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Δελτίο τύπου 
 
Θέμα: Η ισχύς των νέων αυξήσεων φόρων στα καύσιμα 
 
Μετά την ψήφιση του φορολογικού πολυνομοσχεδίου, ενημερώνουμε ότι οι νέες 
αυξήσεις του ΦΠΑ θα ισχύσουν από 1.6.2016. Οι αυξήσεις των Εδικών Φόρων 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) θα ισχύσουν από 1.1.2017, εκτός του ΕΦΚ πετρελαίου 
θέρμανσης ο οποίος θα ισχύσει από 15/10/2016. 
 
Ειδικότερα και σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, οι ημερομηνίες ισχύος έχουν ως 
εξής: 
 

Τίτλος αντικειμένου 2016 2017 2018 

Αύξηση ΦΠΑ από 23% στο 24% (άρθρο 52)  
από 

1.6.2016  
    

Κατάργηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά  Σύρο, 

Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, 

Αντίπαρο και Σίφνο (άρθρο 52)  

από 

1.6.2016 
    

Αύξηση ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού 

πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση 

κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 

30η Απριλίου κάθε έτους, από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 

ευρώ το χιλιόλιτρο. (άρθρο 60 παρ. 3β) 

από 

15.10.2016 

  

    

Αύξηση ΕΦΚ της βενζίνης αμόλυβδης από 670 σε 700 ευρώ ανά 

1000 λίτρα (άρθρο 60 παρ 3α)  
  

από 

1.1.2017 
  

Αύξηση ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) 

κινητήρων από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000  (άρθρο 60 παρ 3α) 
  

από 

1.1.2017 
  

Αύξηση ΕΦΚ Υγραερίων (LPG) που χρησιμοποιούνται ως 

καύσιμα κινητήρων από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα 

(άρθρο 60 παρ 3α) 

  
από 

1.1.2017 
  

Μείωση ΕΦΚ Φυσικού αερίου για οικιακή χρήση από 1,5 σε 

0,30 ανά gigajoule (άρθρο 61 παρ 2)  
  

από 

1.1.2017 
  

Κατάργηση της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης που εφαρμόζεται 

στην περιοχή της Δωδεκάνησου (άρθρο 60 παρ 2α)  

    
Από 

1.1.2018 
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Σημειώνουμε ότι η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, έδωσε μάχη στην Διαρκή 
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για να μη περάσουν οι αυξήσεις 
αυτές αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία πιστή στην εφαρμογή του μνημονίου της τις 
επέβαλε τελικά. 
 
Οι επιπτώσεις από τις νέες αυξήσεις θα είναι σοβαρές και θα επιδεινώσουν την 
κατάσταση των καταναλωτών και των βενζινοπωλών. 
 
Συγκεκριμένα οι αυξήσεις που επέρχονται είναι οι εξής:  

 Στην αμόλυβδη βενζίνη – 95 που αποτελεί το βασικό καύσιμο μικρών 
αυτοκινήτων, δηλαδή της πλειοψηφίας των απλών καταναλωτών, αυξάνεται 
από 670€ το χιλιόλιτρο σε 700€. Μια αύξηση 30€ η οποία με τον αυξημένο 
ΦΠΑ  θα φτάσει στα 37,20€. Η τιμή θα αυξηθεί κατά 3,7 λεπτά περίπου. 

  
 Στο πετρέλαιο κίνησης η αύξηση είναι 80€ το χιλιόλιτρο και με τον ΦΠΑ 24% 

φτάνει στα 99,20€. Η τιμή θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά περίπου. 
  

 Στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φωτιστικό πετρέλαιο, η αύξηση είναι 50€ το 
χιλιόλιτρο και με τον ΦΠΑ 24% φτάνει στα 62€. Η τιμή τον Οκτώβριο, όποια 
και αν είναι, θα αυξηθεί κατά 6,2 λεπτά περίπου. 

  
 Στο υγραέριο κίνησης (LPG) η αύξηση είναι 100€ το χιλιόλιτρο και με τον 

ΦΠΑ 24% φτάνει στα 124€. Η τιμή θα αυξηθεί κατά 12,4 λεπτά περίπου. 
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