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Οι βενζίνες έκλεισαν τον περασµένο µµήνα στο -1,7%, το πετρέλαιο κίνησης στο -0,7%, και 
το πετρέλαιο θέρµανσης στο -5,4%  

Σηµάδια ανακοπής του ρυθµού αύξησης της ζήτησης καυσίµων που σηµειώθηκε το 
2019 παρατηρείται το πρώτο µήνα του έτους, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενώ το 2019 η ζήτηση στην αγορά καυσίµων 
έκλεισε µε άνοδο 4,2% σε σχέση µε το 2018 , µε οδηγό το πετρέλαιο θέρµανσης οι όγκοι του 
οποίου αυξήθηκαν κατά 11,7%, ο Ιανουάριος έκλεισε µε αρνητικό πρόσηµο και για τα καύσιµα 
κίνησης και για το πετρέλαιο θέρµανσης.  

Οι βενζίνες από οριακή µείωση της τάξης του 0,7% στο τέλος του 2019, υποχώρησαν στο -
1,7% τον Ιανουάριο του 2020 και το πετρέλαιο κίνησης από αύξηση 1,7% υποχώρησε στο -
0,7%. Εντυπωσιακή µείωση της τάξης του -5,4% παρουσίασε τον πρώτο µήνα του 
έτους και το πετρέλαιο θέρµανσης από αύξηση της τάξης του 11,7% το  2019 σε σχέση 
µε το 2018. 

Η εξέλιξη, προκαλεί ανησυχία στην αγορά καυσίµων στην οποία είχαν δηµιουργηθεί 
προσδοκίες για ανάκαµψη µετά από πολλά χρόνια συρρίκνωσης. 

 
«Πληγή» ακόµη παραβατικότητα και λαθρεµπόριο 

Προβληµατισµός επικρατεί στην αγορά και για τα θέµατα παραβατικότητας και λαθρεµπορίου 
καθώς µέχρι σήµερα δεν έχει εφαρµοστεί το θεσµικό πλαίσιο για την καταπολέµησή τους. Το 
σύστηµα εισροών- εκροών µετά από 10 χρόνια θεσµοθέτησης και ενώ έχουν επενδυθεί πάνω 
από 100  εκατ. ευρώ από τον κλάδο πρατηρίων και εταιριών παραµένει ανενεργό.  

Τα δεδοµένα που µεταφέρονται ηλεκτρονικά από τα πρατήρια δεν µπορούν 
να  χρησιµοποιηθούν από τη φορολογική διοίκηση καθώς δεν υπάρχει τρόπος 



διασταύρωσης των στοιχείων της προµηθεύτριας εταιρείας που στέλνονται στην 
ΑΑ∆Ε µε αυτά των πρατηριούχων.  

Επιπλέον, το σύστηµα που εγκαταστάθηκε στα πρατήρια δεν µπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως, 
διότι έχει προβλήµατα στο λογισµικό και στον    εξοπλισµό, ενώ συγχρόνως δεν υπάρχει 
επαρκές προσωπικό στην ΑΑ∆Ε και στη ΓΓΠΣ προκειµένου να ελέγχει τα στοιχεία που 
αποστέλλονται. 

Νέο σχέδιο νόµου από το ΥΠΟΙΚ 

Προσδοκίες για την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας στα καύσιµα που κοστίζει στο δηµόσιο 
απώλεια εσόδων περί τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως δηµιουργεί η κατάθεση νέου σχεδίου νόµου 
που αναµένεται να καταθέσει στη Βουλή τον Μάρτιο το υπουργείο Οικονοµικών µε στόχο την 
καταπολέµηση του λαθρεµπορίου και στα αλκοολούχα ποτά και στα τσιγάρα.  

Το νοµοσχέδιο θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση µέσα στον Φεβρουάριο. 

 
 

 

 


