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Επίκαιρη Ερώτηση

Προς Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Άμεση ανάγκη ειδικής οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών στις

ψυχρότερες περιοχές της χώρας

Όλα δείχνουν ότι ο φετινός χειμώνας θα σφραγιστεί από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια

και τις διαρκείς ανατιμήσεις σε ρεύμα, τρόφιμα και βασικά αγαθά, που έχουν σχεδόν

εξαϋλώσει τα εισοδήματα των πολιτών. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ζει σε

συνθήκες φτώχειας, μη μπορώντας να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις.

Πολύ δε περισσότερο οι ευάλωτοι και οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της χώρας,

η πλειοψηφία των οποίων αδυνατεί να καλύψει τα τεράστια έξοδα θέρμανσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την περιοχή της Φλώρινας, όπου λόγω των ακραίων

χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, ένα νοικοκυριό χρειάζεται

2.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, τη στιγμή που στην κεντρική Ελλάδα θα

χρειαζόταν περίπου 500 λίτρα αντίστοιχα. Οι κάτοικοι της περιοχής αναγκάζονται

να πληρώνουν υπέρογκους φόρους για ένα εντελώς αναγκαίο αγαθό με αποτέλεσμα

τα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα να οδηγούνται στην πλήρη

οικονομική τους εξάντληση. Η προσφυγή σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως

τα καυσόξυλα, δυστυχώς είναι ανέφικτη καθώς το κόστος αγοράς πέλλετ έχει φτάσει

στην Δυτική Μακεδονία το 2022 στα 600-750 ευρώ τον τόνο, όταν πέρυσι ήταν

230-275 ευρώ/τόνο, ενώ το κόστος αγοράς οξιάς και δρυός έχει αυξηθεί κατά 20%

σε σχέση με τις περσινές τιμές, για όσους τυχερούς βέβαια καταφέρουν να βρουν να

αγοράσουν καυσόξυλα φέτος.

Για το κόστος της θέρμανσης εκτός από το παμφλωρινιώτικο συλλαλητήριο

διαμαρτυρίας στις 5 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο και στην πόλη

των Γρεβενών στις 24 του ίδιου μήνα από Σωματεία, Συλλόγους και φορείς της πόλης

με κεντρικό σύνθημα «Να μην παγώσει κανένας στα Γρεβενά το φετινό χειμώνα».

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, τον

Έβρο και την Ήπειρο.

Καθώς είναι καθήκον της Πολιτείας να προστατέψει άμεσα τους κατοίκους των

ορεινών περιοχών από ανισότητες που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού

αποκλεισμού.
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Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Δεσμεύεστε στη λήψη ουσιαστικών μέτρων το συντομότερο δυνατό, όπως τη

διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα θέρμανσης,την

προσαρμογή του ειδικού φόρου καυσίμου ανάλογα με τις ανάγκες και τις

ιδιαιτερότητες της περιοχής, αλλά και την επιδότηση άλλων μορφών

θέρμανσης;

2. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να ανταποκριθείτε στα δίκαια αιτήματα των

κατοίκων ώστε να προστατευτεί η υγεία και ευημερία τους και να

αποκατασταθεί η αδικία που πραγματοποιείται σε βάρος τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης




