
Αθήνα, 01 Απριλίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

           τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

           την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Επιστολή  της  σχολικής  κοινότητας  του  1ου  Γενικού  Λυκείου

Κερατσινίου  για  την υπέρογκη αύξηση του Λογαριασμού ΔΕΗ και  το

πρόβλημα που δημιουργείται στην λειτουργία του  σχολείου 

Η σχολική κοινότητα του 1ου Γενικού Λυκείου Κερατσινίου με επιστολή του

στις  30-03-2022   γνωστοποιεί  την  δύσκολη  κατάσταση  στην  οποία  έχουν

περιέλθει  λόγω  της  υπέρογκης  αύξησης  του  λογαριασμού  της  ΔΕΗ  τους

τελευταίους τέσσερις μήνες, ώστε να οδηγείται το σχολείο τους σε οικονομική

δυσπραγία  και δυσλειτουργία. 

Στην επιστολή αναφέρεται ότι, για όλη την προηγούμενη χρονιά το συνολικό

κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής  ενέργειας της ΔΕΗ μαζί με τις υπόλοιπες

χρεώσεις κυμαινόταν μηνιαίως μεταξύ 500 € έως  700 €, με αποτέλεσμα το

σχολείο τους  για το έτος  2021 καταβάλανε στη ΔΕΗ το ποσό των 6.489,60€ ,

ένα ποσό που ανταποκρινόταν στο 1/3 των συνολικών εξόδων του σχολείου

μας. 

Όμως ο λογαριασμός της ΔΕΗ για το 2022 που αφορά τους μήνες από τον

Ιανουάριου έως και τον Μάρτιο υπερδιπλασιάσθηκε, χωρίς να τροποποιηθεί η

σημαντικά  η  κατανάλωση  ρεύματος.  Πιο  συγκεκριμένα  στον  εκάστοτε

λογαριασμό προστέθηκε «ρήτρα αναπροσαρμογής» από 600 -800€.

Συνέπεια αυτού είναι τα έξοδα του σχολείου τους για κατανάλωση ηλεκτρικού

ρεύματος να φτάνουν στο 75% των εξόδων του σχολείου για τους μήνες από

τον Ιανουάριο 2022 έως  και τον Μάρτιο του 2022, με κίνδυνο, εάν αυτή η

κατάσταση συνεχιστεί  να μη μπορεί το σχολείο να καλύψει τις λειτουργικές

του ανάγκες παρόλη την έκπτωση συνέπειας.

Επιπροσθέτως  μετά  από  επικοινωνία  με  τη  ΔΕΗ  πληροφορήθηκαν  ότι  η

αύξηση αυτή αφείλεται στην ΡΑΕ - Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ότι η ΔΕΗ

δε μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, αφού η απόφαση είναι πολιτική.
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Κατόπιν των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχει  ενημερωθεί  για  την  δύσκολη  κατάσταση  στην  οποία  έχει

περιέλθει  το  1ο  Γενικό  Λύκειο  Κερατσινίου  λόγω της  υπέρογκης

αύξησης του λογαριασμού της ΔΕΗ; 

2. Με ποια μέτρα θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή; 

3. Θα γίνει κάποια ρύθμιση με τη ΡΑΕ;

4. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή

λειτουργία τόσο του 1ου Γενικού Λυκείου Κερατσινίου όσο και των

υπολοίπων σχολείων που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα;

Η ερωτώσα βουλευτής

         

          Φωτεινή Μπακαδήμα




