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Η επιστροφή των χρημάτων που πληρώθηκαν λόγω ρήτ-ρας αναπροσαρμογής, οι
επιδοτήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και το πλαφόν το ...

πλαίσιο του εθνικού σχεδίου στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Η επιστροφή των χρημάτων που πληρώθηκαν λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής, οι
επιδοτήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και το πλαφόν το
πλαίσιο του εθνικού σχεδίου στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Aρχές Ιουνίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την αναδρομική αποζημίωση
των οικιακών καταναλωτών για τις πρόσθετες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος
λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από τις
εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών, από το Δεκέμβριο του 2021
έως και το Μάιο 2022. Το ποσοστό επιδότησης αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό
εισόδημα έως 45.000 ευρώ, δηλαδή το 95% των νοικοκυριών.
Εκτιμάται ότι το 30% των καταναλωτών, δηλαδή περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες
είναι αυτοί που θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά καθώς είχαν κατανάλωση πάνω
από 300 κιλοβατώρες, που δεν έχει επιδοτηθεί από το κράτος.
Σημειώνεται πως τo μέτρο της επιστροφής αφορά τους μήνες έκδοσης των
λογαριασμών και όχι την περίοδο κατανάλωσης ενώ ως ελάχιστο ποσό
αποζημίωσης ορίζονται τα 18 ευρώ, με «ταβάνι» τα 600 ευρώ.
Στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ θα εμφανίζεται η πρώτη κατοικία
σύμφωνα με το Ε1, το ρολόι και το ποσοστό χρήσης. Ο καταναλωτής στη συνέχεια
θα συναινεί στην ορθότητα των στοιχείων ενώ σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν
είναι ορθά θα προχωρά στην επικαιροποίηση τους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο καταναλωτής δεν θα χρειάζεται να εισάγει τις χρεώσεις,
καθώς αυτό θα γίνεται απευθείας από τις εταιρείες - παρόχους ενέργειας.
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Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται
στην εφορία η οικία ως πρώτη κατοικία.
Αναφορικά με τους φοιτητές δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι ίσοι το δηλώνουν
ως κύρια κατοικία, ενώ υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων.
Πριν την ολοκλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται το ΙΒΑΝ στο οποίο θα πιστωθούν
εντός του Ιουνίου τα χρήματα που θα δοθούν από το κράτος.
Πώς θα υπολογίσετε την επιστροφή
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%.
Υπολογίζεται ότι για τις καταναλώσεις αυτής της περιόδου, οι οικιακοί
καταναλωτές – για την πρώτη κατοικία τους – έχουν επιδοτηθεί με 755 εκατ.
ευρώ, ενώ οι ίδιοι έχουν επωμιστεί επιπλέον κόστος 464 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το
κόστος της νέας παρέμβασης, με την απευθείας επιστροφή ποσού στους ατομικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται στα 280 εκατ. ευρώ.
Αυτό το κόστος θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Παραδείγματα
Για παράδειγμα εάν για τη συγκεκριμένη περίοδο η ρήτρα αναπροσαρμογής έφτανε
αθροιστικά τα 2.000 ευρώ και η ληφθείσα επιδότηση ήταν 1.000 ευρώ, επί των 1.000
ευρώ της επιβάρυνσης που απομένει ο καταναλωτής θα λάβει 600 ευρώ στον
τραπεζικό του λογαριασμό.
Σε περίπτωση που η ρήτρα αναπροσαρμογής ανήλθε στα 3.000 ευρώ και το ποσό
της επιδότησης ήταν 1.200 ευρώ, το 60% των 1.800 ευρώ της καθαρής επιβάρυνσης
που απομένει δεν οδηγεί σε επιδότηση 1.080 ευρώ, καθώς ο «πήχης» είναι τα 600
ευρώ. Επομένως ο συγκεκριμένος καταναλωτής θα λάβει 600 ευρώ στον τραπεζικό
του λογαριασμό.
Επιδοτήσεις για Μάιο και Ιούνιο - Παραδείγματα
Σημειώνεται πως για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις
στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στα οικιακά και
επαγγελματικά τιμολόγια.
Συγκεκριμένα, και με βάση τα παραδείγματα που έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας για τον μήνα Μάιο:
• Οικιακό τιμολόγιο με κατανάλωση 300 kWh τον μήνα. Χωρίς επιδότηση θα
πλήρωνε για ρεύμα 100 ευρώ και με την επιδότηση 43,5 ευρώ - έκπτωση 56,5% στη
χρέωση ενέργειας.
• Οικιακό τιμολόγιο με κατανάλωση 400 kWh τον μήνα. Χωρίς επιδότηση θα
πλήρωνε 129,2 ευρώ και με την επιδότηση 63,6 ευρώ - έκπτωση 51%.
Για κατανάλωση 600 kWh, οι καταναλωτές θα πληρώνουν με την επιδότηση 108,2
ευρώ ενώ χωρίς επιδότηση θα πλήρωναν 193,8 ευρώ - έκπτωση 44%.
Αντίστοιχα, για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, η μοναδιαία τιμή της
επιδότησης διαμορφώνεται σε 120/MWh τον Μάιο για το σύνολο της κατανάλωσης.
Επιπλέον, για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παροχή ισχύος έως
35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος παροχής, ενισχύουμε με
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πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ/MWh το σύνολο της κατανάλωσης. Άρα η συνολική
μοναδιαία επιδότηση ανέρχεται στα 170 για τον Μάιο.
Με το μέτρο αυτό, επιδοτείται το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αφορά σε
1.250.000 εκατ. επαγγελματικές παροχές επιχειρήσεων όπως: εστιατόρια,
εμπορικά καταστήματα, περίπτερα, ψιλικά, κομμωτήρια, γραφεία, αρτοποιεία και
υπολογίζεται στα 35 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο.
Συνολικά, τον Μάιο το σύνολο της επιδότησης για τα επαγγελματικά τιμολόγια
ανέρχεται σε 260 εκατ. ευρώ.
Newsbomb.gr
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