10 Μαΐου 2016
Αριθµ. Πρωτ.: 209509/17474/2016
Πληροφορίες: κα Αγγελική Σαλαµαλίκη

∆ΕΗ Α.Ε.
∆ΠΩΛ/Κατάστηµα Περιστέριου
Π. Μελά 8
121 31 Περιστέρι

Θέµα: Μεταφορά ανεξόφλητων οφειλών σε οικιακό λογαριασµό και σε διαφορετικό υπόχρεο.

Αξιότιµοι κύριοι /αξιότιµες κυρίες,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν. 3094/2003 εξετάζει αναφορά της ***, σχετικά µε µεταφορά οφειλής σε
λογαριασµό της.
Ειδικότερα, η κα *** διαµαρτύρεται για τη µεταφορά ανεξόφλητης οφειλής από
λογαριασµό, ο οποίος εκδιδόταν στο όνοµα του συνεταίρου της, για επιχείρηση
(ψητοπωλείο) που διατηρούσαν µαζί στην οδό *** στο Περιστέρι, στον οικιακό λογαριασµό
της, ο οποίος υπάγεται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο (***).
Η αναφερόµενη δεν αµφισβητεί ότι υπήρχαν οφειλές από τον λογαριασµό της οδού ***,
ωστόσο, θέτει ζήτηµα νοµιµότητας της µεταφοράς στον δικό της οικιακό λογαριασµό. Σας
επισυνάπτουµε προς διευκόλυνσή σας σχετικό έγγραφο του καταστήµατός σας µε αριθµ.
πρωτ. 00051/07.01.2015 µε το οποίο ενηµερώνετε τον δεύτερο οφειλέτη ότι η ανεξόφλητη
οφειλή θα ενσωµατωθεί στον οικιακό λογαριασµό της αναφερόµενης, µετά από εφαρµογή
του Συµβολαίου Προµήθειας και των στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας
σας. Επισυνάπτουµε επίσης τον σχετικό οικιακό λογαριασµό που επικαλείται η αναφερόµενη
καθώς και λογαριασµό που αφορούσε το ακίνητο της οδού ***.
Σύµφωνα µε τα συµβόλαια Προµήθειας (Παράρτηµα Β παρ. 6.4) που είναι αναρτηµένα
στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ1, «ο Προµηθευτής έχει το δικαίωµα να ενσωµατώνει στο Λογαριασµό

Κατανάλωσης τυχόν προηγούµενες ανεξόφλητες οφειλές του Πελάτη προς αυτόν από την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο άλλης σύµβασης
προµήθειας µεταξύ του Προµηθευτή και του Πελάτη, αποκλειστικά στην περίπτωση ίδιας
επαγγελµατικής χρήσης και εφόσον προκύπτει ταυτότητα του χρήστη και του Πελάτη-δικαιούχου
της παροχής επαγγελµατία (φυσικού ή νοµικού προσώπου) µε τον ίδιο Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ), µε ταυτόχρονη δυνατότητα ρύθµισης του».
Επειδή εν προκειµένω δεν προκύπτει η συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων
ταυτότητας προσώπων και δεν πρόκειται για επαγγελµατική χρήση αλλά για οικιακό
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(Κοινωνικό) τιµολόγιο, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το νόµιµο έρεισµα αυτής της
µεταφοράς, για τα επικαλούµενα στο έγγραφό σας στοιχεία και τυχόν έγγραφα ή
αλληλογραφία σχετικά µε το θέµα.
Εν αναµονή της ενηµέρωσης εκ µέρους σας, ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη
συνεργασία.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Συνηµµένα:
1. Έγγραφο ∆ΕΗ/Κατάστηµα Περιστερίου µε αριθµ. πρωτ. 00051/07.01.2015
2. Λογαριασµός µε Α/Α 0044150405/ 09.12.2009
3. Λογαριασµός µε Α/Α/ 1015814696/02.11.2015
Κοινοποίηση:
∆ΕΗ ∆ΠΩΛ
Κλάδος Αττικής
Αριστείδου 5-7
105 57 Αθήνα
***

22 ∆εκεµβρίου 2017
Αριθµ. Πρωτ.: 209509/57307/2017
Πληροφορίες: κα Αγγελική Σαλαµαλίκη

∆ΕΗ ∆ΠΩΛ Αττικής
Αριστείδου 5-7
105 57 Αθήνα
∆ΕΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Παύλου Μελά 8
121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Θέµα: Μεταφορά ανεξόφλητων οφειλών σε οικιακών λογαριασµό και σε διαφορετικό
υπόχρεο

Αξιότιµες κύριες/αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεχίζει την εξέταση της αναφοράς της κας *** σχετικά µε την
υπηρεσία σας.
Ειδικότερα, µε αριθµ. πρωτ. 209509/17474/10.05.2016 έγγραφο της Αρχής, το οποίο
είχε κοινοποιηθεί και στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων Αττικής, ζητούσαµε ενηµέρωση και στοιχεία
σχετικά µε τη µεταφορά ανεξόφλητων οφειλών από επαγγελµατική χρήση σε οικιακό
λογαριασµό διαφορετικού υπόχρεου.
Συγκεκριµένα, όπως αναλύεται στο έγγραφο της Αρχής, δεν προκύπτει η συνδροµή των
προϋποθέσεων ταυτότητας προσώπων και δεν πρόκειται για µεταφορά σε επαγγελµατική
χρήση αλλά σε οικιακό (Κοινωνικό) τιµολόγιο, ζητήσαµε δε µας γνωρίσετε το νόµιµο έρεισµα
αυτής της µεταφοράς, τα επικαλούµενα στο έγγραφό σας στοιχεία και τυχόν έγγραφα ή
αλληλογραφία σχετικά µε το θέµα.
Κατά το µεγάλο διάστηµα που παρήλθε, χωρίς οποιαδήποτε απάντηση της ∆ΕΗ στο
Συνήγορο του Πολίτη2, ή εξέλιξη που να αφορά τις επίµαχες οφειλές, η κα *** αναγκάστηκε,
µετά από διακοπή ηλεκτροδότησης, να προβεί σε ρύθµιση οφειλών από τους ανεξόφλητους
λογαριασµούς ρεύµατος της οικίας της (2/11/2017), που συνέχιζαν να περιλαµβάνουν και την
εν θέµατι µεταφορά οφειλών.
Ενόψει όλων των ανωτέρω, το έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. 004374/07.11.2017, που
λάβαµε από το Κατάστηµα Περιστερίου, το οποίο περιορίζεται στην ενηµέρωση ότι η ***
υπέγραψε ρύθµιση των οφειλών της, δεν συνιστά απάντηση στα ερωτήµατα και ζητήµατα
που έθεσε η Αρχή. Είναι δε αυτονόητο ότι, από την υπογραφή της τυποποιηµένης φόρµας
ρύθµισης ανεξόφλητων λογαριασµών της ∆ΕΗ, χωρίς δυνατότητα διαχωρισµού ποσών, δεν
τεκµαίρεται αποδοχή αµφισβητούµενων οφειλών που απορρέουν από µεταφορά οφειλών
άλλου υπόχρεου και άλλης χρήσης.
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Ο οποίος απέστειλε και υπενθυµιστική επιστολή (αριθµ. πρωτ. 209509/41722/25.09.2017)

Παρακαλούµε για την απάντησή σας και για την παροχή στοιχείων στην Αρχή, το
συντοµότερο δυνατό, σχετικά µε τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί στο πρώτο έγγραφό της,
καθώς και για τις απόψεις σας.
Εν αναµονή της απάντησής σας, παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.

Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
***

