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Πειραιάς, 01 Νοεμβρίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Μήνα με το μήνα» οι επιδοτήσεις μετά την «από αναβολή σε αναβολή»
ευρωπαϊκή συμφωνία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως η κυβέρνηση συνεχίζει
και τον Νοέμβριο να εφαρμόζει την εθνική πολιτική στήριξης των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επιδοτώντας μέρος του μηνιαίου υπέρογκου
κόστους για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου η κυβέρνηση
έχει διαθέσει περίπου 9 δις ευρώ, ενώ μέχρι τέλος του έτους θα ξεπεράσει τα 12 δις ευρώ, ποσό
που είναι ιδιαίτερα υψηλό τηρουμένων των δημοσιονομικών μας αναλογιών. Αξιοποιώντας τον
μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και
διαθέτοντας πόρους του Προϋπολογισμού απορροφάται μέρος των αυξήσεων στους
λογαριασμούς ρεύματος στηρίζοντας νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες. Το συνολικό ποσό
της επιδότησης τον Νοέμβριο ανέρχεται στα 430 εκατ. ευρώ. εκ των οποίων 160 εκατ.
ευρώ για τις επιχειρήσεις και 270 εκατ. ευρώ για τα νοικοκυριά.
Στα επαγγελματικά τιμολόγια, για τους καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35 kVA, η επιδότηση,
για τις πρώτες 2.000 kwh κατανάλωσης τον Νοέμβριο, ανέρχεται στα 200 ευρώ ανά Mwh και για
όλους όσους εμπορικούς καταναλωτές ξεπερνούν τις 2.000 kwh, η επιδότηση θα είναι 50 ευρώ
ανά Mwh. Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 238 ευρώ ανά Mwh.
Την προηγούμενη εβδομάδα, οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν σημαντικά
χαμηλότερες τιμές για τον Νοέμβριο, με πτώση από 19% έως και 37% σε σχέση με αυτές του
Οκτωβρίου. Το γεγονός της αποκλιμάκωσης των τιμών, εν μέρει οφείλεται στις προτάσεις, που
επίμονα κατέθεσε η Ελλάδα και προκάλεσαν τη πρόθεση της ΕΕ να λάβει σχετικές αποφάσεις,
έστω και μετά την «από αναβολή σε αναβολή» συμφωνία, που πλέον μετατέθηκε για τις
24 Νοεμβρίου 2022. Οι επίσημες αναρτημένες τιμές των παρόχων για τον Νοέμβριο δείχνουν
μια αποκλιμάκωση και έχουν ως εξής:
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• ΔΕΗ: 0,397 ευρώ/kwh για έως 500 kwh και 0,409 ευρώ για πάνω από 500 kwh. Στο νυχτερινό
τιμολόγιο το κόστος είναι 0,356, με το πάγιο στα 3,5 ευρώ. Φθηνότερη 33,3% από τον Οκτώβριο.
• Protergia: 0,395 ευρώ/kwh με το πάγιο στα 5 ευρώ. Φθηνότερη 31,5% από τον Οκτώβριο.
• Elpedison: Από 0,38 ευρώ έως 0,4134 ευρώ/kwh, ανάλογα με το πρόγραμμα του καταναλωτή.
Η τιμή διαμορφώνεται στα 0,37 ευρώ/kwh για το νυχτερινό ρεύμα. Φθηνότερη 35,6% από τον
Οκτώβριο.
• ΗΡΩΝ: 0,439 ευρώ/kwh, ενώ η τελική τιμή διαμορφώνεται σε 0,3512 ευρώ/KWh με την
έκπτωση συνέπειας 20%. Φθηνότερη κατά 37,10% από την τιμή του Οκτωβρίου.
• Watt +Volt: 0,406 ευρώ/kwh. Φθηνότερη κατά 31% σε σχέση με την τιμή του Οκτωβρίου.
• Ελίν: 0,39 ευρώ/kwh, ενώ το πάγιο είναι 4,9 ευρώ. Φθηνότερη κατά 35% από τον Οκτώβριο.
• Volterra: 0,428 ευρώ/kwh, ενώ το πάγιο είναι 4,5 ευρώ.
• NRG: από 37,5 έως 41,5 λεπτά/kwh, με το πάγιο στα 5 ευρώ τον μήνα και επιδέχεται έκπτωση.
• Φυσικό Αέριο Ελλάδος: από 35 έως 36,2 λεπτά/kwh, με 5 ευρώ το μηνιαίο πάγιο.
• Zenith: 38,5 λεπτά/kwh με 2,5 ευρώ το μηνιαίο πάγιο.
Οι χρεώσεις, που θα πληρώσουν τα νοικοκυριά τον Νοέμβριο, κυμαίνονται από τα 0,11
ευρώ/kwh έως και 0,222 ευρώ/kwh, με την επικρατούσα τιμή να είναι στα 0,155 ευρώ/kwh. Οι
ενισχύσεις του Νοεμβρίου είναι κλιμακωτές με βάση την κατανάλωση για όλες τις παροχές
ρεύματος κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου.
Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh, που έχουν το 90% των νοικοκυριών, η επιδότηση θα
είναι 0,238 ευρώ/kwh. Για κατανάλωση από 501 έως 1.000 kwh η επιδότηση είναι 0,188
ευρώ/kwh. και για πάνω από 1.001 kwh, η επιδότηση ανέρχεται στα 0,098 ευρώ/kwh. Στα
νοικοκυριά, που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, καλύπτεται το 100% με
επιδότηση 0,286 ευρώ/kwh. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση φυσικού αερίου στα οικιακά τιμολόγια,
η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους, θα δώσει μια οριζόντια
επιδότηση, που θα ανέλθει σε 25 ευρώ ανά θερμική MWh για 700.000 οικιακούς καταναλωτές,
ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου.
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Δυστυχώς νοικοκυριά και
επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουμε και τον Νοέμβριο να καλύπτουμε τους λογαριασμούς
ρεύματος με μόνο βοήθημα τη συμμετοχή του δημοσίου, που σαφώς δεν επαρκεί να καλύψει το
μηνιαίο υπέρογκο κόστος κατανάλωσης. Η «από αναβολή σε αναβολή» προσφιλής τακτική της ΕΕ
για ευρωπαϊκή συμφωνία στην επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο, μας αναγκάζει να βαδίζουμε
«μήνα με το μήνα» με εθνικές επιχορηγήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι
επιδοτήσεις, που ανακοινώθηκαν για τον Νοέμβριο, είναι πολύ χαμηλότερες των προηγούμενων
μηνών, αλλά, τουλάχιστον, σε συνδυασμό με τη μικρή αποκλιμάκωση των τιμών, ευελπιστούμε
να ελαφρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα καλά νέα έρχονται από τη θεαματική μείωση
του πληθωρισμού στην Ελλάδα από το 12,1% τον Σεπτέμβριο στο 9,8% τον Οκτώβριο,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κυρίως λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου
και αυτό αποτελεί ένα στοιχείο τόνωσης για την αγορά και αισιοδοξίας για την οικονομία. Σε μια
δύσκολη συγκυρία για το σύνολο των χωρών μελών της ΕΕ, όπου ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός
στην ευρωζώνη διαμορφώνεται στο διψήφιο 10,7%, η μείωση του πληθωρισμού στη χώρα μας
είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να απορροφηθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι ενεργειακές
αυξήσεις. Καλό μήνα Νοέμβριο!»
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