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Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον
Βουλευτή κ. Μανιάτη Γιάννη, σχετικά µε το ζήτηµα καθυστέρησης ποσού πληρωµών λογαριασµών της ∆ΕΗ,
από τα ΕΛΤΑ, σας γνωρίζουµε ότι η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προχώρησε στις εξής ενέργειες:
Στις 07/05/2018 απέστειλε επιστολή προς όλους τους προµηθευτές, όπου τους καλούσε εντός δέκα
ηµερών να απαντήσουν στα κάτωθι:
-Εάν η καθυστέρηση οδήγησε σε απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή/και σε διακοπή παροχής
ενέργειας και σε πόσες περιπτώσεις.
-Πώς πραγµατοποιείται η παρακολούθηση της εµπρόθεσµης καταβολής, αλλά και απόδοσης των
ποσών λογαριασµών ενέργειας πελατών από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασµό των παρόχων
οφειλές καταναλωτών, βάσει και των συµβάσεων που τυχόν έχουν συναφθεί µε αυτές, προκειµένου να
διασφαλίζεται το δικαίωµα των καταναλωτών για την παροχή ειδικών προνοµίων, όπως είναι οι εκπτώσεις
συνέπειας, αλλά και η αποφυγή διακοπής ρεύµατος για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των
καταναλωτών.
Στη συνέχεια, στις 10/05/2018, η ΡΑΕ απέστειλε στους προµηθευτές επιστολή µε θέµα «Λήψη
άµεσων µέτρων αντιµετώπισης των καθυστερήσεων απόδοσης καταβεβληµένων ποσών λογαριασµών
ενέργειας καταναλωτών από τρίτες εταιρείες σε προµηθευτές ενέργειας», όπου κάλεσε τους προµηθευτές
να προβούν σε άµεση επίλυση του ζητήµατος, καθώς και σε αναδροµική εφαρµογή της έκπτωσης συνέπειας
και σε µέτρα αποζηµίωσης των καταναλωτών στην περίπτωση που υπέστησαν διακοπή ρεύµατος εξαιτίας
του παραπάνω ζητήµατος. Ζήτησε τέλος, την ενηµέρωσή της εντός δέκα ηµερών από την λήψη της
επιστολής, για την περαιτέρω εξέταση του ζητήµατος.
Κατά την συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΡΑΕ, στις 21/05/2018, αποφασίστηκε η λήψη των κάτωθι
ενεργειών:
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-Aποστολή επιστολής προς τις αρµόδιες αρχές που εποπτεύουν τη δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, ως
εισπρακτικός µηχανισµός και συγκεκριµένα την Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), προκειµένου να ενεργήσουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, εφόσον το ζήτηµα εµπίπτει σε αυτές.
-Kλήση σε ακρόαση της ∆ΕΗ για τις ενέργειές της όσον αφορά στο ζήτηµα.
-∆ιερεύνηση από τη ∆ιεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος Λιανικών Αγορών της
ΡΑΕ, της αναγκαιότητας ειδικής πρόβλεψης στο θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε την οριοθέτηση/αποσαφήνιση
της ευθύνης κάθε πλευράς (προµηθευτή, εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληρωµών, καταναλωτή) και την
επιβολή περαιτέρω ενεργειών σε περιπτώσεις παρόµοιας αρρυθµίας.
Στην επιστολή της ΡΑΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος απάντησε ότι βάσει του άρθρου 26, παρ. 3γ του ν.
2668/1998, σχετική αρµοδιότητα

εποπτείας έχει

η Γενική Γραµµατεία

Εµπορίου και

Προστασίας

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, στην οποία η ΡΑΕ έθεσε υπόψη την υπόθεση των ΕΛΤΑ,
προκειµένου να ενεργήσει σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της.
Σηµειώνεται ακόµη, ότι η ΡΑΕ δεν εποπτεύει τη δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, για το ρόλο της ως
εισπρακτικός µηχανισµός και συνεπώς δεν όφειλε να παρακολουθεί αυτή τη δραστηριότητα. Σας
γνωρίζουµε τέλος, ότι για τα ζητήµατα που αφορούν στα ΕΛΤΑ, αρµόδιο για την ενηµέρωση της εθνικής
αντιπροσωπείας είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενηµέρωσης.
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