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σης σε βαθμό ώστε να καλύπτει το 75% 
των αυξήσεων, έναντι 50% που είναι σή-
μερα. Θεωρείται βέβαιη η ενίσχυση για 
τον Απρίλιο, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου 
ώστε η ενισχυμένη επιδότηση για τις εται-
ρείες να εφαρμοστεί από τον Μάρτιο.  
Στο τραπέζι έχει τεθεί και θέμα αύξησης της 
ενίσχυσης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμο-
λόγιο, όπου τον Φεβρουάριο η μέση ενί-
σχυση ανήλθε στα 51 ευρώ. Εναλλακτικά 
εξετάζεται η αύξηση του ποσού της επιδό-
τησης, με ταυτόχρονη καθιέρωση εισοδη-
ματικών και περιουσιακών κριτηρίων, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν περισσότερο τα οικο-
νομικά αδύναμα νοικοκυριά που πλήττο-
νται σφοδρότερα από την πληθωριστική 
κρίση. Επίσης, εξετάζεται παράταση και πέ-
ραν του Μαρτίου της αναστολής πληρωμής 
ΥΚΩ από τις επιχειρήσεις που είναι συνδε-
δεμένες στη Μέση Τάση.

 Οσον αφορά τις επιδοτήσεις που θα ανα-
κοινωθούν για τον Μάρτιο, για τους οικια-
κούς καταναλωτές με κυμαινόμενα τιμολό-
για και για την πρώτη κατοικία, η επιδότηση 
θα είναι 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις 
πρώτες 155 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανά-
λωσης (έναντι 150 kwh που ήταν το όριο 
τον Φεβρουάριο), ενώ για κατανάλωση από 
156 έως 310 kwh (από 300 kwh) η επιδό-
τηση θα είναι 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα. 
Ετσι, η συνολική επιδότηση θα διαμορφω-
θεί στα 40,03 ευρώ. H οικονομική στήριξη 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα 
συνεχιστεί και τον μήνα Απρίλιο. Η Αθήνα 
πιέζει και για την υλοποίηση του σχεδίου 
για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού Μηχα-
νισμού Αλληλεγγύης με πόρους από την 
ΕΤΕπ, που, αν υιοθετηθεί, θα ανοίξει τον 
δρόμο για την παροχή μεγαλύτερης οικο-
νομικής στήριξης σε καταναλωτές και επι-
χειρήσεις.

 
«Επιταγή ακρίβειας» 
Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, 

την «επιταγή ακρίβειας» ύψους 250 ευρώ, 
με προσαύξηση 50 ευρώ ανά προστατευ-
όμενο ανήλικο μέλος και 100 ευρώ για ενή-
λικο, θα λάβουν 1 εκατομμύριο δικαιούχοι, 
εκ των οποίων 800.000 χαμηλοσυνταξιού-
χοι και 170.000 ΑμεΑ, ενώ διπλό Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα θα λάβουν περίπου 
270.000 δικαιούχοι του επιδόματος. Δικαι-

Αμοιβαία ρίσκα, αμοιβαίες λύσεις
ΚΑΝΕΊΣ δεν πίστευε ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα 
επικρατούσε στην Ευρώπη η κεντρομόλος δύναμη. 
Χρειάστηκαν τρεις κρίσεις: μία οικονομική, μία 
υγειονομική και μία γεωπολιτική/ενεργειακή. Το 2012, 
ο Μάριο Ντράγκι είπε τρεις λέξεις («whatever it takes») 
και έριξε στην αγορά 3 τρισ. ευρώ. Το 2020, η Κομισιόν 
ανακοίνωσε πακέτο 2 τρισ. ευρώ για την ανάκαμψη 
μετά την πανδημία. Την Πέμπτη έπεσε στο τραπέζι των 
«27» η έκδοση ευρωομολόγου για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών στην άμυνα και στην ενέργεια. Μπορεί 
η πρόταση να μην πέρασε -αυτή τη φορά- αλλά το 
βήμα έγινε. Η Ευρώπη αποδεικνύεται -για ακόμη μία 
φορά- ανοχύρωτη ενεργειακά, αμυντικά, πολιτικά. Η 
γεωπολιτική αβεβαιότητα μέσα στο ευρωπαϊκό σπίτι 

κάμπτει τις αντιστάσεις, ακόμη και του άκαμπτου 
Βορρά. Η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση, με την 
ακρίβεια και την επισφάλεια που τη συνοδεύουν, 
απειλεί την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική 
συνοχή των κρατών, χωρίς εξαιρέσεις. 

 Τα ρίσκα είναι αμοιβαία και απαιτούνται λύσεις με 
αμοιβαία χαρακτηριστικά. Η έκδοση ευρωομολόγου 
για την αντιμετώπιση της έκρηξης ακρίβειας είναι 
μια τέτοια λύση. «Η αμοιβαιοποίηση του χρέους στην 
Ευρώπη μόλις ξεκίνησε», έλεγε πριν από έναν χρόνο ο 
Ελληνας κεντρικός τραπεζίτης. Μήπως ήρθε η στιγμή 
να γίνει ξανά «ό,τι χρειαστεί» για να ξεπεράσουμε 
(και) αυτή την κρίση με όσο το δυνατόν μικρότερες 
απώλειες;
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ούχοι θα είναι συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογη-
τέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οι-
κογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ, ενώ η συνο-
λική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της τα 200.000 ευρώ.

       Το ποσό που θα πάρουν ως έκτακτη ενίσχυση οι δικαιούχοι του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα είναι ίσο με αυτό που 
ήδη λαμβάνουν.

 Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως εξής:
  200 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
  100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (δηλαδή ένα επι-

πλέον 50% προστίθεται στο βασικό ποσό).
  50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος (δηλαδή ένα επιπλέον 25% 

προστίθεται στο βασικό ποσό).
 Εάν ισχύσει τελικά η καταβολή διπλού επιδόματος, ένα νοικοκυ-

ριό με δύο ενήλικα μέλη που λαμβάνει συνολικό ποσό ενίσχυσης 
300 ευρώ θα λάβει 600 ευρώ. Νοικοκυριό με τρία ενήλικα μέλη 
που λαμβάνει συνολικό ποσό ενίσχυσης 400 ευρώ θα λάβει 800 
ευρώ. 

 
Πολλές δόσεις 
Εξετάζεται από το αρμόδιο υπουργείο Ενέργειας να δοθεί η 

δυνατότητα για εξόφληση των οφειλών από τους λογαριασμούς 
ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 12 μηνιαί-
ες δόσεις, όπως προβλέπεται σήμερα, καθώς το κύμα των απλή-
ρωτων λογαριασμών αυξάνεται ημέρα με την ημέρα. Η ρύθμι-
ση δεν θα περιλαμβάνει προσαυξήσεις, ενώ θα υπάρξουν ακό-
μα πιο πολλές απαγορεύσεις στη διακοπή της παροχής ενέργειας 
σε καταναλωτές που αποδεδειγμένα δυσκολεύονται να πληρώ-
σουν τους λογαριασμούς.

Επιστρεπτέα προκαταβολή
Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την επιμή-

κυνση των δόσεων για την επιστροφή των πο-
σών της επιστρεπτέας προκαταβολής και παρά-
ταση του χρόνου για την εφάπαξ εξόφληση των 
φθηνών δανείων με έκπτωση 15%.

 Ειδικότερα για τις μηνιαίες δόσεις που ξεκι-
νούν από τις 30 Ιουνίου, μελετάται η αύξη-
σή τους, από 60 που είναι σήμερα, σε 70, 
ενώ υπάρχουν και παράγοντες της αγοράς 
που ζητούν 100 δόσεις. Παράλληλα, εξετάζε-
ται να παραταθεί η προθεσμία για την εφά-
παξ εξόφληση του ποσού με το μπόνους του 
15% που λήγει κανονικά στις 30 Μαρτίου.  
Οι αποφάσεις για τις παρεμβάσεις στην επιστρε-
πτέα προκαταβολή, προκειμένου να δοθούν τα-
μειακές ανάσες σε 700.000 επαγγελματίες και 
επιχειρήσεις, αναμένεται να «κλειδώσουν» το 
επόμενο διάστημα και θα εξαρτηθούν από το 
μέγεθος των επιπτώσεων στην οικονομία από 
την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία. Στην 
παρούσα φάση, δεν υπάρχει καμία συζήτηση 
για νέο «κούρεμα» των ποσών που πρέπει να 
επιστραφούν στο κράτος. Σημειώνεται πως από 
όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκατα-
βολής έχουν χορηγηθεί συνολικά 8,3 δισ. ευρώ 
και, μετά τα «κουρέματα», το ποσό που καλού-
νται να επιστρέψουν οι δικαιούχοι ανέρχεται σε 
3 δισ. ευρώ, από τα οποία το Δημόσιο υπολο-
γίζει να εισπράξει 2,3 δισ. ευρώ.


