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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 Αγαθό κοινής ωφέλειας απολύτως ζωτικής 
σημασίας, ως προϋπόθεση διασφάλισης 
αξιοπρεπούς διαβίωσης

 Βασικός συντελεστής για την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών, ως παράμετρος της 
οικονομικής ανάπτυξης και της προόδου

 Πηγή περιβαλλοντικών κινδύνων και μόλυνσης, 
ως παράμετρος διαμόρφωσης περιβαλλοντικής 
πολιτικής



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. “ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”
 

 Ενέργεια: Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας 

 Κοινωνικό αγαθό

 Καθολική υπηρεσία

 Προσβάσιμη & προσιτή 

 Ανταγωνιστική

 Ποιοτική & αδιάλειπτη 

 Καθαρή/πράσινη
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ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:
 

 Απλοί 

 Κατανοητοί

 Φιλικοί

  Περιεκτικοί 

 Διαφανείς

 Χωρίς άσχετες χρεώσεις 

 Διακριτός διαχωρισμός σε χαμηλού & υψηλού κινδύνου

 Τυποποίηση του τιμολογίου για όλους τους προμηθευτές



ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
  Υπέρογκοι λογαριασμοί (αδιαφανείς χρεώσεις λόγω της ρήτρας 

αναπροσαρμογής...)

 Μη τήρηση της νομοθεσίας (Μονομερείς τροποποιήσεις από 
σταθερά σε κυμαινόμενα τιμολόγια...)

 Παραπλανητικές και αθέμιτες πρακτικές (Αδιαφάνεια στη 
διαμόρφωση και μετακύλιση των τιμών/αυξήσεων...)

 Πλημμελείς Υπηρεσίες από προμηθευτές και ΔΕΔΔΗΕ 
(Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Μη έκδοση 
εκκαθαριστικών λογαριασμών σε τακτική βάση. Λανθασμένη 
καταμέτρηση και καθυστέρηση στη διάγνωση και αποκατάσταση 
βλαβών…)



ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:
 

 Σταθερά τιμολόγια με ιδιαίτερα υψηλή χρέωση παγίου και τιμή 
κιλοβατώρας

 Διαδικτυακές έρευνες και συμπεράσματα:

-“Έρευνα για την ηλεκτρική ενέργεια και τους λογαριασμούς”, 
2018
-“Επιπτώσεις της πανδημίας στην ενέργεια” 2020 
-“Καθαροί λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος” 2021
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 

1. Πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής

2. Κατάργηση των ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για τα μη 
διασυνδεδεμένα νησιά, τους πολύτεκνους και το κοινωνικό 
τιμολόγιο)

3. Απόσχιση των χρεώσεων, οι οποίες δεν σχετίζονται με την 
κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας (Δημοτικά Τέλη/φόροι, 
ΕΡΤ)

4. Αναστολή του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών 
Αέριων Ρύπων  για τις ΑΠΕ -Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ), όσο 
διαρκεί η κρίση και δραστική μείωσή του στη συνέχεια για τα 
νοικοκυριά (χαμηλή τάση). 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
     

    5. Επιβολή της διαφάνειας στις αναπροσαρμογές των τιμολογίων

    6. Ουσιαστική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και διεύρυνση     
      των κριτηρίων ένταξης

    7. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων στους λογαριασμούς           
      ενέργειας

    8.  Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών

    9. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών (ιδίως            
     των ευάλωτων)

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

10. Κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας, 
όπως η εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας 

11. Ενθάρρυνση των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων, 
πρωτίστως με οικονομικά κίνητρα για την παραγωγή και προώθηση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο 
(αυτοπαραγωγή) και την ανάπτυξη του επιχειρείν (ενεργειακές 
κοινότητες)

12. Aνάπτυξη των «έξυπνων» δικτύων διανομής ηλεκτρισμού και 
εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών




Στουρνάρη 17, Αθήνα
Τηλ: +30 2103304444

Email: info@ekpizo.gr
www.ekpizo.gr 
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