
Βαρύτερος... κατά €1.000 ο χειμώνας του 2012 

  

Επιπλέον 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος για θέρμανση τα
νοικοκυριά λόγω της σταδιακής εξίσωσης των φόρων του πετρελαίου θέρμανσης με του
πετρελαίου κίνησης, αλλά το μεγάλο χαράτσι έρχεται από του χρόνου με την πλήρη
εξίσωση των φόρων, όπου θα αναγκαστούν να πληρώσουν πάνω από 1.000 ευρώ.

      

Η πλήρης εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτών του πετρελαίου κίνησης,
που θα ισχύσει από τον Οκτώβριο του 2012, συνεπάγεται, με βάση τις σημερινές τιμές του
τελευταίου, την εκτίναξη της τιμής του στα 1,47 ευρώ ανά λίτρο. Ετσι, αν η εξίσωση ίσχυε
σήμερα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα εκτινασσόταν κατά 100% πάνω από τα 73
λεπτά που ξεκίνησε η διάθεσή του πέρυσι.

  

Με την ίδια πάντα παραδοχή, και με δεδομένο ότι η μέση τιμή του πετρελαίου πέρυσι ήταν
85 λεπτά, τότε μια οικογένεια στην Αττική που διαμένει σε μεσαίας επιφάνειας σπίτι και
καταναλώνει 1.800 λίτρα πετρελαίου τη σεζόν, θα κληθεί να πληρώσει από τον Οκτώβριο
του 2012 (για τη χειμερινή σεζόν), ποσό 2.650 ευρώ από 1.530 ευρώ πέρυσι. Πρόκειται για
περισσότερα από 1.000 ευρώ.

  

Οσο για τη φετινή σεζόν της θέρμανσης που ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, προβλέπεται η
σταδιακή αύξηση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης, που από τα 21 ευρώ ανά χίλια
λίτρα θα ανέλθει στα 60 ευρώ ανά χίλια λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του πετρελαίου,
σύμφωνα με τους βενζινοπώλες και με βάση πάντα τις τρέχουσες διεθνείς τιμές,
αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στα 98 λεπτά ανά λίτρο για ποσότητες άνω των 1.000
λίτρων, ενώ για μικρότερες ποσότητες θα πωλείται ακόμη και πάνω από το 1 ευρώ.

  

Τιμή πάνω από το 1 ευρώ θα έχει το πετρέλαιο και στη Βόρεια Ελλάδα καθώς και
γενικότερα στην περιφέρεια, πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Με βάση τις τιμές αυτές,
φέτος το χειμώνα μια οικογένεια με μεσαία κατανάλωση στην Αττική θα κληθεί να
πληρώσει 1.750 ευρώ.
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