
 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς του Υπουργούς: Οικονομικών 

                                    Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

                                     Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

                                     Επικρατείας (Γεραπετρίτης) 

 
Θέμα: «Πέρα από πενιχρή, η οικονομική ενίσχυση της Κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας κατανέμεται άνισα» 

 
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 2653/2022 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2030/Β/21-4-2022 και, όπως διαβάζουμε στον τίτλο της, καθορίζει τον χρόνο 
«…έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για 
τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 (Α' 
65), των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής 
χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, των προϋποθέσεων 
της προσαύξησης του ποσού της ενίσχυσης και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας». Πρόκειται για την ΚΥΑ βάσει της οποίας δίνεται η πενιχρή οικονομική 

ενίσχυση των 30, 35, 40 και 50 ευρώ αντιστοίχως σε κατόχους διαφόρων τύπων 
οχημάτων και περιοχών, υπό την προϋπόθεση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 
φορολογικού έτους 2020 να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. 

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 «Διαδικασία πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης 
σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα» προβλέπεται ότι «Για τους δικαιούχους που επιλέγουν 
τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης 
προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ». Η πρόβλεψη αυτή δεν ισχύει για όσους θα 

πιστωθούν την εν λόγω οικονομική ενίσχυση σε τραπεζικό λογαριασμό.  

Παρόμοια πρόβλεψη υπήρχε στον πρόσφατο Νόμο 4916/2022 - ΦΕΚ 65/Α/28-3-
2022 στο Άρθρο 81 με τίτλο «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης 
ενεργειακού κόστους». Ότι δηλαδή «Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 πιστώνεται 
από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε». (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΚτΠ 
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Μ.Α.Ε., που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον 
δικαιούχο: α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν 
από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ή β) σε τραπεζικό 
λογαριασμό επιλογής του». 

 
Στο ίδιο Άρθρο 81 και στην παράγραφο 13 σημειώνεται ότι: «Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής 
της παρ. 4, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες 
διαλειτουργικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
παρόντος. Με την ίδια απόφαση δύναται να προσαυξάνεται το ποσό της ενίσχυσης 
έως πέντε (5) ευρώ για δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής 
κάρτας». 

Στην προκειμένη περίπτωση η αύξηση των 5 ευρώ ανά δικαιούχο ο οποίος εκδίδει 
ψηφιακή χρεωστική κάρτα αντιστοιχεί σε αύξηση κατά περίπου 16%, 14%, 13% και 
10% για την ενίσχυση των 30, 35, 40 ή 50 ευρώ αντίστοιχα. 

Αφενός, η  προσαύξηση αυτή δεν δίνεται στον δικαιούχο λόγω κάποιας αυξημένης 
ευαλωτότητας, αλλά για αδιαφανείς και αδιευκρίνιστους λόγους προτίμησης της 
ψηφιακής κάρτας ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και δεν συνάδει με την αρχή της ισονομίας και της ισότητας. Η 
διαφορετική αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων βάσει κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών με μόνο κριτήριο την έκδοση ψηφιακής κάρτας δεν δικαιολογείται από το 
σκοπό (ratio) νόμου, ούτε από άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος 
(φορολογικούς, διαφάνειας κ.λπ.). 

Αφετέρου, στην συγκεκριμένη συγκυρία της παρούσας οικονομικής ενίσχυσης η 
έκδοση της εν λόγω ψηφιακής κάρτας δίνεται αποκλειστικά σε δύο πιστωτικά 
ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 1. την τράπεζα Alpha Bank και 2. τον 
όμιλο εταιρειών Viva! Αξίζει να σημειωθεί ότι επί υπουργίας Γιάνη Βαρουφάκη, ήταν 
το υπουργείο που είχε εκδώσει τις προπληρωμένες κάρτες αλληλεγγύης. Υπάρχει 
προηγούμενο δηλαδή, υπάρχει η τεχνογνωσία και μάλιστα με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος για το δημόσιο ταμείο. 

Βάσει των ανωτέρω, 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί 

1. Με βάση ποιο σκεπτικό προβαίνουν σε άνισες ενισχύσεις των Ελλήνων 
πολιτών, που έχουν τις ίδιες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις; 

2. Με βάση ποιο σκεπτικό θα στερηθούν την προσαύξηση πολίτες, όχι λόγω 
κοινωνικών κριτηρίων, αλλά με μόνο κριτήριο την αδυναμία τους για ψηφιακή 
υποστήριξη επειδή δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ψηφιακές γνώσεις και 
εξοπλισμό;  

3. Για ποιο λόγο δεν προέβη το υπουργείο στην έκδοση της εν λόγω κάρτας; 
4. Με βάση ποιο σκεπτικό επέλεξαν τους δύο συγκεκριμένους εταίρους στην 

παρούσα ενέργεια; 

 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 



 

 

 

 

 

 




