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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΜΟ 

TOY 2001 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της E.E.: L 298, 

7.11.2008,  

σ. 9. 

«Οδηγία 2008/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008, σχετικά με κοινοτική 

διαδικασία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή». 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

140(Ι)  του 2001. 

 

 

 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαφάνειας 

των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό 

Βιομηχανικό Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και 

Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή 

Νόμο του 2001 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί της Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής 

Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμοι του 2001 

και 2014. 

  

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση σʼ αυτόν του όρου «Στατιστική 

Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως αυτός 

απαντάται σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή με 

τον όρο «Eurostat», στην αντίστοιχη γραμματική 
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παραλλαγή· 

 

(β) με την αντικατάσταση σʼ αυτόν της λέξης 

«κοινοποιούνται», όπως αυτή απαντάται σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή με τη λέξη 

«γνωστοποιούνται», στην αντίστοιχη γραμματική 

παραλλαγή. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«οι επιχειρήσεις οφείλουν να κοινοποιούν» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή), με τη φράση «η επιχείρηση οφείλει να 

γνωστοποιεί»· 

  

  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«οι επιχειρήσεις καταγράφουν» (πρώτη γραμμή), με τη 

φράση «η επιχείρηση καταγράφει»· 

  

  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

  

  «(3) Στην περίπτωση που η επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στον τομέα του φυσικού αερίου και 

της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πέραν της μίας, οι 

πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις στην Στατιστική Υπηρεσία η οποία θα τις 

γνωστοποιεί στη Eurostat.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 5  

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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του βασικού 

νόμου. 

  

  (α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  

  «(1) Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να δημιουργεί, 

ενημερώνει και διατηρεί, για χρονική περίοδο πέντε (5) 

ετών από την καταγραφή τους, κατάλληλα και επαρκή 

αναλυτικά στοιχεία καθώς και μεθόδους υπολογισμού ή 

αξιολόγησης, στα οποία βασίζονται τα στοιχεία που η 

επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στη Eurostat και στην 

αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.»· 

και  

  

  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«Οι επιχειρήσεις οφείλουν να θέτουν» (πρώτη γραμμή), 

με τη φράση «Η επιχείρηση οφείλει να θέτει». 

  

Αντικατάσταση 

του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο νέο Παράρτημα. 

  

Αντικατάσταση 

του Δεύτερου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο νέο Παράρτημα. 
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 «ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρα 2, 4) 

 
ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 

 

Οι τιμές αερίου για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή πρέπει να συλλέγονται και να 
καταρτίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία: 
 
α)  Οι τιμές που πρέπει να αναφέρονται είναι οι τιμές τις οποίες πληρώνουν οι τελικοί 

βιομηχανικοί καταναλωτές που αγοράζουν φυσικό αέριο διανεμόμενο μέσω 
δικτύου σωληνώσεων για ιδία χρήση. 

 
β) Εξετάζονται όλες οι χρήσεις αερίου για βιομηχανικούς σκοπούς ωστόσο,  από το 

σύστημα εξαιρούνται οι καταναλωτές αερίου που το χρησιμοποιούν- 
 

-  για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή 
σταθμούς συμπαραγωγής θερμότητας ηλεκτρισμού, 
 

-  για μη ενεργειακές χρήσεις (π.χ. στη χημική βιομηχανία), 
 

-  σε ποσότητες άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων (4 000 000) Gigajoule (GJ) 
ετησίως. 

 
γ) Οι καταγραφόμενες τιμές βασίζονται σε σύστημα τυπικών επιπέδων κατανάλωσης 

που ορίζεται με κλίμακα ετήσιας κατανάλωσης αερίου. 
 
δ) Οι τιμές συλλέγονται δύο (2) φορές ανά έτος, στην αρχή κάθε εξαμήνου 

(Ιανουάριος και Ιούλιος) και αφορούν τις μέσες τιμές που πλήρωσαν βιομηχανικοί 
τελικοί καταναλωτές για αέριο στο διάστημα του προηγουμένου εξαμήνου. Η 
πρώτη ανακοίνωση των στοιχείων στη Eurostat για τις τιμές θα αφορά την 
κατάσταση όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008. 

 
ε) Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ανά Gigajoule. Η χρησιμοποιούμενη 

μονάδα ενέργειας μετριέται   με βάση την ακαθάριστη θερμογόνο δύναμη (ΑΘΔ). 
 
στ) Στις τιμές πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι καταβλητέες επιβαρύνσεις: 

επιβαρύνσεις δικτύου συν καταναλωθείσα ενέργεια, μείον τυχόν εκπτώσεις ή 
δώρα, συν λοιπές επιβαρύνσεις (μίσθωση του μετρητή, πάγιο τέλος κ.λπ.). Δεν 
περιλαμβάνεται η δαπάνη αρχικής σύνδεσης. 

 
ζ) Οι τιμές πρέπει να καταγράφονται ως εθνικοί μέσοι όροι. 
 
η) Η Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει και εφαρμόζει οικονομικώς συμφέρουσες 

διαδικασίες για τη διασφάλιση αντιπροσωπευτικού συστήματος κατάρτισης 
δεδομένων με βάση τους ακόλουθους κανόνες- 

 

                                            
  Ο βιομηχανικός τελικός καταναλωτής μπορεί να περιλαμβάνει άλλου είδους μη οικιακό 

καταναλωτή. 
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-  οι τιμές θα αντιπροσωπεύουν σταθμισμένους μέσους όρους τιμών, 
χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τα μερίδια της αγοράς των επιχειρήσεων 
προμήθειας αερίου της έρευνας. Θα δίνονται αριθμητικοί μέσοι όροι τιμών 
μόνο όταν δεν μπορούν να υπολογισθούν σταθμισμένα αριθμητικά στοιχεία. 
Και στις δύο περιπτώσεις, η Στατιστική Υπηρεσία θα διασφαλίζει την κάλυψη 
αντιπροσωπευτικού μεριδίου της εθνικής αγοράς από την έρευνα, 
 

-  τα μερίδια της αγοράς πρέπει να βασίζονται στην ποσότητα αερίου που 
αναγράφεται στο τιμολόγιο που εκδίδει η επιχείρηση προμήθειας αερίου στο 
βιομηχανικό τελικό καταναλωτή. Στο μέτρο του δυνατού, τα μερίδια της 
αγοράς θα υπολογίζονται χωριστά για κάθε επίπεδο κατανάλωσης. Η 
Στατιστική Υπηρεσία θα διαχειρίζεται τις χρησιμοποιούμενες πληροφορίες για 
τον υπολογισμό των σταθμισμένων μέσων όρων τιμών, τηρώντας τους 
κανόνες περί εμπιστευτικότητας, 

 
-  για να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τα στοιχεία που 

σχετίζονται με τις τιμές θα ανακοινώνονται μόνο εφόσον, στο οικείο κράτος 
μέλος, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τελικοί καταναλωτές σε καθεμία από τις 
κατηγορίες που εμφαίνονται στο σημείο (ι). 

 
θ) Πρέπει να δίνονται τρία επίπεδα τιμών- 
 

-  τιμές χωρίς φόρους και εισφορές, 
 

-  τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους, 
 

-  τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ. 
 
 
ι) Η έρευνα θα καλύπτει τις τιμές αερίου για τις ακόλουθες κατηγορίες βιομηχανικών 

τελικών καταναλωτών: 
 
  Βιομηχανικός τελικός καταναλωτής         Ετήσια κατανάλωση αερίου (GJ) 
 
 

   Κατώτατη           Ανώτατη 
  Επίπεδο I1                                                                 <          1 000 
 Επίπεδο I2                                                      1 000   <         10 000 
 Επίπεδο I3                                                    10 000   <       100 000 
 Επίπεδο I4                                                  100 000   <     1 000 000 
 Επίπεδο I5                                               1 000 000   <=   4 000 000. 
 

 
 
ια)  Μία φορά ανά διετία, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα 

γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα 
κατάρτισης και ειδικότερα: περιγραφή της έρευνας και της έκτασής της (πλήθος 
επιχειρήσεων προμήθειας που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, 
συγκεντρωτικά εκατοστιαία ποσοστά της αγοράς που αντιπροσωπεύουν κ.λπ.), 
και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογισθούν οι σταθμισμένοι 
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μέσοι όροι τιμών, καθώς και οι συγκεντρωτικοί όγκοι κατανάλωσης που 
αντιπροσωπεύει κάθε επίπεδο.  

 
Η πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα κατάρτισης θα αφορά την κατάσταση 
όπως έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008. 

 
ιβ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα 

γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα κατά μέσον όρο 
χαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν τις αναφερθείσες τιμές για κάθε 
επίπεδο κατανάλωσης. 

 
  Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν- 
 

-  μέσους συντελεστές φορτίου για βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές, που 
αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο κατανάλωσης, οι οποίοι υπολογίζονται με 
βάση τη συνολική προσφορά ενέργειας και τη μέση μέγιστη ζήτηση, 

 
-  περιγραφή των εκπτώσεων που δίνονται για μη αδιάλειπτη παροχή, 

 
-  περιγραφή των πάγιων τελών, της επιβάρυνσης μίσθωσης του μετρητή και 

τυχόν άλλων επιβαρύνσεων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. 
 
ιγ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, πρέπει επίσης να 

γνωστοποιούνται τα ποσά και η μέθοδος υπολογισμού, καθώς και η περιγραφή 
των φόρων που επιβάλλονται στις πωλήσεις αερίου προς βιομηχανικούς τελικούς 
καταναλωτές. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν εισφορά μη 
φορολογικού χαρακτήρα, η οποία καλύπτει έξοδα συστήματος και υποχρεώσεις 
δημόσιας υπηρεσίας. 

 
  Η παρεχόμενη περιγραφή των φόρων θα περιλαμβάνει τρεις σαφώς χωριστές 

ενότητες- 
 

-  φόρους, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και τυχόν 
άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις μη προσδιοριζόμενες στα τιμολόγια που 
εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα 
στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των 
αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς 
φόρους και εισφορές”, 

 
-  φόρους και εισφορές προσδιοριζόμενους στα τιμολόγια που εκδίδονται στους 

βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές και θεωρούνται μη ανακτήσιμοι. Τα 
περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται, επομένως, 
στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: 
“Τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους”, 

 
-  Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι 

προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς 
τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για 
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το επίπεδο τιμής: “Τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, 
εισφορών και ΦΠΑ”. 

 
Οι διάφοροι επιβαλλόμενοι φόροι, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, 
τέλη και φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν σε αδρές γραμμές ως εξής- 

 
-  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 
 
-  τέλη παραχώρησης. Αφορούν συνήθως τις άδειες και τα τέλη για την 

κατάληψη γης και δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας από δίκτυα ή άλλα 
μηχανήματα του δικτύου αερίου, 

 
-  περιβαλλοντικοί φόροι ή εισφορές. Αφορούν συνήθως την προώθηση είτε 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε τη συμπαραγωγή θερμότητας-
ηλεκτρισμού ή αντιπροσωπεύουν την επιβάρυνση για εκπομπές CO2, SO2 ή 
άλλης ουσίας που ευθύνεται για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, 

 
-  άλλου είδους φόροι ή εισφορές συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: 

υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις δημόσιας υπηρεσίας, εισφορές για τη 
χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας κ.λπ., 

 
-  άλλου είδους φόροι ή εισφορές μη συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: 

εθνικοί, τοπικοί ή περιφερειακοί φόροι κατανάλωσης ενέργειας, φόροι 
διανομής αερίου κ.λπ. 

 
        Οι φόροι εισοδήματος, οι φόροι περιουσίας, τα καύσιμα αυτοκινήτων, οι φόροι 

οδικής κυκλοφορίας, οι φόροι για άδειες τηλεπικοινωνιών, ραδιοεπικοινωνίας, 
διαφήμισης, τα τέλη για άδειες, οι φόροι στα απόβλητα κ.λπ. δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη και εξαιρούνται από την παρούσα περιγραφή, επειδή αναμφισβήτητα 
αποτελούν μέρος των δαπανών των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και 
επιβάλλονται επίσης σε άλλους κλάδους ή δραστηριότητες. 

 
ιδ) Στην περίπτωση που όλες οι βιομηχανικές πωλήσεις καλύπτονται από μία και 

μόνη εταιρεία αερίου, η εν λόγω εταιρεία πρέπει να γνωστοποιεί τις σχετικές 
πληροφορίες. Στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται περισσότερες εταιρείες, 
οι πληροφορίες να γνωστοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία.». 
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«ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρα 2, 4) 

 
ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή πρέπει να 
συλλέγονται και καταρτίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία: 
 
α) Οι τιμές που πρέπει να αναφέρονται είναι οι τιμές τις οποίες πληρώνουν οι τελικοί 

βιομηχανικοί καταναλωτές που αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση. 
 
β) Εξετάζονται όλες οι χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς σκοπούς. 
 
γ) Οι καταγραφόμενες τιμές βασίζονται σε σύστημα τυπικών επιπέδων κατανάλωσης 

που ορίζεται με κλίμακα ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού. 
 
δ)  Οι τιμές συλλέγονται δύο φορές κατ’ έτος, στην αρχή κάθε εξαμήνου (Ιανουάριος 

και Ιούλιος) και αφορούν τις μέσες τιμές που πλήρωσαν βιομηχανικοί τελικοί 
καταναλωτές για ηλεκτρική ενέργεια στο διάστημα του προηγουμένου εξαμήνου. Η 
πρώτη ανακοίνωση στη Eurostat των στοιχείων για τις τιμές θα αφορά την 
κατάσταση όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2008. 

 
ε) Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ανά kWh. 
 
στ) Στις τιμές πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι καταβλητέες επιβαρύνσεις: 

επιβαρύνσεις δικτύου συν καταναλωθείσα ενέργεια, μείον τυχόν εκπτώσεις ή 
δώρα, συν λοιπές επιβαρύνσεις (χρέωση δυναμικότητας, εμπορία, μίσθωση του 
μετρητή κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αρχικής σύνδεσης. 

 
ζ) Οι τιμές πρέπει να καταγράφονται ως εθνικοί μέσοι όροι. 
 
η)  Η Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει και εφαρμόζει οικονομικώς συμφέρουσες 

διαδικασίες για τη διασφάλιση αντιπροσωπευτικού συστήματος κατάρτισης 
δεδομένων, με βάση τους ακόλουθους κανόνες- 

 
- οι τιμές θα αντιπροσωπεύουν σταθμισμένους μέσους όρους τιμών, 

χρησιμοποιώντας ως στάθμιση τα μερίδια της αγοράς των επιχειρήσεων 
προμήθειας ηλεκτρισμού της έρευνας. Θα δίνονται αριθμητικοί μέσοι όροι 
τιμών μόνο όταν δεν μπορούν να υπολογισθούν σταθμισμένα αριθμητικά 
στοιχεία. Και στις δύο περιπτώσεις, η Στατιστική Υπηρεσία θα διασφαλίζει 
την κάλυψη αντιπροσωπευτικού μεριδίου της εθνικής αγοράς από την 
έρευνα, 

 
- τα μερίδια της αγοράς πρέπει να βασίζονται στην ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που αναγράφεται στο τιμολόγιο που εκδίδει η επιχείρηση 
προμήθειας ηλεκτρισμού στο βιομηχανικό τελικό καταναλωτή. Στο μέτρο του 

                                            
  Ο βιομηχανικός τελικός καταναλωτής μπορεί να περιλαμβάνει άλλου είδους μη οικιακό 

καταναλωτή. 
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δυνατού, τα μερίδια της αγοράς θα υπολογίζονται χωριστά για κάθε επίπεδο 
κατανάλωσης. Η Στατιστική Υπηρεσία θα διαχειρίζεται τις χρησιμοποιούμενες 
πληροφορίες για τον υπολογισμό των σταθμισμένων μέσων όρων τιμών, 
τηρώντας τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας, 

 
- για να διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τα στοιχεία που 

σχετίζονται με τις τιμές θα ανακοινώνονται μόνο εφόσον, στο οικείο κράτος 
μέλος, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) τελικοί καταναλωτές σε καθεμία από 
τις κατηγορίες που εμφαίνονται στο στοιχείο (ι). 

 
θ) Πρέπει να δίνονται τρία επίπεδα τιμών- 
 

-  τιμές χωρίς φόρους και εισφορές, 
 

-  τιμές χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους, 
 

-  τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών και ΦΠΑ. 
 
ι) Η έρευνα θα καλύπτει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις ακόλουθες κατηγορίες 

βιομηχανικών τελικών καταναλωτών: 
      

Βιομηχανικός τελικός καταναλωτής Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
(MWh) 

 
                                                                               Κατώτατη         Ανώτατη 
 Επίπεδο IA                                                                      <             20 
 Επίπεδο IB                                                               20   <            500 
 Κλίμακα  IC                                                             500   <          2 000 
 Επίπεδο ID                                                          2 000   <         20 000 
 Επίπεδο IE                                                        20 000    <         70 000 
 Επίπεδο IF                                                        70 000    <=     150 000. 
 
ια) Μία φορά ανά διετία, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα 

γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα 
κατάρτισης των στοιχείων και ειδικότερα: περιγραφή της έρευνας και της έκτασής 
της (πλήθος επιχειρήσεων προμήθειας που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, 
συγκεντρωτικά εκατοστιαία ποσοστά της αγοράς που αντιπροσωπεύουν κ.λπ.), 
και των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογισθούν οι σταθμισμένοι 
μέσοι όροι τιμών, καθώς και οι συγκεντρωτικοί όγκοι κατανάλωσης που 
αντιπροσωπεύει έκαστο επίπεδο. Η πρώτη ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα 
κατάρτισης θα αφορά την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 
2008. 

 
ιβ) Μία φορά κατ’ έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα 

γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα κατά μέσον όρο 
χαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν τις αναφερθείσες τιμές για κάθε 
επίπεδο κατανάλωσης. 

 
  Οι πληροφορίες που πρέπει να δίνονται θα περιλαμβάνουν- 
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-  μέσους συντελεστές φορτίου για βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές, που 
αντιστοιχούν σε κάθε   επίπεδο κατανάλωσης, οι οποίοι υπολογίζονται με 
βάση τη συνολική προσφορά ενέργειας και τη μέση μέγιστη ζήτηση, 

 
- πίνακα στον οποίο εμφαίνονται τα όρια τάσης ανά χώρα, 
 
- περιγραφή των πάγιων τελών, της επιβάρυνσης μίσθωσης του μετρητή και 

τυχόν άλλων επιβαρύνσεων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. 
 

ιγ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, πρέπει επίσης να 
γνωστοποιούνται τα ποσά και η μέθοδος υπολογισμού, καθώς και περιγραφή των 
φόρων που επιβάλλονται στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας προς βιομηχανικούς 
τελικούς καταναλωτές. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν εισφορά μη 
φορολογικού χαρακτήρα, η οποία καλύπτει έξοδα συστήματος και υποχρεώσεις 
δημόσιας υπηρεσίας.  

 
 Η παρεχόμενη περιγραφή των φόρων θα περιλαμβάνει τρεις σαφώς χωριστές 

ενότητες- 
 

-  φόρους, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, τέλη και τυχόν 
άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις μη προσδιοριζόμενες στα τιμολόγια που 
εκδίδονται στους βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα 
στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των 
αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς 
φόρους και εισφορές”, 

 
-  φόρους και εισφορές προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που εκδίδονται στους 

βιομηχανικούς τελικούς καταναλωτές και θεωρούνται μη ανακτήσιμοι. Τα 
περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 
των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για το επίπεδο τιμής: “Τιμές χωρίς 
ΦΠΑ και λοιπούς ανακτήσιμους φόρους”, 

 
-  Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι 

προσδιοριζόμενοι στα τιμολόγια που εκδίδονται στους βιομηχανικούς 
τελικούς καταναλωτές. Τα περιγραφόμενα στο παρόν σημείο στοιχεία θα 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αναφερόμενων αριθμητικών στοιχείων για 
το επίπεδο τιμής: “Τιμές συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, 
εισφορών και ΦΠΑ”. 

 
 Οι διάφοροι επιβαλλόμενοι φόροι, εισφορές, εισφορές μη φορολογικού χαρακτήρα, 

τέλη και φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν σε αδρές γραμμές ως εξής- 
 

-  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 
 
-  τέλη παραχώρησης. Αφορούν συνήθως τις άδειες και τα τέλη για την 

κατάληψη γης και δημόσιας ή  ιδιωτικής περιουσίας από δίκτυα ή άλλα 
μηχανήματα του ηλεκτρικού δικτύου, 

 
-  περιβαλλοντικοί φόροι ή εισφορές. Αφορούν συνήθως την προώθηση είτε 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε τη συμπαραγωγή θερμότητας-
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ηλεκτρισμού ή αντιπροσωπεύουν την επιβάρυνση για εκπομπές CO2, SO2 ή 
άλλης ουσίας που ευθύνεται για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, 

 
-  φόροι πυρηνικών ή άλλων επιθεωρήσεων: επιβαρύνσεις παροπλισμού 

πυρηνικών εγκαταστάσεων, επιθεώρηση και τέλη για πυρηνικές 
εγκαταστάσεις κ.λπ., 

 
-  άλλου είδους φόροι ή εισφορές συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: 

υποχρεώσεις/επιβαρύνσεις δημόσιας υπηρεσίας, εισφορές για τη 
χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας κ.λπ., 

 
-  άλλου είδους φόροι ή εισφορές μη συνδεόμενες με τον ενεργειακό τομέα: 

εθνικοί, τοπικοί ή περιφερειακοί φόροι κατανάλωσης ενέργειας, φόροι 
διανομής ηλεκτρισμού κ.λπ. 

 
 Οι φόροι εισοδήματος, οι φόροι περιουσίας, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

πετρελαιοειδών και καυσίμων για σκοπούς πλην της ηλεκτροπαραγωγής, τα 
καύσιμα αυτοκινήτων, οι φόροι οδικής κυκλοφορίας, οι φόροι για άδειες 
τηλεπικοινωνιών, ραδιοεπικοινωνίας, διαφήμισης, τα τέλη για άδειες, οι φόροι στα 
απόβλητα κ.λπ. δεν θα λαμβάνονται υπόψη και εξαιρούνται από την παρούσα 
περιγραφή επειδή αναμφισβήτητα αποτελούν μέρος των δαπανών των 
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και επιβάλλονται επίσης σε άλλους κλάδους ή 
δραστηριότητες. 

 
ιδ) Μία φορά ανά έτος, μαζί με την αναφορά τιμών του Ιανουαρίου, στη Eurostat θα 

γνωστοποιείται ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα κύρια συστατικά 
στοιχεία τους. Η ανάλυση αυτή των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα κύρια 
συστατικά τους στοιχεία θα βασίζεται στην ακόλουθη μεθοδολογία: 

 
 Ως πλήρης τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ανά επίπεδο κατανάλωσης μπορεί να 

θεωρηθεί το συνολικό άθροισμα των τιμών “Δίκτυο”, των τιμών “Ενέργεια και 
Προμήθεια” (δηλαδή από την ηλεκτροπαραγωγή στην εμπορία, με εξαίρεση τα 
δίκτυα) και των πάσης φύσεως φόρων και εισφορών- 

 
- η τιμή “Δίκτυο” είναι ο λόγος μεταξύ των εσόδων που σχετίζονται με τα 

τιμολόγια μεταφοράς και διανομής και (στο μέτρο του δυνατού) της 
αντίστοιχης ποσότητας kWh ανά επίπεδο κατανάλωσης. Αν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες οι χωριστές ποσότητες kWh, θα πρέπει να δίνονται εκτιμήσεις, 

 
- η τιμή “Ενέργεια και Προμήθεια” είναι η συνολική τιμή μείον την τιμή “Δίκτυο” 

και μείον τους πάσης φύσεως  φόρους και εισφορές, 
 

- φόροι και εισφορές. Για το συστατικό αυτό στοιχείο θα δίνεται επιπρόσθετη 
ανάλυση- 

 
- φόροι και εισφορές στις τιμές “Δίκτυο”, 
 
- φόροι και εισφορές στις τιμές “Ενέργεια και Προμήθεια”, 
 
- ΦΠΑ και λοιποί ανακτήσιμοι φόροι. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προσδιορίζονται χωριστά οι συμπληρωματικές υπηρεσίες, τότε 
μπορούν να κατανεμηθούν σε ένα από τα δύο κύρια συστατικά στοιχεία ως εξής- 

 
- η τιμή “Δίκτυο” θα περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες: τιμολόγια μεταφοράς και 

διανομής, απώλειες μεταφοράς και διανομής, δαπάνες δικτύου, υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης πελατών, δαπάνες εξυπηρέτησης συστήματος και μίσθωση 
του μετρητή, 
 

- η τιμή “Ενέργεια και Προμήθεια” θα περιλαμβάνει τις εξής δαπάνες: 
ηλεκτροπαραγωγή, συγκέντρωση, ενέργεια εξισορρόπησης, κόστος 
παρεχόμενης ενέργειας, υπηρεσίες στους πελάτες, διαχείριση εξυπηρέτησης 
πελατών, μέτρηση και λοιπές δαπάνες παροχής, 

 
- λοιπές ειδικές δαπάνες. Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει δαπάνες που δεν 

αντιστοιχούν ούτε σε δαπάνες δικτύου ούτε σε δαπάνες ενέργειας και 
προμήθειας ή φόρους. Αν υπάρχει αυτό το είδος δαπανών, αναγράφονται 
χωριστά στην αναφορά. 

 
ιε)  Στην περίπτωση που όλες οι βιομηχανικές πωλήσεις καλύπτονται από μία και 

μόνη εταιρεία προμήθειας ηλεκτρισμού, η εν λόγω εταιρεία πρέπει να γνωστοποιεί 
τις σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται περισσότερες 
εταιρείες, οι πληροφορίες γνωστοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία.». 

 


