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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Θέμα: Κανονικά η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης 
 
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ενόψει της διάθεσης πετρελαίου 
θέρμανσης από αύριο 15 Οκτωβρίου 2014, και σε σχέση με διάφορα 
δημοσιεύματα που δημιουργούν αναστάτωση στους καταναλωτές  
ανακοινώνει ότι: 
 
Η  διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει κανονικά από τα 
πρατήρια σε όλη τη χώρα.  
 
Σχετικά με δημοσιεύματα ότι τα συστήματα εισροών - εκροών δεν έχουν 
εγκατασταθεί παντού, ενημερώνουμε ότι, το σύνολο των πρατηρίων 
Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, 
Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων έχει σε πλήρη λειτουργία τα συστήματα 
εισροών –εκροών. Στην υπόλοιπη Περιφέρεια τα συστήματα, για έναν αριθμό 
πρατηρίων, βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης στο αμέσως προσεχές 
διάστημα. Η μη ολοκλήρωση οφείλεται αποκλειστικά στην αδυναμία των 
εταιρειών εγκατάστασης να προμηθευτούν από το εξωτερικό ορισμένα τεχνικά 
μέρη με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 
 
Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάμε ότι θα κινηθεί, για μεν τα μεγάλα 
αστικά κέντρα και τις κοντά σε εγκαταστάσεις πετρελαίου περιοχές, γύρω στα 
1,04 ευρώ το λίτρο, στις δε άλλες περιοχές θα είναι αυξημένη κατά το κόστος 
μεταφοράς κλπ και θα κυμανθεί γύρω στο 1,10 ευρώ το λίτρο.  
 
Η παραπάνω τιμή, είναι μειωμένη λόγω της συγκυριακής πτώσης των 
διεθνών τιμών (από τα 107,78 δολάρια το βαρέλι στην αρχή του χρόνου στα 
88,89 δολάρια στις 13/10/2014) και λόγω της μείωσης του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης κατά 30%. 
 
Η ΟΒΕ εκτιμά ότι και με τη μειωμένη, σε σχέση με πέρσι, τιμή, δεν πρόκειται 
να σημειωθεί σημαντική αύξηση της κατανάλωσης και επιμένει στην πάγια 
θέση της για επαναφορά του ΕΦΚ στα επίπεδα του 2011, ώστε να είναι το 
πετρέλαιο θέρμανσης προσιτό στον Έλληνα καταναλωτή. 
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 Πίνακας  μεταβολών στους φόρους και στην τελική τιμή του πετρελαίου 
θέρμανσης 
 

Έτος/ μήνας ΜΕΣΗ τιμή 
βαρελιού σε 
δολ. ΗΠΑ 

Μεταβολή 
% 

ΕΦΚ 
€/1.000 

Λ. 

Μεταβολή 
% 

ΦΠΑ 
% 

Μεταβολή 
% 

Σύνολο 
φόρων 

€/1.000λ. 

Λιανική 
τιμή 
€/λ. 

Μεταβολή 
% 

2010/4 70,2  21  21  24,41 0,720  

2011/4 124 +76,6% 21 0 23 +9,52% 25,83 0,910 +26,38% 

2012/4 119,83 -3,35% 60 +185,7% 23 0 73,80 1,037 +13,95% 

2013/4 93 -22% 330 +450% 23 0 405,90 1,273 +22,75% 

2014/4 107,25 
(76,40€) 

+15,32% 330 0 23 0 405,90 1,259 -1,09% 

14/10/2014  88,89 
(70,30€ 

-24,36% 
(-7,87%)€ 

230 -30,3% 23 0 282,90 1,040 
1,10 

-17,39% 
-12,62% 

 

 
Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι τον 
Απρίλιο του 2014  η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε κατά 
74,86%.  
 
Η νέα τιμή (στις 14/10/2014) είναι αυξημένη σε σχέση με το 2010, κατά 
44,44%. Θα λάβουμε όμως υπόψη ότι, στα χρόνια της κρίσης είχαμε αύξηση 
των φόρων των νοικοκυριών και παράλληλη πτώση των εισοδημάτων, 
πράγμα που για πολλά από αυτά κάνει απαγορευτική τη σημερινή τιμή. 
  
Το πλέον χαρακτηριστικό είναι οι μεγάλες αυξήσεις των φόρων. Συγκριμένα, 
από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2014, η αύξηση του ΕΦΚ 
ήταν της τάξης του 1.471,42%! Με τη μείωση του  ΕΦΚ που ισχύει από 
15/10/2014, ο ΕΦΚ είναι αυξημένος, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2010, κατά 
995,2%!  
 
Αντίστοιχα, ο συνολικός φόρος (ΕΦΚ & ΦΠΑ) στο διάστημα, από τον Απρίλιο 
του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2014 είναι αυξημένος κατά 1.562,84%! Με τις 
νέες ρυθμίσεις, τον Οκτώβριο του 2014, ο συνολικός φόρος θα είναι 
αυξημένος, σε σχέση με το 2010, κατά 1.063,99%. 
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