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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους: α) Υπουργό Οικονομικών, κ. Ιωάννη Σταϊκούρα, β) Υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, και γ) Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη 

Θοδωρικάκο. 
 

Θέμα: «Απαλλαγή από τέλη που εισπράττονται μέσω παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και 

μείωση τιμής κιλοβατώρας.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Η υγειονομική κρίση κάνει ήδη εμφανή τα βαριά σημάδια της στην οικονομία, είναι βέβαιο ότι -

εκτός από τις τρέχουσες αναστολές συμβάσεων εργασίας- θα φουσκώσει προσεχώς το κύμα 

ανεργίας, το εισόδημα του μέσου νοικοκυριού ήδη συμπιέζεται έντονα, ενώ ακόμη και οι πιο 

αισιόδοξες προβλέψεις προδιαγράφουν νέα βαριά κρίση τα επόμενα χρόνια. 

Κατά την περίοδο των μέτρων αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων, εκατομμύρια εργαζόμενοι 

αναγκάζονται να παραμείνουν για τουλάχιστον 2 μήνες στο σπίτι τους, εκτινάσσοντας τη δαπάνη 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ολοήμερης χρήσης. Θα κληθούν, λοιπόν, να πληρώσουν 

μεγάλους αντίστοιχα λογαριασμούς στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για ένα πρώτιστο 

αγαθό με κατά βάση ανελαστική ζήτηση, την ίδια στιγμή που το εισόδημά τους έχει συρρικνωθεί. 

Επιπλέον, θα κληθούν να καταβάλλουν σημαντικά ποσά για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο, Τέλος 

Ακίνητης Περιουσίας, και τέλος υπέρ ΕΡΤ, ενώ πολύ αυξημένα θα είναι τα τέλη που αποτελούν 

συνάρτηση της κατανάλωσης, δηλ. το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

επιβαρυμένο με ΦΠΑ, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ν. 3336/05), και το Ειδικό Τέλος 5‰. 

Αντιλαμβάνεστε ότι οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό 

προϋπολογισμό σε μια πολύ άσχημη συγκυρία. Εκείνο που χρειάζονται αυτή τη στιγμή (και για 

όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού) τα νοικοκυριά  που πλήττονται από τα μέτρα είναι 

οικονομική στήριξη και όχι επιπρόσθετη συσσώρευση υποχρεώσεων. 

Ως προς τις δαπάνες υπέρ τρίτων, είναι κρίσιμο για αυτά τα νοικοκυριά αλλά και για τις 

επιχειρήσεις που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας: 

1. Να αναζητηθεί λύση με τους ΟΤΑ, ώστε να επιβληθεί έκπτωση τουλάχιστον 50% ή ακόμη 

και πλήρης (στους χαμηλοεισοδηματίες) απαλλαγή των ΔΤ, ΔΦ, και ΤΑΠ.  

2. Να μην εισπραχθεί ΕΤΜΕΑΡ, ιδίως τη στιγμή που οι ατμοσφαιρικοί ρύποι έχουν εκ των 

πραγμάτων μειωθεί αισθητά, οπότε και η σχετική απαίτηση ατονεί δικαιολογημένα. 
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3. Να μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% ή και μην επιβληθεί (στους χαμηλοεισοδηματίες) ΕΦΚ, 

τέλος υπέρ ΕΡΤ, και Ειδικό Τέλος ‰. 

Ως προς την τιμή κιλοβατώρας, είναι απαραίτητο να συνεννοηθείτε με το σύνολο των παρόχων 

ηλεκτρικής ενέργειας και να καταλήξετε στον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί δυνατή η παροχή 

σημαντικής έκπτωσης (άνω του 33%) στα νοικοκυριά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Προτίθεστε να ενεργήσετε ώστε να ικανοποιήσετε τα παραπάνω αιτήματα προς όφελος των 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα αντιμετώπισης της διάδοσης του 

COVID-19;  

 
Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 


