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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Θέμα: Άνθρακες ο θησαυρός με το επίδομα θέρμανσης    
 
Η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά δείχνει την αναποφασιστικότητά της να 
επιλύσει ένα «λυμένο» πρόβλημα για την επιδότηση της αγοράς πετρελαίου 
θέρμανσης από τους αδύναμους οικονομικά πολίτες. Έτσι καθυστέρησε την 
τελική απόφαση, προσπαθώντας να χρυσώσει το χάπι για τη μείωση του 
επιδόματος κατά 28,5% και την υστέρησή του κονδυλίου επιδότησης κατά 
50% σε σχέση με πέρσι. 
 
Σύμφωνα με το τελευταίο «τελικό» κυβερνητικό σχέδιο που είδε το φως της 
δημοσιότητας σχεδιάζεται η μείωση της επιδότησης για το πετρέλαιο 
θέρμανσης στα 25 λεπτά το λίτρο από 35 λεπτά πέρυσι και μείωση του 
συνολικού ποσού επιδότησης στα 105 εκατ. ευρώ από 210 εκατ. ευρώ 
πέρυσι! Κάτω από οποιαδήποτε «δίκαια» κριτήρια, αυτές οι περικοπές δεν 
αλλάζουν καθόλου. 
 
Η κυβέρνηση κρύβεται και πίσω από τη μείωση των διεθνών τιμών για να 
περάσει το μέτρο αλλά αποκρύπτει ότι:  

 η μείωση των εισοδημάτων των καταναλωτών από πέρσι είναι 
γεγονός. 

 η αύξηση των φόρων με το νέο μνημόνιο είναι, επίσης, γεγονός. 

 Οι τελευταίες δόσεις από το περσινό επίδομα  δεν έχουν αποδοθεί 
ακόμη στους καταναλωτές. 

 η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά 10-12 λεπτά από 
τον Απρίλιο, λόγω πτώσης των διεθνών τιμών, μπορεί να είναι 
προσωρινή. 

 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες το πετρέλαιο θέρμανσης φαντάζει ακόμη 
ακριβότερο από πέρσι! «Άνθρακες ο θησαυρός» λοιπόν και πάλι για τους 
καταναλωτές! 
 
Στο μεταξύ τα πρατήρια καυσίμων βρίσκονται προ μαζικού κλεισίματος από 
τις υπερβολικές επιβαρύνσεις, τη φορολογία και τα υπέρογκα πρόστιμα για 
τυπικές ακόμη και μη φορολογικές παραλείψεις, όπως η καθυστέρηση 
ημερών για τη λειτουργία των συστημάτων εισροών – εκροών που επέφεραν 
πρόστιμα από 10 ως 80 χιλιάδες ευρώ! 
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Επί πλέον η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει τα λόγια περί πάταξης του 
λαθρεμπορίου και της παραβατικότητας και να περάσει στα έργα. Οφείλει να 
ελέγχει, δια των Υπηρεσιών, τα συστήματα εισροών εκροών από παράνομες 
παρεμβάσεις και να επεξεργάζεται τα στοιχεία. Δεν επιβαρυνθήκαμε με τόσα 
κόστη για να τα βγάλουμε στην αχρηστία για χάρη των παραβατών. Οφείλει 
ακόμη να επιβάλει την εγκατάσταση των συστημάτων σε όλα τα άλλα επίπεδα 
και όχι να τα αναβάλει διαρκώς. 
 

Αναμένουμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. 
 
 
 
 

 
 


