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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Θέμα: «Ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων στήριξης των πολιτών κατά το
παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.»
Κύριε Υπουργέ,
To υφιστάμενο κύμα ακρίβειας που απασχολεί την καθημερινότητα των Ελλήνων
πολιτών συνεχίζει να είναι πρόβλημα ζητούμενο προς επίλυση. Η τρέχουσα αύξηση
στις τιμές χονδρικής της ενέργειας στην Ευρώπη ώθησε τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν
μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις άμεσες επιπτώσεις της αύξησης
των τιμών στις ζωές τους. Χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία (μεταξύ άλλων) ζητούν
από κοινού δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή στρατηγικών
αποθεμάτων και την κοινή προμήθεια φυσικού αερίου, ενώ άλλες, όπως η Ουγγαρία
και η Τσεχία, θέλουν να επανεξετάσουν τον μηχανισμό του συστήματος εμπορίας
εκπομπών και η Γαλλία επιδιώκει τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού τιμολόγησης της
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Στα όρια του κάθε κράτους οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
επιλέγουν και λαμβάνουν μέτρα για την αναχαίτιση της ακρίβειας με μείωση της
φορολογίας, τη ρύθμιση των λιανικών και χονδρεμπορικών τιμών και τις επιδοτήσεις
προκειμένου να υποστηριχθούν οι πολίτες.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Bruegel, από το σύνολο των 24 κρατών-μελών, οι 11 έχουν
πραγματοποιήσει παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογίας, οι 8 έχουν προχωρήσει
σε ρύθμιση λιανικών τιμών, οι 5 σε ρύθμιση των χονδρεμπορικών τιμών και 7 σε
φορολογία-ρύθμιση για τα υπερκέρδη των εταιρειών. Η προσφιλέστερη κατηγορία
παρεμβάσεων που είναι οι επιδοτήσεις, εφαρμόζεται σε 17 χώρες της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος μεταξύ άλλων έχει πραγματοποιήσει μείωση 10% στους
λογαριασμούς του ρεύματος όπως επίσης μείωσε τον Φ.Π.Α. στην ενέργεια από το 19
στο 5%, ήδη από το Νοέμβριο και για έξι μήνες για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Η Ισπανία
από τον περασμένο Ιούνιο 2021 μείωσε τον Φ.Π.Α. στην ενέργεια από το 21 στο 10%
για καταναλώσεις μέχρι 10κW και μείωσε από το 21% στο 10% τον Φ.Π.Α. στους
λογαριασμούς ρεύματος. Ταυτόχρονα αύξησε τα κοινωνικά επιδόματα στους
ευάλωτους καταναλωτές από 25-40% σε 40-70%. Στην Πολωνία η κυβέρνηση μηδένισε
τον Φ.Π.Α. στα είδη διατροφής, λιπάσματα και αέριο. Παράλληλα, μείωσε τον Φ.Π.Α.
των καυσίμων στο 8% και της θέρμανσης στο 5% για έξι μήνες. Η Ουγγαρία επέβαλε
ανώτατη τιμή πώλησης πετρελαίου και ντίζελ στο 1,3 ευρώ ανά λίτρο για τρεις μήνες
ενώ η Τσεχία εξαίρεσε τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και αερίου από το καθεστώς
του Φ.Π.Α.. Στο Βέλγιο ανακοινώθηκε μείωση Φ.Π.Α. στην κατανάλωση ηλεκτρικού

ρεύματος στο 6% από 21%. Η Ιρλανδία εφάρμοσε μείωση φορολογίας κατά 30% στα
έξοδα για θέρμανση και ρεύμα. Η Ολλανδία προχωρά σε μείωση του ενεργειακού
φόρου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022. Η Ιταλία αποφάσισε μείωση Φ.Π.Α.
στο 5% στη χρήση αερίου για οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2021), έναντι Φ.Π.Α. 22% που ίσχυε κι αυτό αποτελεί μέτρο που
επεκτείνεται στο 2022. Παράλληλα η κυβέρνηση εκεί ανακοίνωσε επικείμενη αύξηση
των εταιρικών φόρων στις ενεργειακές εταιρείες που έχουν προσποριστεί επιπλέον
κέρδη από την αύξηση των τιμών της ενέργειας.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Πότε πρόκειται να λάβετε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών, όπως
πραγματοποιούν άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με μείωση της τιμής Φ.Π.Α. στα είδη
διατροφής καθώς και αντίστοιχη μείωση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα;
- Πότε προτίθεστε να προχωρήσετε σε παρεμβάσεις κατά των ολιγοπωλίων που
δημιουργούνται στην αγορά, με την ενεργοποίηση των ελεγκτικών οργανισμών των
Υπουργείων ώστε με αύξηση των ελέγχων να επιτευχθεί περιορισμός της
αισχροκέρδειας και δημιουργίας καρτέλ;
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