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Q&A - ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΕΜ 

Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) αφορούν ΜΟΝΟ την 
πρόσθετη επιδότηση ΤΕΜ και όχι και την βασική επιδότηση ΤΕΜ. 

 
1. Ποιοι δικαιούνται την πρόσθετη επιδότηση ΤΕΜ; 

Δικαιούχοι της πρόσθετης επιδότησης είναι οι  εξής 3 κατηγορίες πελατών: 

1) Μη Οικιακές Παροχές με Συμφωνημένη Ισχύ ίση ή μικρότερη των 35 kVA ανεξαρτήτου 

ΚΑΔ δραστηριότητας 

2) Παροχές Αγροτικής Χρήσης, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος Παροχής και επιπέδου τάσης. 

3) Παροχές με κύρια δραστηριότητα ΚΑΔ 10.71, δηλ. τα αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου 

ισχύος Παροχής και επιπέδου τάσης. 

 

2. Πώς υπολογίζονται τα ποσά της πρόσθετης επιδότησης;  

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση και την ΚΥΑ, ο τελικός υπολογισμός του ποσού της 

πρόσθετης επιδότησης εξαρτάται από περισσότερους από έναν (1) παράγοντες και αυτοί 

είναι οι εξής:  

Α. Το ύψος της πρόσθετης επιδότησης για κάθε μήνα. Συνεπώς ο πρώτος υπολογισμός 

αφορά στο γινόμενο της πρόσθετης επιδότησης του μήνα με την κατανάλωση του μήνα 

της παροχής. Στην συνέχεια εφαρμόζονται διάφορα επιπλέον κριτήρια:  

Β. Σε επίπεδο παροχής.  

i. Για τους μήνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Φεβρουάριο 2022 έως 

και τον Ιούλιο 2022, όπου στα τιμολόγια των δικαιούχων εφαρμοζόταν ρήτρα 

αναπροσαρμογής, η συνολική επιδότηση ΤΕΜ (δηλ. το άθροισμα της βασικής και της 

πρόσθετης επιδότησης ΤΕΜ), δεν μπορεί να υπερβαίνει 80% της χρέωσης της ρήτρας 

αναπροσαρμογής.  

ii. Η  συνολική επιδότηση για τον κάθε μήνα (βασική ΤΕΜ + πρόσθετη ΤΕΜ) δεν πρέπει 

να  οδηγεί σε αρνητική χρέωση προμήθειας για τον αντίστοιχο μήνα. 

Γ. Σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης.  

Η συνολική επιδότηση όλων των παροχών που ανήκουν στην ίδια ατομική ή ενιαία 

επιχείρηση δεν πρέπει να ξεπερνά για όλο το χρονικό διάστημα χορήγησής της 

συγκεκριμένα όρια επιδότησης ανά τύπο δραστηριότητας.  
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3. Τι όρια υπάρχουν στο ποσό της επιδότησης; 

Τα όρια της επιδότησης προσδιορίζονται βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου 

και λαμβάνουν υπόψη τους και επιδοτήσεις που χορηγούνται από την Πολιτεία όχι μόνο μέσω 

των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα τα όρια είναι:  

i. κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 250.000 Ευρώ εφόσον ο δικαιούχος (είτε ατομική είτε 

ενιαία επιχείρηση) δραστηριοποιείται ΜΟΝΟ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων,  

ii. κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 300.000 Ευρώ εφόσον ο δικαιούχος (είτε ατομική είτε 

ενιαία επιχείρηση) δραστηριοποιείται ΜΟΝΟ  σε αλιεία & υδατοκαλλιέργεια,  

iii. κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 2.000.000 Ευρώ εφόσον ο δικαιούχος (είτε ατομική 

είτε ενιαία επιχείρηση) δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε τομέα εκτός της 

πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων και της αλιείας & υδατοκαλλιέργεια 

ήτοι των δύο υπό (i & ii) ανωτέρω στοιχείων  

iv. Εφόσον ο δικαιούχος (είτε ατομική είτε ενιαία επιχείρηση) δραστηριοποιείται 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ σε πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, αλιεία & 

υδατοκαλλιέργεια και σε διάφορους άλλους τομείς, έχει ως ανώτατο όριο τα 250.000 

Ευρώ για πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τα 300.000 ευρώ για αλιεία & 

υδατοκαλλιέργεια, και το συνολικό μέγιστο όριο των 2.000.000 Ευρώ για όλους τους 

τομείς δραστηριοποίησης.   

v. Εφόσον ο δικαιούχος (είτε ατομική είτε ενιαία επιχείρηση) δραστηριοποιείται 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ αποκλειστικά σε πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων + αλιεία 

& υδατοκαλλιέργεια, έχει ως ανώτατο όριο τα 300.000€. 

 

4. Αν δεν με εκπροσωπεί ο ΗΡΩΝ για όλες μου τις παροχές ή για όλο το χρονικό διάστημα που 

δικαιούμαι την πρόσθετη επιδότησή μου πώς ενημερώνομαι για το ποσό που δικαιούμαι να 

λάβω; 

Η πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αναλογικά του χρονικού διαστήματος που 

εκπροσωπείται η παροχή σας από τον Προμηθευτή της επιλογής σας για το αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια καθοριστικός παράγοντας υπολογισμού της πρόσθετης 

ΤΕΜ, σε περίπτωση που τουλάχιστον μία εκ των παροχών της επιχείρησής σας  δεν 

εκπροσωπείται/-ήθηκε από την ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα που 

δικαιούται την πρόσθετη επιδότηση (δηλ. κατανάλωσης Φεβρουαρίου - Νοεμβρίου 2022), 
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είναι το ποσό που δικαιούται να λάβει από έτερο (τρίτο) Προμηθευτή. Για το σκοπό αυτό, θα 

πρέπει να απευθυνθείτε στον έτερο (τρίτο) Προμηθευτή που εκπροσωπούσε την 

συγκεκριμένη παροχή  σας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, προκειμένου να  σας 

ενημερώσει εγγράφως για τον ορθό υπολογισμό της πρόσθετης επιδότησης που δικαιούσθε, 

ο οποίος δεν περιλαμβάνει το ποσό της βασικής επιδότησης που  σας έχει ήδη χορηγηθεί από 

αυτόν, αναλογικά για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της εκπροσώπησής  σας από αυτόν, και 

να το καταγράψετε στον αντίστοιχο πίνακα της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (πίνακα 11). Η 

υ/δ περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή της. 

 

5. Τι είναι ο ΚΑΔ;  

Ο «Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας» της Επιχείρησης. 

 

6. Που μπορώ να βρω τι ΚΑΔ έχω;  

Στην ΑΑΔΕ (ψηφιακά στο my aade, εισάγοντας τους κωδικούς σας και επιλέγοντας «στοιχεία 

Επιχείρησης»).  

 

7. Πρέπει να συνυποβάλλω κάποιο έντυπο σας ΑΑΔΕ;  

Ναι, σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται ως αρτοποιείο, πρέπει να 

συνυποβάλετε το σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ από το οποίο προκύπτει ο κύριος ΚΑΔ που είχε 

η Επιχείρησή σας το διάστημα κατανάλωσης Φεβρουαρίου - Νοεμβρίου 2022.  

 

8. Συμπληρώνω όλα τα ΚΑΔ της επιχείρησής μου κύρια και δευτερεύοντα; 

Ναι, θα πρέπει να συμπληρώσετε πλήρως τους ΚΑΔ της επιχείρησής σας σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης. 

 

9. Tι σημαίνει ενιαία επιχείρηση;    

Για τον ορισμό της ενιαίας επιχείρησης, η ΚΥΑ (στο αρ 3, παρ. 7-9) παραπέμπει στον ορισμό 

του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1408/2013.  

Ως «ενιαία επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση που έχει με άλλη επιχείρηση  οποιαδήποτε από 

τις σχέσεις που αναφέρονται κατωτέρω στα στοιχεία “α” έως “δ’ και συγκεκριμένα:  

α. όταν μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 

των εταίρων άλλης επιχείρησης ή· 
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β. όταν μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών 

του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης ή· 

γ. όταν μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση 

βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού  της 

άλλης επιχείρησης ή αυτής ή  

δ. όταν μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, 

βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω έτερη 

επιχείρηση, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων 

αυτής της (έτερης) επιχείρησης.  

 

10. Γιατί να σας δώσω στοιχεία που αφορούν ενισχύσεις που έχω λάβει; Είναι νόμιμο αυτό;   

Είναι νόμιμο και υποχρεούστε βάσει της ΚΥΑ να μας δώσετε τα εν λόγω στοιχεία προκειμένου 

να σας υπολογίσουμε σωστά την επιδότηση που δικαιούστε, μέσω της Εταιρείας μας. Αν δεν 

συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης δεν είναι δυνατός ο 

υπολογισμός της πρόσθετης επιδότησης που δικαιούσθε να λάβετε από την ΗΡΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ η υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης 

προαπαιτείται, ήτοι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο για τον ορθό υπολογισμό 

αλλά και για τη νόμιμη χορήγηση της πρόσθετης ΤΕΜ από τον Προμηθευτή. 

 

11. Πότε θα πάρω την πρόσθετη επιδότηση; Σε δόσεις ή συνολικά; 

Μόλις υποβάλλετε πλήρως συμπληρωμένη και σύμφωνα με τις οδηγίες μας την Αίτηση-

Υπεύθυνη Δήλωση και ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου αυτής, καθώς και των τυχόν 

απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα μας υποβάλετε (π.χ. αποδεικτικό από ΑΑΔΕ για κύριο 

ΚΑΔ 10.71). Η πρόσθετη επιδότηση θα καταβληθεί συνολικά, μία φορά εφάπαξ και θα αφορά 

το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το οποίο την δικαιούστε. Η πρόσθετη επιδότηση 

χορηγείται στη βάση των εκκαθαριστικών λογαριασμών και επανυπολογίζεται σε περίπτωση 

διορθωτικών μετρήσεων που θα μας σταλούν από τον Διαχειριστή. 

 

12. Πώς θα εμφανίζεται η πρόσθετη επιδότηση στο Λογαριασμό; 

Η πρόσθετη επιδότηση θα εμφανίζεται στο πεδίο Α του Λογαριασμού σας με την ένδειξη 

«Κρατική Επιδότηση – Ειδικές Κατηγορίες Καταναλωτών». 
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13. Τι γίνεται με τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και τους Δήμους; 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχουν παροχές 

μέχρι 35 kVA ή είναι αρτοποιεία με κύριο ΚΑΔ 10.71 ή διαθέτουν παροχή αγροτικής χρήσης. 

Συνεπώς, αν κοινόχρηστες παροχές ανήκουν σε επιχείρηση ή αν οι παροχές ανήκουν σε 

δημοτική επιχείρηση, αυτές δικαιούνται πρόσθετης επιδότησης και οφείλουν να 

συμπληρώσουν πλήρως την υ/δ που έχει αποσταλεί από την εταιρεία μας. 

 

14. Ο προηγούμενος Προμηθευτής αρνείται να υπολογίσει και να μου βεβαιώσει το ποσό της 

πρόσθετης επιδότησης που δικαιούμαι για την περίοδο εκπροσώπησής μου από αυτόν; Τι 

κάνω? Μπορώ να το υπολογίσω μόνος μου; 

Ο υπολογισμός του ποσού της πρόσθετης επιδότησης που δικαιούστε ή που τυχόν σας έχει 

καταβληθεί από προηγούμενο Προμηθευτή σας, εφόσον εκπροσωπείτο η Παροχή σας για 

κάποιο διάστημα μεταξύ των μηνών Φεβρουάριο έως Νοέμβριο 2022 είναι ρητή υποχρέωση 

του προηγούμενου Προμηθευτή σας, ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, αφού λάβει 

από εσάς συμπληρωμένη πλήρως την ΥΔ, οφείλει να υπολογίσει ΣΩΣΤΑ το ποσό της 

πρόσθετης επιδότησης που δικαιούστε ξεχωριστά από το ποσό της βασικής επιδότησης ΤΕΜ 

που έχετε ήδη λάβει και να σας το αποδώσει. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να το 

υπολογίσετε μόνοι σας προκειμένου να το δηλώσετε στην Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση που θα 

μας υποβάλετε για το χρονικό διάστημα που δικαιούστε την αντίστοιχη επιδότηση από την 

Εταιρεία μας, υπάρχει κίνδυνος να το υπολογίσετε εσφαλμένα δεδομένου ότι  στους ήδη 

εκδοθέντες λογαριασμούς σας αναγράφεται το συνολικό ποσό κρατικής επιδότησης που 

έχετε λάβει, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε κρατικής επιδότησης ΤΕΜ που έχετε 

ήδη λάβει, η οποία όμως δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ποσού  της πρόσθετης 

επιδότησης που δικαιούστε. Κατά συνέπεια, η εσφαλμένη εκ μέρους σας δήλωση αφενός 

μπορεί να είναι εις βάρος των συμφερόντων σας αφού υπάρχει κίνδυνος να σας υπολογιστεί 

μικρότερο ποσό από αυτό που πραγματικά δικαιούστε και αφετέρου η εκ μέρους σας 

συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης με εσφαλμένα (μη αληθή) στοιχεία μπορεί να επιφέρει 

εις βάρος σας τυχόν ποινικές ευθύνες. Σε κάθε περίπτωση η  εταιρεία μας, προς διευκόλυνσή 

σας, παραθέτει ακολούθως Συγκεντρωτικό Πίνακα με τη μοναδιαία τιμή της πρόσθετης 

επιδότησης ανά μήνα κατανάλωσης και ανά κατηγορία δικαιούχου ανάλογα με τη 

δραστηριότητά της επιχείρησής σας. 
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Μοναδιαία επιδότηση της πρόσθετης επιδότησης ανά μήνα και ανά κατηγορία δικαιούχου 
 

Μήνας έτους 2022 

Αρτοποιεία με 

κύριο ΚΑΔ 10.71 

(ανεξαρτήτως 

ισχύος παροχής) 

Παροχές Αγροτικής 
χρήσης (ανεξαρτήτως 

ισχύος παροχής) 

Επαγγελματίες 

≤35 kVA 

Φεβρουάριος 83 €/MWh 83 €/MWh 83 €/MWh 

Μάρτιος 69 €/MWh 69 €/MWh 69 €/MWh 

Απρίλιος 100 €/MWh 100 €/MWh 100 €/MWh 

Μάιος 50 €/MWh 50 €/MWh 50 €/MWh 

Ιούνιος 50 €/MWh 50 €/MWh 50 €/MWh 

Ιούλιος 44 €/MWh 65 €/MWh 44 €/MWh 

Αύγουστος 87 €/MWh 87 €/MWh 50 €/MWh 

Σεπτέμβριος 297 €/MWh 297 €/MWh 262 €/MWh 

Οκτώβριος 168 €/MWh 206 €/MWh 

168 €/MWh για 

καταναλώσεις 

<2.000 kWh 

Νοέμβριος 150 €/MWh 188 €/MWh 

150 €/MWh για 

καταναλώσεις 

<2.000 kWh 
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