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Θέµα:

∆ιαγραφή προσαυξήσεων οφειλών προερχόµενων από την κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύµατος καταναλωτών που ανήκουν σε ευπαθείς / ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιµε κύριε ∆ιευθύνοντα Σύµβουλε,
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει προσφάτως αποδέκτης πολυάριθµων αναφορών (και
εκκλήσεων βοήθειας, εγγράφων και προφορικών) πολιτών που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα και ζητάνε τη συνδροµή της Αρχής προκειµένου να εξευρεθεί τρόπος να ανταποκριθούν
στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις απέναντι στη ∆ΕΗ. Οι εν λόγω πολίτες ανήκουν κατά κύριο λόγο
σε ευπαθείς / ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, λόγω δε των δυσµενών οικονοµικών συγκυριών που
αντιµετωπίζει η χώρα έχουν περιέλθει σε αποδεδειγµένα δεινή οικονοµική κατάσταση, µε αποτέλεσµα
να αδυνατούν όχι µόνο να προβούν στην αποπληρωµή των οφειλών τους (που προέρχονται από την
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος) προς την Επιχείρηση, αλλά και να εξασφαλίσουν ένα στοιχειωδώς
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η -ενίοτε πρόσκαιρηαδυναµία τους να εξοφλήσουν τους εκκρεµείς λογαριασµούς τους ή τις δόσεις διακανονισµού στον
οποίο έχουν ήδη προβεί, συνεπάγεται την επιβάρυνση των οφειλών τους µε προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής που καταλήγει σε περαιτέρω διόγκωση των αρχικών οφειλών, οι οποίες κατ’
αυτόν τον τρόπο καθίστανται πλέον µη εξοφλήσιµες / διαχειρίσιµες, ενίοτε δε και µη εισπράξιµες,
προς ζηµία –τελικώς- της ίδιας της Επιχείρησης.
Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας ευπαθών οµάδων καταναλωτών,
προχώρησε το 2010 µε απόφαση του Υπουργείου σας και σε συνεργασία µε την ∆ΕΗ στην θέσπιση
του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου. Αυτό παρασχέθηκε, υπό προϋποθέσεις και µε βάση την
οικονοµική τους κατάσταση, στις εξής κατηγορίες καταναλωτών: α) άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, β)
τρίτεκνους, γ) άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, δ) µακροχρόνια άνεργους. Ας σηµειωθεί ότι οι
Πολύτεκνοι τύγχαναν ήδη ειδικού τιµολογίου.
Εν συνεχεία, το 2011 δια της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4001/2011 (περί προστασίας
ευάλωτων πελατών) εντάχθηκαν, υπό προϋποθέσεις, στους ευάλωτους πελάτες οι εξής κατηγορίες
καταναλωτών: α) οι οικονοµικά ασθενείς οικιακοί πελάτες, β) οι πελάτες που εξαρτώνται οι ίδιοι ή οι
οικείοι τους από συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας, γ) πελάτες που έχουν συµπληρώσει το 70ο
έτος της ηλικίας τους, δ) πελάτες µε σοβαρά προβλήµατα υγείας (ψυχικά, νοητικά, κινησιακά κλπ), ε)
πελάτες που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές. Η παρ. 2 του άρθρου 52 προέβλεψε τη
δυνατότητα λήψης πρόσθετων µέτρων για την προστασία των πελατών που εντάσσονται στις
προαναφερθείσες κατηγορίες, όπως παροχή µειωµένων τιµολογίων ή έκπτωσης, απαγόρευση
διακοπής της σύνδεσης ηλεκτροδότησης κλπ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η Επιχείρηση, στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού της
ρόλου, της κοινωνικής αλληλεγγύης που οφείλει να επιδεικνύει προς τις ευάλωτες / ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες, του χαρακτήρα του ηλεκτρικού ρεύµατος ως απολύτως αναγκαίου κοινωνικού
αγαθού και σύµφωνα µε το πνεύµα επιείκειας που οφείλει να διέπει κάθε έκφανση της δράσης της
∆ιοίκησης, σε συνδυασµό µε την πρωτοφανή οικονοµική κρίση που διέρχεται η χώρα και οι πολίτες,
θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω µέτρων ενίσχυσης και στήριξης των πολιτών
που περιλαµβάνονται στις οµάδες αυτές.
Ειδικότερα, κατά την άποψη της Αρχής, στις περιπτώσεις που υφίσταται πραγµατική και
αποδεδειγµένη οικονοµική αδυναµία σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίζονται από τους
καταναλωτές, τα µέτρα αυτά θα µπορούσαν να είναι προς τις εξής κατευθύνσεις:
Α) Τη διαγραφή (του συνόλου ή µέρους) των επιβληθεισών στις αρχικές οφειλές προσαυξήσεων,
σε αυτές δηλαδή που αντιστοιχούν στο πραγµατικά καταναλωθέν ρεύµα. Μια µείωση αυτής της
µορφής των οφειλών θα καθιστούσε πιο προσιτή στους πολίτες τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών
τους σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα, και πιο ρεαλιστική για την Επιχείρηση η οποία θα
εισέπραττε τµήµα (τουλάχιστον) των προς αυτήν οφειλών, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει σε µέτρα
αναγκαστικής εκτέλεσης, εξοικονοµώντας πόρους και διασφαλίζοντας έτσι τα ίδια της τα
συµφέροντα, καθώς πολλές από τις οφειλές αυτές θα καταστούν µελλοντικά στην πραγµατικότητα µη
εισπράξιµες.
Β) Την εφεξής ή για συγκεκριµένο / προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα αναστολή επιβολής
προσαυξήσεων στις εν λόγω οµάδες καταναλωτών (δίκην περιόδου χάριτος).
Γ) Τη δηµιουργία Επιτροπής εξέτασης αιτηµάτων καταναλωτών για παροχή διευκολύνσεων.
Η Αρχή είχε προτείνει ήδη από τον ∆εκέµβριο του 2009 στη ∆/νση Πωλήσεων της ∆ΕΗ, τη σύσταση
Επιτροπής ως εξής::
«Επειδή ανακύπτουν σε καθηµερινή βάση ζητήµατα µεταξύ καταναλωτών και ∆ΕΗ τα οποία δεν
είναι δυνατό να προβλεφθούν και ρυθµιστούν στο σύνολό τους εκ των προτέρων, ο Συνήγορος του
Πολίτη θεωρεί ότι θα ήταν προς το συµφέρον και της ίδιας της Επιχείρησης η σύσταση Επιτροπής η
οποία θα είχε ως έργο την εξέταση αιτηµάτων καταναλωτών για παροχή διευκολύνσεων όσον αφορά την
εξόφληση ή / και διαγραφή µέρους των οφειλών τους (κεφάλαιο και προσαυξήσεις). Η λειτουργία της
Επιτροπής αυτής θα µπορούσε να συνδυαστεί µε την µέριµνα για την αντιµετώπιση των οικονοµικά και
κοινωνικά ιδιαίτερων περιπτώσεων της προηγούµενης παραγράφου και να ενσωµατωθεί στον ΧΥΚ της
∆ΕΗ. Παραδείγµατα λειτουργίας αντίστοιχων Επιτροπών[Επίλυσης ∆ιαφορών]υφίστανται τόσο στο
δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα (βλ. Υπ.Οικονοµικών, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ).»
Η Επιτροπή αυτή θα έχει τη δυνατότητα διαχειριστικής ευελιξίας, στο πλαίσιο πάντα των
κανονισµών της ∆ΕΗ, σε συνάρτηση µε τις κλιµακούµενες και αντικειµενικές αδυναµίες εξόφλησης
των καταναλωτών.
Αξιότιµοι κύριοι,
Με δεδοµένη την παρούσα οικονοµική συγκυρία η οποία επιβαρύνει καθηµερινά την οικονοµική
κατάσταση των νοικοκυριών, η ανάγκη αντιµετώπισης των στοιχειωδών αναγκών των ευπαθών
κατηγοριών πολιτών επιτάσσει την εξέταση και λήψη περαιτέρω µέτρων προς την κατεύθυνση που
προαναφέραµε, τα οποία είναι και δίκαια για τους συγκεκριµένους πολίτες αλλά και ρεαλιστικά για
την Επιχείρηση.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τον πολύτιµο χρόνο σας και παραµένουµε στη διάθεσή
σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.
Με εκτίµηση,

Καλλιόπη Σπανού

