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Μ

ε μια γενναία δέσμη τεσσάρων παρεμβάσεων κόστους 3,2 δισ. ευρώ έως το
τέλος του έτους, που στοχεύει να απορροφήσει το 70% έως 80% των αυξήσεων για τα
νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες, η
κυβέρνηση παρεμβαίνει δυναμικά στο μέτωπο
της ενεργειακής ακρίβειας. Με τα νέα μέτρα,
σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, θα απορροφηθεί για περίπου 500.000 ευάλωτα νοικοκυριά το 100% της αύξησης, για όλα τα οικιακά τιμολόγια έως και το 85%, για 1,25 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 82%, ενώ για τους αγρότες και τα αγροτικά τιμολόγια το 90%-95% .Τα
μέτρα έχουν ορίζοντα τους επόμενους 12 μήνες και περιλαμβάνουν την επιστροφή από τον
Ιούνιο του 60% των πρόσθετων επιβαρύνσεων
στους λογαριασμούς ρεύματος για το διάστημα από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάιο και για
ποσό μέχρι 600 ευρώ.
Ειδικότερα:
Τον Ιούνιο θα ανοίξει η πλατφόρμα για την
αναδρομική αποζημίωση των οικιακών καταναλωτών για τις πρόσθετες χρεώσεις ρεύματος για το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο
του 2021 έως και τον Μάιο του 2022. Το ποσοστό επιδότησης αφορά νοικοκυριά με δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ, ήτοι
το 95% των νοικοκυριών. Εκτιμάται ότι περίπου
1,3 εκατ. καταναλωτές (το 30%) είναι αυτοί που
θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά, καθώς είχαν κατανάλωση πάνω από 300 κιλοβατώρες, η οποία
δεν έχει επιδοτηθεί από το κράτος. Θα αφορά
συνολική αύξηση λογαριασμών ρεύματος από
30 ευρώ και άνω, ενώ η ελάχιστη αποζημίωση
θα είναι από 18 ευρώ και η μέγιστη 600 ευρώ.
Ο καταναλωτής δεν θα χρειάζεται να εισαγάγει τις χρεώσεις, καθώς αυτό θα γίνεται απευθείας από τις εταιρείες-παρόχους ενέργειας.
Θα εισέρχεται με τους κωδικούς του Τaxis στην
πλατφόρμα όπου θα εμφανίζεται η πρώτη κατοικία σύμφωνα με το Ε1, το ρολόι και το ποσοστό χρήσης. Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται ανά μήνα, σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Ποσό επιστροφής = (Ποσό ρήτρας αναπροσαρμογής λογαριασμού που εκδόθηκε εντός του μηνός - Ποσό έκπτωσης από το
κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής - Ποσό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας
αναπροσαρμογής) * Ποσοστό συνιδιοκτησίας
ή χρήσης * 60%.
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Τον Ιούνιο
η επιστροφή

Τα μέτρα έχουν ορίζοντα τους επόμενους 12 μήνες και περιλαμβάνουν
την επιστροφή από τον Ιούνιο του 60% των πρόσθετων επιβαρύνσεων
στους λογαριασμούς ρεύματος για το διάστημα από τον Δεκέμβριο έως
και τον Μάιο και για ποσό μέχρι 600 ευρώ

Oλα τα μέτρα
στήριξης για
την ενέργεια
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Νοικοκυριά και
επιχειρήσεις
θα πληρώσουν
χαμηλότερους
λογαριασμούς
ρεύματος μετά
τις τέσσερις
παρεμβάσεις
που ανακοίνωσε
η κυβέρνηση

η άποψη
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟy*
*Διευθύνοντος
συμβούλου
της MRB Hellas

Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα συνεχιστούν οι
επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στα οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια, ενώ θα υπάρξει οριζόντια έκπτωση στα αυξημένα τιμολόγια
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για όλες τις καταναλώσεις κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας.
Ειδικότερα, για τον Μάιο:
f Στις κύριες κατοικίες, για τις πρώτες 300 kWh
απορροφάται το 86% της αύξησης στο κόστος
ηλεκτρισμού, καθώς η μέση ενίσχυση θα ανέλθει σε 56,6 ευρώ ανά μήνα.
f Για τις πρώτες 150 kWh η επιδότηση διαμορφώνεται σε 205 ευρώ/MWh.
f Για μηνιαία κατανάλωση, από 151 έως 300
kWh, σε 160 ευρώ/MWh.
fΓια το σύνολο της κατανάλωσης πάνω από 300
kWh τον μήνα, το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 100 ευρώ/MWh.
fΓια όλες τις μη κύριες κατοικίες, επιδοτείται η
συνολική κατανάλωση με 100 ευρώ/MWh προκειμένου να απορροφηθεί το 50% της αύξησης.
fΓια τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, η επιδότηση θα ανέλθει σε 215 ευρώ/
MWh για το σύνολο της κατανάλωσης, με στόχο την απορρόφηση του 100% των αυξήσεων.
Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τους οικιακούς καταναλωτές τον Μάιο θα διαμορφωθεί σε 200 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση του Ιουνίου θα ανακοινωθεί στο τέλος Μαΐου.
Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης διαμορφώνεται σε
120 ευρώ/MWh τον Μάιο για το σύνολο της κατανάλωσης. Επιπλέον, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος έως 35 kVA και
όλα τα αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής, θα ενισχυθούν με πρόσθετη επιδότηση 50
ευρώ/MWh για το σύνολο της κατανάλωσης.
Αρα, η συνολική μοναδιαία επιδότηση ανέρχεται σε 170 ευρώ για τον Μάιο. Αφορά 1,25
εκατ. επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων,
όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιεία, και υπολογίζεται στα 35 εκατ. ευρώ για τον
Απρίλιο. Οσον αφορά το φυσικό αέριο, η κρατική επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh τον Μάιο για όλα τα νοικοκυριά και
για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να προσφέρει έκπτωση για την ίδια περίοδο ύψους 20
ευρώ ανά θερμική MWh.
Από την 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η
μεγάλη παρέμβαση, με την εφαρμογή ενός
νέου μηχανισμού αποζημίωσης των μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής βάσει του πραγματικού κόστους λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να αποσυνδέονται από τη χονδρική τιμή ενέργειας, που
μέχρι σήμερα επηρεάζεται από τη διεθνή τιμή
φυσικού αερίου. Συγχρόνως, θα προσαρμόζεται -σε μηνιαία βάση- το ποσοστό επιδότησης
στη λιανική αγορά, ενισχύοντας τον παρόντα μηχανισμό εκπτώσεων στα τιμολόγια, ώστε οι τιμές να παραμένουν μεσοσταθμικά σταθερές σε
συγκεκριμένα επίπεδα, σημαντικά χαμηλότερες
από αυτές που παρατηρήθηκαν τους προηγούμενους μήνες και ελαφρώς υψηλότερες από αυτές που ίσχυαν πριν από την κρίση. Με υπουργική απόφαση, θα ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής για όλο το διάστημα της λειτουργίας
του νέου μηχανισμού, όπως ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.
Συνεχίζεται η επιδότηση στην αντλία της τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και για
τον Ιούνιο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή για
τον καταναλωτή να συνεχίσει να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το λίτρο, όπως γίνεται και τον
τρέχοντα μήνα.
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«Μεσαία τάξη», οι δύο μαγικές λέξεις
Τις τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκαν πολλές αναμονές και προσδοκίες για τα μέτρα που θα
ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Τα μέτρα ανακοινώθηκαν και κάλυψαν όσο μπορούσαν περισσότερο ό,τι είχε συζητηθεί από τα
ΜΜΕ και την αντιπολίτευση. Υπήρχε το στοιχείο
της «αναδρομικότητας», του «μέλλοντος», της «τιμωρίας» για τους παρόχους ενέργειας και τη ρήτρα, του «προσεκτικά εφικτού» για να μην πάθει
ζημιά η οικονομία της χώρας, ώστε να διατηρηθεί για τον πρωθυπουργό το «εγώ δεν είμαι υπερφίαλος και ψεύτης», και τέλος υπήρχε η «κατακεραύνωση» της Ε.Ε., η οποία υποφέρει από έλλειψη ηγεσίας.
Ωστόσο, υπήρχαν δύο «δεικτικά» συστατικά ρητορικής στην ανακοίνωση των μέτρων: α) Στηρίζουμε

2

τη μεσαία τάξη, όχι μόνο τους αδύναμους και β) Το
«εγώ» σκέφτηκα, σχεδίασα και αποφάσισα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και τα δύο ρητορικά συστατικά ήταν πολύ προσεκτικά επιλεγμένα. Η μεσαία τάξη «ανεβοκατεβάζει» κυβερνήσεις, όπως απεδείχθη και το 2019, και
αφετέρου όλοι οι Ελληνες, όταν ερωτούνται να αυτοπροσδιορισθούν ως προς την κοινωνικο-οικονομική τάξη που αισθάνονται οι ίδιοι ότι ανήκουν, δηλώνουν πλειοψηφικά κατά πάνω από 60%-65% ότι
είναι μεσαία τάξη. Το «εγώ» ήταν επίσης προσεκτικά επιλεγμένο, καθώς οι Ελληνες αποφασίζουν
«προσωποκεντρικά». Σπάνια ακούς «η κυβέρνηση ή η Ν.Δ. έκανε ή δεν έκανε…», όλος ο διάλογος
στηρίζεται στο «ο Μητσοτάκης έκανε ή δεν έκανε…». Η προεκλογική περίοδος άνοιξε και «φωτίζεται» από την ακρίβεια.
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