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ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτές κ.κ.
- Ανδρέα Κατσανιώτη
- Χρίστο Δήμα
- Χρήστο Μπουκώρο
- Βασίλειο Γιόγιακα
- Νικόλαο Νικολόπουλο
- Γιάννη Μανιάτη
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3845/27-2-2018 Ερώτηση
β) Η με αριθμό πρωτ. 4008/2-3-2018 Ερώτηση
γ) Η με αριθμό πρωτ. 4028/2-3-2018 Ερώτηση
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους
Βουλευτές κ.κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, Χρίστο Δήμα, Χρήστο Μπουκώρο και Βασίλειο Γιόγιακα, της (β)
σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο και της (γ) σχετικής
Ερώτησης που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη, σας γνωρίζουμε ότι:
Η πρόσφατη αναθεώρηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) γίνεται στο γενικό
πλαίσιο εξορθολογισμού του τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύματος. Με
τροπολογία που καταθέσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βουλή, «εξομαλύναμε» τον τρόπο
υπολογισμού των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (Υ.Κ.Ω.), ώστε οι καταναλωτές να μην
χρεώνονται πλέον, βάσει της υψηλότερης κλίμακας για το σύνολο της κατανάλωσης τους, όταν
ξεπερνούν το καθορισμένο όριο, αλλά μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Για παράδειγμα,
μέχρι τώρα η κατανάλωση μίας επιπλέον μονάδας, πέραν των 1600 KWh, χρέωνε το σύνολο της
κατανάλωσης βάσει της αμέσως υψηλότερης κλίμακας, ενώ πλέον θα χρεώνεται βάσει της
υψηλότερης, μόνο για την μία επιπλέον μονάδα. Άρα, σημειώνεται μείωση έως και 60% για τις
καταναλώσεις από 0 έως 3400 KWh, που καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία της οικιακής
κατανάλωσης.
Σημειώνεται ακόμη, ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών λόγω των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. θα
μειώνεται παράλληλα με την πορεία ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων με το δίκτυο της ηπειρωτικής
χώρας. Μόλις ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδέει πλέον το Λαύριο με την Σύρο, την Πάρο και το
αμέσως επόμενο διάστημα και με τη Μύκονο. Έτσι η Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η
Σχοινούσα, η Ηρακλειά, η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος ανήκουν πια στα διασυνδεδεμένα νησιά.
Στη συνέχεια, με τη σταδιακή ολοκλήρωση του δεκαετούς πλάνου, του Ανεξάρτητου Διαχειριστή
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα μειωθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη χρέωση, ώστε να καταστεί
σχεδόν μηδενική.
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Στην ίδια κατεύθυνση, αναθεωρήσαμε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.), με ξεκάθαρο
στόχο την στήριξη των πλέον ευάλωτων καταναλωτών. Ειδικότερα για νοικοκυριό που στη σύνθεσή
του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τα ισχύοντα όρια
κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh, καθώς και κατά 600 kWh, για νοικοκυριά που
περιλαμβάνουν άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών
συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο Κ.Ο.Τ. για νοικοκυριό
που
στη
σύνθεσή
του
περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αυξάνονται κατά οκτώ
χιλιάδες (8.000) ευρώ, και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ όταν το νοικοκυριό περιλαμβάνει
άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία
παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Σελίδες απάντησης: 2
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