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Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα σε απώλειες από έσοδα του 
ΦΠΑ το 2011 
Οι απώλειες εσόδων από τον ΦΠΑ σε 26 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2011 έφτασαν συνολικά 

τα 193 δισ. ευρώ (1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ).  

Τις υψηλότερες απώλειες, σε απόλυτους αριθμούς, κατέγραψαν η Ιταλία (36 δισ. ευρώ), η 

Γαλλία (32 δισ. ευρώ), η Γερμανία (26,9 δισ. ευρώ) και η Μεγάλη Βρετανία (19 δισ. ευρώ). 

Ωστόσο, σε ποσοστό του ΑΕΠ, τις μεγαλύτερες απώλειες ΦΠΑ το 2011 κατέγραψαν η 

Ρουμανία (10 δισ. ευρώ), η Ελλάδα (9,7 δισ. ευρώ ή 4,7% του ΑΕΠ), η Λιθουανία (4,4 

δισ. ευρώ) και η Λετονία (0,9 δισ. ευρώ). 

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι μεταξύ 2000-2011, οι απώλειες από τα έσοδα ΦΠΑ στην 

Ελλάδα αντιστοιχούσαν, κατά μέσο όρο, στο 3% του ΑΕΠ, ενώ το 2011 στο 4,7% του 

ΑΕΠ. 

Ψαλίδι στις επι-
κουρικές συντάξεις 
βάζει το ταμείο 
φαρμάκου 
Σε μειώσεις στο ύψος των 

επικουρικών συντάξεων προ-

χώρησε η διοίκηση του 

Ταμείου Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Υπαλλήλων 

Φαρμακευτικών Εργασιών 

(ΤΕΑΥΦΕ). 

Οι μειώσεις ύψους 12,81% 

κατά μέσον όρο, θα γίνουν 

σε επικουρικές συντάξεις 

άνω των 200 ευρώ και θα 

έχουν αναδρομική ισχύ από 

την 1η Μαρτίου. 

Το ΤΕΑΥΦΕ είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

και ένα από τα πέντε επικου-

ρικά ταμεία που έμειναν 

εκτός Ενιαίου Ταμείου Επι-

κουρικής Ασφάλισης 

(ΕΤΕΑ). 

Διευρυμένα τα κριτήρια για 

το επίδομα θέρμανσης 

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια για τη χορήγηση 

του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης διευ-

ρύνονται ως εξής: 

Εισοδηματικά κριτήρια 

άγαμοι υπόχρεοι έως 30.000 ευρώ (από 

25.000 ευρώ), 

έγγαμοι υπόχρεοι έως 40.000 ευρώ (από 

35.000 ευρώ), με προσαύξηση 3.000 ευρώ 

για κάθε τέκνο, 

μονογονεϊκή οικογένεια έως 43.000 ευρώ, 

όταν υπάρχει ένα τέκνο με προσαύξηση 

3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. 

Περιουσιακά κριτήρια 

άγαμοι υπόχρεοι έως 200.000 ευρώ ακίνη-

της περιουσίας (από 150.000 ευρώ), 

έγγαμοι υπόχρεοι έως 300.000 ευρώ ακίνη-

της περιουσίας (από 200.000 ευρώ), 

το κριτήριο της κατοχής αυτοκινήτων, διευ-

ρύνεται ώστε να δικαιούνται το επίδομα 

πετρελαίου θέρμανσης όσοι κατέχουν αυτο-

κίνητο μέχρι 3.000cc, έναντι των 2.000cc 

που ίσχυε. 

Αύξηση του ποσού επιδότησης 

Παράλληλα, αυξάνεται το ποσό επιδότησης 

ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης στα 0,35 

€/λίτρο, από 0,28 €/λίτρο που ίσχυε μέχρι 

σήμερα. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, 

από το συνδυασμό της διεύρυνσης των κρι-

τηρίων, προκύπτει ότι περίπου 580.000 νοι-

κοκυριά θα μπορούν να λάβουν το αυξημένο 

κατά 25% περίπου επίδομα πετρελαίου 

θέρμανσης.  

Αναφέρει ακόμη πως για όσους λάβουν το 

επίδομα η τελική λιανική τιμή ανά λίτρο θα 

διαμορφωθεί κάτω του ενός ευρώ (1€/

λίτρο) περίπου, δηλαδή σε ύψος συγκρίσιμο 

με αυτό που ίσχυε πρό της περυσινής εξίσω-

σης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. 

Προκαταβολή ύψους 25% 

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στη 

θέσπιση άμεσης προκαταβολής ύψους 25% 

επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί 

στα λίτρα που δικαιούνται, σε όσους υπο-

βάλλουν με βάση τα κριτήρια αυτά τις αιτή-

σεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 

Η πληρωμή του υπολοίπου ποσού θα διε-

νεργείται τμηματικά με την υποβολή των 

δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους. 


