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Του Δημητρη χριστουλια

Σ
χέδιο για να μειωθούν οι τιμές των καυ-
σίμων στα νησιά -ενόψει της τουριστικής 
περιόδου- κατά περίπου 15% και για συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα επεξεργάζεται το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες της Realnews. Στο 
αρμόδιο υπουργείο έχει σημάνει συναγερμός, 
με τις τιμές των καυσίμων να «καλπάζουν» επι-
βαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς. Ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, πραγματο-
ποιεί συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της 
αγοράς καυσίμων, προκειμένου να ενημερω-
θεί για την πορεία των τιμών. Ωστόσο, μαζί με 
τους συνεργάτες του, ψάχνει να βρει τη χρυσή 
τομή, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος των καυ-
σίμων σε περιοχές που οι τιμές τους είναι πολύ 
αυξημένες, όπως είναι τα νησιά. 

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της «R», 
τις τελευταίες ημέρες η ηγεσία του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεξεργάζεται ένα 
σχέδιο έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυ-
σίμων στα νησιά για συγκεκριμένο χρονικό δι-
άστημα, καθώς σε ορισμένα η τιμή της αμόλυ-
βδης βενζίνης έχει ξεπεράσει ακόμη και τα 2,60 
ευρώ το λίτρο. 

Στόχος του σχεδίου είναι να μειωθεί η τιμή 
στην αντλία -οριζόντια και για όλους- κατά πε-
ρίπου 15% σε όλη τη νησιωτική χώρα. Σκέψη 
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O XAΡTHΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

2,38 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17,2%. Αντί-
στοιχα η τιμή του πετρελαίου κίνησης στις αρχές 
Φεβρουαρίου ήταν στο 1,75 ευρώ και σήμερα εί-
ναι στα 2,09 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 19,1%, 
τη στιγμή μάλιστα που το πετρέλαιο κίνησης πω-
λείται με έκπτωση 15 λεπτών ανά λίτρο. 

 ΚέρΚυρα
Στην Κέρκυρα, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 
ήταν στο 1,87 ευρώ την 1η Φεβρουαρίου και σή-
μερα πωλείται προς 2,26 ευρώ το λίτρο, σημειώ-
νοντας άνοδο 21,1%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης 
πωλείται σήμερα προς 1,93 ευρώ ανά λίτρο, κα-
ταγράφοντας αύξηση 19,9%. 

 ΔωΔέΚανηΣα 
Στα Δωδεκάνησα, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 
το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέ-
χρι σήμερα έχει αυξηθεί κατά 37 λεπτά του ευρώ, 
κάτι που σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να γεμί-
σει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πλη-
ρώσει 18,5 ευρώ περισσότερα. Περίπου 30 λεπτά 
έχει αυξηθεί και η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 

 ΣαμοΣ 
Στη Σάμο, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξή-
θηκε από το 1,80 ευρώ ανά λίτρο στις αρχές Φε-
βρουαρίου στα 2,24 ευρώ σήμερα, σημειώνο-
ντας αύξηση 24,1%, ενώ περίπου 21% αυξήθηκε 
το ίδιο διάστημα η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 

 ΧίοΣ
Η τιμής της αμόλυβδης βενζίνης στη Χίο ήταν την 
1η Φεβρουαρίου στο 1,82  ευρώ ανά λίτρο και σή-
μερα πωλείται προς 2,17 ευρώ ανά λίτρο, σημειώ-
νοντας αύξηση 18,9%, ενώ η τιμή του πετρελαίου 
κίνησης το ίδιο διάστημα έχει αυξηθεί κατά 20,8%.

έντείνονται οι έλεγχοι
Στο μεταξύ, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι 
έλεγχοι στην αγορά καυσίμων, προκειμένου 
να εντοπιστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας. 
Κλιμάκια ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονά-
δας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) πραγματο-
ποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους για να δι-
απιστωθεί αν υπάρχουν φαινόμενα αθέμι-
της κερδοφορίας, δηλαδή αν το περιθώ-
ριο κέρδους με το οποίο πωλούν τα καύ-
σιμα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοι-
χο της 1ης Φεβρουαρίου. Οι ελεγκτές, 
μάλιστα, εστιάζουν σε όλη την αλυσί-
δα εμπορίας και πώλησης καυσίμων. 

υπάρχει να εξαιρεθεί μόνο η Κρήτη, όπου οι τιμές των καυσίμων 
είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες στα υπόλοιπα νησιά. 
Στην κυβέρνηση συλλέγουν όλα τα στοιχεία, έτσι ώστε να καταλή-
ξουν σε μια ρεαλιστική πρόταση για τον επιμερισμό του κόστους 
σε όλα τα στάδια, από τα διυλιστήρια μέχρι τις εταιρείες εμπορί-
ας αλλά και τα πρατήρια καυσίμων. Ουσιαστικά, αυτό που επι-
διώκεται είναι να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων με τις εταιρείες, 
ώστε να καταστεί εφικτό να περιοριστεί ένα μέρος του κέρδους, 
προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στα νησιά. Ση-
μειώνεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η κατανάλω-
ση στα νησιά (με εξαίρεση την Κρήτη) αποτελεί περίπου το 6% 
της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στη χώρα μας, η οποία εί-
ναι μεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και τα νησιά 
κατακλύζονται από χιλιάδες επισκέπτες. Γι’ αυτό, μάλιστα, λαμβά-
νονται υπόψη όλα τα στοιχεία ώστε, σε περίπτωση που τελεσφο-
ρήσει το σχέδιο μείωσης των τιμών στα καύσιμα, να υλοποιηθεί 
εντός του καλοκαιριού. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη συνάντη-
ση που είχε ο Αδ. Γεωργιάδης με τους επικεφαλής των δύο διυ-
λιστηρίων εκφράστηκε από όλες τις πλευρές η βούληση να γίνει 
ό,τι είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της διεθνούς δυσμενούς συγκυ-
ρίας, για να προστατευτούν η αγοραστική δύναμη και η ευημε-
ρία των καταναλωτών. Οι αυξήσεις, όμως, στις τιμές των καυσί-
μων συνεχίζονται προκαλώντας τη δυσαρέσκεια στους κατοίκους 
των νησιών, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν ακόμη και 130 ευρώ 
για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Σύμφω-
να με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτο-
ξευθεί, ιδιαίτερα σε σχέση με αυτές της περιόδου που προηγή-
θηκε του πολέμου στην Ουκρανία. 

 ΚυΚλαΔέΣ 
Στις Κυκλάδες, η αμόλυβδη βενζίνη πωλούνταν στις αρχές Φε-
βρουαρίου 2,03 ευρώ ανά λίτρο και σήμερα έχει αυξηθεί στα 
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