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Προς τον 

Υπουργό Οικονομικών 

κ.Χρήστο Σταϊκούρα 
Κοινοποίηση : 

Υφυπουργό Οικονομικών 
κ.Απόστολο Βεσυρόπουλο 

                                                                                                      Αθήνα,  26/10/2020     
                                                                                                     Αρ. Πρωτ. ( 1804 )            

 

Θέμα: «Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης» 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

 
Το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, παραμένει μέχρι και 

σήμερα, κρίσιμο για την επιβίωση εκατομμυρίων νοικοκυριών στη χώρα. Και τούτο διότι από το 

2010 και μετά, λόγω των αλλεπάλληλων ρυθμίσεων που είχαν ως γενεσιουργό αιτία τη 

δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας, ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά το 

ιλιγγιώδες ποσοστό του 1.244%. Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση του ΕΦΚ ανά χιλιόλιτρο 

πετρελαίου θέρμανσης, από τα 25,83 € το 2010  έφτασε σήμερα τα 347,20 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Άμεση συνέπεια της αλματώδους αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης είναι, αφενός 

η κατακόρυφη πτώση της καταναλωτικής δύναμης του κοινού για την αγορά του (με τους 

αυτονόητους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για την υγεία των πολιτών), αφετέρου δε η 

μείωση των κρατικών εσόδων/φόρων, η αύξηση του λαθρεμπορίου καθώς και η μόλυνση του 

περιβάλλοντος από καύση απαγορευμένων ειδών. Το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε 

είναι τεράστιο, μιας και οι καταναλωτές αναγκάσθηκαν να διαβιώνουν χωρίς θέρμανση, ενώ το 

θέμα της διάχυσης της αιθαλομίχλης στα μεγάλα αστικά κέντρα, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο 

την κατάσταση καθιστώντας επιτακτική την ανατροπή όλων των δυσμενών συνεπειών του 

βαρύτατου αυτού φόρου. Η ανακοινωθείσα από εσάς συνέχιση της επιδότησης πετρελαίου 

θέρμανσης με κριτήρια την γεωγραφική κλιματική ζώνη διαμονής κάθε δικαιούχου, το υψόμετρο 

στο οποίο διαμένει και τον αριθμό των τέκνων που τον βαρύνουν για την χειμερινή περίοδο 

2020-2021, μπορεί να ανακουφίζει πρόσκαιρα τους δικαιούχους που καλύπτουν τα κριτήρια 

αυτά, πλην όμως δεν συμβάλλει στην οριστική επίλυση του οξυμένου αυτού γενικότερου 

κοινωνικού προβλήματος. 

Δεδομένου ότι είναι πλέον απολύτως αναγκαίο, στο πλαίσιο της ύπαρξης του δημοσιονομικού 

χώρου που η Κυβέρνηση επικαλείται ότι έχει δημιουργηθεί, η Ε.Ε.Κ.Ε. με το θεσμικό της ρόλο, 

ζητά ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, τουλάχιστον στο ύψος του 2010 

(21€ πλέον ΦΠΑ/χιλιόλιτρο), έτσι ώστε να ανακουφιστούν τα χιλιάδες νοικοκυριά και να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Ιουλιανού 28, 10433 Αθήνα, 6ος όροφος  
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Η ικανοποίηση του αιτήματος μας από εσάς, θα αποτελέσει κρίσιμη παράμετρος για τη βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, ως εκ τούτου αναμένουμε τις ενέργειές σας προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

                                                     

                                                   Με εκτίμηση, 

    Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

     Απόστολος Ραυτόπουλος                                    Ιωάννης Βασιλόπουλος 
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