Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα
Τηλ.: 210-3727400
Fax: 210-3255460
E-mail: info@rae.gr
Web: www.rae.gr

Αθήνα, 19/092018
Προς:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
κ. Ν. Χατζηαργυρίου, Πρόεδρο
κ. Θ. Μισδανίτη, Δ/ντα Σύμβουλο

Κοιν.:

ΔΕΗ Α.Ε
κ. Ε. Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Χ. Συνοδινό, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Θέμα:

Εφαρμογή του άρθρου 42 παρ. 1 Κώδικα Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες

Σχετικά:

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-222897/19.06.2017 έγγραφο της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι – 231532/26.01.2018 έγγραφο
της ΔΕΗ Α.Ε.
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι – 231602/30.01.2018 έγγραφο
της ΔΕΗ Α.Ε.

Κωδικός:

O-73390

Σελίδες:

4

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-222897/19.06.2017 έγγραφό της (σχετ. 1), η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
έθεσε υπόψη της Αρχής τις απόψεις της σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του
εφαρμοστέου σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης
προμήθειας από τον Προμηθευτή κανονιστικού πλαισίου, ιδίως της διάταξης της παραγράφου 1
του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (εφεξής «ΚΠΗΕ»),
και ζήτησε την παρέμβαση της Αρχής για την διευθέτηση του θέματος που έχει ανακύψει
μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με πλήθος παροχών της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου λόγω της μεταξύ τους διάστασης απόψεων
ως προς τα ανωτέρω.
Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που της γνωστοποιήθηκαν με τα υπό 1
έως 3 ανωτέρω σχετικά έγγραφα και το σύνολο των εφαρμοστέων διατάξεων, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 22
και 24 αυτού, θέτει υπόψη σας την θέση που προκρίνει ως προς την ορθή ερμηνεία και
εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 42 παρ. 1 ΚΠΗΕ.
Τα κρίσιμα ζητήματα που ανεδείχθησαν από τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψη της Αρχής
και αποτελούν τον πυρήνα της διαφοροποίησης της προσέγγισης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από τη
ΔΕΗ Α.Ε. αφορούν (α) στη δυνατότητα Πελάτη με ληξιπρόθεσμες οφειλές να προχωρήσει
σε αλλαγή Προμηθευτή κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τον Παλαιό
Προμηθευτή, (β) στο δικαίωμα του Παλαιού Προμηθευτή να ζητήσει στην περίπτωση αυτή,
εάν ο Πελάτης εξακολουθεί να μην αποπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του,
απενεργοποίηση της παροχής Πελάτη, ακόμη και αν έχει συναφθεί σύμβαση Προμήθειας
με Νέο Προμηθευτή (άρθρο 42 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ΚΠΗΕ), και (γ) στη δυνατότητα
εφαρμογής

επαναλαμβανόμενων

ολιγόωρων

διακοπών

και

επανασυνδέσεων

ηλεκτροδότησης παροχής Πελάτη προ της οριστικής απενεργοποίησης του μετρητή του
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ειδικότερα:
(α) Δυνατότητα Πελάτη με ληξιπρόθεσμες οφειλές να προχωρήσει σε αλλαγή
Προμηθευτή κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τον παλαιό
Προμηθευτή
Επί του εν θέματι (υπό α) ζητήματος, δεδομένου ότι δεν υφίσταται Σύμβαση Προμήθειας
καθώς ο Παλαιός Προμηθευτής, ήτοι εν προκειμένω η ΔΕΗ Α.Ε., προέβη κατά το τεθέν
υπόψη της Αρχής ιστορικό, σε καταγγελία των Συμβάσεων Προμήθειας που αφορούσαν
στις επίμαχες παροχές, η οποία (καταγγελία) διενεργείται και ολοκληρώνεται από πλευράς
του Προμηθευτή με την υποβολή της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης στον Διαχειριστή, ο
Πελάτης, καίτοι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, δύναται συννόμως να προχωρήσει στη
σύναψη νέας Σύμβασης με έτερο Προμηθευτή. Αναφορικά με τα καθήκοντα του
Διαχειριστή του Δικτύου, ήτοι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία
αλλαγής εκπροσώπησης Πελάτη κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από
Προμηθευτή ρυθμίζεται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και
Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου (Απόφαση ΡΑΕ 404/2015, ΦΕΚ Β΄
2773/18.12.2015, εφεξής: το «Εγχειρίδιο»), συγκεκριμένα δε στο άρθρο 9 του Εγχειριδίου,
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ιδίως στις διατάξεις των παραγράφων 7 και 13 του εν λόγω άρθρου. Σε καμμία περίπτωση
δεν απαλλάσσεται ο Πελάτης από την υποχρέωσή του να εξοφλήσει τις οφειλές που
απορρέουν από την συμβατική σχέση με τον Παλαιό Προμηθευτή, ήτοι εν προκειμένω με
την ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν.
4001/2011 και την παρ. 4 του άρθρου 42 ΚΠΗΕ.
(β) Δικαίωμα Παλαιού Προμηθευτή να ζητήσει απενεργοποίηση της παροχής Πελάτη
με ληξιπρόθεσμες οφειλές κατ’ εφαρμογήν του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρο 42 ΚΠΗΕ
Η ΔΕΗ, ως παλαιός Προμηθευτής, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί διακανονισμός
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διακανονισμών οφειλών πελατών της, διατηρεί
το δικαίωμα, δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 42, να
υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης των επίμαχων παροχών λόγω των
σχετικών ληξιπρόθεσμων οφειλών και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί από την ίδια
καταγγελία της σύμβασης προμήθειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και έχει συναφθεί
σύμβαση προμήθειας του πελάτη με νέο προμηθευτή. Το δικαίωμα αυτό θεμελιώνεται a
fortiori σε περίπτωση που δεν επετεύχθη διακανονισμός, βάσει του επιχειρήματος ότι
εφόσον η δυνατότητα αποσύνδεσης προβλέπεται για την περίπτωση μη τήρησης
διακανονισμού,

πολλώ

δε

μάλλον

θα

θεμελιώνεται

στην

περίπτωση

ύπαρξης

ληξιπρόθεσμων οφειλών μη ρυθμισμένων. Πρόκειται για αξιολογικά όμοιες καταστάσεις,
οι οποίες χρήζουν ανάλογης αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό του άρθρου 42
ΚΠΗΕ ο οποίος έγκειται, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό παρελκυστικών πρακτικών
αλλαγής προμηθευτή με καταγγελία από τον Πελάτη και την συνακόλουθη συμβολή στην
διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ενέργειας δια του περιορισμού των
ληξιπρόθεσμων οφειλών, όχι όμως και στον περιορισμό των δικαιωμάτων του Παλαιού
Προμηθευτή κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τούτο
εξάλλου αναγνωρίζεται και στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 34 ΚΠΗΕ, όπου γίνεται ρητή αναφορά στην περίπτωση που παλαιός προμηθευτής
υποβάλλει στον Διαχειριστή «εντολή απενεργοποίησης της παροχής λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών ή μη τήρησης, από πλευράς του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των
ληξιπρόθεσμων οφειλών».
γ)

Δυνατότητα

επανασυνδέσεων

εφαρμογής
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απενεργοποίησης του μετρητή του λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
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διακοπών
της

και

οριστικής

Οι προϋποθέσεις υποβολής και το περιεχόμενο των εντολών απενεργοποίησης και
επανενεργοποίησης μετρητή φορτίου ορίζονται με σαφήνεια στις διατάξεις των άρθρων
54 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(εφεξής: «Κώδικας ΕΔΔΗΕ»), 9Α και 10Α του Εγχειριδίου. Αναφορικά με τα καθήκοντα
του Διαχειριστή του Δικτύου για την υλοποίηση των ως άνω εντολών η παράγραφος 2 του
άρθρου 10Α του Εγχειριδίου προβλέπει ότι ο Διαχειριστής οφείλει να μεριμνά για την
υλοποίηση Εντολής Απενεργοποίησης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της, ενώ για την υλοποίηση Εντολής Επανενεργοποίησης οφείλει
να μεριμνά εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της,
ενημερώνοντας σχετικά – σε αμφότερες τις περιπτώσεις – τον ενδιαφερόμενο
Προμηθευτή.
Επαναλαμβανόμενες ολιγόωρες διακοπές ηλεκτροδότησης πριν από την απενεργοποίηση
μετρητή φορτίου αφενός δεν προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα ΕΔΔΗΕ και του
Εγχειριδίου, αφετέρου δεν συμβιβάζονται εν τοις πράγμασι με το χρονικό πλαίσιο που
τάσσει στον Διαχειριστή το Εγχειρίδιο, ως ισχύει, για την υλοποίηση εντολών
απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης, έρχονται δε σε αντίφαση με το πνεύμα του
πλαισίου που διέπει τις εντολές απενεργοποίησης και επανενεργοποίησης και ιδίως τις
προϋποθέσεις υποβολής τους. Ως εκ τούτου, συννόμως δεν υλοποιήθηκαν οι ζητηθείσες εν
προκειμένω από την ΔΕΗ Α.Ε. περιορισμένης χρονικής διάρκειας κυλιόμενες διακοπές
ηλεκτροδότησης των επίμαχων παροχών από τον Διαχειριστή, ο οποίος δύναται να ενεργεί
συννόμως εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στο ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
Σε υλοποίηση απόφασης της από 02.07.2018 Ολομέλειας της ΡΑΕ.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
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