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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ακόμα μια φορολογία στα καύσιμα 

 

Αγαπητοί καταναλωτές, 

 

όλοι έχουμε νοιώσει τις ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Μόνο για τους 

πρώτους τρεις μήνες του 2022 οι λιανικές τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 

η βενζίνη 95 κατά 15 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 30 σεντ και το πετρέλαιο 

θέρμανσης κατά 32 σεντ.  

 

Δυστυχώς, το Υπουργείο Ενέργειας, με νομοσχέδιο που κατάθεσε και συζητείται τώρα 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, προτείνει την επιβολή επιπρόσθετου τέλους 

στα καύσιμα, ως τέλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το θέμα αυτό θα 

συζητηθεί και θα πάρει τελική θέση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας πολύ 

σύντομα. Ως εκ τούτου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κάνει έκκληση στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας όπως μη συμβάλει στην προώθηση και επιβολή 

ακόμα μιας φορολογίας στους καταναλωτές και δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό και τη 

δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται. 

 

Αγαπητοί καταναλωτές, 

 

φαίνεται ότι είμαστε και συνεχίζουμε να είμαστε στο στόχαστρο του Κράτους και 

οποιουδήποτε άλλου που μας θεωρεί ως εύκολο στόχο για την κάλυψη οικονομικών 

κενών. Κανείς δεν φαίνεται να νοιάζεται για την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση που 

βρισκόμαστε. 
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Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά και απαιτεί όπως αυτή η απαράδεκτη 

πρόνοια για την επιπρόσθετη φορολογία στα καύσιμα αποσυρθεί αμέσως. Οι 

καταναλωτές δεν αντέχουν άλλο. Όπως και δεν αντέχουν τη γενικότερη απαξίωσή τους. 

Έγιναν ήδη σοβαρές πράξεις ή παραλήψεις σε βάρος τους από τους Αρμόδιους. Πράξεις 

ή παραλήψεις που ζήμιωσαν και συνεχίζουν να ζημιώνουν σοβαρά τα συμφέροντά τους. 

 

Επιπρόσθετα, οι καταναλωτές ζητούν τη συμμετοχή τους στη διαχειριστική επιτροπή του 

ταμείου. Στο ίδιο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή των καταναλωτών οι 

οποίοι είναι αυτοί που καταβάλλουν τα χρήματα για τη λειτουργία του. Τουλάχιστο για 

σκοπούς διαφάνειας, οι καταναλωτές ζητούν να έχουν λόγο στη διαχείριση του ταμείου 

και να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα που οι ίδιοι καταβάλλουν.  

 

Μάριος Δρουσιώτης 

03 Απριλίου 2022 


