
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Δευτέρα 31-10-2022 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 
Θέμα: Οι δημοτικές δομές της χώρας αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο 
τεράστιο ενεργειακό κόστος λειτουργίας και ζητούν την συνδρομή της 
πολιτείας. 
 
Στα πλαίσια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, ο Ν.4839/2 αρ. 60, 
ορίζει Ειδικό Λογαριασμό με σκοπό τη χορήγηση επιδότησης των 
λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου. Τα ποσά της κρατικής 
επιδότησης που πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων έχουν 
προσδιοριστεί και ισχύουν για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές, 
όπως οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Επίσης η ΔΕΠΑ επιδοτεί 
περαιτέρω την κατανάλωση φυσικού αερίου, αλλά μόνον για τους 
οικιακούς καταναλωτές. 
 
Ως γνωστόν, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα επιτελούν αποκλειστικά 
κοινωνικούς σκοπούς οι οποίοι συνδέονται κυρίως με δωρεάν παροχές και 
υπηρεσίες στους πολίτες σε τομείς όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, η 
κοινωνική πρόνοια, η παιδεία κλπ.  
 
Όπως αναφέρει σε επιστολή του ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών νομού 
Θεσσαλονίκης, Συμεών Δανιηλίδης, τα σχολεία, τα γυμναστήρια, τα 
κολυμβητήρια, τα πολιτιστικά κέντρα, οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, τα 
ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠΜΕΑ, τα ΚΑΠΗ, τα δημοτικά ιατρεία   και πολλές άλλες δομές 
κάνουν αποκλειστικά χρήση φυσικού αερίου για τη θέρμανση τους.  
 
Λόγω του χαρακτήρα των δομών αυτών και της συνεχούς ημερήσιας και 
απογευματινής λειτουργίας τους, οι καταναλώσεις είναι πολύ μεγάλες. 
Ιδιαίτερα   στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς όπου εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα αποτροπής μετάδοσης του COVID-19 - σύμφωνα με την Δ1/ΓΠ 
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οικ.986/8-1-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας - όπως ο φυσικός αερισμός 
των αιθουσών με ανοιχτά  παράθυρα σε όλη τη διάρκεια λειτουργιάς του 
σχολείου κλπ, έχει καταστεί απαραίτητη η πολύωρη θέρμανσή τους. 
 
Ωστόσο, οι ΟΤΑ δεν λαμβάνουν την επιπλέον επιδότηση της ΔΕΠΑ, καθώς 
εξομοιώνονται με άλλους μη οικιακούς καταναλωτές (βιομηχανίες, 
εμπορικά καταστήματα, εστίαση κλπ) δηλαδή με καταναλωτές που ασκούν 
εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. 
 
Πολλά σχολεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στο τεράστιο κόστος της 
θέρμανσης με φυσικό αέριο. Τονίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
σχολικών  επιτροπών  έχει οφειλές από το προηγούμενο έτος και προχωρούν 
σε διακανονισμούς με τους παρόχους φυσικού αερίου, συχνά χωρίς να 
δύνανται να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. 
 
 
 

Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία, 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 
 

 Θα προχωρήσετε σε απόδοση αυξημένης επιδότησης σε σχολεία και 
κοινωνικές δομές από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης; 

 

 Θα μεριμνήσετε ώστε να λάβουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα 
Νομικά τους Πρόσωπα τις εκπτώσεις των οικιακών καταναλωτών; 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 

Μαρία Απατζίδη 
 




