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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.404/18-10-2021 ερώτηση 

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.404/18-10-2021 ερώτησης, που κατέθεσαν  οι Βουλευτές του 

Πίνακα Διανομής , σας γνωρίζουμε ότι :

 Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης 

με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων 

θέρμανσης που καθορίζονται με αυτήν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, 

τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, τα δικαιούχα πρόσωπα, καθώς και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή του επιδόματος θέρμανσης.

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης με την Α. 1275/2020 (Β΄ 5576) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 

Οικονομικών ορίστηκαν το ύψος του επιδόματος θέρμανσης, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία χορήγησης αυτού για την χειμερινή περίοδο 2020/2021. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 1 της Α. 1275/2020 (Β΄ 5576) απόφασης, όπως ισχύει, χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε 

φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν 

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) 

και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την 

κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης, για τα ακίνητα τα 

οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά 

μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση 

επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη 

προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων 

και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Τέλος, σύμφωνα με το από 8.10.2021 δελτίο τύπου του υπουργείου οικονομικών για τα μέτρα 

στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης το κράτος θα ενισχύσει 

το επίδομα θέρμανσης, με διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ένταξης σε 
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αυτό. Έτσι, το ύψος του επιδόματος αυξάνεται κατά 36% για τα νοικοκυριά χωρίς τέκνα, κατά 49% 

για τα νοικοκυριά με 1 τέκνο, κατά 59% για τα νοικοκυριά με 2 τέκνα και κατά 68% για νοικοκυριά με 

3 τέκνα. Το επίδομα για κάθε τέκνο προσαυξάνεται κατά 20%, αντί για 10% που ίσχυε έως σήμερα. 

Και το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ, από 80 ευρώ. Ο αριθμός των νοικοκυριών που θα 

αιτηθούν και θα λάβουν την ενίσχυση για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής 

καύσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων και βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση 

των κριτηρίων, αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Το συνολικό κόστος του επιδόματος 

υπολογίζεται στα 168 εκατ. ευρώ.

                                                                                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΡΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αλεξιάδης Ζαφειρίου Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Πέτρου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Πέτρου Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Νικολάου Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
Γιαννούλης Ιωάννη Χρήστος
Γκαρά Γεωργίου Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Δημητρίου Ιωάννης
Ελευθεριάδου Παύλου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Εμμανουήλ Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος
Καλαματιανός Χρήστου Διονύσιος-Χαράλαμπος
Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος
Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
Μάρκου Βασιλείου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
Πολάκης Πέτρου Παύλος
Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Φωτίου Βασιλείου Θεανώ
Χαρίτου Αθανασίου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης
Χρηστίδου Δημητρίου Ραλλία
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Φορ.Πολιτικής & Δημ.Περιουσίας 
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
5. ΔΦΠ
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