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                                                                                    Αρ.Πρωτ.6788 
                                                                           Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014 

Προς το  
Υπουργείο Οικονομικών 
Υπουργό κ. Γκίκα Χαρδούβελη 
 
Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Πρωθυπουργού 
- Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
   κ. Νίκο Δένδια 
-  Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
    κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο 
-  Κόμματα της Βουλής: Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ,  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
 
 
Θέμα: Μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Το άτυπο άνοιγμα μιας δημόσιας συζήτησης για τη μείωση της φορολογίας, 
και κατά συνέπεια τη τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, αποτελεί μια θετική 
μεν εξέλιξη, η οποία όμως, όπως και τόσες άλλες φορές, μπορεί να εξελιχτεί 
στο ακριβώς αντίθετό της, αν δεν ακολουθηθεί η σωστή οδός του υπεύθυνου 
διαλόγου.  
 
Θέλοντας να συνεισφέρουμε πραγματικά σε αυτόν το διάλογο και  
προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα προειλημμένων αποφάσεων, 
σας καλούμε για έναν, πραγματικά γνήσιο διάλογο, για την τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης, με βάση τη σημερινή οικονομική αντοχή των 
νοικοκυριών και όχι με προαπαιτούμενα της τρόικας και προαποφασισμένα 
μέτρα.  
 
Κύριε υπουργέ, 
 
Η πείρα μας επιβεβαιώνει ότι όταν αρχίζει ένας «ελεύθερος»  διάλογος με   
πληθώρα «διαρροών» και υποθέσεων εργασίας, από τις πλέον ελπιδοφόρες 
μέχρις τις πλέον αρνητικές, στο τέλος χάνει ο καταναλωτής και ο κλάδος, για 
τον οποίο γίνεται η συζήτηση.  
 
Θα γνωρίζετε ότι ο διάλογος για την πάταξη του λαθρεμπορίου και την «δίκαιη 
φορολόγηση» εξελίχθηκε σε διάλογο για την εξίσωση των Ειδικών Φόρων 

mailto:info@obe.gr
http://www.obe.gr/


2 
 

Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Ήταν ένας 
παραπειστικός διάλογος για να περάσουν προαποφασισμένα μέτρα σε βάρος 
των καταναλωτών και, εκ των πραγμάτων, σε βάρος των βενζινοπωλών. 
Τελικά το λαθρεμπόριο ζει και βασιλεύει, παράλληλα με τα δράματα των 
καταναλωτών που, ή ακριβοπλήρωσαν τη θέρμανση ή δεν την είχαν καθόλου! 
 
Είχαμε προειδοποιήσει πολλές φορές, για το σημερινό αποτέλεσμα με το 
πετρέλαιο θέρμανσης, τόσο για τη μείωση της κατανάλωσης και της 
είσπραξης εσόδων, όσο και για τα δράματα που θα ακολουθούσαν στην υγεία 
του πληθυσμού, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Οι αρμόδιοι τότε 
κώφευσαν!  
 
Σας καλούμε να μην επαναληφθεί και πάλι αυτή η απαράδεκτη διαδικασία 
διαλόγου. Δεν θέλουμε να βρεθούμε και πάλι μπροστά σε προαποφασισμένα 
μέτρα που δεν ανακοινώνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, αναμένοντας τις 
«αντιδράσεις» από τις «διαρροές δημοσιευμάτων» και από τις βουλές της 
τρόικας, η οποία είδαμε καλά πόση «ευαισθησία» αλλά και γνώση έχει για τα 
ελληνικά πράγματα, πέρα από την έγνοια για είσπραξη φόρων για τους 
δανειστές της χώρας. 
 
Τα τελευταία δημοσιεύματα, από «διαρροές», για μείωση της τιμής του 
πετρελαίου θέρμανσης, κατά 8 με 10 λεπτά του ευρώ, όχι μόνο είναι 
απαράδεκτα αλλά εξοργίζουν καταναλωτές και βενζινοπώλες για τον 
εμπαιγμό γύρω από ένα θέμα που κυριολεκτικά τους έχει ταλανίσει.  
 
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, αν δεν είναι γενναία η μείωση του ΕΦΚ με 
επαναφορά στα πριν την εξίσωση επίπεδα, δεν θα υπάρξει επιστροφή 
των καταναλωτών στο πετρέλαιο θέρμανσης και το κράτος θα στερηθεί 
και πάλι εσόδων, από λάθος υπολογισμούς και πολιτικής.  
 
Από το 2012 που έγινε η εξίσωση των ΕΦΚ έχουν ήδη συμβεί οι παρακάτω 
μεταβολές δεδομένων οι οποίες στο διάλογο πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 Μειώθηκε δραστικά το μέσο και κατώτερο εισόδημα των καταναλωτών, 
σε σημείο που να αναγκάζονται να περιορίσουν συνεχώς όλα τα έξοδα 
του νοικοκυριού. 

 Η χώρα απέκτησε πολύ περισσότερους ανέργους, άπορους και 
οικογένειες χωρίς εισόδημα. 

 Μεγάλος αριθμός καταναλωτών έχει επιλέξει άλλες μορφές θέρμανσης, 
οι περισσότερες των οποίων επιλύουν πολύ ελλειμματικά και 
προσωρινά το πρόβλημα θέρμανσης, αλλά υπονομεύουν με δραματικό 
τρόπο την υγεία των καταναλωτών και των υπολοίπων πολιτών, 
επιβαρύνον το περιβάλλον με βαριά τοξικά εναέρια και στερεά 
απόβλητα, καταστρέφουν τα δάση και το περιβάλλον.  

 
Οι συνέπειες από αυτές τις επιλογές και εξαναγκαστικές, για τους 
καταναλωτές, πρακτικές, θα γίνονται αντιληπτές σταδιακά και σε βάθος 
χρόνου στον πληθυσμό και τότε τα κόστη της κοινωνίας, από σημερινές 
λανθασμένες αποφάσεις, θα είναι τεράστια. Ποιος θα αναλάβει τότε τις 
ευθύνες για τις σημερινές πολιτικές σας επιλογές;  
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Σαν συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε πάντα την ευθύνη, εκτός από την 
υπεράσπιση του επαγγέλματος και την υπεράσπιση των γενικότερων 
συμφερόντων της κοινωνίας, μέρος της οποίας είμαστε και εμείς. Δυστυχώς 
την υπευθυνότητα αυτή οι κυβερνώντες την εκλάμβαναν ως πεδίο υποτίμησης 
των προτάσεών μας και ως έδαφος άσκησης εξοντωτικών πολιτικών κατά του 
κλάδου. Σήμερα μετράμε αυτό που εμείς λέγαμε και αυτό που οι κυβερνήσεις 
εφάρμοσαν. Δυστυχώς το βλέπουμε όλοι και τα στοιχεία δείχνουν, ποια 
πολιτική θέση ήταν σωστή. Δεν μας άκουσε κανένας υπουργός και 
πρωθυπουργός και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, πληρώνοντας ακριβά την 
και εμείς και οι καταναλωτές της πολιτική που εφαρμόστηκε. Είναι ώρα να  
αλλάξει αυτή η τακτική αγνόησης των υπευθύνων συνδικαλιστικών φορέων. 
Παρακαλούμε όπως έχουμε σύντομη απάντησή σας. 
 
 
 

Με εκτίμηση, 
  
 
 
 

 


