
Στο 1,40 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης το φθινόπωρο!

 Σε πραγματική μέγγενη θα βρεθούν με την έναρξη της χειμερινής περιόδου τα ελληνικά
νοικοκυριά, καθώς μετά την εκτίναξη των τιμολογίων της ΔΕΗ, η τιμή του πετρελαίου
θέρμανσης εξισώνεται με το πετρέλαιο κίνησης, καθιστώντας σχεδόν απαγορευτική την
κλασικότερη πηγή θέρμανσης των τελευταίων δεκαετιών.   Την εξίσωση των δύο τιμών
προανήγγελλε χθες ο αν. υπουργός Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου από το βήμα του ΣΔΟΕ
κατά την παρουσίαση του συστήματος για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Η εξίσωση του
φόρου θα γίνει στο επίπεδο του 80% της σημερινής τιμής του πετρελαίου κίνησης, κάτι που
σημαίνει ότι από τις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται κατά 35 λεπτά
ακριβότερα (σε σχέση με τις σημερινές τιμές), ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά
φθηνότερα το λίτρο.   Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του υπουργείου
Ανάπτυξης σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται 1,046 ευρώ το λίτρο, ενώ το
πετρέλαιο κίνησης 1,591 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι με τα δεδομένα αυτά το
πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης θα διατίθεται με 1,40 ευρώ ανά λίτρο (αύξηση 40% για το
θέρμανσης και μείωση 12% για το κίνησης). Σημειώνεται ότι την εφετινή σεζόν ο Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε από τα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο στα
60 ευρώ το χιλιόλιτρο http://pharmaciemg.fr/tablette/acheter-xenical/ .

  

Σε μία προσπάθεια να μετριασθούν οι επιβαρύνσεις ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι θα δοθεί
επίδομα θέρμανσης χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για τους δικαιούχους.
Από εκεί και πέρα το θέμα παραπέμπεται στη νέα κυβέρνηση, η οποία και θα αποφασίσει το
πλαίσιο καταβολής του επιδόματος. Από τις προτάσεις πάντως που έχουν κατατεθεί μέχρι
σήμερα, η επικρατέστερη προβλέπει την καθιέρωση εισοδηματικών γεωγραφικών και
ηλικιακών κριτηρίων. Ο υπουργός πάντως δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο εξίσωσης του
φόρου σε επίπεδα χαμηλότερα του 80% στην περίπτωση που τα έσοδα του
προϋπολογισμού κινηθούν με ικανοποιητικό ρυθμό τους επόμενους μήνες
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