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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομ., Ενέρ., Τεχν. και Εμπορίου) :Κύριε

Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ο πυρήνας της ερώτησης αν αφαιρέσουμε τα 

δημαγωγικά περιβλήματα περί εξαπατήσεως και αιφνιδιασμού, αφορά τη 

φορολόγηση του ντίζελ θέρμανσης> -αφ^α θέμα για το οποίο αρμοδιότητα

έχει το Υπουργείο Οικονομικών.

θα παρακαλούσα^λοιπόν^ τον κύριο συνάδελφο^όπως και άλλες φορές τον

έχω παρακαλέσει, ερωτήσεις που αφορούν άλλους τομείς κυβερνητικής

δραστηριότητας, να απευθύνονται στους αρμόδιους Υπουργούς για να έχει την

απαραίτητη πληροφόρηση στην έκταση την οποία θέλει. Εγώ θα προσπαθήσω με 

ς) \ Κ/
βάση τις απ'ίϊ^^ήσει^ που πήρα από το Υπουργείο Οικονομικών να του 

απαντήσω.

Η Ελληνική Κυβέρνηση είχε συμφωνήσει στα πλαίσια των κοινοτικών 

δεσμεύσεων να υπάρχειΥσυντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα

πετρελαιοειδή προϊόντα όσον αφορά την Ελλάδα 0 /συντελεστής

,αυτό̂ — υ μειωμόνς^σύμφωνα με την κοινοτική απόφαση^ ίσχυε μέχρι 31.12.94. 

Από 31·-.··ί2·.<ΚΓεληξε η περίοδος εφαρμογής της παρέκκλισης η οποία είχε1
συμφωνηθεί και έπρεπε η χώρα μας να εφαρμόσει τον ελάχιστο κοινοτικό

συντελεστή φόρου κατανάλωσης που προβλέπεται από τις ισχύουσες κοινοτικές

διατάξεις.
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Κατόπιν τούτου^το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε μία διάταξη νόμου^ η 

οποία θα συζητηθεί στη Βουλή, που προβλέπει τις αναπροσαρμογές σύμφωνα με 

τις κοινοτικές συμφωνίες. Οι αναπροσαρμογές αυτές δεν εφαρμόζονται όμως 

διότι υπάρχει μία ειδική ρύθμιση από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών 

για το ντήζελ θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο. Η φορολογία θα είναι 

εφεξής οη εξής:/^ο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης 72.000 δρχ. το

βχιλιόλιτρο/-Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης κατά τη διάρκεια από 

την τρίτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου μέχρι την τελευταία Κυριακή του 

μηνός Απριλίου κάθε έτους 39.000 δρχ. το χιλιόλιτρο^ δηλαδή όσο ακριβώς 

και σήμερα, κατά τη διάρκεια δε των καλοκαιρινών μηνών 72.000 δρχ. το 

χιλιόλιτρο. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης,άλλο από εκείνο για τη 

θέρμανση, 72.000 δρχ., για την κηροζίνη 72.000 δρχ., για τα υγραέρια και

το μεθάνιο 30.000 δρχ.

Δεν αλλάζει | λοιπόν^ τίποτε,{(σι εφόσον 

τη χειμερινή περίοδο, δεν υπάρχει καμμία επίπτωση. 

Όσον αφορά δε το τμήμα της ερώτησης γιατ

δεν αλλάζει τίποτε κατά

ί ^ ·<ύρ-τΐ)ς- ~-Αι>σκαΧάκής ■

προβαίνει σε αναγγελίες, θέλω να διαβεβαιώσω τον κύριο Παπαφιλίππου ότι

πρόβαινεκύρ-Γα̂ ; Δοσκαλάκης δεν ίνοΗ- βσ αναγγελίες φορολογίας-» Πώς μπορεί να

προβεί σε αναγγελίες φορολογίας; Παραπέμπει όσον αφορά αυτό το θέμα στο
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Υπουργείο Οικονομικών, θ-κνρ'τος— Δβσκαλάκης· κα+«1| ΔΕΠ ανακοινώνς$£. κατά

δ  + £ ¿ 3 ^
εβδομάδα τις τιμές εκείνες τις οποίες θα εφαρμόσει τιμές

βάσης, τις -τ-ι-μές που···θσ- εφαρμ^τ&τ-ττ--Δ£:θ— κα-ι— τα— Δτϋλτστήρι-β» κατά την 

πώληση των καυσίμων από τα Διϋλιστήρια. Αυτή είναι η δουλειά τ^, αυτή τη

δούλειά κάνει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 0 κύριος Παπαφιλίππου έχει το 

λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ:Κύριε Υπουργέ, τελικά πείτε μας ξεκάθαρα: θα 

αυξηθεί ή όχι η τιμή του πετρελαίου ντήζελ θέρμανσης όπως βγήκε και 

εξήγγειλε ο κύριος Δασκαλάκης στο MEGA κατά 10 δραχμές το λίτρο; Όπως 

αντιλαμβάνεσθε 10 δραχμές το λίτρο αύξηση στο πετρέλαιο ντήζελ θέρμανσης 

είναι φόρος. Το εξήγγειλε ο κύριος Δασκαλάκης.

0© ηΖ>



01ΡΝ 2/1 Σφος ΓΡΕΚΑΣ Δφος ΝΑΣΙΟΥ 13.01.1995 ΑΕ01136Η

την χειροτερεύετε, επικαλούμενος συντελεστές για τους οποίους δεν υπάρχει 

καμμία υποχρέωση για το ντήζελ θέρμανσης, όπως πολύ σωστά το επεσημάνατε 

και εσείς. Ίσως να υπάρχει για το ντήζελ κίνησης. Δεν αναφερόμαστε εκεί. 

Αλλά για το ντήζελ θέρμανσης δεν έχουμε καμμία υποχρέωση αύξησης φόρων 

για προσαρμογή με οποιαδήποτε κατάσταση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ ξεκάθαρα, θα κρατήσετε αυτές τις 

τιμές εκεί που είναι σήμερα; θα αυξήσετε την τιμή κατά 10 δρχ., όπως είπε 

Ο κ. Δασκαλάκης, ή θα τη μειώσετε, όπως έχετε υποχρέωση, διότι έχουμε τις 

υψηλότερες τιμές στο ντήζελ θέρμανσης σε επίπεδο Ευρώπης; Ευχαριστώ, 

κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός):0 κύριος Υπουργός Βιομηχανίας, 

Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου, κ. Σημίτης, έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ. Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και

Εμπορίου):Κύριε Παπαφιλίππου, απ' αυτά που σας είπα πριν και τα 

επαναλαμβάνω, προκύπτει ότι μέχρι τέλος του χρόνου ο φόρος κατά 

χιλιόλιτρο στο ντήζελ θέρμανσης ήταν 39.000 δρχ. Και σας είπα ότι από την 

αρχή του χρόνου μέχρι τον Απρίλιο θα είναι πάλι ο φόρος 39.000 δρχ., όπως 

προκύπτει από την τροπολογία και τη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, διότι και ο πλέον
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αδαής πολίτης μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν αυξάνει ο φόρος μέχρι τον

Απρίλιο. Και ο πλέον αδαής πολίτης γνωρίζει ότι ντήζελ θέρμανσης δεν

χρησιμοποιείται το καλοκαίρι, όταν αλλάξει αυτός ο φόρος. Δεν έχω να πω

τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ:Δεν μας είπατε τι θα κάνετε με τον κύριο 

Δασκαλάκη, κύριε Υπουργέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός):Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.

Κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην επόμενη επίκαιρη ερώτηση, 

θέλω να υποβάλω ένα αίτημα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κυρίου 

Παπαντωνίου, ο οποίος έχει μια επείγουσα υπηρεσιακή υποχρέωση. Αν δεν 

έχουν αντίρρηση οι ερωτώντες κύριοι συνάδελφοι και οι ερωτώμενοι κύριοι 

Υπουργοί, να προηγηθεί η ερώτηση του κυρίου Παπαντωνίου.

ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ (Υφ. Δημόσιας Τάξης):Δεν έχω αντίρρηση, κύριε 

Πρόεδρε, να προηγηθε ί η ερώτηση του κυρίου Παπαντωνίου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός):Φαντάζομαι ότι δεν θα έχει

αντίρρηση ούτε και ο κ. Σίδερης, να γίνει τώρα η συζήτηση της ερώτησής

του.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ:Δεν έχω αντίρρηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός):Προχωρούμε, λοιπόν, στη συζήτηση


