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Δελτίο Τύπου 
 

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα 
κατά την εξειδίκευση των μέτρων του νέου Εθνικού Προγράμματος Στήριξης 

για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα 
 
 
Η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, υφίσταται τις δυσμενείς συνέπειες μιας 
γεωπολιτικής και συνακόλουθα ενεργειακής κρίσης. 
Κρίση που πλήττει, σημαντικά, τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 
Η μεγάλη αύξηση του κόστους της ενέργειας «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών, περιορίζει τζίρους και κέρδη επιχειρήσεων, ενισχύει την αβεβαιότητα των 
πολιτών, «φρενάρει» την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. 
Η Κυβέρνηση, απέναντι και σε αυτή την κρίση, λειτουργεί υπεύθυνα, συνετά και 
συγκροτημένα. 
Τους προηγούμενους μήνες, εν μέσω διαδοχικών κρίσεων, έχτισε – μεθοδικά – «γραμμές 
άμυνας και στήριξης» του παραγωγικού ιστού της οικονομίας. 
 Η «1η γραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν τα 43 δισ. ευρώ μέτρα της περιόδου της 
υγειονομικής κρίσης, που επέτρεψαν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας και μείωσαν – 
σημαντικά – την ανεργία. 
 Η «2η γραμμή άμυνας και στήριξης» είναι οι συνεχείς και μόνιμες μειώσεις φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως για τη μεσαία τάξη, που τονώνουν το διαθέσιμο εισόδημα 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 
 Η «3η γραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν οι επιδοτήσεις μέρους του αυξημένου 
ενεργειακού κόστους, κυρίως χαμηλών καταναλώσεων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα. 
 Η «4η γραμμή άμυνας και στήριξης» ήταν οι ενισχύσεις ευάλωτων νοικοκυριών, η 
στήριξη του πρωτογενούς τομέα και οι επιδοτήσεις καυσίμων, ύψους 900 εκατ. ευρώ μέχρι 
σήμερα. 
 Και τέλος, η «5η γραμμή άμυνας και στήριξης» είναι η διπλή αύξηση του κατώτατου 
μισθού μέσα στο 2022, συνολικού ποσοστού 11,8% αν συνυπολογιστεί η μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. 
 
Αυτά τα «αναχώματα» ήταν και είναι σημαντικά. 
Γνωρίζουμε όμως, πολύ καλά, ότι δεν είναι αρκετά. 
Αντιλαμβανόμαστε τις αυξημένες και συσσωρευμένες δυσκολίες των πολιτών. 
Κατανοούμε την όξυνση προβλημάτων στο πεδίο της οικονομίας. 
Συναισθανόμαστε, πλήρως, την ανάγκη των συμπατριωτών μας για περαιτέρω στήριξη. 
Ανταποκρινόμαστε θετικά, ψύχραιμα και αποφασιστικά, με ρεαλιστικό σχέδιο. 
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Δημιουργούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες για να προσφέρουμε ακόμη πιο 
ουσιαστικές λύσεις. 
Χτίσαμε – ισχυρά – ταμειακά διαθέσιμα, ύψους 39,2 δισ. ευρώ, ώστε να έχουμε τους 
πόρους να ενισχύσουμε περισσότερο την κοινωνία. 
Εκτελούμε – ικανοποιητικά – τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να έχουμε δημοσιονομικό 
χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις. 
Αξιοποιούμε την υφιστάμενη, παροδική όμως, δημοσιονομική ευελιξία, με υπευθυνότητα. 
Επιτυγχάνουμε ισχυρή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, παρά τους ισχυρούς 
τριγμούς των διαδοχικών κρίσεων. 
Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δραστικές παρεμβάσεις, ώστε να 
περιορίσουμε – ακόμη περισσότερο – τις αυξημένες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Συγκεκριμένα: 
1ον. Οι επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ενισχύονται 
σημαντικά και διευρύνονται γενναία. 
Αυξάνονται οι επιδοτήσεις των υφιστάμενων κατηγοριών καταναλώσεων νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων και επιδοτούνται, για πρώτη φορά, και οι καταναλώσεις πάνω από τις 300 
KWh της κύριας κατοικίας, καθώς και καταναλώσεις υπολοίπων ιδιοκτησιών των 
νοικοκυριών. 
Το κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 900 εκατ. ευρώ. 
Θα καλυφθεί από τους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, σε συνδυασμό με το 
ειδικό τέλος, ύψους 90%, επί των επιπλέον εσόδων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
το οποίο θα επιβληθεί για την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με το τελικό πόρισμα και 
τη μεθοδολογία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 
 
2ον. Τον μήνα Ιούνιο, επιδοτείται το 60% της αύξησης για όλους τους λογαριασμούς 
ρεύματος που έχουν χρεωθεί οι καταναλωτές, και έχουν εκδοθεί από τον Δεκέμβριο του 
2021 έως τον Μάιο του 2022. 
Αφορά οικιακούς καταναλωτές για χρεώσεις της κύριας κατοικίας τους, οι οποίες δεν έχουν 
καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος. 
Η επιδότηση θα χορηγηθεί στον λογαριασμό IBAN του καταναλωτή. 
Το ποσοστό επιδότησης αφορά νοικοκυριά με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 
ευρώ, δηλαδή των 95% των νοικοκυριών. 
Η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ ανά καταναλωτή. 
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. 
 
3ον. Συνεχίζει να επιδοτείται στην πηγή, η τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης (diesel) για 
τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή για τον καταναλωτή να 
συνεχίσει να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. 
Όπως έγινε και κατά τον προηγούμενο μήνα. 
Το κόστος της παρέμβασης εκτιμάται στα 45 εκατ. ευρώ. 
Αυτό το κόστος θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
 
4ον. Από τον Ιούλιο του 2022 και με χρονικό ορίζοντα έως και ένα χρόνο, ενισχύεται – 
οριζόντια – ο μηχανισμός εκπτώσεων στα τιμολόγια ρεύματος, ώστε να σταθεροποιηθεί η 
τιμή λιανικής. 
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Εισάγεται μηχανισμός απορρόφησης των επιπλέον εσόδων των παραγωγών στη χονδρική 
αγορά. 
Συγχρόνως, θα προσαρμόζεται – σε μηνιαία βάση – το ποσοστό επιδότησης στη λιανική 
αγορά, ενισχύοντας τον παρόντα μηχανισμό εκπτώσεων στα τιμολόγια, ώστε οι τιμές να 
παραμένουν μεσοσταθμικά σταθερές σε συγκεκριμένα επίπεδα, σημαντικά χαμηλότερες 
από αυτές που παρατηρήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, και ελαφρώς υψηλότερες από 
αυτές που ίσχυαν πριν από την κρίση. 
Σκοπός είναι οι τιμές λιανικής να παραμένουν σταθερά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, 
ανεξαρτήτως της εξέλιξης της τιμής φυσικού αερίου. 
Θα επιδοτηθούν, γενναία, τα κοινωνικά τιμολόγια, οι οικιακοί καταναλωτές για το σύνολο 
της κατανάλωσης όλων των κατοικιών τους, καθώς και όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, 
μικρομεσαίες και μεγάλες, και φυσικά οι αγροτικές επιχειρήσεις. 
Το κόστος της παρέμβασης, με βάση τις σημερινές τιμές ρεύματος, αναμένεται να 
διαμορφωθεί σε περίπου 2 δισ. ευρώ το 2ο εξάμηνο του έτους. 
Το κόστος για τον Κρατικό Προϋπολογισμό υπολογίζεται σε περίπου 800 εκατ. ευρώ. 
Το υπόλοιπο αναμένεται να καλυφθεί από τους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής 
Μετάβασης, σε συνδυασμό με τον μηχανισμό απορρόφησης των επιπλέον εσόδων των 
παραγωγών στη χονδρική αγορά ρεύματος. 
 
Η νέα δυναμική δέσμη παρεμβάσεων θα απορροφήσει το 70%-80% της αύξησης στην τιμή 
της κιλοβατώρας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Το συνολικό κόστος τους ανέρχεται στα 3,2 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο του 2022, εκ των 
οποίων περίπου 1,1 δισ. ευρώ επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
Αυτή η συνολική, πρόσθετη επιβάρυνση είναι ενσωματωμένη στις εκτιμήσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών για τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας, όπως 
αυτές υποβλήθηκαν, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Με αυτές τις παρεμβάσεις, παρεμβάσεις που εξαντλούν – με τα σημερινά δεδομένα – τον 
δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε, η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για ακόμη 
μία φορά, ότι παρεμβαίνει γενναία και δίκαια. 
Ενισχύει και εμπλουτίζει – διαρκώς – τις πολιτικές της, απαντώντας στις εύλογες αγωνίες 
και αβεβαιότητες της κοινωνίας. 
Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα στον κάθε συμπατριώτη μας, κυρίως τον 
οικονομικά ευάλωτο συνάνθρωπό μας. 
Θα θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα. 
Όμως η ευθύνη δεν μας επιτρέπει να διαταράξουμε τις αναγκαίες δημοσιονομικές 
ισορροπίες. 
Το ευρύτερο – διεθνές – περιβάλλον εμπεριέχει αβεβαιότητες και κινδύνους. 
Η χώρα χρειάζεται ασφάλεια και σταθερότητα. 
Η οικονομία πρέπει να μην υπερβεί το όριο της δημοσιονομικής ευστάθειας και η κοινωνία 
να διασφαλίσει μακροχρόνια ασφαλή πλεύση προς καλύτερες θάλασσες. 
Ως Κυβέρνηση, κάνουμε – και θα συνεχίσουμε να κάνουμε – το καλύτερο δυνατό προς αυτή 
την κατεύθυνση. 


