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υψηλά. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα παραμεί-
νουν αυξημένες, στα τρέχοντα επίπεδα, και τον χειμώνα, εξαιτίας των χαμηλών 
αποθεμάτων που έχουν πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, τη στιγμή μάλι-
στα που η ζήτηση για φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους μή-
νες, όσο δηλαδή θα μειώνονται οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 
Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες χώρες καταναλώνουν περισσότερο φυσικό αέ-
ριο για τη θέρμανση κατοικιών και τη λειτουργία βιομηχανιών, στην προσπάθειά 
τους να χρησιμοποιούν πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Με το ράλι στις τιμές των 
ενεργειακών εμπορευμάτων να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, η περαιτέρω ενί-
σχυση των νοικοκυριών είναι πιο αναγκαία από ποτέ, επισημαίνουν εκπρόσωποι 
καταναλωτικών οργανώσεων, προσθέτοντας ότι, με την κατάσταση στις τιμές του 

φυσικού αερίου να είναι εκτός ελέγχου, η αύξηση της επιδότησης που έχει ανα-
κοινωθεί από την κυβέρνηση δεν επαρκεί. Με στόχο τη μείωση του ενεργειακού 
κόστους, δημιουργήθηκε και το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω του οποί-
ου θα επιδοτείται με 3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα η κατανάλωση ηλεκτρι-
κής ενέργειας νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή 
τάση, με πλαφόν τις 300 κιλοβατώρες, μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξάλλου, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επε-
κταθεί και στο 2022 το μέτρο της επιδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέ-
σω του νέου Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυ-
ξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. 

 
Επίδομα θέρμανσης
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκ-
θεση Θεσσαλονίκης, το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με πέ-
ρυσι, σε μια προσπάθεια να απορροφηθεί μέρος των μεγάλων αυξήσεων σε πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο. Σημειώνεται ότι ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ανατιμηθεί τον Αύγουστο του 2021, σε σχέση με το 
αντίστοιχο περσινό διάστημα, κατά 28,9%. Με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνο-
νται και τον Σεπτέμβριο, είναι ζητούμενο το κατά πόσο θα αντισταθμιστούν οι ανα-
τιμήσεις στο πετρέλαιο από την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%. Στις 
15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με 

τις τιμές, βάσει των σημερινών δεδομένων, να 
κυμαίνονται από 1,10 έως 1,20 ευρώ το λίτρο. 
Τις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να ανοί-
ξει η πλατφόρμα για να υποβληθούν οι αιτήσεις 
από τους δικαιούχους, με στόχο να καταβληθεί 
η πρώτη δόση πριν από τα Χριστούγεννα. Το ει-
σοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την κα-
ταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν αναμέ-
νεται, εκτός μεγάλου απροόπτου, να αλλάξουν, 
με αποτέλεσμα να το δικαιούνται και φέτος όσοι 
και πέρυσι. Δηλαδή ένας άγαμος θα πρέπει να 

έχει ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ και αντικει-
μενική αξία ακινήτων 130.000 ευρώ. Ενας έγγα-
μος θα πρέπει να έχει εισοδήματα 20.000 ευρώ, 
ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ 
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και ακίνητα αντικει-
μενικής αξίας 250.000 ευρώ. Το ετήσιο εισόδη-
μα για την μονογονεϊκή οικογένεια ανέρχεται 
στα 22.000 ευρώ, με αντικειμενική αξία ακινή-
των επίσης 250.000 ευρώ. Ουσιαστικά το ελάχι-
στο ποσό των 80 ευρώ της επιδότησης θέρμαν-
σης που ισχύει σήμερα θα φτάσει στα 96 ευ-
ρώ και το μέγιστο από τα 650 ευρώ στα 780 ευ-
ρώ, με το συνολικό κονδύλι να ξεπερνά τα 100 
εκατ. ευρώ. Και για φέτος οι δικαιούχοι θα ξεπε-
ράσουν τους 700.000, με την ενίσχυση να προ-
κύπτει από τον πολλαπλασιασμό του επιδόματος 
βάσης των 264 ευρώ με τον συντελεστή επιδό-
τησης που έχει οριστεί για κάθε οικισμό της χώ-
ρας, στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του 
δικαιούχου, με προσαύξηση κατά 10% για κά-
θε εξαρτώμενο τέκνο. 
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Τ
ην περαιτέρω αύξηση της επιδότησης 
των λογαριασμών φυσικού αερίου, πέ-
ρα από το επίδομα θέρμανσης, για χιλιά-

δες ευάλωτα νοικοκυριά αποφάσισε το οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η τροπολογία 
με τη ρύθμιση έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή 
και το προσεχές διάστημα αναμένεται να καθο-
ριστούν οι δικαιούχοι της επιδότησης με βάση 
τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ενα 
από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η επιπλέ-
ον επιδότηση να παρέχεται με τη μορφή έκπτω-
σης στα τιμολόγια του φυσικού αερίου όπως 
γίνεται και στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Σημειώνεται ότι φυσικό αέριο χρησιμο-
ποιούν περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά 
με κυβερνητικά στελέχη που έχουν γνώση του 
θέματος να ξεκαθαρίζουν ότι η «έξτρα» επιδό-
τηση για το φυσικό αέριο θα αφορά μόνο τα 
ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή εκείνα με χαμη-

λά ετήσια εισοδήματα και μικρή ακίνητη περι-
ουσία. Μένει να ξεκαθαριστεί, τις αμέσως επό-
μενες ημέρες, εάν τα εισοδηματικά κριτήρια 
για την επιπλέον επιδότηση του φυσικού αερί-
ου θα είναι τα ίδια με αυτά που προβλέπονται 
στο επίδομα θέρμανσης. Με την τιμή του φυ-
σικού αερίου να έχει αυξηθεί ήδη κατά 91%, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορούν το διά-
στημα Αύγουστος 2020-Αύγουστος 2021, και 
τη διεθνή τιμή του να έχει πενταπλασιαστεί, η 
αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, 
μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και το φυσικό 
αέριο, αποδείχθηκε ότι δεν είναι αρκετή για να 
καλύψει την πρωτοφανή έκρηξη της τιμής του 
φυσικού αερίου. 

Ανησυχία 
Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν πενταπλα-
σιαστεί σε σχέση με πέρυσι, εκτοξεύοντας και 
τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε νέα ιστορικά 

«Εξτρα» επιδότηση  
για φυσικό αέριο
Η κυβέρνηση προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών, 
εξαιτίας της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης και της αύξησης  
της τιμής του ενεργειακού προϊόντος κατά 91%!


