Σκυλακάκης προς ΣΥΡΙΖΑ: Ο
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Γιατρικυμία εν κρανίω του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο ο υφυπουργός
Οικονομικών, αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης, όσον αφορά το
επίδομα θέρμανσης.
Ουφυπουργός τονίζει αφενός ότι φέτος ο μέσος όρος του επιδόματος θέρμανσης είναι
μεγαλύτερος από τις προηγούμενες χρονιές και αφετέρου ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος θα το
λάβουν ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι μετρητά στη διάθεσή τους.
Επιπλέον, ο κ. Σκυλακάκης επισημαίνει ότι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ οι δικαιούχοι ελάμβαναν
το επίδομα τμηματικά στο τέλος της χειμερινής περιόδου.
Ειδικότερα, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική, δήλωσε:
"Συνεχίζουννα έχουν μετεκλογική τρικυμία εν κρανίω οι υπεύθυνοι της οικονομικής πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ. Τους θυμίζουμε την πραγματικότητα. Ο μέσος όρος του επιδόματος θέρμανσης, που
λαμβάνουν φέτος οι πολίτες είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές για όλες τις
κατηγορίες πολιτών. Το επίδομα δίνεται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και οι δικαιούχοι δεν
χρειάζεται να ξοδεύουν 1.600-2.400 ευρώ πετρέλαιο για να πάρουν 250-320 ευρώ επίδομα, όπως
συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μπορούν να λάβουν τα ίδια χρήματα, δίνοντας από 500-640 ευρώ
για πετρέλαιο.
Φέτος, δηλαδή, όλοι λαμβάνουν το ίδιο επίδομα (ανά κατηγορία Δήμου και οικογενειακή
κατάσταση) ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι μετρητά στη διάθεσή τους. Μπορούν να ζεσταθούν
και οι πιο φτωχοί.
Επισημαίνω, ότι το επίδομα θέρμανσης θα διατεθεί και για την περίοδο 2020-2021, το αργότερο
μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2021. Και όλοι γνωρίζουν, πλην του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
επί των ημερών του οι δικαιούχοι το έπαιρναν τμηματικά, στο τέλος της χειμερινής περιόδου. Και
αν δεν είχαν λεφτά στην τσέπη, κρύωναν".

Σημειώνεταιότι νωρίτερα με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην κυβέρνηση,
υποστηρίζοντας ότι υπάρχει περικοπή που υπερβαίνει το 60% στο επίδομα θέρμανσης στις πλέον
κρύως και ορεινές περιοχές.
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