
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ  

ΠΡΑΣΗΡΙΟΤΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) 

Αξρηκήδνπο 29, 71306 Ηξάθιεην – Κξήηε 

Τει. 2810 220885 Fax 2810 220881  

 http://www.popek.gr   popek@popek.gr 

Κηλ Πξνέδξνπ 6932424482 

Ηξάθιεην Κξήηεο, 17/09/2013  

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ   

 
Επιζηολή ζηον Υποσργό Οικονομικών κ. Ι. Σηοσρνάρα απέζηειλε ζήμερα η  Π.Ο.Π.Ε.Κ. 

με αίηημα ηη μείωζη ηοσ Ειδικού Φόροσ Καηανάλωζης ζηο πεηρέλαιο θέρμανζης, 

ζηηώνηας παράλληλα και ζσνάνηηζη με ηον Υποσργό προκειμένοσ να ζσζηηηθεί ηο θέμα 

ηοσ πεηρελαίοσ θέρμανζης.   

  

« Κύξηε Υπνπξγέ, 

Με αθνξκή ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηα δηαξξένληα ζελάξηα έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ (15/10/2013) γηα ηηο δήζελ πξνζέζεηο ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθώλ λα δηεπξύλεη 

ηελ βάζε ηωλ δηθαηνύρωλ επηδόκαηνο ζέξκαλζεο, γελληνύληαη κία ζεηξά εξωηεκάηωλ. 

 

1. Με πνία άξαγε επηρεηξήκαηα δηεμάγνληαη νη ζπδεηήζεηο κε ηελ ηξόηθα, αλ δηεμάγνληαη 

ηέηνηεο ζπδεηήζεηο!! πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή ε αλάγθε κείωζεο ηνπ Δ.Φ.Κ ζην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο, όηαλ από ηα ζηνηρεία ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθώλ απνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα ε 

απνηπρία ηνπ κέηξνπ ηεο εμίζωζεο, κε ηελ κείωζε  ηωλ δεκνζίωλ εζόδωλ ζε πεξηζζόηεξα 

από ηξηαθόζηα (300.000.000) εθαηνκκύξηα επξώ  (κείωζε θαηαλάιωζεο 70%, κεηωκέλε 

είζπξαμε Φόξνπ Δηζνδήκαηνο, κεηωκέλε είζπξαμε Φ.Π.Α); 

 

2.Με πνηά θνηλωληθά θξηηήξηα αληηκεηωπίδνληαη ρηιηάδεο εμαζιηωκέλνη νηθνλνκηθά Έιιελεο, 

θαη ηδηαίηεξα νη ρηιηάδεο άλεξγνη, ρακεινζπληαμηνύρνη, ρακειόκηζζνη, ειηθηωκέλνη, 

πνιύηεθλνη, άξξωζηνη,  όπωο επηζεκαίλεηε θαη ζε κειέηε ηνπ ΙΟΒΔ; Θα παγώζνπλ από ην 

θξύν επεηδή ν Υπ Οηθνλνκηθώλ δελ έρεη ηελ γελλαηόηεηα λα παξαδερζεί ηελ απνηπρία ηνπ 

κέηξνπ ηεο εμίζωζεο ηνπ Δ.Φ.Κ.   

 

3.Με ηελ ινγηθή αύμεζεο ηωλ δεκνζίωλ εζόδωλ, κήπωο ην Υπ. Οηθνλνκηθώλ πξνηίζεηαη λα 

απμήζεη αλαιόγωο ηνπο θόξνπο ζην θπζηθό αέξην, ζην πγξαέξην, ζηα θαπζόμπια, ζηα ηδάθηα, 

ζηηο ζόκπεο, πξνο όιεο ηηο θνηλωληθέο νκάδεο κε ηα ίδηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα όπωο θαη ζην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο ;  

 

4.Πωο δηθαηνινγείηαη ε δήζελ πξνζπάζεηα ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθώλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ιαζξεκπνξίαο ηωλ θαπζίκωλ, ν δεύηεξνο ιόγνο ηεο εμίζωζεο ηνπ Δ.Φ.Κ, όηαλ πξόζθαηα ζηηο 

23/8/2013 κε απόθαζε ηνπ ην Υπ. Οηθνλνκηθώλ θξνληίδεη γηα ηελ «....απαιιαγή από 

δαζκνύο θαη θόξνπο ηωλ θαπζίκωλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο θαλνληθέο δεμακελέο ηωλ 

κεραλνθηλήηωλ νρεκάηωλ (Νηαιίθεο) δεκόζηαο ρξήζεο κεηαθνξάο εκπνξεπκάηωλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηε ρώξα καο από ηξίηεο ρώξεο θαη ηνλ θαζνξηζκό αλώηαηεο πνζόηεηαο ηωλ ελ 

ιόγω θαπζίκωλ» ; Μήπωο γλωξίδεηαη αλ απηά ηα θαύζηκα δηαηίζεληαη αθνξνιόγεηα εληόο 

ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ;    

 

5.Πωο δηθαηνινγνύληαη ηα δηάθνξα ζελάξηα πνπ δηαξξένπλ από ην Υπ. Οηθνλνκηθώλ, ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ πνιππινθόηεηα ηνπο ωο πξνο ηελ δηαδηθαζία επηδόηεζεο ηωλ 

όπνηωλ δηθαηνύρωλ, όηαλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο θαηά θαηξνύο δειώζεηο ηνπ 

Πξωζππνπξγνύ γηα ηελ απινύζηεπζε όιωλ ηωλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πνιίηεο; 
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6.Σηελ ππνζεηηθή πεξίπηωζε πνπ δελ θαηαξγεζεί ε εμίζωζε ηνπ Δ.Φ.Κ ηελ εξρόκελε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν 2013-2014, έρνπλ κειεηεζεί νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη νη θίλδπλνη 

γηα ηελ δεκόζηα πγεία, από ηελ θαύζε βηνκάδαο θαη θάζε άιινπ είδνπο αθαηάιιεια πιηθά, 

όπωο πξνθύπηεη από ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ ΥΠΔΚΑ πνπ εθδόζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν ρεηκώλα ; 

 

7.Μήπωο γλωξίδνπλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Υπ. Αλάπηπμεο 

πόζεο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ωο θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηελ δηαθίλεζε  πεηξειαίνπ  ζέξκαλζεο 

θιείζαλε θαη πόζνη εξγαδόκελνη έκεηλαλ άλεξγνη, από ηελ αθαηαλόεηε απόθαζε λα 

απμήζνπλ ηνλ Δ.Φ.Κ 440% θαη ηηο ηηκέο ιηαληθήο 35% ; 

Αλ ζέιεηε  λα καο πείζεηε  γηα ηελ νξζόηεηα ηωλ απνθάζεωλ ζαο, αο δνζεί ζηε δεκνζηόηεηα, 

αλ ππάξρεη, ε κειέηε πνπ πξνεγήζεθε από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθώλ ηελ 

πεξαζκέλε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2012-2013, γηα ηα πξνϋπνινγηζζέληα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

απόθαζεο ηνπο, από ηελ εμίζωζε ηνπ Δ.Φ.Κ.      

  

Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξαηεξηνύρωλ Δκπόξωλ Καπζίκωλ (Π.Ο.Π.Δ.Κ δειώλεη 

θαηεγνξεκαηηθά όηη δελ πξόθεηηαη λα δερζεί λα εκπιαθνύλ νη πξαηεξηνύρνη ζε ηπρόλ 

δηαδηθαζίεο επηδόηεζεο πξνο ηνπο θαηαλαιωηέο, όπωο ην 2008 δπζηπρώο κε ηηο επινγίεο ηεο 

ηόηε ζπλδηθαιηζηηθήο καο εγεζίαο, πνπ καο ελέπιεμε όινπο ζε θαζήθνληα άκηζζωλ 

θνξνϋπαιιήιωλ, εθ ηωλ νπνίωλ ην 95% πιήξωζε αθξηβά θαη πιεξώλεη αθόκε ηηο αζηνρίεο 

θαη ηα ιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.  

 

Η πξόηαζε είλαη κία θαη κνλαδηθή, ε θαηάξγεζε ηεο εμίζωζεο ηνπ Δ.Φ.Κ ζην πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο από ηηο 15/10/2013 πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ν Δ.Φ.Κ ζηα 0,06 €/L αληί 0,33€/L 

πνπ είλαη ζήκεξα, γηα λα νκαινπνηεζεί ε αγνξά δηάζεζεο θαη δηαθίλεζεο πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, κε ηελ ηηκή ιηαληθήο πεξίπνπ ζην 1€/L, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα 

δεζηαζνύλ πεξηζζόηεξνη ζπλάλζξωπνί καο, εθόζνλ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ θαη ζηηο 

κεηωκέλεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Αο κε μερλάκε όηη θέηνο νη νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνη, άλεξγνη, θ.ιπ. είλαη πνιινί πεξηζζόηεξνη από ηελ πεξαζκέλε ρεηκεξηλή 

πεξίνδν.  

 

Τν Γ.Σ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Πξαηεξηνύρωλ Δκπόξωλ Καπζίκωλ (Π.Ο.Π.Δ.Κ) 

παξαθαιεί ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ γηα κία ζπλάληεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε ηελ 

εθαξκνγή ηεο πξόηαζεο καο.»  

     
Για ηην Π.Ο.Π.Ε.Κ. 

 

 
 

 


