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Εισαγωγή 

Σε συνέχεια των εξαγγελιών της κυβέρνησης για οικονομική στήριξη των 

καταναλωτών, επίσημα με επιστολή της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και 

Ορυκτών Πρώτων Υλών, η κυβέρνηση γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην 

υλοποίηση των εξαγγελιών αναφορικά με την επιδότηση μέρους της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών χαμηλής τάσης. 

Μέσω της επιστολής δίνονται οι κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τα κάτωθι στα 

οποία οι υπηρεσίες Nova Energy θα εναρμονιστούν πλήρως: 

 Δικαιούχοι 

 Ποσό επιδότησης Ιουνίου 2022 

 Χρονικό διάστημα εφαρμογής 

 Λογαριασμοί 
 

Appendix 
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Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι: 

• Νέοι και υφιστάμενοι ανεξαρτήτου επιπέδου Τάσης με οικιακή ή επαγγελματική χρήση 

• Πελάτες χαμηλής τάσης με ειδικά τιμολόγια (ΚΟΤ, ΠΟΤ) 

• Οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Η επιδότηση στα οικιακά τιμολόγια αφορά: 

• την κύρια κατοικία (σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2020) και τη μη κύρια κατοικία με 

διαφορετικό ποσό επιδότησης. 

• Όλες τις κατοικίες για τους ΚΟΤ / ΤΥΑ πελάτες. 

 

Η επιδότηση στα μη οικιακά τιμολόγια αφορά όλες τις χρήσεις (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, 

επαγγελματικά, λοιπά). Ειδικά για τιμολόγια με παροχή ισχύος έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία 

ανεξαρτήτως ισχύος υπάρχει επιπρόσθετη επιδότηση. 

Εισαγωγή 
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Ποσό επιδότησης Ιουνίου 2022 (1/2) 

Οικιακά Τιμολόγια 

1. Θα επιδοτηθούν όλες οι παροχές κύριας κατοικίας, σε κυμαινόμενα τιμολόγια, όπως αυτές δηλώνονται στο E1 ανεξαρτήτως 

εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή: 

2. Οι πρώτες 150kWh κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτούνται με 185€/MWh. 

3. Η κατανάλωση από 151-300kWh επιδοτείται με 140€/MWh. 

4. Η κατανάλωση > 300kWh επιδοτείται με 100€/MWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης. 

5. Θα επιδοτηθούν οι παροχές, σε κυμαινόμενα τιμολόγια, ΜΗ κύριας κατοικίας με 100€/MWh ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. 

6. Στα νοικοκυριά ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και στα νοικοκυριά Υπηρεσιών Αλληλεγγύης η επιδότηση είναι 

195€/MWh, χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας και χωρίς όριο κατανάλωσης. 

 

ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά) Τιμολόγια 

Θα επιδοτηθούν όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως 

μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση) και χωρίς όριο κατανάλωσης. Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ορίζεται σε 

100€/MWh. 

Ειδικά για τιμολόγια με παροχή ισχύος έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος υπάρχει επιπρόσθετη επιδότηση 

50€/MWh. Συνολικά θα επιδοτούνται με 100€/MWh. 
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      Μοναδιαίο ποσό επιδότησης   

Είδος  Τιμολογίου Nova Energy  Κριτήριο   Όριο 0-150kWh  151-300kWh   >301kWh  
  

Οικιακά Κυμαινόμενα Τιμολόγια  

Κύρια Κατοικία  Χωρίς όριο  0,185 €/kWh 0,140 €/kWh 0,100 €/kWh   

Άλλη κατοικία Χωρίς όριο  0,100 €/kWh 0,100 €/kWh 0,100 €/kWh   

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)  Όλες τις κατοικίες  Χωρίς όριο  0,195 €/ΚWh 0,195 €/ΚWh 0,195 €/ΚWh   

Δικαιούχοι Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης Όλες τις κατοικίες  Χωρίς όριο  0,195 €/ΚWh 0,195 €/ΚWh 0,195 €/ΚWh   

Μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, 

βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ)  Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση  Χωρίς όριο  0,100 €/kWh 0,100 €/kWh 0,100 €/kWh   

Μη οικιακά κυμαινόμενα τιμολόγια με παροχή 

ισχύος έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία 

ανεξαρτήτως ισχύος Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση Χωρίς όριο  0,150 €/kWh 0,150 €/kWh 0,150 €/kWh   

              

      Μέγιστο ποσό επιδότησης 

Είδος  Τιμολογίου Nova Energy  Κριτήριο   Οριο  0-150kWh 151-300kWh >301kWh Σύνολο  

Οικιακά Κυμαινόμενα Τιμολόγια  Κύρια Κατοικία  Χωρίς όριο  27,75 € 21,00 €  INF   INF  

  Άλλη κατοικία Χωρίς όριο  15,00 € 15,00 €  INF   INF  

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)  Όλες τις κατοικίες  Χωρίς όριο  29,25 € 29,25 €  INF     INF    

Δικαιούχοι Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης Όλες τις κατοικίες  Χωρίς όριο  29,25 € 29,25 €  INF   INF  

Μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, 

βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ)  Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση  Χωρίς όριο  15,00 € 15,00 €  INF   INF  

Μη οικιακά κυμαινόμενα τιμολόγια με παροχή 

ισχύος έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία 

ανεξαρτήτως ισχύος Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση Χωρίς όριο  22,50 € 22,50 €  INF   INF  

Ποσό επιδότησης Ιουνίου 2022 (2/2) Εισαγωγή 
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Χρονικό διάστημα εφαρμογής 

• H ενσωμάτωση της επιδότησης αφορά λογαριασμούς που θα εκδοθούν τον Ιούνιο 2022. 

 

• Ως περίοδος εφαρμογής της επιδότησης νοείται το χρονικό διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από 01.06.2022 έως 30.06.2022. 

 

 

Τα δεδομένα θα αναθεωρούνται κάθε μήνα εφόσον διαπιστωθεί ότι η χονδρεμπορική τιμή του 

ρεύματος συνεχίσει να αυξάνεται. 

 

Εισαγωγή 
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Λογαριασμοί 

 Το ποσό της επιδότηση θα εμφανίζεται ως διακριτή πίστωση στους λογαριασμούς στο πεδίο «Πίστωση 

Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» στο ανταγωνιστικό σκέλος της Ηλεκτρικής ενέργειας, ως το 

γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά kWh. 

 Θα γίνει αναδρομική πίστωση των παροχών των οποίων έχουν εκδοθεί Εκκαθαριστικοί (χωρίς την 

αναθεωρημένη επιδότηση) και αναδρομική «διόρθωση», όπου χρειάζεται, βάσει των αναθεωρημένων 

ποσών που αναφέρονται στο ΦΕΚ. 

 Η επιδότηση θα αποδοθεί σε Εκκαθαριστικούς και Έναντι λογαριασμούς. 

Εισαγωγή 




