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Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για να αντισταθμιστεί ένα μεγάλο 
μέρος των ανατιμήσεων στην ενέργεια αποτελούν το πρώτο 
μέρος του σχεδίου, που θα ξεδιπλωθεί τουλάχιστον σε τρεις 
φάσεις, ανάλογα με τις διαστάσεις της ενεργειακής ακρίβειας

Σχέδιο σε 
τρεις φάσεις

Δίχτυ προστασίας
για τα νοικοκυριά
Ολα τα μέτρα για την επιδότηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου 
και του ηλεκτρικού ρεύματος, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Στα σκαριά και 
νέες παρεμβάσεις, εφόσον συνεχιστεί επί μακρόν το ράλι στις τιμές

Η μέθοδος των τριών
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ μας ρωτήσει «τι θυμάσαι από την 
επικαιρότητα της 13ης ή της 20ής Σεπτεμβρίου», δεν 
είναι βέβαιο πόσοι από εμάς θα… νιώσουμε όμορφα 
για την κοντή μας μνήμη. Αν, όμως, σας πει κάποιος ότι 
η 13η και η 20ή Σεπτεμβρίου είναι οι επόμενες ημέρες 
από τις εμφανίσεις -αντιστοίχως- Μητσοτάκη, Τσίπρα 
στη ΔΕΘ, τότε σίγουρα θα αναφωνήσετε: «Α, ναι!». Κι 
είναι ακόμη πιο σίγουρο ότι θα σας έρθει στο μυαλό και 
η ένταση της αντιπαράθεσης εκείνων των ημερών, αλλά 
και το πώς νιώσατε. Διότι, όπως και να το κάνουμε, «οι 
άνθρωποι μπορεί να μη θυμούνται τι έκανες ή τι τους 
είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να 
αισθανθούν»… Αυτή είναι μια σημαντική μεταβλητή στην 
πολιτική πραγματικότητα: η εικόνα από γεγονότα και 
περιστατικά και η σκόνη που σήκωσαν. Εχει τη σημασία 
της… Ομως είναι μία από τις τρεις «μεταβλητές». Και όχι 
η πιο σημαντική. Τα σκήπτρα κρατά η καθημερινότητα: η 

οικονομία του σπιτιού και της οικογένειας ενός εκάστου. 
Αυτό είναι το πεδίο στο οποίο δοκιμάζονται οι αντοχές 
της πολιτικής και των πολιτικών, είναι η λυδία λίθος έργων 
και λόγων. Αν αποδειχθούν αυτά τα νομίσματα κίβδηλα, 
τότε καμία καλή εντύπωση, όση σκόνη κι αν σήκωσε όσα 
θετικά συναισθήματα κι αν δημιούργησε, δεν μπορεί 
να αλλάξει την αρνητική πορεία. Και αντιθέτως: πολλά 
αρνητικά συναισθήματα μπορεί να παραμεριστούν 
από μια πραγματικότητα που αφήνει περιθώρια 
ατομικής ή συλλογικής αισιοδοξίας για το αύριο. Διότι η 
καθημερινότητα κρίνει κάτι πολύ σημαντικότερο από τις 
επόμενες εκλογές: τη ζωή των πολιτών. Και θα μπορούσε 
κάποιος να μείνει σε αυτές τις δύο μεταβλητές. Πλην 
όμως το τελευταίο διάστημα στην… εξίσωση προστέθηκε 
και μία τρίτη: το απροσδόκητο γεγονός (πανδημία, φυσική 
καταστροφή κ.λπ.). Το ενδεχόμενο αυτό μετατρέπει τη 
μέθοδο των τριών από απλή σε… σύνθετη.

του ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΙΧΑΛΕΛΗ

d.mihalelis@realnews.gr

η άποψη

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Μ
ε παρέμβαση μισού δισ. ευρώ, για τη 
στήριξη του εισοδήματος των νοικοκυ-
ριών από τη θύελλα στις τιμές του ρεύ-

ματος και του φυσικού αερίου, η κυβέρνηση επι-
διώκει να αντιμετωπίσει μια νέα κρίση, ενεργεια-
κή αυτή τη φορά, που απειλεί την ανάκαμψη της 
οικονομίας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για 
να αντισταθμιστεί ένα μεγάλο μέρος των ανα-
τιμήσεων στην ενέργεια, τα οποία προβλέπουν 
διπλασιασμό της επιδότησης ρεύματος και αύ-
ξηση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρί-
ων για το επίδομα θέρμανσης ώστε να ωφεληθεί 
ένα μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης, αποτελούν 
το πρώτο μέρος του σχεδίου, που θα ξεδιπλωθεί 
τουλάχιστον σε τρεις φάσεις, ανάλογα με τις δια-

στάσεις της ενεργειακής ακρίβειας. Η κυβέρνη-
ση εξετάζει έκτακτη ενίσχυση προς τους ευάλω-
τους -συνταξιούχους και νοικοκυριά με χαμηλά 
εισοδήματα- κοντά στα Χριστούγεννα, νέα επι-
δοματικού τύπου παρέμβαση αφού επανεκτι-
μηθεί η κατάσταση μετά από δύο μήνες, αλλά 
και τη δημιουργία στα τέλη του έτους ενός μό-
νιμου μηχανισμού αυτόματης επιδότησης της 
κιλοβατώρας από ένα όριο χονδρικής και πάνω.

Γι’ αυτόν τον λόγο, αναπροσαρμόζει τη στρα-
τηγική της και θέτει ως βασικές προτεραιότητες 
πλέον νέα επιδότηση στο ρεύμα, εφόσον το 
τσουνάμι συνεχιστεί, και έκτακτη εισοδηματι-
κή ενίσχυση σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ο υπουρ-
γός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έδωσε 
το στίγμα των κυβερνητικών κινήσεων, τονίζο-
ντας κατά την παρουσίαση των μέτρων ότι τα 
«μέτρα στερούν πόρους από την υλοποίηση άλ-
λων πολιτικών, τα οποία όμως είναι αναγκαία για 

κιακού Τιμολογίου. Το ύψος της επιδότησης στη 
μεγαβατώρα ανέρχεται στα 60 ευρώ από 30 ευ-
ρώ, όπως είχε αρχικά ανακοινώσει ο πρωθυπουρ-
γός από τη ΔΕΘ. Η ΔΕΗ θα προχωρήσει για τους 
πελάτες της σε επιπλέον εκπτώσεις για τις κατα-
ναλώσεις από τις 300 έως τις 600 kWh. Σύμφω-
να με τον Κ. Σκρέκα, τα νοικοκυριά θα έχουν μια 
επιβάρυνση της τάξης των 2 με 3 ευρώ τον μήνα. 

2 Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα 
λάβουν επίδομα θέρμανσης, καθώς αυξά-

νεται το κονδύλι σε 168 εκατ. ευρώ, ενώ διευρύ-
νονται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κρι-
τήρια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 8 στα 10 νοι-
κοκυριά που καταναλώσουν τις επιδοτούμενες 
μορφές καυσίμου -πετρέλαιο θέρμανσης εσω-
τερικής καύσης (diesel), φυσικό αέριο, υγραέ-
ριο, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ)- θα τύχουν 
του επιδόματος. To ύψος του επιδόματος αυξά-
νεται κατά 36% για νοικοκυριά χωρίς παιδιά, κα-
τά 49% για νοικοκυριά με ένα παιδί, κατά 59% 
για νοικοκυριά με δύο παιδιά και κατά 68% για 
νοικοκυριά με τρία παιδιά.

 Η βάση υπολογισμού του επιδόματος αυξά-
νεται, από 220 ευρώ σήμερα, στα 300 ευρώ. Το 
ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με τις βαθμοημέ-
ρες, που αποτελούν ένα συντελεστή που κυμαί-
νεται από 0,12 έως 1,62 πανελλαδικά, ανάλογα 
με το ψύχος της περιοχής, και καθορίζει το τελι-
κό ύψος του επιδόματος θέρμανσης.

Κριτήρια
Το επίδομα για κάθε τέκνο θα προσαυξάνεται 
κατά 20%, αντί για 10% που ίσχυε έως σήμερα, 
ενώ το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευ-
ρώ, από 80 ευρώ, και το μέγιστο επίδομα αυξά-
νεται στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά 
κριτήρια από 12.000 για τον άγαμο σε 14.000 
ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας, το επίδομα 
ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, που θα προσαυξά-
νεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί για 
2.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Συνεπώς, 
το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 24.000 ευ-
ρώ για την οικογένεια με δύο παιδιά στα 26.000 
ευρώ και από 26.000 για την οικογένεια με τρία 
παιδιά στα 29.000 ευρώ.

Οσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, από 
αξία ακίνητης περιουσίας 130.000 ευρώ για 
τους άγαμους, αυξάνονται στα 180.000 ευρώ 
και από αξία ακίνητης περιουσίας 250.000 ευ-
ρώ για τους έγγαμους αυξάνονται στα 300.000 
ευρώ. Για παράδειγμα: 
f Στο κέντρο της Αθήνας (με συντελεστή βαθ-
μοημέρας 0,43), για μια οικογένεια με δύο παι-
διά το επίδομα θα ανέλθει, από 114 ευρώ πέρυ-
σι, σε 181 ευρώ φέτος.
f Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με συντελε-
στή βαθμοημέρας 0,71) για μια οικογένεια με 
δύο παιδιά, το επίδομα θα ανέλθει, από 188 ευ-
ρώ πέρυσι, σε 299 ευρώ φέτος.
f Στην Κοζάνη (με συντελεστή βαθμοημέρας 
1,12), για μια οικογένεια με δύο παιδιά, το επί-
δομα θα ανέλθει, από 295 ευρώ πέρυσι, σε 469 
ευρώ φέτος.
f Στη Φλώρινα (με συντελεστή βαθμοημέρας 
1,18), για μια οικογένεια με δύο παιδιά, το επί-
δομα θα ανέλθει, από 312 ευρώ πέρυσι, σε 496 
ευρώ φέτος.

3Απορρόφηση κατ’ ελάχιστον 15% των ανα-
τιμήσεων για όλους τους καταναλωτές στο 

φυσικό αέριο μέσω ΔΕΠΑ. Η εταιρεία, όπως 
ανακοίνωσε, θα προχωρήσει σε συνεργασία με 
όλους τους ιδιώτες παρόχους για την οριστικο-
ποίηση των όρων, της διαδικασίας, αλλά και του 
μηχανισμού πιστοποίησης, ώστε να εξασφαλι-
στεί ότι η έκπτωση θα φτάσει στους τελικούς οι-
κιακούς καταναλωτές.

να προστατεύσουμε τους οικογενειακούς προϋ-
πολογισμούς. Τροποποιούν -προσωρινά- προ-
τεραιότητες άσκησης οικονομικής πολιτικής και 
απορροφούν δημοσιονομικό χώρο, τα οποία 
όμως είναι απαραίτητα για να διατηρήσουμε 
την κοινωνική συνοχή».

Δέσμη μέτρων 
Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τους 
υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Χρ. Σταϊκούρα και Κωνσταντίνο 
Σκρέκα, αντίστοιχα, αλλά και από τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλα-
κάκη προβλέπουν τα εξής:

1Διπλασιάζεται η επιδότηση στους λογαρια-
σμούς ρεύματος των νοικοκυριών από τα 9 

στα 18 ευρώ τον μήνα για τις πρώτες 300 kWh 
τον μήνα, ενώ διαμορφώνεται στα 24 ευρώ τον 
μήνα για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οι-


