Το Επιμελητήριο Ηλείας αναλύει, προς διευκόλυνση των μελών του, τις χρεώσεις των
λογαριασμών ρεύματος
Οι ανατιμήσεις των τελευταίων μηνών έχουν δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στις
επιχειρήσεις, το κόστος λειτουργίας των οποίων έχει εκτοξευθεί λόγω των αυξημένων τιμών
σε ενέργεια και της Ρήτρας Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας, η οποία συνδέει τη
χρέωση της κιλοβατώρας με την τιμή του ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά και αποτελεί
έναν από τους κυριότερους λόγους για την «εκτίναξη» των λογαριασμών ρεύματος.
Πρόκειται, επί της ουσίας, για ένα μηχανισμό αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας και
αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Συχνά δεν
αναφέρεται ως ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά παραπέμπει σε κάποιο άρθρο της σύμβασης που
υπέγραψε με τον πάροχο ο καταναλωτής, ο τρόπος εφαρμογής της ωστόσο αποτυπώνεται στο
εκάστοτε τιμολόγιο προμήθειας.
Το Επιμελητήριο Ηλείας με γνώμονα την καλύτερη πληροφόρηση των μελών του,
αποκωδικοποιεί τις χρεώσεις ενός επαγγελματικού τιμολογίου, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία
από τη ΡΑΕ και τη ΔΕΔΥΕ.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Είναι οι βασικές χρώσεις όπου ο καταναλωτής βρίσκει στον λογαριασμό του. Αναλυτικότερα:

➢ Χρέωση Προμήθειας Ρεύματος
Η βασική χρέωση που διαφοροποιείται από πάροχο σε πάροχο ανάλογα με το
συμβόλαιο που υπογράφει ο καταναλωτής. Η χρέωση είναι ανάλογη της κατανάλωσης
ρεύματος και τυχόν παγίου που συνοδεύει το τιμολόγιο.
➢ Μίγμα Καυσίμου

Το Μίγμα Καυσίμου περιλαμβάνει τα ποσοστά των καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν
για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ,την οποία κατανάλωσαν οι πελάτες όλης
της χώρας (ηπειρωτική χώρα και νησιά) κατά το τελευταίο 12μηνο.
2. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν όλους τους καταναλωτές, εφόσον κάνουν χρήση του
Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος και είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως
του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Αναλυτικότερα:
➢ ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του
Δικτύου Μεταφοράς, το οποίο μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση,
μέσω των πυλώνων, από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών
περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής, υπό Μέση και Χαμηλή
Τάση, να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας.
➢ ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα του ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία,
συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
➢ ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. )

Αφορά χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), που εισπράττονται από τους
Προμηθευτές, ώστε να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια:

•
•

στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών στις ίδιες τιμές με αυτές των
κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής
ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο
σε πολύτεκνες οικογένειες και σε ευάλωτους καταναλωτές που εντάσσονται στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (μακροχρόνια ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες,
κ.λπ.), σε τιμές σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια.

➢ Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Χρέωση έναντι όλων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη συνεισφορά
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΥΘΥΑ).
➢ Λοιπές Χρεώσεις

Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
(Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ κ.λπ.).
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
➢ Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

Κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και να τον αποδίδει στο Ελληνικό δημόσιο. Ο ΕΦΚ
χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της πραγματικής
κατανάλωσης και υπόκειται σε Φ.Π.Α.
➢ Ειδικό Τέλος 5‰ Ν. 2093/92 (ΔΕΤΕ)

Κάθε Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος
Το Ειδικό Τέλος 5‰ του Ν. 2093/92 υπό τον τίτλο «Δικαιώματα Εκτελέσεως
Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ)».
4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Είναι οι υποχρεωτικές χρεώσεις που βρίσκει ο καταναλωτής στον λογαριασμό του υπέρ
τρίτων. Αναλυτικότερα:
➢ Δημοτικά Τέλη – Δημοτικό Φόρος — Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Εισπράττονται με υποχρέωση νόμου υπέρ τρίτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος από
τους προμηθευτές
➢ Εργασίες ΔΕΔΔΗΕ

Περιλαμβάνουν απαραίτητες τεχνικές εργασίες που εκτελούνται από το Διαχειριστή
Δικτύου για λογαριασμό των καταναλωτών, όπως αντικατάσταση ασφαλειών, σφραγίδων,
κλπ. Υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
➢ Τέλος υπέρ ΕΡΤ.

Πρακτικά το ύψος του συγκεκριμένου τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως για
κάθε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (36€ ετησίως) και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό
των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός
αναφέρεται.

