
Χορήγηση επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης χειµερινής περιόδου 

2019/2020 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και των Υφυπουργών 

κ.κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και Θεόδωρου Σκυλακάκη, εγκρίθηκε η χορήγηση του 

επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης για την χειµερινή περίοδο 2019/2020.  

Το επίδοµα ολόκληρης της χειµερινής περιόδου θα δοθεί εµπροσθοβαρώς και 

προσαυξηµένο, σε όλους τους δικαιούχους πριν τα τέλη του τρέχοντος έτους.  

Τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόµατος παραµένουν 

τα ίδια µε πέρυσι, ωστόσο το επίδοµα θα είναι σηµαντικά αυξηµένο, αποτέλεσµα του 

πρόσθετου δηµοσιονοµικού χώρου που δηµιουργήθηκε εφέτος, και ο οποίος 

κατευθύνεται αποκλειστικά στην κοινωνία, ιδιαίτερα στα χαµηλότερα εισοδηµατικά 

στρώµατα. 

Πιο συγκεκριµένα πέρυσι είχε δοθεί επίδοµα ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου 

εσωτερικής καύσης θέρµανσης και υπήρχαν συγκεκριµένα όρια κατανάλωσης µε βάση τα 

τετραγωνικά της κατοικίας και την γεωγραφική ζώνη. 

Ωστόσο αυτό είχε ως συνέπεια είτε να επιδοτείται ένα µικρό µόνο µέρος του κόστους που 

κατέβαλε ο δικαιούχος (περί του 15%), είτε νοικοκυριά που δεν είχαν την οικονοµική 

δυνατότητα να καταναλώσουν το µέγιστο επιτρεπτό να λαµβάνουν πολύ µικρότερη 

επιδότηση από αυτή που δικαιούνταν.  

Φέτος για να λάβει ο δικαιούχος το ανωτέρω επίδοµα αρκεί να  πραγµατοποιήσει αγορές 

πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρµανσης αξίας ίσης ή µεγαλύτερης µε το διπλάσιο του 

ανωτέρω επιδόµατος. Έτσι η επιδότηση αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους 

που καταβάλει ο δικαιούχος για τις αγορές µέχρι του ανωτέρω ύψους.  

Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά που δεν έχουν την δυνατότητα να καταναλώσουν µεγάλες 

ποσότητες θα λάβουν σηµαντικά υψηλότερο επίδοµα.  

Επιπροσθέτως προβλέπεται αύξηση του επιδόµατος κατά 10% για κάθε εξαρτώµενο 

τέκνο, ώστε να καταστεί το επίδοµα ακόµη πιο κοινωνικά δίκαιο, λαµβάνοντας υπόψη τα 

πραγµατικά δεδοµένα των νοικοκυριών.  

Επιπλέον, φέτος για πρώτη φορά, θα λάβουν πρόσθετο επίδοµα οι ορεινοί ∆ήµοι της Α΄ 

Ζώνης, που αντιµετωπίζονταν ως πεδινοί µέχρι τώρα. 

Επίσης, οι ορεινές κοινότητες που ανήκουν σε ∆ήµους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως 

ορεινοί, θα λάβουν υψηλότερο επίδοµα κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς 

∆ήµους. 

Το επίδοµα θα δοθεί κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στην  σχετική εφαρµογή του 

TAXISNET, την οποία θα πρέπει να συµπληρώσει έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2019 και θα 

πρέπει να  πραγµατοποιήσει τις σχετικές αγορές πετρελαίου θέρµανσης από τις 15 

Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019.  Το επίδοµα θα πιστωθεί στους λογαριασµούς 

των δικαιούχων µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019. 



Σηµειώνεται ότι το συνολικό δηµοσιονοµικό κόστος του επιδόµατος αναµένεται να 

ανέλθει στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι 57,5 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό του 2019 και αναµενόταν ισόποσο ποσό να δοθεί το 2020. 

 

 


