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Αλαλούμ με τις πληρωμές που όλα έρχονται αλλά ποτέ δε γίνονται

Απλήρωτοι παραμένουν οι δικαιούχοι του επιδόματος που βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με
το ενδεχόμενο να τελειώσει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου και οι ίδιοι να μην έχουν
λάβει ακόμα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η τελευταία πληρωμή για το επίδομα θέρμανσης έγινε στις 9 Ιανουαρίου ενώ οι δικαιούχοι
που δεν έχουν εισπράξει το επίδομα και είχαν κάνει αίτηση στο taxisnet έως τις αρχές
Φεβρουαρίου έπρεπε να εισπράξουν τα χρήματα που είχαν προκαταβάλει στις 5 Μαρτίου.

Επιπλέον, η επόμενη πληρωμή έπρεπε να γίνει στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας είχε διαμηνύσει ότι έχει εγκριθεί
το κονδύλι και η πληρωμή θα γινόταν άμεσα. Άφαντη όμως η πληρωμή. Η καταβολή του
επιδόματος έχει καταντήσει εμπαιγμός για τους δικαιούχους που έχουν αρχίσει να χάνουν
την ψυχραιμία τους.
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Στο θέμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σακελλαρίδης όπου έκανε γνωστό ότι
τον έχει ενημερώσει ο κ. Μάρδας.

«Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται σταδιακά» και πως «ό,τι προβλήματα
υπάρχουν, θα επιλυθούν».

Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι «ο αρμόδιος υπουργός το γνωρίζει το θέμα και προσπαθεί να το
επιλύσει. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει λήξει το θέμα», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Το ζήτημα είναι ότι όπως φαίνεται θα φτάσει το τέλος της σεζόν δηλαδή
το τέλος του Απριλίου που σταματά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και οι δικαιούχοι
δεν θα έχουν δει την πληρωμή στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Παράλληλα η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα και στους πρατηριούχους
υγρών καυσίμων πέραν του υψηλού κόστους που έχει μειώσει τον αριθμό των παραγγελιών.

Αυτό γιατί σύμφωνα με τους ίδιους πολλοί καταναλωτές βλέποντας αυτή την καθυστέρηση
και μη γνωρίζοντας πότε κι αν θα λάβουν το επίδομα, μπορεί να στραφούν σε άλλες λύσεις
για τη θέρμανσή τους μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις ποσότητες που παραγγέλνουν
κάθε χρόνο. Μια τέτοια εξέλιξη δε θα είναι καθόλου καλή είδηση για τον κλάδο που ήδη
δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, μιας και οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης έχουν
ήδη φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

«Φέτος που υ τιμή του πετρελαίου διεθνώς ήταν χαμηλή οι παραγγελίες ανέβηκαν λίγο. Με
αυτές τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του επιδόματος όμως ο κόσμος μπορεί να στραφεί
ξανά αλλού, αφού λίγοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να περιμένουν για μήνες τα
χρήματα του επιδόματος. Οι περισσότεροι τα έχουν άμεσα ανάγκη», τονίζουν οι
πρατηριούχοι ελπίζοντας ότι σύντομα το θέμα θα λυθεί για να μην βρεθούν και οι ίδιοι προς
δυσάρεστων εκπλήξεων.
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