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ΤΟ ΘΕΜΑ

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

Τον Ιούνιο 
η επιστροφή

Μ
ε μια γενναία δέσμη τεσσάρων παρεμ-
βάσεων κόστους 3,2 δισ. ευρώ έως το 
τέλος του έτους, που στοχεύει να απορ-

ροφήσει 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 απορ-
ροφηθεί για περίπου 500.000 ευάλωτα νοικοκυ-
ριά το 100% της αύξησης, για όλα τα οικιακά τι-
μολόγια έως και το 85%, για 1,25 εκατ. μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις το 82%, ενώ για τους αγρό-
τες και τα αγροτικά τιμολόγια το 90%-95% .Τα 
μέτρα έχουν ορίζοντα τους επόμενους 12 μή-
νες και περιλαμβάνουν την επιστροφή από τον 
Ιούνιο του 60% των πρόσθετων επιβαρύνσεων 
στους λογαριασμούς ρεύματος για το διάστη-
μα από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάιο και για 
ποσό μέχρι 600 ευρώ. 

Ειδικότερα:

1Τον Ιούνιο θα ανοίξει η πλατφόρμα για την 
αναδρομική αποζημίωση των οικιακών κα-

ταναλωτών για τις πρόσθετες χρεώσεις ρεύμα-
τος για το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο 
του 2021 έως και τον Μάιο του 2022. Το ποσο-
στό 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 κα-
τανάλωση 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 εισαγά-
γει τις χρεώσεις, καθώς αυτό θα γίνεται απευ-
θείας από τις εταιρείες-παρόχους ενέργειας. 
Θα εισέρχεται με τους κωδικούς του Τaxis στην 
πλατφόρμα όπου θα εμφανίζεται η πρώτη κα-
τοικία σύμφωνα με το Ε1, το ρολόι και το ποσο-
στό χρήσης. Το ποσό επιστροφής υπολογίζε-
ται ανά μήνα, σύμφωνα με τον ακόλουθο μα-
θηματικό τύπο: Ποσό επιστροφής = (Ποσό ρή-
τρας αναπροσαρμογής λογαριασμού που εκδό-
θηκε εντός του μηνός - Ποσό έκπτωσης από το 
κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής - Πο-
σό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας 
αναπροσαρμογής) * Ποσοστό συνιδιοκτησίας 
ή χρήσης * 60%.

2Τον Μάιο και τον Ιούνιο θα συνεχιστούν οι 
επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρι-

κού ρεύματος και φυσικού αερίου στα οικια-
κά και επαγγελματικά τιμολόγια, ενώ θα υπάρ-
ξει οριζόντια έκπτωση στα αυξημένα τιμολόγια 
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για όλες τις κατα-
ναλώσεις 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 ανέλ-
θει σε 56,6 ευρώ ανά μήνα.
f Για τις πρώτες 150 kWh η επιδότηση διαμορ-
φώνεται 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 ανέρχε-
ται σε 100 ευρώ/MWh.
fΓια όλες τις μη κύριες κατοικίες, επιδοτείται η 
συνολική κατανάλωση με 100 ευρώ/MWh προ-
κειμένου να απορροφηθεί το 50% της αύξησης.
fΓια τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τι-
μολογίου, η επιδότηση θα ανέλθει σε 215 ευρώ/
MWh για το σύνολο της κατανάλωσης, με στό-
χο την απορρόφηση του 100% των αυξήσεων.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης για τους οι-
κιακούς καταναλωτές τον Μάιο θα διαμορφω-
θεί σε 200 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση του Ιουνί-
ου θα ανακοινωθεί στο τέλος Μαΐου.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μο-
ναδιαία τιμή της επιδότησης διαμορφώνεται σε 
120 ευρώ/MWh τον Μάιο για το σύνολο της κα-
τανάλωσης. Επιπλέον, οι μικρές και μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος έως 35 kVA και 
όλα τα αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ισχύος παρο-
χής, θα ενισχυθούν με πρόσθετη επιδότηση 50 
ευρώ/MWh για το σύνολο της κατανάλωσης. 
Αρα, η συνολική μοναδιαία επιδότηση ανέρ-
χεται σε 170 ευρώ για τον Μάιο. Αφορά 1,25 
εκατ. επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων, 
όπως εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, περί-
πτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποι-
εία, και υπολογίζεται στα 35 εκατ. ευρώ για τον 
Απρίλιο. Οσον αφορά το φυσικό αέριο, η κρα-
τική επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερ-
μική MWh τον Μάιο για όλα τα νοικοκυριά και 
για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Πα-
ράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να προ-
σφέρει έκπτωση για την ίδια περίοδο ύψους 20 
ευρώ ανά θερμική MWh.

3Από την 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η 
μεγάλη παρέμβαση, με την εφαρμογή ενός 

νέου μηχανισμού αποζημίωσης των μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής βάσει του πραγματικού κό-
στους λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να απο-
συνδέονται από τη χονδρική τιμή ενέργειας, που 
μέχρι σήμερα επηρεάζεται από τη διεθνή τιμή 
φυσικού αερίου. Συγχρόνως, θα προσαρμόζε-
ται -σε μηνιαία βάση- το ποσοστό επιδότησης 
στη λιανική αγορά, ενισχύοντας τον παρόντα μη-
χανισμό εκπτώσεων στα τιμολόγια, ώστε οι τι-
μές να παραμένουν μεσοσταθμικά σταθερές σε 
συγκεκριμένα επίπεδα, σημαντικά χαμηλότερες 
από αυτές που παρατηρήθηκαν τους προηγού-
μενους μήνες και ελαφρώς υψηλότερες από αυ-
τές που ίσχυαν πριν από την κρίση. Με υπουρ-
γική απόφαση, θα ανασταλεί η ρήτρα αναπρο-
σαρμογής για όλο το διάστημα της λειτουργίας 
του νέου μηχανισμού, όπως ανέφερε ο υπουρ-
γός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

4 Συνεχίζεται η επιδότηση στην αντλία της τι-
μής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και για 

τον Ιούνιο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή για 
τον καταναλωτή να συνεχίσει να διαμορφώνε-
ται στα 15 λεπτά το λίτρο, όπως γίνεται και τον 
τρέχοντα μήνα.

Oλα τα μέτρα 
στήριξης για
την ενέργεια
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Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Τις ΤελευΤαιες ημερες δημιουργήθηκαν πολ-
λές αναμονές και προσδοκίες για τα μέτρα που θα 
ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για τους λογα-
ριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Τα μέτρα ανακοινώθηκαν και κάλυψαν όσο μπο-
ρούσαν περισσότερο ό,τι είχε συζητηθεί από τα 
ΜΜΕ και την αντιπολίτευση. Υπήρχε το στοιχείο 
της «αναδρομικότητας», του «μέλλοντος», της «τι-
μωρίας» για τους παρόχους ενέργειας και τη ρή-
τρα, του «προσεκτικά εφικτού» για να μην πάθει 
ζημιά η οικονομία της χώρας, ώστε να διατηρη-
θεί για τον πρωθυπουργό το «εγώ δεν είμαι υπερ-
φίαλος και ψεύτης», και τέλος υπήρχε η «κατακε-
ραύνωση» της Ε.Ε., η οποία υποφέρει από έλλει-
ψη ηγεσίας. 
Ωστόσο, υπήρχαν δύο «δεικτικά» συστατικά ρητο-
ρικής στην ανακοίνωση των μέτρων: α) Στηρίζουμε 

τη μεσαία τάξη, όχι μόνο τους αδύναμους και β) Το 
«εγώ» σκέφτηκα, σχεδίασα και αποφάσισα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη.
Και τα δύο ρητορικά συστατικά ήταν πολύ προσε-
κτικά επιλεγμένα. Η μεσαία τάξη «ανεβοκατεβά-
ζει» κυβερνήσεις, όπως απεδείχθη και το 2019, και 
αφετέρου όλοι οι Ελληνες, όταν ερωτούνται να αυ-
τοπροσδιορισθούν ως προς την κοινωνικο-οικονο-
μική τάξη που αισθάνονται οι ίδιοι ότι ανήκουν, δη-
λώνουν πλειοψηφικά κατά πάνω από 60%-65% ότι 
είναι μεσαία τάξη. Το «εγώ» ήταν επίσης προσε-
κτικά επιλεγμένο, καθώς οι Ελληνες αποφασίζουν 
«προσωποκεντρικά». Σπάνια ακούς «η κυβέρνη-
ση ή η Ν.Δ. έκανε ή δεν έκανε…», όλος ο διάλογος 
στηρίζεται στο «ο Μητσοτάκης έκανε ή δεν έκα-
νε…». Η προεκλογική περίοδος άνοιξε και «φωτίζε-
ται» από την ακρίβεια. 

«Μεσαία τάξη», οι δύο μαγικές λέξεις

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟy*

η άποψη

*Διευθύνοντος 
συμβούλου  
της MRB Hellas

Νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις 
θα πληρώσουν 
χαμηλότερους 
λογαριασμούς 
ρεύματος μετά 
τις τέσσερις 
παρεμβάσεις 
που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση


