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Ποιοι είναι οι 400.000 που θα πάρουν επίδομα θέρμανσης 

 

Στο 1,30 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 

  

Περισσότεροι πολίτες  σε σύγκριση με πέρυσι θα μπορούν να βάλουν τη 

χειμερινή περίοδο 2013-2014 επιδοτούμενο πετρέλαιο θέρμανσης.  

 

Οι περίπου 400.000 περίπου δικαιούχοι δεν αναμένεται να λάβουν 

προκαταβολικά το ποσό της επιδότησης που τους αντιστοιχεί, αλλά σε δύο 

δόσεις που το πιθανότερο είναι να καταβληθούν εντός του 2014. 

 

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών θα γίνουν την 

επόμενη εβδομάδα, ήτοι 7 μέρες  πριν την επίσημη έναρξη της διάθεσης του 

πετρελαίου θέρμανσης, ωστόσο οι αποφάσεις για το επίδομα έχουν ήδη 

δρομολογηθεί σε συσκέψεις που είχε το προηγούμενο διάστημα ο 

υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης με τις υπηρεσίες του 

υπουργείου. 

 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε 

να διευρύνει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα 

θέρμανσης σε μια προσπάθεια να μην επαναληφθούν τα κακώς κείμενα του 

περυσινού χειμώνα που η Ελλάδα πνίγηκε στην αιθαλομίχλη. 

 

Σήμερα δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι οι άγαμοι με ετήσιο 

εισόδημα ως 25.000 ευρώ, έγγαμοι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 35.000 

ευρώ, με 1 παιδί 38.000 ευρώ, με 2 παιδιά 41.000 ευρώ και με 3 παιδιά και 

άνω ετήσιο εισόδημα 44.000 ευρώ. 

 

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών κάνει λόγο για αύξηση των 

εισοδηματικών κριτηρίων κατά τουλάχιστον 3.000 ή 5.000 ευρώ ώστε 

περισσότερες οικογένειες να μπορούν να επιλεγούν και να επιδοτηθούν. 

 

Σήμερα αναφορικά με το κριτήριο της περιουσιακής κατάστασης ισχύει όριο 

ατομικής περιουσίας αντικειμενικής αξίας ως 150.000 ευρώ για άγαμους και 

200.000 ευρώ για έγγαμους. 

http://www.taxheaven.gr/search/main/results/keyword/%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82/section/news


 

Πλέον μελετάται αύξηση του εν λόγω κριτηρίου στα 200.000 ευρώ για 

άγαμους και στα 300.000 ευρώ για έγγαμους. 

 

Το υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει ουσιαστικά είναι στην ανώτατη 

κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο 

κατοικίας με ανώτατο τα 120 τετραγωνικά. 

 

Τέλος, το υπουργείο εξετάζει να διπλασιάσει τα επιδοτούμενα λίτρα ανά 

τετραγωνικό μέτρο για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Σήμερα όσοι 

βρίσκονται στη Α' ζώνη επιδοτούνται με 25 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο με 

ανώτατο τα 3.000 λίτρα, όσοι βρίσκονται στη Β' ζώνη λαμβάνουν επίδομα 

για 15 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τα 1.800 λίτρα, όσοι 

βρίσκονται στη Γ' Ζώνη το επίδομα είναι 8 λίτρα για κάθε τετραγωνικό μέτρο 

με ανώτατο τα 960 λίτρα και όσοι βρίσκονται στη Δ' Ζώνη λαμβάνουν 

επίδομα 5 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο τα 600 λίτρα. 

 

Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος η χώρα χωρίζεται σε τέσσερις 

κλιματικές ζώνες ως εξής: 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Α: Νομοί Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, 

Δράμας, Ευρυτανίας. 

  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Β: Νομοί Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, 

Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, 

Σερρών , Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου. 

  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Γ: Νομοί Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), 

Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, 

Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, 

Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, 'Αρτας. 

  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Δ: Νομοί Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, 

Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, 

Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού. 
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