
 
 

 

Αθήνα, 10 Ιανοςαπίος 2022 

Επίκαιπη Επώηηζη  

Ππορ Υποςπγό Πεπιβάλλονηορ & Ενέπγειαρ 

Θέμα: Ενεπγειακό ζςζζίηιο: απαπαίηηηη αζπίδα απένανηι ζηοςρ θανάηοςρ από 

αναθςμιάζειρ και ζηην ενεπγειακή εξαθλίωζη 

Με ηελ 502/11.2.2020 Επίθαηξε Εξψηεζή κνπ κε ζέκα “Αλάγθε γηα ηε ζεζκνζέηεζε ειάρηζηεο 

εγγπεκέλεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο ζηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο” είρα αλαδείμεη ην πξφβιεκα ηεο 

πξφζβαζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ ελέξγεηα θαη ηδηαίηεξα ζηε Δπηηθή Αζήλα. Τφηε κεηά απφ ηελ 

επίθαηξε εξψηεζή κνπ ε θπβέξλεζε δεζκεχηεθε λα αληηκεησπίζεη ηα δηνηθεηηθά θνιιήκαηα πνπ 

εκπφδηδαλ ην Δήκν Ιιίνπ λα εθαξκφζεη ην “ελεξγεηαθφ ζπζζίηην” ζηνπο θαηνίθνπο πνπ ήδε πξηλ ηελ 

αθξίβεηα αδπλαηνχζαλ λα πιεξψζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Τν πεξαζκέλν έηνο έραζαλ ηε δσή ηνπο 83 άηνκα, θπξίσο ιφγσ ππξθαγηάο πνπ μέζπαζε ζηελ θαηνηθία 

ηνπο είηε απφ ηελ εηζπλνή ηνμηθψλ / δειεηεξησδψλ αεξίσλ ή απαλζξαθψζεθαλ ή γηα άιινπο ιφγνπο,   

αξηζκφο ξεθφξ. Τελ πεξίνδν απφ 20 Ννεκβξίνπ έσο 20 Δεθεκβξίνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 16 ζάλαηνη απφ 

θσηηέο ζε δηακεξίζκαηα κε πηζαλφηεξε αηηία εθδήισζεο ησλ ππξθαγηψλ ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ. 

Σηηο 14 Δεθεκβξίνπ δχν αδέιθηα ειηθίαο 12 θαη 13 εηψλ βξήθαλ θξηθηφ ζάλαην ζην ζπίηη ηνπο ζην 

Κακαηεξφ απφ ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε απφ ζεξκαληηθφ ζψκα. Σηηο 24 Δεθεκβξίνπ, πάιη ζηελ ίδηα 

πεξηνρή, θσηηά εθδειψζεθε ηα μεκεξψκαηα ζε ζπίηη κε απνηέιεζκα πέληε άηνκα λα νδεγεζνχλ ζην 

λνζνθνκείν. Σχκθσλα κε έκπεηξα ζηειέρε ηεο Ππξνζβεζηηθήο πνπ επηθαιείηαη ην Αζελατθφ 

Πξαθηνξείν Εηδήζεσλ (ΑΠΕ), ηα ζχκαηα ησλ ππξθαγηψλ ζε ζπίηηα είλαη θπξίσο ειηθησκέλα θαη 

αλήκπνξα άηνκα πνπ δελ αληηιακβάλνληαη θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα απνκαθξπλζνχλ έγθαηξα απφ ηηο 

θιφγεο. 

Οη ζάλαηνη είλαη απνηειέζκαηα κηαο εγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη κεηαηξέςεη ην αγαζφ ηεο 

ελέξγεηαο ζε παλάθξηβν εκπφξεπκα κε ηηο ηηκέο λα θαζνξίδνληαη ζηα θαπηηαιηζηηθά ρξεκαηηζηήξηα.  Η 

έθξεμε ησλ ηηκψλ ζε ξεχκα θαη θπζηθφ αέξην έρεη νδεγήζεη ζηελ γηγάλησζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θηψρεηαο. 

Σχκθσλα κε ηνλ θ. Γθνπξκπάηζε πξψελ αλψηαην αμησκαηηθφ ηεο Ππξνζβεζηηθήο, «ηο ςτηλό κόζηορ 

θέπμανζηρ ηο πιθανόηεπο να οδήγηζε ηα θύμαηα ζηη σπήζη ππόσειπυν, και υρ εκ ηούηος μη αζθαλών 

μέζυν θέπμανζηρ, αθού για οικονομικούρ λόγοςρ ήηαν ζσεδόν απαγοπεςηικό, δηλαδή αδςναηούζαν 

να έσοςν ππόζβαζη ζε αζθαλή ηέηοια μέζα, όπυρ κενηπική θέπμανζη ή αςηόνομη θέπμανζη με ηη 

σπήζη καςζίμος πεηπελαίος, θςζικού αεπίος ή και κλιμαηιζηικών κλπ. Καηά ηος επόμενοςρ 

σειμεπινούρ μήνερ ηος έηοςρ 2022 εκηιμάηαι όηι ο απιθμόρ θανάηυν για ηοςρ παπαπάνυ λόγοςρ θα 

αςξηθεί». Ήδε ηελ 1ε εβδνκάδα ηνπ 2022 έρνπλ ζεκεησζεί αθφκα 3 ζάλαηνη ζπλαλζξψπσλ καο. 

Επωηάηαι ο Υποςπγόρ: 

1. Γηαηί -παξά ηηο δεζκεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο- ε ΔΕΗ κπινθάξεη ηελ εθαξκνγή ηνπ “ελεξγεηαθνχ 

ζπζζηηίνπ” ζην Δήκν Ιιίνπ δεηψληαο δηαθαλνληζκφ ησλ νθεηιψλ ζαλ πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζην 

“ελεξγεηαθφ ζπζζίηην” ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ην έρνπλ αλάγθε;  

2. Δεζκεχεηαη λα ζεζκνζεηήζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ Δήκσλ ή ηεο Κεληξηθήο Δηνίθεζεο λα παξέρνπλ 

«ελεξγεηαθφ ζπζζίηην» ζε λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαη ζε ελεξγεηαθή θηψρεηα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ 

ρξσζηάλε νη ελ ιφγσ πνιίηεο  ζε παξφρνπο ξεχκαηνο; Δεζκεχεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ην “ελεξγεηαθφ 

ζπζζίηην” ζε φιε ηελ ρψξα αιιά θαη ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζην 100% γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ 

δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο; 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 
Κπίηων Απζένηρ 
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