδο 45 ημερών από τη λήξη του Τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού ή τη λήξη του 

διακανονισμού με παράλληλη ενημέρωση και του νέου Προμηθευτή. Ως όριο για την υποβολή των 

σχετικών εντολών προτείνεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30€).  

 

Σε κάθε περίπτωση ο προηγούμενος Προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης 

των οφειλών για μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. ένα (1) έτος μετά την αλλαγή Προμηθευτή ή έξι μήνες 

μετά την λήξη του Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασμού). Επιπλέον, ο Τελικός λογαριασμός θα 

πρέπει να εκδίδεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την υποβολή και έγκριση του 

αιτήματος αλλαγής Προμηθευτή καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα μειώνεται αισθητά το χρονικό 

περιθώριο διεκδίκησης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

 

Συνοψίζοντας, θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία εφαρμογής ενός σαφώς ορισμένου πλαισίου το 

οποίο θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προς 

όφελος πάντα του τελικού καταναλωτή. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού 

πλαισίου το οποίο δεν θα μεταβάλλεται συνεχώς, θέλουμε παράλληλα να τονίσουμε την ανάγκη 

διαρκούς αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων προκειμένου να 

αναγνωρίζονται εγκαίρως ενδεχόμενες αστοχίες και να λαμβάνονται άμεσα οι απαιτούμενες 

διορθωτικές ενέργειες.  

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 

Με εκτίμηση, 

 
Ζαΐρα Τριβυζά 

Διευθύντρια Προμήθειας Ενέργειας και Ρυθμιστικών Υποθέσεων 


