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1. Εισαγωγή και περιεχόμενο της Έκθεσης 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την 
προστασία των καταναλωτών ενέργειας (άρθρα 3, 24 και 46 έως 54 του ν. 4001/2011), 
δημοσιεύει την παρούσα ετήσια έκθεση επί των έγγραφων αναφορών καταναλωτών 
ενέργειας, οι οποίες υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά το έτος 2015, με στόχο την 
ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων στην αγορά ενέργειας. 

Η ΡΑΕ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια τα ζητήματα προστασίας των 
καταναλωτών ενέργειας στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές 
καθορίστηκαν με τον Ενεργειακό Νόμο 4001/2011.  

Η συγκέντρωση και η διαχείριση των αναφορών των καταναλωτών ενέργειας συνιστά 
τη βάση της στρατηγικής της ΡΑΕ για την προστασία των καταναλωτών, δεδομένου 
ότι αποτελούν κρίσιμο δείκτη για το πόσο καλά λειτουργεί η αγορά από τη σκοπιά του 
καταναλωτή. Ο χειρισμός των υποβαλλόμενων αναφορών επικεντρώνεται στην 
επισταμένη διερεύνηση εκείνων των υποθέσεων που απορρέουν από ή αφορούν 
ρυθμιστικά ζητήματα, με σκοπό τη συναφή βελτίωση/τροποποίηση του υφιστάμενου 
κανονιστικού πλαισίου.  

Στη λογική αυτή, επιδιώκεται η επίλυση σημαντικών προβλημάτων με αυξημένη 
συχνότητα εμφάνισης, που διαπιστώνεται ότι αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές 
ενέργειας. Η εφαρμοζόμενη πρακτική από τη ΡΑΕ περιλαμβάνει τη συνεργασία με τον 
εκάστοτε φορέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου (Διαχειριστή του 
Δικτύου ή Προμηθευτή), για την αναγνώριση του προβλήματος, την εξεύρεση πιθανών 
εφικτών λύσεων εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και τη συναινετική, κατά το 
δυνατόν, αποδοχή και εφαρμογή της προτιμότερης για τους καταναλωτές συνολικά 
λύσης από το συγκεκριμένο φορέα. Στην περίπτωση δε που απαιτείται συμπλήρωση 
του θεσμικού πλαισίου ή κανονιστική ρύθμιση, η ΡΑΕ προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες. 

Ειδικότερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με την έκδοση του Κώδικα 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΚΠΗΕ) που εκπόνησε η ΡΑΕ και 
τέθηκε σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.6262/29.3.2013 Απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τον Απρίλιο του 
2013 (ΦΕΚ Β’ 832/2013), υπάρχουν πλέον εξειδικευμένες κανονιστικές διατάξεις για 
την προστασία των καταναλωτών ενέργειας και ιδίως των «μικρών καταναλωτών». Η 
τήρηση και η εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τους προμηθευτές παρακολουθείται 
και διαπιστώνεται και μέσω των αναφορών των καταναλωτών. 

Κατά το έτος 2015, που αποτελεί το τρίτο έτος εφαρμογής του ΚΠΗΕ, η σταδιακή 
μείωση των αναφορών που υποβάλλονται στη ΡΑΕ σε συνδυασμό με τη μείωση των 
αιτημάτων ενημέρωσης προς την Αρχή, αποτελούν ενδεχομένως ένδειξη της επάρκειας 
και πληρότητας του εν λόγω Κώδικα ως προς τη διευθέτηση των σημαντικών 
προβλημάτων της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε θέματα 
προστασίας των καταναλωτών. Επιπλέον, οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
προσαρμόστηκαν σε σημαντικό βαθμό στις θεσμικές τους υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από τις διατάξεις του ΚΠΗΕ, έχουν σημειώσει σημαντικό έργο στην 
ενημέρωση των καταναλωτών, με την έκδοση εταιρικών εντύπων για τις υπηρεσίες 
τους, τις αναλυτικές χρεώσεις τους, την επεξήγηση της δυσνόητης ορολογίας της 



4 
 

αγοράς ενέργειας, την οργάνωση των τμημάτων εξυπηρέτησης των πελατών τους και 
γενικότερα το περιεχόμενο των εταιρικών ιστοσελίδων τους. 

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες, στις 
οποίες γίνεται  διεξοδική στατιστική παρουσίαση των αναφορών καταναλωτών: 

 Στην ενότητα 2.1 παρατίθενται στατιστικά στοιχεία επί του πλήθους των έγγραφων 
αναφορών που δέχθηκε η Αρχή κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (2015), αλλά 
και από το 2008 (συγκεντρωτικά στοιχεία).  

 Στην ενότητα 2.2 αποτυπώνονται οι αποστολείς των αναφορών που λαμβάνει η 
Αρχή, είτε απευθείας από τον καταναλωτή, είτε μέσω τρίτου φορέα. 

 Στην ενότητα 2.3 εξειδικεύονται τα είδη των αναφορών μεταξύ αυτών που 
υποβάλλονται απευθείας στη ΡΑΕ ή μέσω τρίτων φορέων. 

 Στην ενότητα 2.4 εξειδικεύεται ο τομέας της αγοράς ενέργειας που αφορούν οι 
αναφορές καταναλωτών. 

 Στην ενότητα 2.5 καταγράφονται οι εταιρείες που σχετίζονται με τις αναφορές που 
έχουν υποβληθεί. 

 Στην ενότητα 2.6 εξειδικεύονται τα είδη των αναφορών και αναλύονται θεματικά 
σε υποκατηγορίες, παρουσιάζονται δε οι πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις 
αναφορών. 

 Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά συγκεκριμένες ενέργειες της ΡΑΕ μέσα 
στο 2015 προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός των έγγραφων αναφορών που λαμβάνει ετησίως 
η ΡΑΕ αποτελεί ένα μικρό ποσοστό των έγγραφων αναφορών που υποβάλλονται στους 
Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής 
(μόνο στο δεσπόζοντα Προμηθευτή το 2014 υποβλήθηκαν περίπου 11.000 έγγραφες 
αναφορές). Κατά συνέπεια οι αναφορές προς τη ΡΑΕ δεν αποτελούν 
αντιπροσωπευτική εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, 
αλλά εκείνων που επί το πλείστον επιχειρήθηκε από τους καταναλωτές η επίλυσή τους 
με τον Προμηθευτή χωρίς αποτέλεσμα και για τούτο προσέφυγαν στη ΡΑΕ ή σε άλλους 
αρμόδιους φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Υπό την έννοια αυτή τα 
προβλήματα και τα θέματα που αναδεικνύονται από τις αναφορές προς τη ΡΑΕ, 
αποτελούν τα πλέον δυσεπίλυτα που αντιμετωπίζει ο μέσος καταναλωτής. 

2. Έγγραφες αναφορές καταναλωτών που  υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2015 

2.1.  H διαχρονική εξέλιξη του πλήθους των αναφορών που υποβάλλονται ανά 

έτος 

Ο αριθμός των έγγραφων αναφορών που υποβλήθηκαν στην Αρχή κατά τη διάρκεια 
του 2015, σύμφωνα με το Σχήμα 1, ανέρχεται σε 234, μειωμένος κατά 22% περίπου σε 
σχέση με το 2014 και συνεχίζοντας τη σταδιακή μείωση μετά το 2012, οπότε 
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σημειώθηκε κορύφωση του αριθμού των αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ εξ 
αιτίας της διακοπής της δραστηριότητας των μεγαλύτερων σε μερίδιο αγοράς 
εναλλακτικών προμηθευτών την περίοδο εκείνη και της αναστάτωσης που προκλήθηκε 
στους πελάτες των εταιρειών αυτών. 

 

 
 Σχήμα 1  Εξέλιξη του αριθμού των έγγραφων αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ την περίοδο 

2008-2015 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Σχήμα 2) αποτυπώνονται τα ποσοστά των έγγραφων 
αναφορών που αφορούν παράπονο/καταγγελία, αίτημα ενημέρωσης ή/και συνδυασμό 
των δύο.  

Παρατηρείται ότι, οι αναφορές που υποβλήθηκαν κατά την τελευταία τριετία (2013-
2015), με έμφαση το 2015, παρουσιάζουν σημαντική ποσοστιαία αύξηση των 
διαμαρτυριών, παραπόνων και καταγγελιών, μεγαλύτερης του 35% σε σχέση με το 
2012, με αντίστοιχη μείωση των αιτημάτων ενημέρωσης. Το γεγονός αυτό ενδέχεται 
να υποδηλώνει την διεύρυνση του πλήθους των ενημερωμένων καταναλωτών 
ενέργειας περί των δικαιωμάτων τους ιδίως μετά την έκδοση του ΚΠΗΕ και των 
υποχρεώσεων που επέβαλε στις εταιρείες προμήθειας. Οι εταιρείες του κλάδου 
συμβαδίζοντας, τόσο με τη θεσμική τους υποχρέωση για την ενημέρωση των πελατών 
τους, όσο και με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού της αγοράς, προχώρησαν 
τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ενημερωτικών ενεργειών δίνοντας παράλληλα 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του περιεχομένου των εταιρικών τους 
ιστοσελίδων. 
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Σχήμα 2  Θέμα έγγραφων αναφορών, 2008-2015 

 

2.2. Αποστολέας των αναφορών που υποβάλλονται στη ΡΑΕ 

Σύμφωνα με το Σχήμα 3 οι αναφορές που υποβάλλονται στη ΡΑΕ προέρχονται 
διαχρονικά κατά κύριο λόγο από δύο πηγές, το Συνήγορο του Καταναλωτή (ΣτΚ) που 
αποτελεί τον επίσημο ανεξάρτητο φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών των 
καταναλωτών και τους ίδιους τους καταναλωτές. Κατά το 2015 οι αναφορές που 
υποβλήθηκαν μέσω του ΣτΚ αυξήθηκαν κατά 6,6% με αντίστοιχη μείωση των 
αναφορών των καταναλωτών που κατατέθηκαν απευθείας στην Αρχή.  
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Σχήμα 3  Έγγραφες αναφορές ανά αποστολέα την περίοδο 2008 - 2015 

 

Σύμφωνα με το Σχήμα 4, οι αναφορές των οικιακών καταναλωτών εξακολουθούν να 
υπερτερούν αριθμητικά και ποσοστιαία σε σχέση με τις αναφορές των λοιπών 
κατηγοριών (κυρίως μικρών επαγγελματιών και εταιρειών). Αριθμητικά η 
σημαντικότερη μείωση των αναφορών του 2015 προήλθε από τους επαγγελματικούς 
καταναλωτές (-36%, από 47 το 2014 σε 30 το 2015) έναντι των οικιακών καταναλωτών 
που αποστέλλονται απευθείας στην Αρχή.  

Αξιοσημείωτο είναι, ότι το 2015 δεν υποβλήθηκε αναφορά από ευάλωτο1 ή υποψήφιο 
ευάλωτο καταναλωτή. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την προαναφερθείσα παρατήρηση για 
αύξηση των ενημερωμένων καταναλωτών περί των δικαιωμάτων τους και ειδικότερα 
στην περίπτωση των οικονομικά ασθενέστερων καταναλωτών περί των προϋποθέσεων 
ένταξής τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρισμού, αλλά και των 
προνομιακών μέτρων προστασίας τους (π.χ. ιδιαίτερα ευνοϊκοί διακανονισμοί 
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών) που θεσπίστηκαν με τον ΚΠΗΕ.  

 
 
 

                                                
1 στο πλαίσιο της παρούσας καταγραφής, ως ευάλωτοι χαρακτηρίζονται οι κατά δήλωσή τους 
καταναλωτές, δηλαδή όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν επίσημα ενταχθεί στη σχετική κατηγορία 
πελατών, βάσει των κριτηρίων και προϋποθέσεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 
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Σχήμα 4  Κατηγορίες καταναλωτών που υπέβαλαν έγγραφες αναφορές στη ΡΑΕ, 2008-2015 

 

2.3. Κατηγορία αναφοράς ανά αποστολέα 

Όπως αναφέρθηκε, η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών καταναλωτών που 
συγκεντρώνει η ΡΑΕ, είτε υποβάλλονται από τους καταναλωτές απευθείας στη ΡΑΕ, 
είτε κοινοποιούνται και αποστέλλονται στη ΡΑΕ από τους φορείς στους οποίους 
αρχικά υποβλήθηκαν, ήτοι το ΣτΚ (κυρίως), το Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ) και τη 
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ). Σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία του 
2011-2015 παρουσιάζει ενδιαφέρον, ότι στη ΡΑΕ οι καταναλωτές απευθύνουν πολύ 
περισσότερο ερωτήματα και αιτήματα ενημέρωσης (17,3%), συγκριτικά με τους 
λοιπούς φορείς (ΣτΚ, ΣτΠ, ΓΓΚ) (2,0%). Αντίστοιχα σε αυτούς του φορείς 
προσφεύγουν περισσότερο για την επίλυση παραπόνων/καταγγελιών (Σχήμα 5). 

Το συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό ως προς τον αντιλαμβανόμενο από τον 
καταναλωτή διαχωρισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Ρυθμιστή Ενέργειας και 
των άλλων φορέων,  χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες σχετικές ενέργειες 
ενημέρωσης του κοινού από τη ΡΑΕ. Παράλληλα υποδηλώνει την εμπιστοσύνη και 
την αναγνώριση της εξειδικευμένης γνώσης που διαθέτει η ΡΑΕ σε θέματα 
πληροφόρησης για την αγορά της ενέργειας. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνεται η 
στρατηγική επιλογή της ΡΑΕ να ενισχύει τις δραστηριότητες και τις ενέργειές της που 
αφορούν την ενημέρωση των καταναλωτών ενέργειας.  
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Σχήμα 5  Κατηγορίες αναφορών ανά Αποστολέα, 2011-2015 

2.4. Τομέας της λιανικής αγοράς ενέργειας 

Μικρή αύξηση παρουσιάζεται τόσο στην αριθμητική, όσο και στην ποσοστιαία 
αναλογία των αναφορών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2015 για το φυσικό αέριο σε 
σχέση με τον ηλεκτρισμό (Σχήμα 6). 
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Σχήμα 6  Τομέας της αγοράς ενέργειας που αφορούν οι αναφορές στη ΡΑΕ, 2008-2015 

2.5. Εταιρείες / φορείς που αφορούν οι αναφορές 

Σύμφωνα με το Σχήμα 7, το έτος 2015, η αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής των 
αναφορών που αφορούν: α) το φυσικό αέριο και τις τρεις εταιρείες παροχής αερίου 
(ΕΠΑ), από 9,2% το προηγούμενο έτος σε 14,6% το 2015 καθώς και β) το Διαχειριστή 
του Δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), από 21,8% το 
προηγούμενο έτος σε 28,6% το 2015, μείωσε περαιτέρω το ποσοστό των αναφορών 
που αφορούν στη ΔΕΗ Α.Ε. ως προμηθευτή κατά 6,3%.  Έτσι λιγότερες από 1 στις 2 
αναφορές το 2015 αφορούσαν τον κυρίαρχο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας 
(48,7%). Επιπλέον μειώθηκε σημαντικά και το συνολικό ποσοστό των αναφορών που 
αφορούν στους επτά εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από 12,2% σε 
4,7% και οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη λιανική αγορά κατά το έτος 2015, έχοντας 
ωστόσο μικρά μερίδια αγοράς (ELPEDISON ENERGY Α.Ε., WATT & VOLT A.E., 
GREEΝ ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E, ΗΡΩΝ Α.Ε., 
VOLTERA A.E., PROTERGIA A.E., NRG A.E.). 

Τα θέματα που απασχόλησαν τους καταναλωτές σε σχέση με τη ΔΕΗ Α.Ε. 
επικεντρώνονται σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο στους Λογαριασμούς, 
με κύριο ζήτημα τη δυσκολία κατανόησης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και του 
υπολογισμού όλων των χρεώσεων του λογαριασμού, ακολουθούμενο από τα αιτήματα 
για ευνοϊκότερο διακανονισμό πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

Επίσης, καταγράφεται περαιτέρω αύξηση κατά 7% στις αναφορές κατά του 
Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), φθάνοντας στο ποσοστό 28,6% το 2015, 
από 21,8% το 2014 και 14,9% το 2013. Τα θέματα που απασχόλησαν τους 
καταναλωτές σε σχέση με το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εξακολουθούν  να επικεντρώνονται σε 
προβλήματα που αφορούν στο μετρητή κατανάλωσης, και ιδίως στην αμφισβήτηση 
των ενδείξεων της μετρητικής διάταξης που οδηγούν σε διαμαρτυρίες για υπέρογκους 
λογαριασμούς.  
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Από την επεξεργασία των αναφορών προκύπτει ότι καταγράφονται αρκετές 
διαμαρτυρίες καταναλωτών για υψηλούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, οι οποίοι 
αφορούν μεγάλες καταναλώσεις κατά την περίοδο των χειμερινών μηνών του έτους 
2015  (τέλος 2014 και αρχές 2015). Αυτό οφείλεται στις αυξήσεις των τιμολογίων 
ηλεκτρικής ενέργειας του καλοκαιριού του 2014 σε συνδυασμό με τη στροφή των 
καταναλωτών σε ηλεκτρικές (και συνήθως ενεργοβόρες) συσκευές θέρμανσης, 
δεδομένης της παύσης λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων πετρελαίου στις 
περισσότερες πολυκατοικίες, λόγω της οικονομικής κρίσης, γεγονός το οποίο δεν 
εκτιμήθηκε σωστά από τους καταναλωτές, δεδομένου ότι σε υψηλές καταναλώσεις 
αυξάνουν σημαντικά και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ειδικά όσον αφορά τις ΥΚΩ. 

Αναφορικά με τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τα ενδεικτικά 
θέματα που απασχόλησαν τους καταναλωτές, επικεντρώνονται επίσης στους 
λογαριασμούς κατανάλωσης. Επιπλέον ενδεικτικά ζητήματα που αναδείχθηκαν σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο όρο αφορούν στις Τιμές & Χρεώσεις των εταιρειών 
(όπως μέθοδος τιμολόγησης, συμπερίληψη των χρεώσεων στους συμβατικούς όρους 
κλπ), αλλά και στις αποσυνδέσεις λόγω οφειλών χωρίς ειδοποίηση. 

Τέλος, στις εταιρείες παροχής φυσικού αερίου, αντιστοιχεί το 14,6% των αναφορών, 
με μεγαλύτερο ποσοστό για την ΕΠΑ Αττικής έναντι των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και 
Θεσσαλίας. Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων των καταναλωτών φυσικού αερίου είναι 
οι λογαριασμοί κατανάλωσης, τα προβλήματα σύνδεσης με το δίκτυο και κυρίως οι 
υψηλές χρεώσεις σύνδεσης, οι καθυστερήσεις σύνδεσης και τα ερωτήματα για την 
απαλλαγή των μεμονωμένων συνδέσεων με φυσικό αέριο από τη συμμετοχή τους στις 
κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης στις πολυκατοικίες. 
 

 

 
Σχήμα 7  Εταιρείες της εγχώριας αγοράς ενέργειας που αφορούν οι αναφορές καταναλωτών στη ΡΑΕ 

το 2015 
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2.6.Θεματική ανάλυση των αναφορών 

2.6.1. Υποκατηγορίες αναφορών, 2008-2015 

Επί του συνόλου των αναφορών, εκείνες που σχετίζονται αμιγώς με θέματα 
προμήθειας, σε ποσοστό 68%, υπερτερούν αυτών που αφορούν αμιγώς θέματα δικτύου 
(32,1%), μολονότι οι τελευταίες παρουσιάζουν φαινομενικά αύξηση σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος κατά 10,3% (Σχήμα 8). Η αύξηση αυτή ωστόσο δεν είναι 
ουσιαστική, καθώς για το 2014 το ποσοστό των θεμάτων Δικτύου θα πρέπει να 
αθροιστεί με την κατηγορία «θέματα Προμήθειας και δικτύου» που συνολικά δεν 
διαφέρει από το αντίστοιχο του 2015. 

Οι αναφορές για ζητήματα που καταγράφονται κατά τη συμβατική περίοδο υπερτερούν 
σε πλήθος των αναφορών για προβλήματα που απασχολούν τους καταναλωτές κατά 
την προσυμβατική περίοδο (Σχήμα 9). Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν ελάχιστες 
αναφορές για  προβλήματα που σχετίζονται με την προμήθεια κατά την προσυμβατική 
περίοδο, ενώ υπάρχουν αναφορές για τις συναλλαγές που αφορούν τη σύνδεση με το 
δίκτυο. 
 

 
 

Σχήμα 8  Υποκατηγορίες αναφορών, 2008-2015 
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Σχήμα 9  Ανάλυση  αναφορών Δικτύου και Προμήθειας, 2015 

 

2.6.2. Αιτήματα ενημέρωσης το 2015  

Για λόγους διασφάλισης επαρκούς βάσης στην εξαγωγή στατιστικά ασφαλών 
συμπερασμάτων, τα αιτήματα ενημέρωσης που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2015 
ενοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του 2011, 2012, 2013 και 2015. 

Έχοντας (ως αριθμητική) βάση 183 αναφορές για τα ως άνω πέντε (5) έτη, η θεματική 
τους ποσοστιαία ανάλυση επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ζητημάτων 
ενημέρωσης (Σχήμα 10): α) «Τιμές και χρεώσεις» (25,68%), και κυρίως ο τρόπος 
υπολογισμού των ανταγωνιστικών και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, β) «Άλλα θέματα 
συμβατικής περιόδου» (17,49%), που περιλαμβάνουν ερωτήματα για την εξόφληση ή 
μη των λογαριασμών των προμηθευτών που τέθηκαν εκτός αγοράς, καθώς και τον 
τρόπο επιστροφής των εγγυήσεων που κατέβαλαν οι καταναλωτές στους εν λόγω 
προμηθευτές, γ) «Αλλαγή προμηθευτή» (16,39%), με κύριο αίτημα τους διαθέσιμους 
εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, και δ) «Λογαριασμοί 
κατανάλωσης» (14,21%), που σημείωσαν μικρή αύξηση με την προσθήκη των 
αναφορών ενημέρωσης του 2015, με επικρατέστερο ζήτημα την κατανόηση 
υπολογισμού των χρεώσεων. 
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Σχήμα 10 Θεματική ανάλυση αιτημάτων ενημέρωσης,  2011 - 2015 (Βάση = 183 αναφορές) 

 

2.6.3. Παράπονα/διαμαρτυρίες και καταγγελίες το 2015 

Τα αμιγή παράπονα και οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά το 2015 
ανέρχονται σε 214 και παρουσιάζονται στο Σχήμα 11 συγκριτικά με τις αντίστοιχες 
αναφορές συνολικά για τα έτη 2011-2015. Για μια ακόμη χρονιά, οι συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον αριθμό και το περιεχόμενο των 
παραπόνων, τα οποία αναφέρονται σε οικονομικά ζητήματα συναλλαγών και τις 
επιπτώσεις αυτών. Το έτος 2015, οι αναφορές παραπόνων επικεντρώνονται σχεδόν 
κατά το ήμισυ σε διαμαρτυρίες αναφορικά με τους Λογαριασμούς κατανάλωσης 
(46,7%), ακολουθούμενες από τα παράπονα για τις ενδείξεις των μετρητών 
κατανάλωσης (15,4%) καθώς και προβλήματα κατά τη διαδικασία σύνδεσης και 
αποσύνδεσης από το δίκτυο (8,4%), σύμφωνα με το Σχήμα 10. Η σύγκριση των 
ποσοστών με τα προηγούμενα έτη, αναδεικνύει τα προβλήματα με τους λογαριασμούς 
ως το κυρίαρχο θέμα των παραπόνων για τα δύο τελευταία έτη. 

Ειδικότερα, τα ζητήματα για τους λογαριασμούς (46,7%), σχετίζονται κατά 
προτεραιότητα με παράπονα που αφορούν: α) την αδυναμία κατανόησης του 
υπολογισμού των χρεώσεων του συγκεκριμένου λογαριασμού, β) την αδυναμία 
εξεύρεσης λύσης με τον προμηθευτή τους ως προς την ευνοϊκότερη προσφορά 
διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές 
αυτοί να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της διακοπής ηλεκτροδότησης,  

Ακολουθούν οι αναφορές παραπόνων για:  
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 Το μετρητή κατανάλωσης (15,4%), που συνδέονται κυρίως με καταλογισμό 
παραβίασης του μετρητή και των ενδείξεών του με αποτέλεσμα να 
διεκδικούνται αναδρομικές χρεώσεις από τον καταναλωτή. 

 Τη διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο (8,4%) που αναφέρονται σε 
καθυστερήσεις των εργασιών σύνδεσης και των επιβαλλόμενων χρεώσεων. 

 Τη διαδικασία αποσύνδεσης από το δίκτυο (8,4%) που αναφέρονται σε 
απροειδοποίητες αποσυνδέσεις λόγω οφειλών, αλλά και καθυστερήσεις σε 
αιτήσεις αποσύνδεσης. 

 
Σχήμα 11  Θεματική ανάλυση παραπόνων/διαμαρτυριών και καταγγελιών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ 

το 2015 (Βάση: 2015=214, 2011-2015=1341 αναφορές) 

 
2.6.3.1.Παράπονα/διαμαρτυρίες και καταγγελίες των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
 

Ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ACER) δημοσιεύει σε ετήσια βάση Έκθεση για τη λειτουργία των αγορών 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στα κράτη μέλη, βάση στατιστικών στοιχείων που 
συλλέγει από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας των κρατών μελών. Παρουσιάζει 
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ενδιαφέρον η σύγκριση των έγγραφων αναφορών παραπόνων και διαμαρτυριών της 
χώρας μας με αυτών της ΕΕ, πλήθους 62.728 για το 2014, όπως παρουσιάζονται στο 
ακόλουθο Σχήμα 12. 
 

 
 

 
Σχήμα 12  Θεματική ανάλυση παραπόνων/διαμαρτυριών και καταγγελιών που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ 

το 2014-15 και στον ACER το 2014 (Βάση: ΡΑΕ =474, ACER=62.728  αναφορές) 
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Οι κυριότερες διαφορές εντοπίζονται στα ποσοστά παραπόνων για το μετρητή 
κατανάλωσης με τριπλάσια συχνότητα καταγραφής στα στοιχεία που υποβλήθηκαν 
μέσω της ΡΑΕ στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά τα θέματα παραπόνων που υποβλήθηκαν 
στη ΡΑΕ για τον μετρητή επικεντρώνονται στην «παραβίαση» της μετρητικής διάταξης 
ηλεκτρικής ενέργειας (4,22%), στις «αμφισβητούμενες καταγραφές» κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος από πλευράς του καταναλωτή (2,95%) και στα αιτήματα για 
«έλεγχο» του μετρητή (1,7%) που (συνήθως) συνδέεται με αμφισβητούμενες ενδείξεις. 
Η αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών κατανάλωσης με «έξυπνους μετρητές» 
αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του φαινομένου των «ρευματοκλοπών», που 
παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έξαρση και να περιορίσει ή να εξαλείψει τις 
διαφωνίες μεταξύ καταναλωτών και Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με τον 
καταλογισμό παρεμβάσεων του καταναλωτή στον μετρητή, αφού η παραβίαση 
«έξυπνου μετρητή» εντοπίζεται ευκολότερα από το Διαχειριστή. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος πανελλαδικής εγκατάστασης 
«ευφυών συστημάτων» μέτρησης, προβλέπεται να έχει αντικατασταθεί το 80% των 
συμβατικών μετρητών μέχρι 31.12.2020, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 3ου 
Ενεργειακού Πακέτου Οδηγιών της ΕΕ. 
Εξίσου σημαντική είναι η διαφορά των μεγαλύτερων ποσοστών παραπόνων για 
Συνδέσεις και Αποσυνδέσεις από το δίκτυο στη χώρα μας (12% στη ΡΑΕ, 3% ACER) 
τα οποία συνδέονται με θέματα επικαλούμενων απροειδοποίητων αποσυνδέσεων, 
καθυστερήσεις αποσύνδεσης μετά από αίτημα πελάτη, καθυστερήσεις ολοκλήρωσης 
εργασιών σύνδεσης ή άρνησης σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου κλπ. 
Επίσης διπλάσια είναι και τα ποσοστά παραπόνων στη χώρα μας για καθυστερημένες 
οφειλές λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας (11,6% στη ΡΑΕ, 5% ACER), οι οποίες 
λόγω της επικείμενης αποσύνδεσης οδηγούν τους καταναλωτές στην αναζήτηση λύσης 
μέσω των αιτήσεων για ευνοϊκό διακανονισμό οφειλών προς τον Προμηθευτή τους.  
Τέλος, το ένα τρίτο των συνολικών παραπόνων επικεντρώνονται στους λογαριασμούς, 
με τα σχετικά ποσοστά να είναι παρόμοια τόσο για τη χώρα μας όσο και για τα λοιπά 
κράτη μέλη. Τα ως άνω παράπονα των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αντικατοπτρίζουν τόσο την πολυπλοκότητα κατανόησης των χρεώσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας στο πλαίσιο ενός σύνθετου για το μέσο καταναλωτή συστήματος λειτουργίας 
της αγοράς ενέργειας, όσο και την έλλειψη αισθητής πτώσης των τιμών ενέργειας στην 
πλειοψηφία των κρατών μελών ως απόρροια της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, 
η οποία δεν έχει ακόμη να επιδείξει ορατά οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές. 
 

2.6.4. Θέματα Δικτύου το 2015 

Οι αναφορές που αφορούν αποκλειστικά το Δίκτυο και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2015 
και ανήλθαν σε 75, παρουσιάζονται συγκριτικά με τις αντίστοιχες αναφορές Δικτύου  
των ετών 2011-2015 στο Σχήμα 13 που ακολουθεί. Σύμφωνα με αυτό, το ποσοστό των 
αναφορών  που αφορούν το μετρητή κατανάλωσης συνολικά κυριαρχεί (28%) μεταξύ 
των αναφορών για το δίκτυο, με ιδιαίτερα αυξημένο το ποσοστό των αναφορών για τη 
παραβίαση της μετρητικής διάταξης (18,7%), ακολουθούμενο από το ποσοστό για 
έλεγχο του μετρητή συνεπεία αμφισβητούμενων καταγραφών του μετρητή 
κατανάλωσης που οδηγούν σε υπέρογκους λογαριασμούς (9,3%). Το τελευταίο θέμα 
είχε επίσης επισημανθεί και κατά το προηγούμενο έτος, καθώς επιφέρει σημαντικές 
(αρνητικές) επιπτώσεις στη συναλλακτική σχέση καταναλωτή-εταιρείας (π.χ. 
αναδρομικές χρεώσεις, συσσώρευση οφειλών, αδυναμία διαχείρισης της κατανάλωσης 
του ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ.). Ακολουθούν τα ποσοστά παραπόνων για 
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καθυστέρηση στην εγκατάσταση νέων μετρητών (6,7%) καθώς και το παρεμφερές 
θέμα καθυστέρησης σύνδεσης παροχής (5,3%), τα παράπονα για απροειδοποίητες 
διακοπές (6,6%) και τις υψηλές χρεώσεις σύνδεσης (5,3%). 

 

 

 
Σχήμα 53  Θεματική ανάλυση αναφορών για το Δίκτυο που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2015 (Βάση 

2015=75, 2011-15=434 αναφορές) 

2.6.5. Θέματα προμήθειας το 2015 

Οι αναφορές των καταναλωτών (αιτήματα ενημέρωσης, παράπονα και καταγγελίες) 
που αφορούν αποκλειστικά θέματα προμήθειας για το 2015 (159 αναφορές) 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 14, συγκριτικά με τα έτη 2011-2015. Αυτές εστιάζονται σε 
ζητήματα για το Λογαριασμό κατανάλωσης (67,9%), που περιλαμβάνει ερωτήματα 
και παράπονα για: α) τη διαφάνεια, σαφήνεια κατανόησης και υπολογισμό των 
χρεώσεων, β) λανθασμένες χρεώσεις, γ) διακανονισμό πληρωμής οφειλών, και δ) 
υπέρογκους λογαριασμούς. 
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Σχήμα 64  Θεματική ανάλυση αναφορών2 για την προμήθεια που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ το 2015 
(Βάση 2015=159, 2011-15=1209 αναφορές) 

 

                                                
2 Οι αναφορές για θέματα προμήθειας που καταγράφηκαν με ποσοστό < 0,5% είναι: πληρωμή λογαριασμών χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση, απροειδοποίητη διακοπή, άρνηση αλλαγής προμηθευτή, διαφωνία επί των λοιπών 
χρεώσεων. 
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3. Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και ενέργειες της ΡΑΕ για την ενημέρωση και 
προστασία των καταναλωτών 

Η Αρχή προέβη στις παρακάτω ενέργειες κατά το 2015, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
και υποχρεώσεών της, όπως καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, και με αφορμή 
θέματα και προβλήματα που προέκυψαν στην αγορά ενέργειας, αλλά και παράπονα 
που διατυπώθηκαν μέσω των αναφορών των καταναλωτών. 

3.1. Ενημερωτικά έντυπα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε όλα τα ΚΕΠ του 
νομού Αττικής 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας, μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
της Αττικής με πρωτοβουλία και ευθύνη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 

 Με τα φυλλάδια αυτά, οι πολίτες ενημερώνονται για τις διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν αν επιθυμούν να αλλάξουν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, για τη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών ενέργειας και για τις ειδικές 
πρόνοιες που ισχύουν σχετικά με την κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών και των 
δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολόγιου (ΚΟΤ). 

Η έκδοση και διανομή των ενημερωτικών εντύπων κρίθηκε αναγκαία, καθώς, αφενός 
ωριμάζουν οι συνθήκες για το «άνοιγμα» της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών, ενώ αφετέρου η 
οικονομική κρίση και ο ρόλος της ΡΑΕ στην προστασία των καταναλωτών επιβάλλουν 
την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση όλων των καταναλωτών, προκειμένου να 
ενισχυθούν και ενδυναμωθούν στις επιλογές τους και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον απολογισμό της ενέργειας που 
πραγματοποίησε η ΡΑΕ σε επικοινωνία με τα ΚΕΠ Αττικής, μεταξύ των τριών 
θεματικών φυλλαδίων, το ενδιαφέρον του κοινού επικεντρώθηκε περισσότερο στο 
φυλλάδιο του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Επιπρόσθετα τα τρία ενημερωτικά 
φυλλάδια αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ στην ενότητα των 
Καταναλωτών για την πληροφόρηση όσων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Η επέκταση της εν λόγω ενέργειας στα ΚΕΠ της υπόλοιπης χώρας είναι υπό αναστολή, 
λόγω άλλων κρίσιμων προτεραιοτήτων της Αρχής, αλλά και λόγω διερεύνησης και 
επανεξέτασης του θεματικού περιεχομένου των ενημερωτικών φυλλαδίων, αφού θα 
πρέπει αυτό να καλύπτει πάντα τα άμεσα και επίκαιρα ενδιαφέροντα των 
καταναλωτών. 

3.2. Ενημέρωση καταναλωτών από την ιστοσελίδα της ΡΑΕ 

Η ΡΑΕ ανάρτησε μέσα στο 2015, στην ιστοσελίδα της και στη θέση «Σημαντικά Νέα», 
αλλά και στη θέση «Καταναλωτές» αναλυτικές ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, 
με σκοπό την πληροφόρησή τους, είτε για ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, είτε για να 
ενημερωθούν έγκυρα και τεκμηριωμένα για τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ειδικότερα: 

1. Ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 7/12/2015. Κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της 
Ολομέλειας της Αρχής, η ανακοίνωση αυτή αφορούσε στις νέες χρεώσεις 
χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (ΕΣΜΗΕ) και Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ) 
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ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στις νέες χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος 
Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που θα ισχύσουν κατά το 
2016. Οι εν λόγω αποφάσεις επιφέρουν συνολικά σημαντική μείωση των ως 
άνω ρυθμιζόμενων χρεώσεων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες καταναλωτών ή 
κατ’ ελάχιστον, μια σχετική σταθεροποίηση (αποτροπή ή συγκράτηση έντονων 
μεταβολών) για την περίπτωση των πελατών ΥΤ και ΜΤ με ετήσιες 
καταναλώσεις άνω των 13 GWh, σηματοδοτώντας έτσι την ομαλή προσαρμογή 
των εν λόγω χρεώσεων στις απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

2. Ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 10/11/2015. Η ανακοίνωση αυτή αφορούσε στα 
αποτελέσματα της από 21.10.2014 δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των 
προτάσεων της ΡΑΕ για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών 
των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και την εξυγίανση της αγοράς.  

3. Ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 28/08/2015. Η ανακοίνωση αυτή αφορούσε στην 
Επιστολή της ΡΑΕ προς τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με 
ζητήματα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και αλλαγής προμηθευτή. 

4. Ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 21/05/2015. Η ανακοίνωση αυτή αφορούσε στη 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έγγραφων αναφορών των καταναλωτών 
που υποβλήθηκαν στην Αρχή το έτος 2014. 

5. Η ΡΑΕ φρόντισε με τακτικές αναρτήσεις να ενημερώνει τους καταναλωτές για 
τους ενεργούς εναλλακτικούς προμηθευτές στην αγορά και τα στοιχεία 
επικοινωνίας αυτών, ώστε οι καταναλωτές να δύνανται να επιλέξουν τον 
προμηθευτή της αρεσκείας τους. 

6. Επικαιροποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι συμβουλές προς τους καταναλωτές 
ενέργειας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με τις εταιρείες ενέργειας.  

 

3.3. Νέο πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» προς τους καταναλωτές από το 
Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής 

Το νέο εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς καταναλωτές» που 
τέθηκε σε εφαρμογή από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής στις 01.04.2014 
διένυσε το πρώτο στάδιο υλοποίησής του μέχρι τις 31.12.2015, σύμφωνα με την 
Απόφαση ΡΑΕ 165/2014. Ήδη εφαρμόζεται η διαδικασία αυτόματης καταβολής της 
οικονομικής ρήτρας προς τους καταναλωτές για τις περιπτώσεις που ο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 
υπερβαίνει τις δεσμευτικές προθεσμίες εξυπηρέτησης των υπηρεσιών του 
προγράμματος. Επίσης, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανταποκρινόμενος στην υποχρέωσή του για 
ενημέρωση των καταναλωτών για το νέο πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες», 
προέβη στην έκδοση και διανομή μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος 
σχετικού εντύπου, στην ανάρτηση αφισών στα καταστήματά του και στην παρουσίαση 
σχετικού αναλυτικού περιεχομένου σε εμφανή θέση της ιστοσελίδας του. 
Κατά τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, αλλά και στην υπ’ αριθ. 
665/2013 Απόφαση ΡΑΕ, σχετικά με τη δεύτερη χρονική περίοδο του Προγράμματος 
«Εγγυημένες Υπηρεσίες», ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ Έκθεση Εφαρμογής και 
Αποτελεσματικότητας του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες», στην οποία 
υποστηρίζει τη θετική, μέχρι σήμερα, εφαρμογή του Προγράμματος, δια της ανάπτυξης 
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μεγαλύτερης δέσμευσης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έναντι των Καταναλωτών για την 
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, της σταδιακής μείωσης των 
υπερβάσεων των τεθέντων ορίων εξυπηρέτησης και της βελτίωσης του τρόπου 
καταβολής του ποσού για τις υπερβάσεις. Παράλληλα αιτήθηκε την παράταση της 
πρώτης (α) περιόδου του προγράμματος Εγγυημένων Υπηρεσιών για ένα ακόμα έτος, 
ήτοι μέχρι και την 31.12.2016, καθώς το προβλεφθέν διάστημα δεν ήταν επαρκές για 
την ουσιαστική εμπέδωση  των Εγγυημένων Υπηρεσιών (Guaranteed Services) στον 
τομέα της διανομής ηλεκτρισμού και αναλυτικά (α) για την ολοκλήρωση των 
αναγκαίων προσαρμογών των λειτουργικών και μηχανογραφικών συστημάτων του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς και περαιτέρω βελτιώσεων στην παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των στοιχείων και τη διαδικασία αναζήτησης των δικαιούχων. (β) για την 
προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων των προμηθευτών ηλεκτρικής 
ενέργειας, αφού η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. 
(γ) για την εκτίμηση του βαθμού αποδοχής του προγράμματος από τους Καταναλωτές 
και τη διερεύνηση τυχόν νέων αναγκών τους, μέσω δημοσκοπικής έρευνας του 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε εντός του 2016, καθώς και για την εξέταση και θέσπιση των κατάλληλων 
δεικτών ολικής ποιότητας. (δ) για την ανάγκη ολοκλήρωσης της εν γένει ερευνητικής, 
σχεδιαστικής και λειτουργικής προετοιμασίας, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των 
σχετικών ρυθμιστικών κειμένων και ιδίως του υπό διαμόρφωση Κώδικα Διαχείρισης 
Δικτύου. 
Έτσι, με την υπ’ αριθ. 461/2015 Απόφασή της η ΡΑΕ ενέκρινε την παράταση της 
πρώτης (α) περιόδου του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» 
του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμης 
Εταιρείας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), κατόπιν των αποφάσεων ΡΑΕ υπ’ αριθ. 
665/30.12.2013 και 165/27.03.2014, μέχρι και την 31.12.2016, με συνακόλουθη 
τροποποίηση του χρονικού σημείου έναρξης της δεύτερης (β) χρονικής περιόδου του 
Προγράμματος. 
 

3.4. Έλεγχος συμβατικών και λοιπών κειμένων των Προμηθευτών ηλεκτρικής       
ενέργειας  

Συνεχίστηκε και κατά το έτος 2015 ο έλεγχος των συμβατικών και λοιπών κειμένων 
των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είχε γίνει το 2014. Μετά τη θέσπιση 
του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθ. Δ5-
ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.6262/29.3.2013, ΦΕΚ Β΄832/9.4.2013, εφεξής ο «Κώδικας 
Προμήθειας») και στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λιανικής αγοράς ενέργειας για 
την προστασία του καταναλωτή, η ΡΑΕ ζήτησε από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής 
Ενέργειας την αναδιαμόρφωση των συμβατικών κειμένων προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας (αίτησης, προσφοράς προμήθειας, σύμβασης προμήθειας και γενικών όρων 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας), ώστε να τελούν σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
του Κώδικα Προμήθειας. Ζήτησε επίσης σύνταξη των εντύπων που προβλέπονται στον 
Κώδικα Προμήθειας, ήτοι, ενδεικτικά, «Έντυπο Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης, 
«Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας», «Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης», 
«Έντυπο Αίτησης Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας»,  «Έντυπο Υποβολής 
Αιτημάτων και Παραπόνων», «Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης», 
«Έντυπο Εξουσιοδότησης Διακοπής Κατανάλωσης», «Έντυπο Αίτησης Ενημέρωσης 
για Δεδομένα Κατανάλωσης», «Έντυπο Αίτησης για Αλλαγή Βασικής ή Ειδικής 
Κατηγορίας», «Έντυπο Προσφοράς Ειδικών Υπηρεσιών και Προνομίων προς 
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Ευάλωτους Καταναλωτές», Έντυπο Γενικής και Ειδικής Εξουσιοδότησης 
εκπροσώπησης Πελάτη ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή για θέματα που ρυθμίζονται 
με τον παρόντα Κώδικα Προμήθειας και τους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων, Κώδικα 
Διαχείρισης Αιτημάτων και Παραπόνων Καταναλωτών. 
 
Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω, τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν και στα 
οποία επενέβη ερμηνευτικά η ΡΑΕ, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τους 
Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, αφορούσαν το ελάχιστο περιεχόμενο των 
συμβατικών κειμένων κατά τις διατάξεις των άρθρων 15-18 του Κώδικα Προμήθειας, 
τις προϋποθέσεις τροποποίησης και καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας, την 
περιγραφή, τον υπολογισμό και τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής των χρεώσεων 
προμήθειας, ρυθμιζόμενων και λοιπών χρεώσεων τρίτων, τον υπολογισμό έναντι και 
εκκαθαριστικών λογαριασμών κατανάλωσης και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτών, 
καθώς και τη συμπλήρωση των εντύπων που προβλέπονται στον Κώδικα Προμήθειας. 
 

3.5. Ενδεικτικές περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων και υποθέσεων 
καταναλωτών με παρέμβαση και ενέργειες της ΡΑΕ 

 Διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων προμήθειας και σύναψης συμβάσεων 
προμήθειας με νέους Πελάτες  

Σε συνέχεια αναφοράς καταναλωτή, η ΡΑΕ διαπίστωσε τη μη τήρηση, εκ μέρους 
Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, της προβλεπόμενης από τον Κώδικα 
Προμήθειας διαδικασίας,  που αφορά τη σύναψη σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα 
με την οποία ο Προμηθευτής εξασφαλίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος Καταναλωτής, 
έχει την ικανότητα ή τη νόμιμη εξουσιοδότηση να συνάψει τη σύμβαση αυτή.  Ως 
εκ τούτου η ΡΑΕ συνέστησε την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Κώδικα 
Προμήθειας σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων προμήθειας και 
σύναψης συμβάσεων προμήθειας με νέους Πελάτες. 

 Χρεώσεις των τελών επανασύνδεσης σε περιπτώσεις διακοπής σύνδεσης της 
παροχής φυσικού αερίου από εταιρεία παροχής αερίου 

Κατόπιν σχετικών παραπόνων καταναλωτών για το ύψος των τελών 
επανασύνδεσης της παροχής φυσικού αερίου που χρέωνε εταιρεία παροχής αερίου, 
η ΡΑΕ, σε συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία, και μετά από αναλυτική 
διερεύνηση των κοστολογικών στοιχείων, εξέτασε τη δυνατότητα αναθεώρησης 
και εξορθολογισμού των χρεώσεων αυτών. Η Αρχή, θεωρώντας ότι τα τέλη 
επανασύνδεσης πρέπει να είναι εύλογα και να αντιπροσωπεύουν το πραγματικό 
κόστος επανασύνδεσης, άποψη που έγινε αποδεκτή και από τη συγκεκριμένη 
εταιρεία, ζήτησε την τροποποίηση του σχετικού όρου των Γενικών Όρων 
Συναλλαγών προς το σκοπό αυτό. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε κατά το έτος 
2015, με ευνοϊκά αποτελέσματα για τους καταναλωτές φυσικού αερίου.  

 Διαφωνία καταναλωτών με τον υπολογισμό της καταναλωθείσας ηλεκτρικής 
ενέργειας από το Διαχειριστή Δικτύου λόγω βλάβης του μετρητή και ως εκ τούτου 
έλλειψης στοιχείων καταμέτρησης 
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Σε συνέχεια αναφορών καταναλωτών για τη διαφωνία τους με την εκτίμηση  της 
καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας από το Διαχειριστή Δικτύου λόγω βλάβης 
του μετρητή, η ΡΑΕ διερεύνησε τις υποθέσεις και τα επιχειρήματα των 
καταναλωτών και κάλεσε το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής να εξετάσει με 
αντικειμενικότητα και ευθυκρισία τους ισχυρισμούς των πελατών του 
προκειμένου να υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση ως προς τις χρεώσεις. 

 


