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Αθήνα 04/02/2022 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

 
Προς τον Υπουργό:     Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα 

 
Ο Βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου, καταθέτει στη Βουλή αναφορά την επιστολή της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) με την οποία 

ζητούν μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  των καυσίμων.  

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις της ΠΟΠΕΚ να μας ενημερώσετε για 

τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.  

 
  

 
Ο Αναφέρων Βουλευτής 

 
 
 

Βασίλης Κεγκέρογλου 
 
 



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ  

ΠΡΑΣΗΡΙΟΤΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κριτθσ:  Γραφείο - Αρχιμιδουσ 29, 71306  
Σθλ. 2810 220885 Fax 2810 220881 

https://www.popek.grpopek@popek.gr 
 

Πζμπτθ , 3 Φεβρουαρίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Τθν ακόλουκθ επιςτολι απζςτειλε θ Πανελλινια Ομοςπονδία Πρατθριοφχων Εμπόρων 
Καυςίμων προσ τον Υπουργό Οικονομικών, ηθτώντασ  τθν μείωςθ του  ΕΦΚ των καυςίμων    

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Προσ Τπουργό Οικονομικϊν κ. Χριςτο ταϊκοφρα 
 

ΘΕΜΑ: «Μείωση του ΕΦΚ των Καυσίμων» 
 

Κφριε Τπουργζ,  
 

Περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά, είναι επιτακτικι θ ανάγκθ τθσ μείωςθσ του Ειδικοφ Φόρου 
Κατανάλωςθσ  των καυςίμων. Μάλιςτα, όπωσ ζχει καταγραφεί,   τα δθμόςια ζςοδα  από τον  ΦΠΑ είναι ςθμαντικά  
αυξθμζνα, εξαιτίασ τθσ εξαιρετικά υψθλισ  τιμισ των καυςίμων,  με αποτζλεςμα ςε ςφγκριςθ  με πζρυςι, θ αφξθςθ 
των κρατικϊν εςόδων να αγγίηει τα 10 λεπτά του ευρϊ ανά λίτρο.  

Πρζπει να λάβετε υπόψθ ςασ  επίςθσ, ότι οι πολίτεσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τα οχιματά τουσ και 
αποφεφγουν τον ςυνωςτιςμό των   Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ, όχι γιατί  είναι  πλοφςιοι, όπωσ ατυχϊσ ειπϊκθκε, 
 αλλά διότι προςπακοφν να προφυλαχτοφν από τθν πανδθμία.   

Οι οδθγοί, ζςτω και με λίγα λίτρα ςτο ρεηερβουάρ τουσ,  προςπακοφν να προςτατευτοφν.  
Γνωρίηετε πολφ καλά,  ότι το αυξθμζνο κόςτοσ μεταφοράσ επιβαρφνει επιπλζον τόςο τισ τιμζσ των 

προϊόντων, όςο και των υπθρεςιϊν, αυξάνοντασ  τον πλθκωριςμό.    
Οι καταναλωτζσ που χρθςιμοποιοφν ωσ αγακό κζρμανςθσ το πετρζλαιο κζρμανςθσ, είναι ιδιαιτζρωσ 

φορολογθμζνοι και θ απόφαςι ςασ  για επίδομα κζρμανςθσ δεν καλφπτει οφτε το 30% των χρθςτϊν. 
Δεν κεωροφμε λογικό από τθν μία να επιδοτοφμε τθν θλεκτροκίνθςθ και από τθν άλλθ να εξαναγκάηουμε 

τουσ καταναλωτζσ να χρθςιμοποιοφν τα τηάκια τουσ, προςκζτοντασ μεγάλθ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ.   
 
Κφριε Τπουργζ,   
 

Για τθν αφξθςθ των κρατικϊν εςόδων, ςασ υπενκυμίηουμε ότι πρζπει επιτζλουσ να λθφκοφν μζτρα για τον 
περιοριςμό τθσ παραβατικότθτασ,  που κα αποφζρει μερικζσ εκατοντάδεσ εκατομμφρια ευρϊ ςτα ταμεία του 
κράτουσ,  κάτι που τονίηουν όλοι οι παράγοντεσ τθσ αγοράσ,  μθδενόσ εξαιρουμζνου.   

Σα τελευταία χρόνια θ παραβατικότθτα ζχει αυξθκεί και τα όποια μζτρα ζχουν λθφκεί εκ του 
αποτελζςματοσ κρίνονται επιεικϊσ αναποτελεςματικά.   

ασ ηθτοφμε να λάβετε ςοβαρά  υπόψθ τθν πρόταςι μασ, και  όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία τθσ αγοράσ,  ταυτόχρονα με τθν παράλλθλθ ελάφρυνςθ των καταναλωτϊν.          
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