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ΠΡΟΣ:  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

Υπόψη:  

κ. Υπουργού, κ. Κ. Σκρέκα 

κ. Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Α. Σδούκου 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα 

Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22009 

Αθήνα, 28.04.2022 

 

Θέμα: Τροποποίηση των Άρθρων 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ) 

– ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα, 

Σε συνέχεια της από 16.02.2022 επιστολής μας επί του ανωτέρου θέματος, επιθυμούμε να 

επισημάνουμε εκ νέου την απόλυτη ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης των Άρθρων 39 και 42 του 

Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ) αναφορικά με το πλαίσιο αλλαγής Προμηθευτή, 

κατά τρόπο που θα ευθυγραμμίζεται με την Απόφαση 1888/2020 του ΣτΕ.  

Κατόπιν της από 25.09.2020 Απόφασης του ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε η ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 

177367/2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1463/24.5.2016), 

πραγματοποιηθήκαν τρεις (3) Δημόσιες Διαβουλεύσεις εκ μέρους της ΡΑΕ – η τελευταία εκ των 

οποίων ολοκληρώθηκε στις 31.05.2021 – με σκοπό την επικαιροποίηση του ΚΠΗΕ, όπου 

συζητήθηκαν εκτενώς τα σχετικά ζητήματα και υπεβλήθησαν αναλυτικά οι απόψεις και οι 

εισηγήσεις των συμμετεχόντων.  

Παρά τη σαφή ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα ρυθμίζει το 

σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονται με την αλλαγή προμηθευτή, η σχετική Απόφαση του ΥΠΕΝ 

για την τροποποίηση του ΚΠΗΕ δεν έχει ακόμη ληφθεί.  

Ως εκ τούτου, έχοντας μεταπέσει στο καθεστώς που ορίζεται στον ΚΠΗΕ (ΦΕΚ Β' 832/09.04.2013) 

– ο οποίος καταρτίστηκε προ δεκαετίας βάσει ενός τελείως διαφορετικού περιβάλλοντος στη 

λιανική αγορά – οι πελάτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβούν σε καταγγελία της σύμβασης 

τους και σε αλλαγή προμηθευτή, δίχως να έχουν μεριμνήσει για την κάλυψη ή τον διακανονισμό 

των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Παράλληλα, οι προμηθευτές έχουν απωλέσει τη δυνατότητα 

διεκδίκησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εν λόγω (τέως) πελατών τους, μέσω της υποβολής 

εντολής απενεργοποίησης παροχής. Όπως γίνεται αντιληπτό, το συγκεκριμένο πλαίσιο – ιδίως υπό 

τις παρούσες συνθήκες – ευνοεί τους κακοπληρωτές, ενισχύει τον ενεργειακό «τουρισμό» και 

αφήνει τους προμηθευτές ενέργειας απολύτως εκτεθειμένους στις ανακύπτουσες επισφάλειες.  
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Σημειώνεται ότι η υποβολή εντολής απενεργοποίησης από τους προμηθευτές είναι το μοναδικό 

αποτελεσματικό εργαλείο για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τέως πελατών τους, 

καθώς η διαδικασία ανάκτησής τους μέσω της δικαστικής οδού, πέραν από εξαιρετικά χρονοβόρα 

είναι και ιδιαιτέρως επιβαρυντική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή, εν μέσω πρωτοφανούς κρίσης 

τιμών ενέργειας και με τεράστια ποσά λογαριασμών – τα οποία αποτελούν δυνητικές επισφάλειες 

– να διακινούνται στην αγορά, η ρευστότητα του κλάδου της προμήθειας δέχεται ήδη αφόρητες 

πιέσεις, ενώ η εμπρόθεσμη εξυπηρέτηση των λογαριασμών ενέργειας από τους καταναλωτές 

επιδεινώνεται ραγδαία.  

Δυνάμει των ανωτέρω, είναι σαφές ότι εάν δεν υπάρξει άμεση επικαιροποίηση του ΚΠΗΕ, 

προκειμένου – εντός πλαισίου αναλογικότητας – να παρέχεται στους προμηθευτές η δυνατότητα 

υποβολής εντολής απενεργοποίησης για τη διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (τέως) 

πελατών τους, ανακύπτει τεράστιος συστημικός κίνδυνος αποσταθεροποίησης της ενεργειακής 

αγοράς, με δυσμενέστατες συνέπειες για τους καταναλωτές και την οικονομία συνολικά. 

Αναμένοντας την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή σας σε αυτό το εξαιρετικά επείγον και 

κρίσιμο θέμα. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 
 
 
________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 


