Fuel Pass 2: Πότε μπαίνουν τα χρήματα για το επίδομα βεν-ζίνης - Τι εξετάζεται για τα μηχανάκια

Πρόσθετα μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση καθώς όπως τόνισε κατά τις χθεσινές
του δηλώσεις ο υπουργός Οικο-νομικών Χρήστος Σταϊκούρας «παρά τις μέχρι
σήμερα...

παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, παρεμβάσεις πιο γενναίες -σε μέγεθος- από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο, απαιτούνται πρόσθετες ενισχύσεις».
Ειδικότερα, επεκτείνεται η κάρτα Fuel pass 2 για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο και αφορά περισσότερους δικαιούχους, συνολικά 3,1 εκατομμύρια
ιδιοκτήτες οχημάτων με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021
έως 30.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του
νοικοκυριού, και έως 45.000 ευρώ.
Fuel Pass: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας στο Mega, αναφερόμενος στο πότε θα ανοίξει η
πλατφόρμα για το Fuel Pass 2, είπε ότι αυτό θα γίνει στο τέλος του Ιουλίου. «Τα
χρήματα αυτά επιδιώκουμε να τα πάρει ο κόσμος τέλος Ιουλίου με αρχές
Αυγούστου. Το ίδιο κομμάτι της κοινωνίας θα βοηθηθεί αρχές Ιουλίου με την
παροχή του 60% αναδρομικά του ρεύματος».
Σημειώνεται ότι κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο
ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις για να πάρει κάποιος το επίδομα βενζίνης δεν πρέπει να οφείλονται
τέλη κυκλοφορίας και το όχημα να είναι σε χρήση.
Fuel Pass 2: Τι εξετάζεται για τα μηχανάκια
Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις του στον ANT1 o κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης
Οικονόμου, υπογράμμισε σχετικά με το Fuel Pass 2, ότι περισσότεροι πολίτες θα
πάρουν περισσότερα χρήματα κι αναφερόμενος στο θέμα κάποιων εξαιρέσεων από
το πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα στις κατόχους δίκυκλων μικρού κυβισμού,
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δεσμεύτηκε πως η Κυβέρνηση θα δει τα προβλήματα και θα διορθώσει τις τυχόν
αδικίες.
Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «η Κυβέρνηση στηρίζει το σύνολο της κοινωνίας» και
ειδικά για το ενδεχόμενο να ξαναδοθεί «επιταγή ακρίβειας» όπως είχε γίνει το
Πάσχα, είπε πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και τα πάντα εξαρτώνται από τον
δημοσιονομικό χώρο που τυχόν θα υπάρξει στο μέλλον, αφού αυτή τη στιγμή
έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες.
Επίδομα βενζίνης: Τα ποσά
• Σε ηπειρωτική περιοχή: 65 ευρώ χωρίς κάρτα 80 με κάρτα
• Σε νησιωτική (και την Κρήτη): 85 ευρώ χωρίς κάρτα 100 ευρώ με κάρτα.
• Μοτοσικλέτες σε ηπειρωτική περιοχή: 45 ευρώ χωρίς κάρτα 60 με κάρτα
• Μοτοσικλέτες σε νησιωτική περιοχή: 55 ευρώ χωρίς κάρτα 70 με κάρτα.
Για το diesel η ενίσχυση θα εξακολουθήσει να είναι 12 λεπτά ανά λίτρο στην πηγή.
Το τελικό όφελος -συνυπολογίζοντας και τον ΦΠΑ- θα ανέλθει στα 15 λεπτά το
λίτρο.
Fuel Pass 2: Παραδείγματα
Κάποια παραδείγματα που παρέθεσε ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής Θάνος Πετραλιάς έχουν ως εξής:
Για τα 60 λίτρα καυσίμου τον μήνα, μετά την επιδότηση:
Στην Αττική, η τιμή της βενζίνης από 2,40 ευρώ/λίτρο θα μειωθεί σε 1,96
ευρώ/λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, από 2,06 ευρώ/λίτρο θα μειωθεί σε 1,62
ευρώ/λίτρο.
Στα Δωδεκάνησα, η βενζίνη από 2,55 ευρώ/λίτρο θα μειωθεί σε 1,99 ευρώ/λίτρο.
Στις Κυκλάδες, το πετρέλαιο κίνησης από 2,22 ευρώ/λίτρο θα μειωθεί σε 1,66
ευρώ/λίτρο.
Τέλος, εντός του Αυγούστου, αντί για τον Νοέμβριο, θα επιστραφεί στους κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες, μετά από αίτηση στη σχετική πλατφόρμα, ο ΕΦΚ για το
πετρέλαιο που αγόρασαν το α' εξάμηνο. Το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου είναι
60 εκατ. ευρώ.
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