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Η πξώηε θάζε πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ ειάθξπλζεο ησλ λνηθνθπξηώλ από ηηο απμεκέλεο 

δαπάλεο θ/α ζε ζπλέρεηα ησλ πξνηάζεσλ ηεο «Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην θ/α θαη ηε 

Θέξκαλζε» νξηζηηθνπνηήζεθε θαηά ηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηνπ γεξκαληθνύ Υπνπξγηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. Παξάιιεια, ζεηξά ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ παθέηνπ 

ειάθξπλζεο 200 δηο Δπξώ αιιά θαη άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα ζπκθσλήζεθαλ θαηά ηε 

ρζεζηλή ζπλάληεζε ηνπ Γ/Καγθειαξίνπ Scholz κε ηνπο πξσζππνπξγνύο ησλ 16 Κξαηηδίσλ. 

Αλαιπηηθόηεξα, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ νξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα 

ζρεηηθά κε ηελ εθάπαμ επηδόηεζε γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην η.έ., από ηελ νπνία ζα επσθειεζνύλ 

νηθηαθνί θαηαλαισηέο θ/α θαη ηειεζέξκαλζεο, αιιά θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο κε εηήζηα 

θαηαλάισζε έσο 1.500 κεγαβαηώξεο/ώξα. Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ελ ιόγσ έθπησζεο είλαη 

ζύλζεηνο, αιιά ρνλδξηθά ζα αλαινγεί ζην 1/12 ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο, ιακβαλνκέλσλ 

ππόςε ησλ απμεκέλσλ ηηκώλ ελέξγεηαο.  

Σε ζρέζε, όκσο, κε ηε δεύηεξε θάζε θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ «θξέλνπ ηηκήο θ/α» απνκέλνπλ 

αξθεηά δεηήκαηα λα δηεπθξηληζηνύλ. Σύκθσλα κε ζπκβηβαζηηθή πξόηαζε ηνπ Καγθειαξίνπ 

Scholz, ην πιαθόλ ζηελ ηηκή ηνπ θ/α γηα λνηθνθπξηά θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο (έσο 1.500 

κεγαβαηώξεο/ώξα) ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή κελ ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2023, αιιά «με αναδρομική ιζχύ 

από 1
η
 Φεβρουαρίου 2023». Τελ πξόηαζε απηή θαίλεηαη λα πηνζεηεί πιένλ ε Γ/Κπβέξλεζε ζε 

ζπλελλόεζε κε ηνπο πξσζππνπξγνύο ησλ Κξαηηδίσλ, αιιά απνκέλνπλ λα δηεπθξηληζηνύλ νη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο.  
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 ε ό,ηη αθνξά ηνπο νηθηαθνύο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε εηήζηα θαηαλάισζε έσο 1500 
MWh, ην Γεξκαληθό Κξάηνο ζα εγγπεζεί ηελ ηηκή ησλ 12 cent/kW γηα ην 80% ηεο αληίζηνηρεο 
πεξπζηλήο θαηαλάισζεο θ/α από αξρέο Μαξηίνπ 2023 έσο ηέιε Απξηιίνπ 2024. Σν όθεινο γηα 
ηα λνηθνθπξηά είλαη πξνθαλέο, αλ ιεθζεί ππόςε όηη ε κέζε ιηαληθή ηηκή ηνπ θ/α ηνλ Οθηώβξην 
η.έ. ήηαλ πεξίπνπ 19 cent/kW. 

 Γηα ηνπο πειάηεο ηειεζέξκαλζεο (Fernwärme) ην Γ/Κξάηνο εγγπάηαη ηελ ηηκή ησλ 9,5 cent/kW θαη 
πάιη γηα ην 80% ηεο θαηαλάισζεο θαη γηα ηελ σο άλσ πεξίνδν. 

 Οη νηθηαθνί θαηαλαισηέο / κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα ιάβνπλ επίζεο έσο ηηο 20.12 η.έ. εθάπαμ 
ελίζρπζε / έθπησζε θαηαλάισζεο γηα ηελ έσο ηόηε θαηαλάισζή ηνπο (θ/α ή ηειεζέξκαλζεο). Η 
ελ ιόγσ ελίζρπζε ζα αληηζηνηρεί ρνλδξηθά ζην 1/12 ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο. 

 Γηα ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο (κε εηήζηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 1500 MWh) ην Γεξκαληθό Κξάηνο 
εγγπάηαη ηελ ηηκή ησλ 7 cent/kW αιιά γηα ην 70% ηεο θαηαλάισζεο. Γηα ηηο ηειεπηαίεο ην κέηξν 
ζα ηζρύζεη από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2023 έσο ηέιε Απξηιίνπ 2024. Μεηαμύ άιισλ, νη εηαηξείεο πνπ ζα 
επσθειεζνύλ από ην σο άλσ κέηξν ζα πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηε 



Γεξκαλία, θαζώο θαη ην 90% ηνπ εξγαηηθνύ ηνπο δπλακηθνύ γηα όζν δηάζηεκα επηδνηνύληαη. Γελ 
έρεη δηεπθξηληζηεί θαηά πόζν νη ελ ιόγσ βηνκεραλίεο ζα επηηξέπεηαη λα κεηαπσινύλ ην 
επηδνηνύκελν θ/α, δπλαηόηεηα πνπ έρεη εηζεγεζεί ε Δπηηξνπή σο θίλεηξν εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο, αιιά θαίλεηαη λα ζπλαληά ηελ αληίζεζε ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz, ν νπνίνο ζεσξεί όηη 
έηζη ππνζηεξίδεηαη ε δηαθνπή παξαγσγήο θαη ε απνβηνκεράληζε. 

 Οη σο άλσ κεγάιεο επηρεηξήζεηο δελ ιακβάλνπλ ηελ εθάπαμ ελίζρπζε ηνπ Γεθεκβξίνπ. 

 

Σε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν κέηξν γηα εθαξκνγή πιαθόλ ζηελ ηηκή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

[ζηα 40 cent/kW θαη γηα ην 80% ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο θαηαλάισζεο, ζε ό,ηη αθνξά ηα 

λνηθνθπξηά, θαη ζηα 13 cent/kW, αιιά γηα ην 70% ηεο πεξπζηλήο θαηαλάισζεο ζε ό,ηη αθνξά 

ηηο επηρεηξήζεηο], πξόζεζε ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 

2023, αιιά ηόζν ε Σπλνκνζπνλδία Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ όζν θαη ε Σπλνκνζπνλδία 

Βηνκεραληώλ θιάδσλ Δλέξγεηαο θαη Υδάησλ (BDEW) ζεσξνύλ όηη απηό είλαη αλεδαθηθό θαη 

ην κέηξν κπνξεί λα ηζρύζεη από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2023 κόλν αλαδξνκηθά. 

Καηά ηε ρζεζηλή ζπλάληεζε ηνπ Καγθειαξίνπ Scholz κε ηνπο ΠΘ ησλ Κξαηηδίσλ 

ζπλαπνθαζίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ζεηξάο άιισλ κέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη ην ζρεηηθό παθέην ειάθξπλζεο, όπσο ην δηεπξπκέλν ζηεγαζηηθό 

επίδνκα (κε αύμεζε ησλ δηθαηνύρσλ από ηηο 600.000 ζηα 2 εθαη.), ε εθάπαμ επηδόηεζε 

ζέξκαλζεο γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ζηεγαζηηθώλ επηδνκάησλ θαη ηα εθάπαμ επηδόκαηα ζε 

ζπληαμηνύρνπο θαη θνηηεηέο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο. Τν θόζηνο γηα ηηο 

σο άλσ παξνρέο ζα θαηαλεκεζεί ηζόπνζα κεηαμύ Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο θαη Κξαηηδίσλ, 

παξόιν πνπ ηα ηειεπηαία επηδίσθαλ λα απαιιαγνύλ πιήξσο από ην ζρεηηθό βάξνο. 

Παξάιιεια, ζπκθσλήζεθε λα ηζρύζεη έλα παγγεξκαληθό εηζηηήξην € 49 γηα όιεο ηηο ηνπηθέο 

θαη δηαπεξηθεξεηαθέο κεηαθνξέο πνπ ζα απνηειέζεη ηε δηάδνρε θαηάζηαζε ηνπ εηζηηεξίνπ ησλ 

€ 9, πνπ ίζρπζε ην θεηηλό θαινθαίξη θαη είρε κεγάιε επηηπρία. Σηόρν ηεο Γεξκαληθήο 

Κπβέξλεζεο απνηειεί ην λέν εηζηηήξην λα είλαη δηαζέζηκν από αξρέο 2023, αιιά εθπξόζσπνη 

θξαηηδίσλ, όπσο ν Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο, W. Hermann (Πξάζηλνη), 

εθηηκνύλ όηη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ δελ είλαη εθηθηή πξηλ από ηελ άλνημε ηνπ εξρόκελνπ 

έηνπο.  

 


