
 
 

 

Ερώτηση 

Αθήνα, 05/10/2022 

 

 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών  

 

ΘΕΜΑ: Διεύρυνση των δικαιούχων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 

 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Η σημερινή συγκυρία με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και εν γένει της ενέργειας, να έχουν 

καταστεί απαγορευτικά για την πλειονότητα των πολιτών, αναδεικνύει ακόμα εντονότερα την 

αδυναμία των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού να καλύψουν έστω και τα στοιχειώδη για 

την επιβίωσή τους, πόσο μάλλον τα απαιτούμενα για μια αξιοπρεπή ζωή.  

Πιο συγκεκριμένα τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες η οποία 

πλήττεται δυσανάλογα περισσότερο από την ενεργειακή κρίση καθώς έχουν να καλύψουν 

περισσότερες ανάγκες να καλύψουν και πολύ λιγότερες ευκαιρίες  βιοπορισμού. Το τελευταίο 

διάστημα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους, έχουν να 

αντιμετωπίσουν, όπως όλος ο πληθυσμός,  τις εξωφρενικές αυξήσεις των τιμών των προϊόντων 

βασικών αναγκών και της ενέργειας την ίδια ώρα όμως τα αναπηρικά επιδόματα και οι αναπηρικές 

συντάξεις βρίσκονται εδώ και χρόνια καθηλωμένες σε ύψος που δε φτάνει να καλύψει ούτε τις 

βασικές ανάγκες, οδηγώντας στη φτωχοποίηση τα νοικοκυριά των πλέον ευάλωτων συμπολιτών 

μας.  

Είναι σαφές πως καθήκον της πολιτείας είναι η ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και επιβάλλεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα 

με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους σε όλους τους τομείς της καθημερινής 

ζωής και διαβίωσης. Η στήριξη αυτή εκτός από υποχρέωση της πολιτείας είναι και δείγμα 

πολιτισμού μιας κοινωνίας και ενός σύγχρονου κράτους.  

Όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι σαφές πως οι ανάγκες των συγκεκριμένων ατόμων είναι 

αυξημένες συγκριτικά με των υπόλοιπων συμπολιτών μας (χρήση ιατρικών μηχανημάτων κλπ) 
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χωρίς όμως οι ανάγκες αυτές να λαμβάνονται υπόψη από την πολιτεία. Σύμφωνα με την Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ένταξης στο Κοινωνικό 

Οικιακό Τιμολόγιο, αφήνουν εκτός αυτού μεγάλο μέρος ΑμεΑ και ατόμων με χρόνιες παθήσεις ενώ 

οι ρυθμίσεις της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 Υπουργικής Απόφασης που αφορούν όσα ΑμεΑ 

άτομα έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ αποδεικνύονται ανεπαρκείς και ανίκανες να εξασφαλίσουν την 

απαραίτητη ανακούφιση των ευάλωτων αυτών πολιτών. 

Δεδομένης, όπως προαναφέρθηκε, της υποχρέωσης της πολιτείας να παρέχει  ουσιαστική 

στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, ερωτάται ο 

Υπουργός: 

1. Σκοπεύετε να  αυξήσετε τα προβλεπόμενα όρια της τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης 

(kWh) του ΚΟΤ; 

2. Προτίθεστε να διευρύνετε  τα όρια της συνολικής φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας 

των υποψήφιων δικαιούχων της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α αλλά και του Κ.Ο.Τ .Β, δεδομένης της 

αύξησης των αντικειμενικών αξιών; 

3. Σκοπεύετε να αλλάξετε τον τρόπο  άντλησης των οικονομικών στοιχείων των υποψήφιων 

δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν κατά το τελευταίο εξάμηνο, πριν την υποβολή της αίτησης 

τους, και όχι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος; 

4. Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να  υπολογίζεται ως κανονική χρέωση 

στο ΚΟΤ μόνο για την επιπλέον από την προβλεπόμενη κατανάλωση και όχι για την συνολική σε 

περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης; 

  

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 
 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Σοφία Σακοράφα 

 

 




