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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα.   

Θέμα: «Υπερχρεώσεις λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από ιδιωτική εταιρεία.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα Υπέρογκες έλαβαν χώρα κατά πρωτοφανή τρόπο 

χρεώσεις σε λογαριασμούς πολιτών από ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος. Συγκεκριμένα, δύο καταναλωτές διαπίστωσαν υπερχρέωση στα δημοτικά 

τέλη των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδόθηκαν από 

συγκεκριμένη εταιρεία και προσέφυγαν στον Δήμο Αθηναίων στην έκταση του οποίου 

περιέχονται τα ακίνητά τους. Η ιδιωτική εταιρεία είχε χρεώσει με υπέρογκα ποσά τα 

οποία εισπράττονται για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων όπως αναφέρει σε 

δημοσίευσή της η Εφημερίδα των Συντακτών (Εφ.Συν) στην ιστοσελίδα της, την 1η 

Μαρτίου 2022.  

Οι υπηρεσίες του Δήμου διαπίστωσαν όντως υπερβολική χρέωση καθώς όπως 

αναγράφεται στα σχετικά έγγραφα, για δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού η 

εταιρεία χρέωνε 3,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αντί για την ορθή χρέωση του 1,55 

ευρώ/τ.μ.. Μεγαλύτερη ήταν η υπερχρέωση στο δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων, σχεδόν υπερδεκαπλάσια, με συντελεστή 3,45 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 

αντί για 0,33 ευρώ/τ.μ.. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων η οποία κλήθηκε να εγκρίνει τη μηνυτήρια αναφορά 

που κατέθεσε στις 23/2/22 ο Δήμαρχος Αθηναίων στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών 

Αθηνών μέσω του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος. 'Οπως αναφέρεται στη σχετική 

εισήγηση, η μήνυση κατατέθηκε «επειδή δεν γνωρίζουμε την έκταση του φαινομένου 

και ούτε μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσοι και ποιοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος 

έχουν αποσταλεί σε δημότες του Δήμου Αθηναίων με τις εσφαλμένες, ψευδείς ως άνω 

χρεώσεις». 

Το φαινόμενο των υπέρογκων χρεώσεων δημοτικών τελών καταγράφεται για πρώτη 

φορά στην ελληνική πραγματικότητα. Σε ερώτηση της Εφ.Συν. δε, ο πρόεδρος της 

Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, 

παραδέχθηκε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να ελέγχεται τι χρεώνουν οι εταιρείες 

στους δημότες αλλά και τι αποδίδουν στην αυτοδιοίκηση. «Είναι κάτι που πρέπει να 

αλλάξει και εμείς ζητούμε νόμο ώστε αφενός η εκκαθάριση των ποσών να γίνεται ανά 

δίμηνο, αφετέρου να υπάρχει διαλειτουργικότητα ώστε να ελέγχουμε τα ποσά που 

χρεώνονται και αποδίδονται», είπε ο κ. Παπαστεργίου. 
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Υπολογίζεται ότι οι δήμοι της χώρας εισπράττουν περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ 

ετησίως διά των χρεώσεων στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον ουσιαστικό έλεγχο 

στον τρόπο είσπραξης και απόδοσης των προαναφερόμενων χρεώσεων καθώς ο 

λογαριασμός ρεύματος περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας, τις ρυθμιζόμενες 

χρεώσεις, καθώς και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων. Παράλληλα οι καταναλωτές πλέον 

χρειάζεται να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους προς αποφυγή υπερχρεώσεων. 

Προκειμένου όμως να είναι εφικτό αυτό χρειάζεται να γνωρίζουν: 

- Τις χρεώσεις προμήθειας που περιλαμβάνουν το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για 

την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. Υπολογίζονται με βάση την 

ενέργεια που έχει καταναλωθεί και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. 

- Τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που αφορούν σε ΑΔΜΗΕ (Σύστημα Μεταφοράς), χρέωση 

ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυο Διανομής), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), Ειδικό Τέλος Μείωσης 

Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και Λοιπές Χρεώσεις. 

- Τι ποσά χρεώνει ο δήμος - όπου βρίσκεται το ακίνητό τους καθώς η τιμή αυτή 

εξαρτάται από την κάθε περιοχή - για τέλη καθαριότητας, φόρο ηλεκτροδοτούμενων 

και τέλη ακίνητης περιουσίας με βάση τους σωστούς συντελεστές. 

Πρόκειται λοιπόν για μια δύσκολη εξίσωση υπολογισμών στους οποίους καλείται κάθε 

φορά να προβαίνει ο πολίτης ώστε να υπολογίζει αν έχει υποστεί ή όχι υπερχρέωση 

από την εταιρεία πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την 

οποία οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της ενέργειας προκαλούν δυστοκία 

πληρωμών. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

- Πως προτίθεστε να ελέγξετε τις εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να 

μην εμφανίζονται υπερχρεώσεις λογαριασμών τις οποίες καλούνται να υποστούν οι 

πολίτες; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 
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