
 
 

 
                                          
 
                                                                         

               

 
 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομικών  
                            Κο Ευκλείδη Τσακαλώτο 

 
ΚΟΙΝ: - Υφυπουργό Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας– 

Θράκης), Κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά 

- Βουλευτές Π.Ε. Σερρών 

- Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και 

Π.Ε. Σερρών, 

                                                                Κο Ιωάννη Μωυσιάδη 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  

    Ενόψει της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης, παρακαλούμε όπως υπάρξει 

ειδική πρόβλεψη για το Νομό Σερρών, ώστε το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 

περιόδου 2017-2018 που θα δοθεί στους κατοίκους του Νομού μας να κυμανθεί 

τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με αυτά της περσινής χρονιάς, δηλαδή ζητάμε να 

μην υπάρξει σε καμία περίπτωση μείωση στο επίδομα για το Νομό Σερρών. 

Τονίζουμε ότι ακόμα και το περσινό ανώτατο ποσό των 625 € που δόθηκε στις 

οικογένειες του Νομού μας που το δικαιούνταν  αντιστοιχούσε μόλις στο ¼ της 

πραγματικής αξίας των δαπανών που χρειάζεται μια μέση οικογένεια των 

Σερρών για να καλύψει τις ανάγκες της σε έξοδα θέρμανσης.  Μπορείτε δε να 

φανταστείτε πόσο πολύ χαμηλότερο από τις πραγματικές ανάγκες της σερραϊκής 

οικογένειας θα είναι το ποσό των 312,5 €, αν, όπως φημολογείται, μειωθεί κατά 50% 

το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.  

    Επισημαίνουμε ότι ο Νομός Σερρών, παρά τα συγκριτικά αναπτυξιακά 

πλεονεκτήματά του - στρατηγική θέση ως κύρια «Πύλη» της χώρας από και προς την 

Ε.Ε., πλούσιοι φυσικοί πόροι (γεωθερμία, εύφορος κάμπος, ποικιλία καλλιεργούμενων 

ειδών), μοναδικά και ξεχωριστά προϊόντα διατροφής, τουριστικές ομορφιές, 

ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κ.π.ά πλουτοπαραγωγικές πηγές – κατέχει το 

θλιβερό «προνόμιο» να καταλαμβάνει την τελευταία θέση ως προς το κατά 
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κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ όλων των Νομών της χώρας σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2014. (βλ. πίνακα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Το χαρακτηριστικό αυτό, της κατοχής της πιο χαμηλής θέσης ως προς το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, θα ήταν από μόνο του αρκετό να τεκμηριώσει το αίτημά μας να 

αντιμετωπίσετε το Νομό Σερρών ως Ειδική Ζώνη με υψηλά ποσά επιδόματος 

θέρμανσης για τους δικαιούχους του. Ωστόσο, επιπροσθέτως συντελούν και 

λειτουργούν συνδυαστικά και οι εξής αρνητικοί παράγοντες: 

 Η μη σύνδεση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων του Νομού, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων είναι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, με 

το φυσικό αέριο, παρά την ύπαρξη δικτύου στο Νομό μας ήδη από το 2008  

 Η γειτνίαση του ακριτικού Νομού μας με τη Βουλγαρία, που συνιστά 

«ενεργειακό παράδεισο», οδηγώντας πολλάκις τους κατοίκους και τις 

επιχειρήσεις του Νομού μας στην προμήθεια από τη χώρα αυτή φθηνότερου 

πετρελαίου θέρμανσης 

 Οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης των επιχειρήσεων και των ιδιωτών λόγω 

του κλίματος της Βόρειας Ελλάδας, και λόγω των δυσμενών καιρικών 

συνθηκών και χαμηλών θερμοκρασιών στην περιοχή μας. 

   Το υψηλό επίδομα θέρμανσης και η άμεση σύνδεση του Νομού Σερρών με το 

φυσικό αέριο - την οποία επιδιώκουμε εκτός των άλλων και για λόγους 

περιβαλλοντικούς και για την οποία ζητάμε και τη δική σας συνδρομή – θα μπορούσαν 

να συμβάλλουν στην άμβλυνση της ανισότητας που υπάρχει μεταξύ του Νομού μας 

και άλλων περιοχών της χώρας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι επιπτώσεις 

προβλέπονται δυσμενείς όχι μόνο για τα ασθενέστερα μέλη της κοινωνίας μας, όσο για 

το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό μας περιβάλλον, δεδομένης της απώλειας σε 



καταναλωτική δύναμη, της μείωσης της συνολικής ζήτησης, της αντίστοιχης απώλειας 

εισροών των επιχειρήσεων – μελών μας και του συνεπαγόμενου φαύλου κύκλου που 

δημιουργείται εις βάρος της τοπικής μας οικονομίας. 

Κύριε Υπουργέ, 

    Εκφράζοντας την αγωνία των απλών πολιτών του Νομού μας και της 

επιχειρηματικής κοινότητας, την οποία το Επιμελητήριο Σερρών με συνέπεια υπηρετεί, 

ευελπιστούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, ώστε σύντομα να γίνουμε κοινωνοί 

θετικών εξελίξεων προς όφελος των συμφερόντων του ακριτικού Νομού Σερρών.  

 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Μέγκλας 


