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Η εταιρία GAS THEODOROU 

Η GAS THEODOROU είναι μία εκ των πρώτων εταιριών Αεριοκίνησης στην 

Ελλάδα, με ιστορία από το 1974 πάνω στην Αγορά Αεριοκίνησης. Υπήρξε η 

πρώτη οργανωμένη εταιρία Μετατροπών Υγραεριοκίνησης και συγχρόνως 

λειτούργησε και το πρώτο Πρατήριο Autogas στην Θεσσαλονίκη. Όλα τα 

επόμενα χρόνια, προσπάθησε πάντα σε συνεργασία με τους Αρμόδιους 

Φορείς να ενισχύσει μια υγιή ανάπτυξη της αγοράς Αεριοκίνησης στην 

Ελλάδα, παρέχοντας αστείρευτη γνώση και τεχνογνωσία μέσω των 

εμπειριών αλλά και των συνεργασιών με κορυφαίους Οίκους Αεριοκίνησης 

του εξωτερικού. Η παρούσα μελέτη είναι προϊόν προσωπικής προσπάθειας 

για να κινητοποιήσει τους Αρμόδιους Φορείς του ελληνικού κράτους να 

ενισχύσουν την ανάπτυξη της Αγοράς Αεριοκίνησης στην χώρα και 

παραμένει στη διάθεση κάθε φορέα για αμέριστη υποστήριξη.   

Πηγές από World LPG Association 

Η Παγκόσμια Ένωση Υγραεριοκίνησης (World LPG Association -WLPGA) 

ιδρύθηκε το 1987 στο Δουβλίνο (Ιρλανδία). Είναι η φωνή της παγκόσμιας 

βιομηχανίας Αεριοκίνησης σε επίσημα Forum και Εκδηλώσεις πάνω στην 

Αεριοκίνηση. 

Ευρωπαϊκή Ένωση LPG (European LPG Association) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση LPG (European LPG Association -AEGPL) είναι ο 

εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και εκφράζει διεθνώς τις Ενώσεις 

LPG τόσο των εργοστασίων κατασκευής-παραγωγής συστημάτων και υλικών 

αεριοκίνησης, όσο και τους εγκαταστάτες, τους αντιπροσώπους και τους 

εισαγωγείς. 
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Για την παρούσα μελέτη, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στον κ. Cecile 

Nourigat από την WLPGA για την πολύτιμη βοήθειά του σε πληροφορίες και 

σχετικά στοιχεία. 

Την παρούσα μελέτη επιμελήθηκε ο Παπαδόπουλος Γεώργιος, από την 

Εμπορική Διεύθυνση της GAS THEODOROU, ο οποίος είναι και ο Υπεύθυνος 

για την αξιολόγηση και παρουσίαση όλων των στοιχείων και στατιστικών 

που αναφέρονται.  
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    Γλωσσάρι 

Autogas Υγραέριο Κίνησης 

Ε.Κ.  Εναλλακτικά Καύσιμα 

LPG Υγραέριο 

CNG Φυσικό Αέριο Κίνησης 

ΕΦΚ Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

OEM Εργοστασιακής Κατασκευής Αεριοκίνητα οχήματα 

NOx Οξείδια του Αζώτου 

CO2  Διοξείδιο του Άνθρακα 

 

 



Πολιτική Κινήτρων για AUTOGAS  Περίληψη επί των κυριότερων σημείων 

 

GAS THEODOROU www.autogas.gr  8 

   Περίληψη 

Το Autogas – LPG (υγραέριο κίνησης)  είναι το πλέον γνωστό και κοινό 

εναλλακτικό καύσιμο για τα αυτοκίνητα παγκοσμίως. Η Παγκόσμια 

Κατανάλωση του Autogas αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τους 

26,7 εκατομ. τόνους το 2016 – μια αύξηση περίπου 1,1% από το 2015 και 

16% από το 2000. Σήμερα, παγκοσμίως, υπάρχουν 26,8 εκατομ. αυτοκίνητα 

που κινούνται με Autogas, παρ’ αυτά, εξακολουθεί να εντοπίζεται όχι στο 

σύνολο των κρατών παγκοσμίως αλλά σε ορισμένα κράτη. Τονίζεται πως 

μόνο πέντε (5) κράτη – Κορέα, Τουρκία, Ρωσία, Πολωνία και Ιταλία – 

καλύπτουν σχεδόν το 50% της παγκόσμιας κατανάλωσης.  Στην παρούσα 

μελέτη, οι 23 χώρες αντιπροσωπεύουν το 83% της παγκόσμιας 

κατανάλωσης. Το Υγραέριο Κίνησης καταλαμβάνει σε σχέση με το υπόλοιπο 

ενεργειακό τοπίο της αυτοκίνησης, αναλόγως τη χώρα, από 0,1% στην 

Ισπανία και τις Η.Π.Α. έως το 18% στην Ουκρανία. Το Autogas 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% της εγχώριας κατανάλωσης καυσίμων 

κίνησης σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κορέα, η Πολωνία, η Σερβία και η 

Τουρκία. Οι τεράστιες διαφορές στην επιτυχία της Υγραεριοκίνησης από 

κράτη σε κράτη, σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, εξηγούνται από τις 

διαφορετικές πολιτικές κινήτρων των διαφόρων κρατών πάνω στην επιλογή 

της Αεριοκίνησης.  

Ο βασικός λόγος που οι κυβερνήσεις σε πολλά κράτη, επιτυγχάνουν την 

ενθάρρυνση της επιλογής χρήσης της Αεριοκίνησης, είναι το περιβάλλον. 

Το Autogas σε σχέση με την βενζίνη και το diesel, έχει τεράστια ωφέλεια στο 

περιβάλλον. Η καύση του Autogas είναι τέλεια, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα 

και με χαμηλούς ρύπους.  

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ενθάρρυνσης της επιλογής Αεριοκίνησης 

μέσω Κινήτρων είναι η ανταγωνιστική τιμή του Καυσίμου, σε σχέση με 

Βενζίνη ή Diesel, η οποία χαρακτηρίζεται και ως το κυριότερο κίνητρο για τον 

Τελικό Χρήστη. Στην πράξη, η ελκυστικότητα του Autogas σε σχέση με τα 

υπόλοιπα καύσιμα κίνησης, εξαρτάται από δύο παράγοντες: το τελικό κόστος 

μετατροπής (ή το επιπλέον κόστος αγοράς ενός νέου εκ κατασκευής ΟΕΜ 

αεριοκίνητου οχήματος) και η διαφορά τιμής των συμβατικών καυσίμων με 

την τιμή του αερίου (LPG ή CNG). Ο χρόνος απόσβεσης εξαρτάται σαφώς και 

από την χρήση του οχήματος –περισσότερα χιλιόμετρα, περισσότερο κέρδος, 

είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας. Σύμφωνα με τον μέσο 

καταναλωτή, ο χρόνος απόσβεσης πρέπει να είναι λιγότερος από 12 μήνες, 

ώστε να θεωρηθεί η ‘’επένδυση’’ ως αξιόλογη. 

Ο χρόνος απόσβεσης - breakeven distance – είναι σημαντικός όσο αφορά 

την παροχή κρατικών κινήτρων τόσο μέσω της διασφαλισμένης 

κερδοφορίας μέσω της διαφοράς τιμής των καυσίμων, όσο και μέσω 

άλλων κινήτρων όσο αφορά τα επιπρόσθετα κόστη ενός οχήματος. Σε 12 

από τις 23 χώρες που αναλύουμε στην παρούσα μελέτη, η τιμή του Autogas 

στα Πρατήρια Καυσίμων είναι περισσότερο από 50% χαμηλότερη από την 

αντίστοιχη τιμή της βενζίνης.  
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Επίσης, οικονομικά κίνητρα που σχετίζονται με το όχημα,  με την μορφή 

επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων ή πιστώσεων φόρων, μπορούν να είναι 

αποτελεσματικά για την αντιστάθμιση μέρους ή του συνόλου του κόστους 

μετατροπής (ή του πρόσθετου κόστους αγοράς ενός οχήματος).  

Η ανταγωνιστικότητα του Autogas είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην 

εξήγηση της πραγματικής διείσδυσης στην αγορά του Autogas και των 

πρόσφατων ρυθμών ανάπτυξης της αγοράς. Αλλά δεν είναι ο μόνος 

παράγοντας: για παράδειγμα, ο χρόνος απόσβεσης για μια μετατροπή σε 

Υγραεριοκίνηση στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από αυτόν της Ουκρανίας, 

ωστόσο η ανάπτυξη του Autogas στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερη - αν και 

το Autogas είναι πάντα ανταγωνιστικό έναντι του ντίζελ. Αυτό οφείλεται εν 

μέρει στις καθυστερήσεις στην ανταπόκριση της αγοράς στις μεταβολές με 

την πάροδο του χρόνου στον ανταγωνισμό μεταξύ καυσίμων. Πολλοί ακόμη 

παράγοντες εξηγούν αυτές τις αποκλίσεις:  

 Κυβερνητικές Πολιτικές:  Η αγορά Αεριοκίνησης τείνει για 

γρηγορότερη ανάπτυξη όταν οι κυβερνήσεις επιδεικνύουν μια πιο 

ξεκάθαρη και σταθερή πολιτική ενθάρρυνσης αυτής της ανάπτυξης.  

 Μη χρηματο-οικονομικές πολιτικές και μέτρα: Σε ορισμένα κράτη, 

η χρήση κινήτρων που δεν σχετίζονται άμεσα με οικονομικά 

κίνητρα, έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ευαισθητοποίηση των 

καταναλωτών για την Αεριοκίνηση. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

του κοινού και εκπαίδευσης στην προώθηση της Αεριοκίνησης 

έχουν σίγουρα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της 

Αεριοκίνησης σε ορισμένες χώρες, ενώ παράλληλα οι εντολές και τα 

προγράμματα μετατροπής των στόλων δημοσίων μεταφορών σε 

Αεριοκίνηση έχουν μεγάλη επιτυχία σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., Κίνα, 

Ινδία κ.α. Επίσης, μέτρα όπως μη δέσμευσης από δακτύλιο για τα 

αεριοκίνητα οχήματα, ή δωρεάν parking σε δημόσιους χώρους 

στάθμευσης για τα αεριοκίνητα οχήματα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στην επιλογή αεριοκίνησης από καταναλωτές 

 Περιορισμοί στα Diesel: Τοπικοί ή και κυβερνητικοί περιβαλλοντικοί 

περιορισμοί στη χρήση οχημάτων Diesel, αποτέλεσαν σημαντικό 

παράγοντα για την επιτυχή προώθηση της Αεριοκίνησης σε χώρες 

όπως Κορέα, Ιαπωνία, κ.α. Αυτοί οι περιορισμοί ενισχύονται 

συνεχώς και στις υπόλοιπες χώρες, λόγω της αυξανόμενες 

ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον 

των εκπομπών αιθάλης από τα οχήματα diesel, αυξάνοντας την 

ζήτηση για Αεριοκίνηση.  

 Δημόσια Στάση: Σε κάποιες χώρες (πχ Γαλλία), οι προβληματισμοί 

πάνω στην Ασφάλεια και την Αξιοπιστία της Αεριοκίνησης, 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς, ασχέτως την σπουδαία 

πολιτική κινήτρων μέσω φορολογίας (Γαλλία).  
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Πολιτική σταθερότητα και μια σταθερή δέσμευση της πολιτείας πάνω στην 

βελτίωση του Περιβάλλοντος  και της Ποιότητας ζωής των πολιτών, 

αυξάνουν την ζήτηση για την Αεριοκίνηση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

ενημερώνονται εκ των προτέρων για κάθε σημαντική αλλαγή πάνω στις 

πολιτικές για την Αεριοκίνηση. Χωρίς σταθερότητα, συνοχή και συνέπεια, 

ούτε οι προμηθευτές καυσίμων, ούτε οι κατασκευαστές συστημάτων, ούτε οι 

Τεχνίτες που προβαίνουν σε μετατροπές, ούτε βεβαίως οι ίδιοι οι 

καταναλωτές δεν θα είναι σε θέση να αποκομίσουν εύλογη απόδοση στις 

επενδύσεις που απαιτούνται για την στροφή στην Αεριοκίνηση. 
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  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στόχοι της μελέτης 

Οι Πωλήσεις του Autogas, του πιο δημοφιλούς εναλλακτικού καυσίμου για 

τα οχήματα, παρουσιάζουν ταχεία αύξηση χάρη σε κυβερνητικές πολιτικές 

που ενθαρρύνουν την χρήση εναλλακτικών καυσίμων, βασιζόμενοι κυρίως 

στα περιβαλλοντικά του οφέλη και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, έναντι των υπολοίπων συμβατικών καυσίμων.  

Αυτή η μελέτη στοχεύει να παρουσιάσει γιατί οι διάφορες κυβερνήσεις 

ενθαρρύνουν την επιλογή Αεριοκίνησης, και κυρίως ποιες πολιτικές κινήτρων 

είναι οι πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές.  

Προσέγγιση και Πεδίο Εφαρμογής  

Η μελέτη περιλαμβάνει λεπτομερή έρευνα για την φορολογία και λοιπά 

προγράμματα παροχής κινήτρων που ισχύουν στις 23 χώρες που 

αναφέρονται, Αυστραλία, Βουλγαρία, Κίνα, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Λιθουανία, Μεξικό, Ολλανδία, 

Πολωνία, Ρωσία, Σερβία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ουκρανία, Μεγάλη 

Βρετανία και Η.Π.Α. Οι 23 αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν και το 83% της 

παγκόσμιας αγοράς Αεριοκίνησης το 2016 (τόσο σε κατανάλωση καυσίμου, 

όσο και σε αριθμό αεριοκίνητων οχημάτων). 

Παρουσιάζουμε ιστορικό των τιμών καυσίμων, ισχύουσες διατάξεις και 

φορολογίες για το Υγραέριο Κίνησης (LPG) σε σχέση με τα συμβατικά 

καύσιμα, ενώ όπου υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για το Φυσικό Αέριο 

Κίνησης (CNG) παρατίθενται και αυτά. Παραθέτουμε επίσης επίσημα 

στοιχεία αριθμού στόλων αεριοκίνητων οχημάτων και πληροφορίες για 

Φορολογίες Οχημάτων και Κίνητρα μέσω Φορολογίας για τα εναλλακτικά 

καύσιμα. Οι πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια αγορά αφορούν 

περίοδο 2000-2016 ενώ τα στοιχεία για τιμές και φορολογίες αφορούν 

περίοδο 2011-2016. 

Τα στοιχεία των τιμών LPG καθώς και της φορολογίας, χρησιμοποιούνται για 

την ανάλυση των τοπικών αγορών των 23 χωρών και περιλαμβάνουν τις 

τοπικές συνθήκες ανά χώρα και κανονισμών (νομοθεσία).  

Δομή της μελέτης 

Το 1
ο
 Κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα της 

μελέτης; 

 Η 1Η Ενότητα παρουσιάζει μια επισκόπηση της παγκόσμιας 

τρέχουσας τάσης της αγοράς LPG, το σκεπτικό της προώθησης των 

εναλλακτικών καυσίμων και τους βασικούς παράγοντες της ζήτησης.  

 Η 2η Ενότητα παρουσιάζει τις Αρχές των κυβερνητικών πολιτικών και 

τις διαφορετικές προσεγγίσεις που επιλέγουν οι Αρμόδιοι Φορείς 
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χάραξης κυβερνητικής πολιτικής για την προώθηση των 

εναλλακτικών καυσίμων.   

 Η 3η Ενότητα συνοψίζει και συγκρίνει τις τρέχουσες πολιτικές 

κινήτρων των χωρών για την προώθηση της Αεριοκίνησης 

επικεντρώνοντας στις διαφορές στους φόρους και τις επιδοτήσεις-

επιχορηγήσεις για την μετατροπή.  

 Η 4
η 

Ενότητα αναλύει το αποτέλεσμα των πολιτικών κινήτρων 

προώθησης της Αεριοκίνησης στην ανταγωνιστικότητα της 

Αεριοκίνησης σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα και την διείσδυση 

των αερίων καυσίμων στην συνολική αγορά καυσίμων κάθε χώρας.  

 Η 5η Ενότητα αξιολογεί τις επιπτώσεις αυτής της μελέτης και τα 

διδάγματα που μπορούν να αντληθούν για την χάραξη μιας νέας 

πολιτικής για την ανάπτυξη της Αεριοκίνησης.. 

Το 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζει τα λεπτομερή αποτελέσματα της έρευνας και 

την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της Αεριοκίνησης σε κάθε χώρα 

ξεχωριστά, από τις 23 χώρες που αναφέρονται.  
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 Κεφάλαιο 1ο : Κυριότερα αποτελέσματα 
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 1 Η παγκόσμια Αγορά Αεριοκίνησης  

1.2 Τάσεις της αγοράς 

Η παγκόσμια κατανάλωση του Autogas (LPG κυρίως) παρουσιάζει αύξηση τα 

τελευταία χρόνια, φτάνοντας τα 26,7 εκατομ. τόνους το 2016 – μια αύξηση 

283.000 τόνους ή 1,1% από το 2015 και 3,7 εκατομ. τόνους ή 16% από το 

2000.  Η παγκόσμια αγορά αυξήθηκε κατά 85% από το 2000 (εικόνα Α1.1.)   

Εικόνα A1.1: Παγκόσμια Κατανάλωση LPG-Autogas , 2000-2016  

* Πηγή: WLPGA/Argus (2017). 

 

Η ζήτηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές χώρες: οι πέντε (5) 

μεγαλύτερες αγορές – Κορεά, Τουρκία, Ρωσία, Πολωνία και Ιταλία 

καλύπτουν το 47% της παγκόσμιας κατανάλωσης το 2016, ενώ οι δέκα (10) 

μεγαλύτερες αγορές το 69% (Πίνακας Α1.2.) Οι 23 χώρες που 

παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, αντιπροσωπεύουν το 83% της 

παγκόσμιας χρήσης Autogas. Παγκοσμίως, το Autogas υπολογίζεται σε 1,2% 

της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων κίνησης.  
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Πίνακας A1.2: Οι δέκα πρώτες Αγοράς στο Autogas για το 2016 

Χώρα 
Κατανάλωση 
(εκατό τόνοι) 

Οχήματα 
(εκατοντάδες) 

Σταθμοί 
Ανεφοδιασμού 

Korea  3 515 2 185 2 031 

Turkey  3 142 4 440 10 426 

Russia  3 050 3 000 4 900 

Italy  1 659 2 211 3 940 

Poland  1 790 2 977 5 390 

Thailand  1 466 920 950 

Ukraine  1 385 2 250 3 500 

Japan  1 002 221 1 440 

China  990 165 550 

Australia  532 360 2 500 

Υπόλοιπες χώρες 8 173 8 077 40 465 

ΣΥΝΟΛΟ 26 704 26 806 76 092 

Πηγή: WLPGA/Argus (2017). 

Υπολογίζονται περίπου 27 εκατομ. οχήματα που κινούνται με Autogas 

παγκοσμίως, ενώ αντίστοιχα λειτουργούν περίπου 76.000 Σταθμοί 

Ανεφοδιασμού. Το Υγραέριο Κίνησης (Autogas) καταλαμβάνει περίπου το 9% 

της παγκόσμιας κατανάλωσης LPG (Υγραέριο) το 2016.  

1.2 Αίτιο της χρήσης Autogas 

Η ηγετική θέση του Autogas ως εναλλακτικό καύσιμο, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, είναι το άμεσο αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών για 

την αντιμετώπιση της ενεργειακής ασφάλειας και ή περιβαλλοντικών 

ανησυχιών. Ακόμη και σε περιπτώσεις παντελής απουσίας κυβερνητικών 

πολιτικών ενίσχυσης, η επιλογή Autogas υφίσταται λόγω της εξοικονόμησης 

που παρέχει σε σχέση με τα λοιπά συμβατικά καύσιμα. 

1.2.1  Πολιτικές Εναλλακτικών Καυσίμων 

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες ήδη από το 1970 οδήγησαν αρκετές 

κυβερνήσεις στην προώθηση εναλλακτικών καυσίμων (Ε.Κ.), μιας και είναι 

λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον.  

Η έρευνα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας Ε.Κ. για τις αυτοκινητοβιομηχανίες 

εστίασαν τα τελευταία χρόνια σε καύσιμα όπως το LPG, το CNG, την 

ηλεκτροκίνηση και τους υβριδικούς κινητήρες.  

Το κυριότερο βεβαίως εναλλακτικό καύσιμο, παραμένει έως και σήμερα το 

Autogas και ακολουθεί το CNG.  

Η χρήση του Autogas έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στις κυβερνητικές 

πολιτικές κινήτρων για εναλλακτικά καύσιμα από το CNG/LNG κυρίως λόγω 

μεγαλύτερου κόστους μετατροπής για χρήση Φυσικού Αερίου αλλά και των 
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χαρακτηριστικών του εναλλακτικού αυτού καυσίμου, που καθορίζουν την εν 

γένει χρήση, αυτονομία, δέσμευση χώρου οχήματος κτλ.  

Πολλά κράτη ξεκινούν μια πολιτική προώθησης των Ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων, αλλά η επιλογή του τελικού χρήστη παραμένει το Autogas κυρίως 

λόγω των μειονεκτημάτων που έχει σήμερα η ηλεκτροκίνηση, όπως το 

μεγάλο κόστος αγοράς, η μικρή αυτονομία, ο μεγάλος χρόνος φόρτισης κ.α.  

1.2.2 Περιβαλλοντικά Οφέλη του Autogas   

Η κύρια λογική για τις κυβερνητικές πολιτικές στήριξης του Autogas, αλλά και 

των υπολοίπων εναλλακτικών καυσίμων, παραμένει το περιβαλλοντικό 

όφελος. Τα οχήματα που κινούνται με συμβατικά καύσιμα (βενζίνη-diesel) 

αποτελούν μια κύρια αιτία της μόλυνσης του αέρα και συμμετέχουν στην 

υπερθέρμανση του πλανήτη μας. Υπάρχουν πολλές μελέτες για την επιβλαβή 

επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία η έκθεση σε ρύπους που προκαλούν τα 

συμβατικά καύσιμα. Ως αποτέλεσμα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα 

έγινε μια εκ των κυριότερων πολιτικών σχεδόν σε κάθε κράτος, ενώ σχεδόν 

όλες οι κυβερνήσεις ενισχύουν τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών 

ρύπων από τα οχήματα.  

Οι πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, επικεντρώνονται στην μείωση της 

μόλυνσης που προκαλεί η κίνηση των οχημάτων μέσω βελτιώσεων της 

κατανάλωσης των οχημάτων, την ποιότητα των καυσίμων καθώς και την 

δυνατότητα μικρότερης χρήσης των κινητήρων (start-and-stop). Όλο και 

περισσότερο, αυτές οι βελτιώσεις επιτυγχάνονται με συνδυασμό βελτιώσεων 

των προτύπων εκπομπών ρύπων αλλά και της ποιότητας των καυσίμων. 

Ωστόσο, η αύξηση της οδικής κυκλοφορίας (αύξηση αριθμού κινούμενων 

οχημάτων) αντιστάθμισε μέρος των βελτιώσεων στις επιδόσεις των 

οχημάτων όσο αφορά τις εκπομπές ρύπων. Ελάχιστη πρόοδος έχει 

σημειωθεί σε μεγάλες πόλεις, όπου τα επίπεδα ρύπανσης έχουν αγγίσει 

καταστροφικά επίπεδα. Συγκεκριμένα οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της 

χρήσης diesel στην υγεία των πολιτών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

καθώς εμφανίζονται όλο και περισσότερες μελέτες για τον αντίκτυπο στην 

υγεία των πολιτών. Η απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας το 2012, 

να ταξινομήσει το diesel ως καρκινογόνο , καθώς και οι αποκαλύψεις για τις 

δοκιμές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας VW, πάνω στις εκπομπές 

ρύπων, προστέθηκαν στις πιέσεις που ασκούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς για 

θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος για τον περιορισμό της κυκλοφορίας 

οχημάτων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο κίνησης το diesel, και την 

μακροπρόθεσμη οριστική τους κατάργηση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Η.Π.Α. υπήρξαν οι κύριοι πυρήνες για την 

εφαρμογή ισχυρών προτύπων όσο αφορά τις εκπομπές ρύπων. Όλες σχεδόν 

οι ανεπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν είτε Ευρωπαϊκά είτε Αμερικάνικα 

πρότυπα για τις προδιαγραφές των οχημάτων για το συγκεκριμένο θέμα. Η 

διεθνοποίηση της κατασκευής αλλά και εμπορίας οχημάτων, οδήγησε στην 

εναρμόνιση των σχετικών προτύπων και εφαρμογών. Τα ευρύτερα πρότυπα 

που σχετίζονται με το θέμα, αναπτύχθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή 

των Ηνωμένων Εθνών (UNECE), τα οποία και εφαρμόζονται ομοιόμορφα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Οι Κανονισμοί 
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Euro6 ξεκίνησαν να ισχύουν τον Σεπτέμβρη του 2014 για τα επιβατικά και 

επαγγελματικά οχήματα, καλύπτοντας τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου 

(NOx), υδρογονανθράκων, μονοξειδίου του άνθρακα, κτλ. 

Οι κυβερνήσεις αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να ενθαρρύνουν την 

στροφή προς τα εναλλακτικά καύσιμα, στοχεύοντας στην μείωση των 

εκπομπών ρύπων με το μικρότερο δυνατόν κόστος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 

οδικές μεταφορές αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το βασικό στοιχείο της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη, μετά την παραγωγή ενέργειας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 

ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των εκπομπών. Οι Η.Π.Α ήταν η πρώτη χώρα 

που θέσπισε σχετικά πρότυπα ήδη από το 1970. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

άλλες χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν εισάγει και αυστηρότερα 

πρότυπα τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς όμως επειδή η μείωση των εκπομπών 

απαιτεί νέα τεχνολογία και τεράστιο χρόνο (και κόστος), τουλάχιστον δέκα 

(10) χώρες όπως η Γαλλία το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. έχουν ήδη ανακοινώσει 

μακροπρόθεσμους στόχους απαγόρευσης της πώλησης τόσο των 

πετρελαιοκίνητων οχημάτων όσο και των βενζινοκίνητων, ενώ αρκετές 

ακόμη δείχνουν να ενδιαφέρονται για παρόμοια μέτρα. 

Από την άλλη πλευρά, τα εναλλακτικά καύσιμα με πρώτο το Autogas, 

επικρατεί της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στο σύνολο των μελετών 

που συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις συμβατικών και εναλλακτικών 

καυσίμων που διεξάγονται όλα αυτά τα χρόνια, με τις εκπομπές καυσαερίων 

να είναι ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με τους επιβλαβείς ρύπους.  

1.2.3 Πρακτικές Σκέψεις 

Οι επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός Υγραεριοκίνητου 

Οχήματος δεν διαφοροποιείται από ένα όχημα που κινείται με συμβατικά 

καύσιμα. Το Autogas έχει υψηλότερο δείκτη οκτανίων από την βενζίνη, το 

οποίο επιτρέπει υψηλότερες αναλογίες συμπίεσης, δίνοντας την δυνατότητα  

να αυξήσουν την απόδοση του κινητήρα και την καλύτερη θερμική απόδοση, 

μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων.  

Οι προηγούμενων ετών δυσκολίες όσο αφορά την δέσμευση του χώρου των 

αποσκευών με τις Δεξαμενές Καυσίμων, θεωρούνται ήδη ξεπερασμένες με 

την παραγωγή Δεξαμενών τύπου Ρεζέρβας καθώς και με Δεξαμενές 

Ελαφριού Τύπου (CNG) . Παράλληλα, η εδώ και χρόνια πρακτική εφαρμογή 

του LPG ως καυσίμου κίνησης, έχει απαντήσει σε τυχών προβληματισμούς 

όσο αφορά θέματα ασφάλειας αλλά και συμβατότητας. Παρ’ όλα αυτά, 

περιστατικά μη ασφαλών μετατροπών, χρησιμοποίησης μη πιστοποιημένων 

συστημάτων αλλά και κακής ποιότητας καυσίμων, έχουν λειτουργήσει σε 

κάποιες χώρες ανασταλτικά όσο αφορά την συνειδητή επιλογή του μέσου 

καταναλωτή προς την Αεριοκίνηση (αναφορά στο Δεύτερο Κεφάλαιο)  

1.2.4  Στοιχεία Κόστους 

Το κόστος μιας μετατροπής ποικίλει από κράτος σε κράτος, λόγω της 

ισχύουσας φορολογίας αλλά και του κόστους εργασίας. Κατά μέσο όρο 

πάντως, το κόστος μιας μετατροπής αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, κυρίως 
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λόγω της νέας τεχνολογίας συστημάτων μετατροπής Άμεσου Ψεκασμού 

Κινητήρων. Η μέση τιμή μιας μετατροπής ξεκινάει από τα 500-600€ (άνευ 

τοπικών φόρων) και φτάνει σε ορισμένες χώρες τις 2.000-3.000€. Συγχρόνως, 

η αγορά ενός εργοστασιακού αεριοκίνητου οχήματος (ΟΕΜ), με του 

αντίστοιχο συμβατικών καυσίμων ίδιο μοντέλο, είναι αυξημένη από 2.000 

έως και 5.000€. 

Μεταξύ των Εναλλακτικών Καυσίμων, το CNG δείχνει να είναι ανταγωνιστικό 

περισσότερο στο Autogas από τα υπόλοιπα καύσιμα. Και τα δύο Εναλλακτικά 

Καύσιμα έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, αλλά η 

επιλογή του LPG εξακολουθεί να είναι αριθμητικά σε υψηλότερα επίπεδα 

κυρίως λόγω (πέραν των υπολοίπων διαφορών μεταξύ των δύο 

εναλλακτικών καυσίμων) του χαμηλότερου κόστους αλλά και το πιο 

ανεπτυγμένου Δικτύου Πρατηρίων Ανεφοδιασμού (Πίνακας Α1.3) 

Πίνακας A1.3: Σύγκριση μεταξύ Autogas (LPG) και Φυσικού Αερίου Κίνησης (CNG)  

 Autogas  CNG 

Τιμή Καυσίμου για 
Τελικό Χρήστη   

Σχετίζεται με τις τιμές των συμβατικών 
καυσίμων, ως παράγωγο του 
Πετρελαίου, αλλά είναι σταθερά 
οικονομικότερο περίπου 50% 

Σχετίζεται με την τιμή Φυσικού Αερίου 
βάση ζήτησης σε μεγάλα κέντρα – 
υψηλή σε περιοχές εισαγωγής όπου η 
τιμή συνδέεται με την τιμή πετρελαίου 
(πχ Ελλάδα)  

Κόστος Υποδομής 
Σταθμού 
Ανεφοδιασμού 

Στα επίπεδο του αντίστοιχο κόστους για 
τα συμβατικά καύσιμα 

Υψηλότερο από το αντίστοιχο των 
συμβατικών καυσίμων. Τονίζεται η 
δυνατότητα οικιακού compressor για 
πλήρωση δεξαμενής.   

Κόστος μετατροπής 
(επιβατικό μεσαίας 
κατηγορίας όχημα)  

Οι τιμές καθορίζονται από την Ποιότητα 
των Συστημάτων αλλά και την 
Συμβατότητα με τον εκάστοτε Κινητήρα 
– μ.ο. κόστους από 500€-1.800€ (πέραν 
κρατικών φόρων) 

Υψηλότερο λόγω του μεγάλου κόστους 
των Δεξαμενών CNG – μ.ο. 1.800€-
2.500€ (πέραν κρατικών φόρων) 

Ευκολία 
Ανεφοδιασμού  

Εύκολος και γρήγορος ανεφοδιασμός με 
μεγάλα Δίκτυα Σταθμών Ανεφοδιασμού 

Ο ανεφοδιασμός είναι χρονοβόρος ενώ 
λειτουργεί ένα μικρό Δίκτυο Σταθμών 
Ανεφοδιασμού   

. 
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 2 Κυβερνητικές Πολιτικές προώθησης 

Εναλλακτικών Καυσίμων Κίνησης 

2.1 Βασικές Αρχές πολιτικών Εναλλακτικών Καυσίμων 
(Ε.Κ.)  

Η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τις οδικές μεταφορές είναι 

η κύρια αιτία για τις κυβερνήσεις να προωθήσουν την χρήση της 

Αεριοκίνησης (LPG ή CNG). Η μόλυνση και η υπερθέρμανση που προκαλούν 

ιδιώτες ή επαγγελματίες με τα οχήματά τους, αποδεικνύει την ‘’αποτυχία της 

αγοράς’’, κυρίως λόγω της ανυπαρξίας κάποιου ‘’penalty’’ ή κάποιας 

οικονομικής επιβάρυνσης στα οχήματα εκείνα που μολύνουν το περιβάλλον. 

Η ποιότητα του αέρα και το κλίμα, είναι για τους Οικονομολόγους δημόσια 

αγαθά τα οποία ωφελούν όλους και τα οποία πρέπει να ωφελούν όλους. Η 

επιβάρυνση των συμβατικών καυσίμων στο περιβάλλον είναι γνωστές, και οι 

διάφορες κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση αλλά και την ευθύνη να 

διορθώσουν αυτές τις αποτυχίες, να αποθαρρύνουν δραστηριότητες που 

μολύνουν τον αέρα και να διασφαλίσουν πως όποιος ρυπαίνει το δημόσιο 

αγαθό του καθαρού περιβάλλοντος, θα επιδέχεται και το ανάλογο πρόστιμο.  

Η είσπραξη Τελών για τις ρυπογόνες δραστηριότητες αποτελεί ουσιαστικά 

έναν τρόπος άμεσης αντίδρασης, αλλά ο ορισμός της οικονομικής αξίας είναι 

δύσκολος και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος δημιουργίας μιας τεχνητής κρίσης.  

Η αποδοτικότερη προσέγγιση αντιμετώπισης της μόλυνσης του 

περιβάλλοντος είναι αυτή που βασίζεται κυρίως σε οικονομικά κίνητρα, 

δηλαδή μια προσέγγιση που βασίζεται στην ίδια την αγορά. Με απλά λόγια η 

πραγματική κοστολόγηση της δραστηριότητας που προκαλεί περιβαλλοντική 

ζημία ή ωφέλεια, πρέπει να προσαρμοστεί με έναν φόρο – επιδότηση που να 

αντικατοπτρίζει ισάξια αυτή την δραστηριότητα. Στις μεταφορές, αυτό 

συνεπάγεται την εφαρμογή μέτρων φορολόγησης ή φοροαπαλλαγών ώστε 

το οικονομικό κόστος της χρήσης των οχημάτων να αντικατοπτρίζει το 

περιβαλλοντικό κόστος ή την περιβαλλοντική ωφέλεια.  

Στην πράξη, η ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών για τα μεταφορές και 

την ενέργεια που λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι 

εξαιρετικά δύσκολη – ακόμη και όταν δύναται να ληφθούν υπόψη ποσοτικές 

μετρήσεις για το εξωτερικό κόστος. Είναι πολύπλοκο να εφαρμόζονται 

πρόσθετες φορολογίες ή φοροαπαλλαγές ή ακόμη και επιδοτήσεις που να 

σχετίζονται άμεσα με την πραγματική χρήση του οχήματος και τις 

πραγματικές εκπομπές ρύπων που παράγονται κατά τη χρήση, αν και οι 

τεχνολογικές εξελίξεις κορυφαίων συστημάτων Αεριοκίνησης το καθιστούν 

δυνατό. Επομένως, τα περισσότερα οικονομικά κίνητρα σχετίζονται άμεσα 

με την φορολογία των καυσίμων διότι είναι απλούστερα και λιγότερα 

ευαίσθητα σε πολιτικές από ότι μέτρα που προσμετράνε την πραγματική 

χρήση του οχήματος, όπως για παράδειγμα το κίνητρο της φορολογίας των 

οχημάτων. Παρ’ αυτά, τονίζεται πως η αξιολόγηση της χρήσης του οχήματος 
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είναι πιο αποτελεσματική. Ένα αποδεκτό παράδειγμα της παραπάνω θέσης, 

είναι η αναδρομή της εισαγωγής της αμόλυβδης βενζίνης, όπου η μικρότερη 

φορολόγηση έναντι του προηγούμενου καυσίμου (μόλυβδος) είχε σαν 

αποτέλεσμα την ταχεία ανάπτυξή της. Πιο πρόσφατα, παρόμοια επιτάχυνση 

στην απορρόφηση παρουσιάστηκε στην ενθάρρυνση της χρήσης Diesel 

χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Βασικό βεβαίως κριτήριο στις πολιτικές 

κινήτρων που σχετίζονται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι αυτές να 

εφαρμόζονται με τον ίδιο ρυθμό σε κάθε χρήστη, ιδιώτη ή επαγγελματία.  

Οι περισσότερες κυβερνητικές πολιτικές σχετίζονται με άλλες 

συμπληρωματικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην χρήση οχημάτων με 

εναλλακτικά καύσιμα (Autogas ή CNG) καθώς αυτές τείνουν να είναι πιο 

αποτελεσματικές στην μείωση των εκπομπών ρύπων. Συνήθως στοχεύουν 

στην ενθάρρυνση χρήσης Αεριοκίνητων οχημάτων αλλά υπάρχουν και 

περιπτώσεις αποθάρρυνσης της χρήσης ρυπογόνων καυσίμων.   

2.2 Τυπολογία Πολιτικών Κινήτρων για τα Ε.Κ. 

Παρατηρείται ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και επιλογών στην χάραξη 

πολιτικής ενθάρρυνσης της χρήσης των Ε.Κ. και κυρίως του Autogas. Τα 

μέτρα αυτά συμπληρώνουν ευρύτερα μέτρα για την μείωση των εκπομπών 

ρύπων των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των Προτύπων. Οι κυριότερες 

προσεγγίσεις που οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αναπτύξουν είναι 

οικονομικά κίνητρα και ρυθμιστικά μέτρα. Επίσης, μέτρα που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας ή ευαισθητοποίησης του κοινού. Συνοψίζονται 

στον παρακάτω Πίνακα Α2.1. 

2.2.1 Οικονομικά Κίνητρα  

Οικονομικά Κίνητρα μπορούν να απευθύνονται είτε στα ίδια τα καύσιμα είτε 

στα οχήματα που τα χρησιμοποιούν. Τα οικονομικά κίνητρα που σχετίζονται 

με τα καύσιμα, το βασικό μέτρο που χρησιμοποιούν οι χώρες της παρούσας 

μελέτης, μπορούν να λάβουν την μορφή χαμηλότερου συντελεστή ειδικού 

φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή την πλήρη απαλλαγή του στα εναλλακτικά 

καύσιμα. Σε ορισμένες χώρες, τα επαγγελματικά οχήματα μπορούν να 

επωφεληθούν από μια έκπτωση στους φόρους των καυσίμων. Τα μέτρα 

αυτά μειώνουν αισθητά το κόστος κίνησης ενός οχήματος με εναλλακτικό 

καύσιμο, έναντι των συμβατικών οχημάτων βενζίνης ή diesel. Δεδομένου 

πως τέτοιου είδους μέτρα εμφανίζονται ξεκάθαρα στην τελική τιμή του 

καυσίμου στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού, αυξάνεται συγχρόνως και η 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την δυνητική εξοικονόμηση κόστους 

από την χρήση των Ε.Κ. Όσο χαμηλότερος είναι ο φόρος των Ε.Κ. σε σχέση με 

τα συμβατικά καύσιμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο για χρήση ενός 

αεριοκίνητου οχήματος.  
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Πίνακας A2.1: Τυπολογία των κυβερνητικών πολιτικών και μέτρα για την προώθηση των Ε.Κ.   

Δημοσιονομικό / Οικονομικό Ρυθμιστικό Άλλες πολιτικές 

Απαλλαγή ή Έκπτωση στον Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης των Ε.Κ. 

Απαλλαγή ή Μείωση Τελών 
Κυκλοφορίας ή Τελών 
Ταξινόμησης Απαλλαγή από 
φόρο πωλήσεων οχημάτων ή 
σχετικούς φόρους εισοδήματος 

Επιδοτήσεις / Φορολογικές 
Πιστώσεις για μετατροπή σε Ε.Κ. 

Απαλλαγή από χρεώσεις 
στάθμευσης, διοδίων κτλ 

Υποχρεωτική μετατροπή (με 
επιβολή) δημοσίων οχημάτων ή 
μεγάλων στόλων σε Ε.Κ.  

Πρότυπα μετατροπής οχημάτων 
σε Ε.Κ. 

Απαλλαγή από περιορισμό 
δακτυλίου (για μεγάλα αστικά 
κέντρα) 

 

 

 

Κυβερνητικά οχήματα με Ε.Κ. 

Διαφημιστική προβολή και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
του κοινού.  

Άμεση χρηματοδότηση για 
ανάπτυξη, έρευνα αλλά και 
επίδειξη. 

 

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης της ευαισθητοποίησης του κοινού, 

παραμένει η Επιδότηση ενός μέρος του κόστους αγοράς ενός αεριοκίνητου 

οχήματος (ΟΕΜ), ή η Επιδότηση ενός μέρος του κόστους της μετατροπής 

ενός συμβατικού οχήματος σε Αεριοκίνητο. Οι Επιδοτήσεις μπορούν να 

έχουν την μορφή επιχορηγήσεων ή πιστώσεων φόρων. Ευνοϊκές ρυθμίσεις 

για την μείωση ή απαλλαγή ων Τελών Κυκλοφορίας είναι επίσης μια 

αποτελεσματική προσέγγιση.  

2.2.2 Ρυθμιστικές πολιτικές και μέτρα 

Η πιο άμεση ρυθμιστική πολιτική για την επιλογή των Ε.Κ. είναι η χρήση 

νομικών εντολών σε δημόσιους ή μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς για 

χρήση οχημάτων με Ε.Κ. (έστω έναν προκαθορισμένο αριθμό του συνολικού 

στόλου). Οι κανονισμοί ελέγχου κυκλοφορίας (δακτύλιος) επίσης μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετο κίνητρο. Η απαλλαγή από χρεώσεις 

στάθμευσης ή διοδίων είναι επίσης ένα σημαντικό κίνητρο. 

2.2.3 Άλλα μέτρα 

Οι κυβερνήσεις μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την έρευνα, 

την ανάπτυξη και την επίδειξη της τεχνολογίας των Ε.Κ. είτε μέσω 

εθελοντικών συμφωνιών με μεγάλες εταιρίες του χώρου, είτε μέσω άμεσων 

χρηματοδοτήσεων τέτοιων ενεργειών. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την 

πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα περιβαλλοντικά 

οφέλη των Ε.Κ.  
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 3 Διεθνής σύγκριση των Πολιτικών Κινήτρων για την 

ανάπτυξη της αγοράς Autogas.  

3.1 Φόρος Καυσίμων και Τιμές Καυσίμων 

3.1.1 Σύγκριση φορολογίας του Autogas 

Οι συντελεστές των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στις χώρες που 

αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, ποικίλουν μεταξύ τους. 

Διαφοροποιούνται επίσης ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. ή VAT) ή οι 

φόροι επί των πωλήσεων. Παρ’ αυτά, στις περισσότερες χώρες ο Ειδικός 

Φόρος Κατανάλωσης του Autogas είναι μικρότερος από τους αντίστοιχους 

φόρους των συμβατικών καυσίμων. 

Πίνακας A3.1: ΕΦΚ του Autogas σε σχέση (%) με τον αντίστοιχο ΕΦΚ της βενζίνης ανα lt , 2016 

   

Σε μια ανάλυση ανά λίτρο, οι φόροι του Autogas είναι πάντοτε μικρότεροι 

από τους αντίστοιχους φόρους της βενζίνης ή του πετρελαίου, αλλά η 

διαφορά αυτή ποικίλει ανά χώρα. Το Autogas απαλλάσσεται πλήρως από τον 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε χώρες όπως η Κίνα, το Μεξικό και η Ρωσία, 

ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Κράτη-Μέλη επιτρέπεται να απαλλάσσουν 

τα όχημα από το φόρο κατανάλωσης ή να χρεώνουν με χαμηλότερους 

συντελεστές σε σχέση με τη βενζίνη (ακολουθεί πίνακας)  
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O Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του diesel είναι μικρότερος ή ίσος με τον 

αντίστοιχο της βενζίνης, στις περισσότερες χώρες εκτός από την Αυστραλία, 

τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία.. Σαν αποτέλεσμα το Autogas επιδέχεται 

στις περισσότερες χώρες μικρότερο φόρο και από το diesel και από την 

βενζίνη.   

Πίνακας A3.2: ΕΦΚ του Autogas σε σχέση (%) με τον ΕΦΚ του diesel ανά lt, 2016     

 

3.1.2 Σύγκριση τιμής Autogas 

Οι Λιανικές Τιμές του Autogas διαφέρουν επίσης από χώρα σε χώρα λόγω 

των διαφορετικών επιπρόσθετων φόρων αλλά και τις διαφορές στον τρόπο 

φορολόγησης των καυσίμων από κράτος σε κράτος. Κατά μέσο όρο, η 

διαφορά της τιμής Λιανικής του Autogas είναι κατά 50% χαμηλότερη από την 

αντίστοιχη της βενζίνης, με τις τιμές να διαφοροποιούνται αντιστοίχως με 

τον ρυθμό αλλαγής της παγκόσμιας τιμής πετρελαίου. 
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Πίνακας A3.3: Τιμή προ φόρου του Autogas, 2016 (€/litre)   

Σημείωση: οι τιμές έχουν μετατραπεί σε Ευρώ. Δεν υπάρχουν στοιχεία για Ινδία.  

 

Πίνακας A3.4: Τιμή Λιανικής του Autogas με όλους τους φόρους σε σχέση(%) με τη βενζίνη ανά lt, 2016     
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Πίνακας A3.1: Φόροι Καυσίμων και Τιμές ανά κράτος, 2016  

 % φόρων στην τιμή 

Διαφορά του Autogas % από 
τα συμβατικά καύσιμα (με τον 

φόρο) 

 Autogas Diesel Βενζίνη Diesel Βενζίνη 

Australia 30.1% 42.7% 42.9% 52.0% 52.4% 

Bulgaria 39.0% 51.3% 53.6% 44.3% 42.9% 

China 11.5% 43.7% 41.6% 91.6% 67.3% 

Czech Republic 34.8% 57.3% 62.3% 45.3% 43.4% 

France 27.6% 62.9% 66.4% 64.3% 54.4% 

Germany 34.3% 58.7% 66.2% 45.7% 38.6% 

Greece 46.8% 50.0% 67.4% 60.2% 46.3% 

India n.a. n.a. n.a. 69.9% 57.4% 

Italy 44.2% 66.2% 68.5% 43.9% 39.0% 

Japan 
 
Japan 

19.9% 39.1% 54.1% 77.0% 65.1% 

Korea 39.2% 53.8% 62.3% 62.1% 52.3% 

Lithuania 31.4% 43.1% 53.7% 60.0% 49.8% 

Mexico 13.8% 13.8% 13.8% 55.2% 54.1% 

Netherlands 49.9% 60.5% 70.0% 50.1% 38.7% 

Poland 44.5% 54.0% 57.0% 43.7% 41.5% 

Russia 15.3% 28.0% 36.0% 45.7% 44.1% 

Serbia 51.8% 59.5% 59.9% 47.8% 49.5% 

Spain 22.7% 53.6% 57.5% 58.7% 51.7% 

Thailand 65.2% 34.0% 48.4% 47.5% 34.8% 

Turkey 54.1% 57.8% 64.0% 65.9% 55.9% 

Ukraine 25.0% 29.6% 37.5% 46.9% 43.2% 

United Kingdom 40.7% 69.3% 69.9% 60.8% 61.6% 

United States 21.3% 24.6% 22.6% 119.1% 114.6% 

Μέσος Όρος 34.7% 47.9% 53.4% 59.0% 52.1% 

(πηγή World LPG Association) 

 

3.2 Επιδοτήσεις Οχημάτων Αεριοκίνησης  

Πιο αποδοτικό μέτρο από τις φοροαπαλλαγές ή μειώσεις φόρου καυσίμου, 

στην ενθάρρυνση για την επιλογή της Αεριοκίνησης είναι η Επιδότηση της 

μετατροπής ενός συμβατικού καυσίμου οχήματος σε LPG ή CNG ή της 

Επιδότησης μέρους του κόστους αγοράς ενός ΟΕΜ αεριοκίνητου οχήματος. 

Μεταξύ των υπό μελέτη χωρών, και / ή ορισμένων τοπικών αυτοδιοικήσεων , 

επιδοτήθηκαν οι μετατροπές των συμβατικών οχημάτων σε Ιταλία, Κορέα, 

Ιαπωνία, Μεγάλη Βρετανία και Η.Π.Α. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιδότηση 

κάλυπτε το σύνολο του κόστους μετατροπής. Άλλες χώρες, όπως η 

Αυστραλία και η Γαλλία έτρεξαν παρόμοια ή παραπλήσια προγράμματα.  

Οι εκπτώσεις σε ετήσιο κόστος φορολογίας ή ετησίων τελών κυκλοφορίας, 

σε σχέση με εκείνα των συμβατικών οχημάτων, είναι επίσης ένα συχνό και 

αποδοτικό κίνητρο. Το 2016 η Γαλλία, η Ιταλία (κάποιοι Δήμοι) η Ολλανδία 

και η Ταϊλάνδη χρησιμοποίησαν αυτή την προσέγγιση κινήτρων.   
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3.3 Άλλα κίνητρα 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την μείωση των εκπομπών ρύπων 

από τις οδικές μεταφορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 2014 οδηγία για 

την προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων, μεταξύ των οποίων 

και το Autogas (βλέπε Επισήμανση Α3.2)  

Κυβερνητικές εντολές για την αντικατάσταση του συνόλου ή μέρος του 

συνόλου του κρατικού στόλου οχημάτων με οχήματα που θα κινούνται με 

Ε.Κ. , υπήρξαν σε χώρες όπως Ινδία, Κίνα, Η.Π.Α., κτλ. Συγκεκριμένα, στις 

Η.Π.Α. ήδη από το 1992 υπάρχει Νομοθεσία που επιβάλει το 75% των 

νεοαποκτηθέντων κρατικών ή δημόσιων οχημάτων να είναι με Ε.Κ.  

Σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπου σε μεγάλες πόλεις ισχύει ο 

Δακτύλιος (περιορισμός κυκλοφορίας σε ημέρες αιχμής της ρύπανσης), όπως 

η Ρώμη (Ιταλία), το Παρίσι (Γαλλία), και άλλες, τα οχήματα που κινούνται με 

Autogas ή άλλα Ε.Κ. εξαιρούνται αυτών των περιορισμών. Σε ορισμένες 

πολιτείες των Η.Π.Α., τα οχήματα με Ε.Κ. έχουν την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ειδικών λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας. 

Επισήμανση A3.2: Πλαίσιο Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη του Autogas  

Βάση της ιδρυτικής συνθήκης της Ε.Ε., οι χώρες-μέλη διατηρούν την ευθύνη και την αρμοδιότητα σε 

θέματα όπως η φορολογία, η εκπαίδευση και η κοινωνική πρόνοια. Σε θέματα όμως όπως η Ενέργεια, 

η αλλαγή του Κλίματος και άλλες περιβαλλοντικές ανησυχίες, η Ε.Ε. διαδραματίζει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην χάραξη πολιτικής. Περίπου τα δύο τρίτα της εθνικής νομοθεσίας όλων των κρατών-μελών 

σήμερα που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος και μεταφορών, αφορά οδηγίες και κανονισμούς 

της Ε.Ε.  

Η Ε.Ε. έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την μείωση των εκπομπών ρύπων του φαινομένου του 

θερμοκηπίου και άλλων ρυπογόνων αερίων. Το Πλαίσιο για το Κλίμα και την Ενέργεια του 2030, το 

οποίο εγκρίθηκε το 2014, θέτει ως στόχο μείωσης των ρύπων του θερμοκηπίου κατά 40% το 2030 σε 

σχέση με το 1990. Για το 2050, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως στόχο μείωση 80% των ρύπων που 

σχετίζεται με τις οδικές μεταφορές, σε σχέση με του 2011. Επιπλέον, η οδηγία για τα ανώτατα όρια 

εκπομπών που τέθηκε εν ισχύ το 2016, θέτει στόχους μείωσης για το 2030 σε σχέση με το 2005 63%.  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Ε.Ε. αναπτύσσει ορισμένες πολιτικές, πολλές εκ των οποίων 

επικεντρώνονται στις οδικές μεταφορές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες ευθύνονται για το 

ένα πέμπτο των συνολικών εκπομπών ρύπων στην Ε.Ε. και αποτελούν την κύρια πηγή εκπομπών 

μονοξειδίου του αζώτου (ΝOx).  

Η Ε.Ε. υιοθέτησε αρκετές νομοθετικές πράξεις για την σταδιακή μείωση των εκπομπών των νέων 

οχημάτων,  με την εφαρμογή νέων προτύπων (Euro 6) αλλά και νέων προδιαγραφών για τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε κάθε βιομηχανία – έως το 2021, το όριο οφείλει να πέσει στα 95gr 

CO2 ανά χιλιόμετρο. Συγχρόνως ξεκίνησε και προώθηση της μετάβασης στα Ε.Κ., όπως το Autogas. Το 

2014, εγκρίθηκε η οδηγία 2014/94/Ε.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη της υποδομής έκαστου κράτους-

μέλους για τα εναλλακτικά καύσιμα. Η οδηγία αυτή ορίζει ξεκάθαρα το Autogas ως Εναλλακτικό 

Καύσιμο που αξίζει της δημόσιας στήριξης με την παροχή κινήτρων. Αυτή η στήριξη μπορεί να έχει 

διάφορες μορφές ορισμένες εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται σε άλλα νομοθετήματα της Ε.Ε. 

όπως:  

 Η οδηγία 2003/96/EC για την φορολόγηση της Ενέργειας, η οποία καθορίζει τους ελάχιστους 

συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης για όλα τα καύσιμα και η οποία επιτρέπει στα 
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κράτη-μέλη να απαλλάσσουν ολόκληρο ή μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης το Autogas 

λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας εκπομπών άνθρακα. 

 Η οδηγία 2009/30/EC για την ποιότητα των καυσίμων, θέτει ως στόχο την μείωση των εκπομπών 

του διοξειδίου του άνθρακα για τα καύσιμα έως το 2020, και στην οποία ξεκαθαρίζει πως το LPG 

(Autogas) έχει λιγότερη εκπομπή ρύπων και από το Diesel και από την βενζίνη. 

 Οι κανονισμοί 443/2009/EC και 333/2014 οι οποίοι καθόρισαν τα πρότυπα απόδοσης εκπομπών 

CO2 για τα νέα επιβατικά οχήματα επιβάλλοντας στις αυτοκινητοβιομηχανίας να επιτύχουν έως 

το 2021 μια μέση απόδοση 95gr ανά χιλιόμετρο. Στους κανονισμούς αυτούς, τονίστηκε ιδιαιτέρως 

πως στα αυτοκίνητα που φέρουν ως Ε.Κ. το LPG, οι μετρήσεις θα γίνονται με καύσιμο το LPG. 

Στον Πίνακα Α3.2., συνοψίζεται η Πολιτική Κινήτρων διαφόρων κρατών για 

την Ανάπτυξη του Autogas. Τα πιο διαδομένα μέτρα σχετίζονται με απαλλαγή 

φόρων ή μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές σε σχέση με τα οχήματα συμβατικών 

καυσίμων.  

 

Απαλλαγή από 
φόρο ή μεγάλη 
έκπτωση1 

Απαλλαγή ή 
έκπτωση φόρου 
οχήματος2 

Επιχορηγήσεις ή 
πιστώσεις φόρου 
για μετατροπές ή 
αγορές ΟΕΜ 
οχημάτων3 

Εντολές αγοράς –
αντικατάστασης 
κρατικών ή 
δημοσίων 
στόλων3 

Australia     

Bulgaria     

China     

Czech Republic     

France     

Germany     

Greece     

India     

Italy     

Japan   
4  

Korea   
5  

Lithuania     

Mexico     

Netherlands     

Poland     

Russia     

Serbia     

Spain   
6
   

Thailand     

Turkey     

Ukraine     

United Kingdom     

United States     

1
 Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του Autogas να είναι μικρότερος από τους αντίστοιχους του 

Diesel και της Βενζίνης τουλάχιστον στο 40-50%. 
2
 Συγκρινόμενο με τη βενζίνη. Συμπεριλαμβάνει 

κόστος μετατροπής, ετήσιο φόρο οχήματος, τέλη κυκλοφορίας, κ.α.  
3
 Συμπεριλαμβάνει τις 

δημόσιες μεταφορές.  
4
 Έλειξε το 2017. 

5 
Αφορά μεγάλα φορτηγά. 

 6
 Μαδρίτη Ισπανίας 2017
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 4 Αποτελεσματικότητα των Πολιτικών Κινήτρων 

για το Autogas.  

4.1 Μερίδιο αγοράς του Autogas στην Αγορά Καυσίμων 
Κίνησης 

Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών παροχής κινήτρων για την επιλογή της 

Υγραεριοκίνησης ποικίλει από χώρα σε χώρα. Το μερίδιο του Autogas στην 

συνολική κατανάλωση καυσίμων κυμάνθηκε από 0,1% σε Ισπανία και Η.Π.Α. 

έως 18-20% σε χώρες όπως η Ουκρανία, το 2015, τελευταίο έτος που 

μπορέσαμε να έχουμε επίσημα στοιχεία (πίνακας Α4.1) Το Autogas 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας καυσίμων 

κίνησης, εκτός από την Ουκρανία σε Πολωνία, Σερβία, Τουρκία, Κορέα και 

Βουλγαρία.  

 Πίνακας A4.1: Συμμετοχή του Autogas στην συνολική κατανάλωση καυσίμων κίνησης ανά χώρα, 2015 

 

4.2 Συγκριτική ανταγωνιστικότητα του Autogas 

Η διείσδυση του Autogas εξαρτάται κυρίως από το πόσο ανταγωνιστικό είναι 

το καύσιμο σε σχέση με την βενζίνη και το diesel – με απλά λόγια, το πόσο 

ελκυστικό είναι για το χρήστη η μετάβαση σε χρήση Autogas. Αυτό εξαρτάται 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

United States

Spain

France

United Kingdom

China

India

Germany

Czech Rep

Mexico

Japan

Netherlands

Australia

Italy

Greece

Russia

Thailand

Lithuania

Poland

Serbia

Korea

Bulgaria

Turkey

Ukraine
Vehicles

Fuel use



Πολιτική Κινήτρων για AUTOGAS  Αποτελεσματικότητα των Πολιτικών Κινήτρων για Autogas 

 

GAS THEODOROU www.autogas.gr  29 

από το κόστος μετατροπής ενός συμβατικού καυσίμου οχήματος σε ένα 

αεριοκίνητο όχημα και την διαφορά τιμής του καυσίμου σε σχέση με τα άλλα 

καύσιμα. Δεδομένου πως η μετατροπή ενός οχήματος σε LPG (ή CNG) 

συνεπάγεται ένα α’ κόστος, ο ιδιοκτήτης πρέπει να υπολογίζει σε 

χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα, ένα εκ των οποίων είναι και η χαμηλότερη 

τιμή καυσίμου. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος απόσβεσης της όποιας 

επένδυσης εξαρτάται και καθορίζεται από την χρήση του αυτοκινήτου, 

δηλαδή τα χιλιόμετρα που καλείται να διανύσει ένα όχημα με το Ε.Κ. ώστε 

να καλύψει μέσω της κερδοφορίας από την διαφορά τιμής των καυσίμων, 

την αρχική του επένδυση.  

Τονίζεται όμως πως η μετάβαση σε Εναλλακτικό Καύσιμο οφείλει να 

συμπεριλάβει και επιπρόσθετα κίνητρα, πέραν της τιμής του καυσίμου, ώστε 

ο χρόνος ‘’απόσβεσης’’ να μην είναι χρονοβόρος και να μην καθορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο από τα χιλιόμετρα που διανύει ένα αυτοκίνητο. Ο 

περιορισμός του χρόνου απόσβεσης μόνο βάση χρήσης του οχήματος, 

αυτομάτως μειώνει την περιβαλλοντική ωφέλεια του Autogas όσο αφορά 

θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Παρατίθεται πίνακας απόσβεσης 

μιας μετατροπής ή μιας αγοράς ενός νέου αεριοκίνητου οχήματος ανά χώρα, 

βάση (αποκλειστικά) χιλιομετρικής ωφέλειας. 

Πίνακας A4.1: Breakeven χρήσης για την απόσβεση, 2016 (σε 1.000 km)   

 Μετατροπή σε Autogas ΟEM νέο όχημα 

 Diesel Βενζίνη Diesel Βενζίνη 

Australia 0 109 NA NA 

Bulgaria 0 13 0 43 

China NC 64 NC 120 

Czech Republic 0 29 0 29 

France 0 53 0 38 

Germany 0 38 0 34 

Greece 0 15 0 22 

India 0-150 18 0-150 18 

Italy 0 22 0 17 

Japan 0-101 150 0-76 200 

Korea NC 83 0 0 

Lithuania 0 23 0 28 

Mexico 0 38 NA NA 

Netherlands 0 58 0 14 

Poland 0 17 0 21 

Russia 0 37 0 46 

Serbia 0 37 0 37 

Spain 0 39 0 47 

Thailand 0 21 NA NA 

Turkey 0 20 0 53 

Ukraine 0 24 0 30 

United Kingdom 0 75 NA NA 

United States NC NC NC NC 
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4.3 Αντίκτυπος των μη οικονομικών κινήτρων 

Η ανταγωνιστικότητα του Autogas είναι ο σημαντικότερος παράγοντας της 

διείσδυσης του Ε.Κ. στην συνολική κατανάλωση καυσίμων κάθε χώρας. Αλλά 

δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Για παράδειγμα, ενώ στην Ελλάδα η 

διαφορά τιμών του LPG σε σχέση με τη βενζίνη, είναι μεγαλύτερη από την 

διαφορά τιμών της Ουκρανίας, στην Ελλάδα το Autogas έχει χαμηλότερο 

μερίδιο αγοράς στο σύνολο της κατανάλωσης καυσίμων από ότι στην 

Ουκρανία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη σημαντικών κινήτρων πέραν 

της διαφοράς τιμής καυσίμου στην Ουκρανία, την ίδια ώρα που στην Ελλάδα 

δεν υπάρχει κανένα επιπλέον, πέραν της εξοικονόμησης λόγω της τιμής 

καυσίμου, κίνητρο για την επιλογή της Αεριοκίνησης.    
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 5 Προτάσεις στους Υπευθύνους Χάραξης 

Πολιτικής  

5.1 Το σκεπτικό για την προώθηση του Autogas 

Λόγω περιβαλλοντικών και οικονομικών λόγων, το Autogas παραμένει ένα 

δημοφιλές και ελκυστικό Εναλλακτικό Καύσιμο Κίνησης. Σε πολλά μέρη του 

πλανήτη, η αστική ρύπανσή του αέρα αυξάνεται, η ποιότητα του αέρα 

επιδεινώνεται και οι ρύποι που σχετίζονται με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και οφείλονται στις οδικές μεταφορές αυξάνονται, ενώ 

παράλληλα η ανάγκη για κίνησης είτε μεταφοράς ανθρώπων είτε μεταφοράς 

αγαθών αυξάνεται. Απαιτούνται επείγουσες ρυθμίσεις αλλά και 

πρωτοβουλίες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της Ηλεκτροκίνησης είναι 

δυστυχώς πολύ μακρινή και η ευρεία εμπορική της διάθεση απαιτεί πολλά 

χρόνια.  

Η πιο πρακτική πρόταση που να παρέχει σύντομα και βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα, είναι η στροφή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην 

επιλογή καθαρότερων καυσίμων που ήδη είναι εμπορικά διαθέσιμα. Το 

Autogas είναι η προφανής επιλογή. Υπερβαίνει τα συμβατικά καύσιμα όσο 

αφορά τα περιβαλλοντικά οφέλη, ενώ υπερβαίνει συγκριτικά και τα άλλα 

Εναλλακτικά Καύσιμα, όσο αφορά το Κόστος Μετατροπής και το Χρόνο 

Απόσβεσης. Πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορούμε να αναγάγουμε το 

LPG ως το ‘’γεφυρωτικό καύσιμο’’ κατά την μετάβαση σε ένα ενεργειακό 

σύστημα μηδενικών ρύπων.  

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ‘’εμπόδια’’ στην ανάπτυξη και απογείωση της 

Αγοράς Autogas. Απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους όλων 

των ενδιαφερομένων – κατασκευαστών, τεχνιτών μετατροπής, προμηθευτών 

καυσίμου, κυβερνήσεων, για να καταστήσουν την επιλογή του Autogas 

ελκυστική στους τελικούς χρήστες.  

Η απώλεια εσόδων από την παροχή κινήτρων για την Αεριοκίνηση είτε μέσω 

μείωσης φορολογίας του καυσίμου, είτε μείωσης φορολογίας των εξόδων 

ενός αεριοκίνητου οχήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια κυβέρνηση 

ως δικαιολογία για την μη παροχή φορολογικών κινήτρων, ειδικά σε χώρες 

που τα έσοδα από την φορολογία των καυσίμων και των οχημάτων είναι 

σημαντικό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. Στην πράξη ωστόσο, 

οποιαδήποτε μείωση των φόρων ενός αεριοκίνητου οχήματος, μπορεί να 

αντισταθμιστεί από extra έσοδα που να σχετίζονται τόσο με τα έσοδα από τις 

μετατροπές παλαιών οχημάτων ή την αγορά καινούριων αεριοκίνητων 

οχημάτων, όσο και από τα έσοδα που απαιτεί η επιπρόσθετη χρήση ενός 

οχήματος που κινείται με ένα οικονομικότερο καύσιμο.  
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5.2 Κρίσιμοι Παράγοντες για την επιτυχή ανάπτυξη της 
Αγοράς Autogas  

Κατά τον σχεδιασμό μιας Πολιτικής Κινήτρων για την ενθάρρυνση επιλογής 

της Αεριοκίνησης, οι Υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής οφείλουν να 

λάβουν υπόψη τους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή ανάπτυξη μια 

βιώσιμης αγοράς Autogas. Τα προηγούμενα κεφάλαια ανάδειξαν ότι οι 

σημαντικότεροι παράγοντες είναι η οικονομική προσέλκυση και η μείωση 

του χρόνου ‘’απόσβεσης’’ της όποια επένδυσης.  

Οι φόροι επί των καυσίμων ή οι φόροι επί των οχημάτων είναι οι 

πρωταρχικοί καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ωφέλειας των 

καταναλωτών. Στην πράξη, η αποφασιστική και κρίσιμη ‘’μεταβλητή’’ για τον 

καταναλωτή είναι πόσο θα επιβαρυνθεί ή αντιστοίχως πόσο θα επωφεληθεί 

στην πράξη αν επιλέξει να χρησιμοποιεί ένα συμβατικό καύσιμο ή ένα 

εναλλακτικό καύσιμο.  

Ο ρόλος του Κράτους σε μια παροχή ισχυρής ώθησης προς την επιλογή 

χρήσης των Ε.Κ. είναι σημαντικός. Η ευνοϊκότερη φορολόγηση των οχημάτων 

που κινούνται με Ε.Κ., που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την μείωση του 

χρόνου απόσβεσης μιας μετατροπής σε LPG, αλλά και η παροχή πρόσθετων 

μέτρων που καθιστούν ελκυστικότερη της επιλογή LPG έναντι των 

συμβατικών καυσίμων, είναι και τα σημεία που θα πρέπει να επικεντρωθεί 

μια Πολιτική Κινήτρων κάθε κυβέρνησης που επιδιώκει μια περιβαλλοντική 

αλλαγή για τους πολίτες της. 

5.3 Διατύπωση μιας αποτελεσματικής Στρατηγικής 
προώθησης της Αεριοκίνησης 

Δεν υπάρχει σταθερό μοντέλο ή προσέγγιση για την εφαρμογή ενός 

κυβερνητικού προγράμματος παροχής κινήτρων για την προώθηση της 

Αεριοκίνησης. Η κατάλληλη στρατηγική εξαρτάται από τις συγκεκριμένες 

συνθήκες σε κάθε χώρα. Αυτές συμπεριλαμβάνουν δημοσιονομικούς 

προβληματισμούς, την σοβαρότητα προσέγγισης που δείχνουν οι 

κυβερνήσεις πάνω σε θέματα ρύπανσης και ποιότητας αέρα, το κόστος των 

καυσίμων, το βιοτικό επίπεδο της χώρας και βεβαίως τους περιοριστικούς 

κανόνες και το μέσο κόστος μιας μετατροπής ανά χώρα.  

Όποιες και να είναι πάντως οι περιστάσεις, η παρούσα μελέτη αποδεικνύει 

πως το σημαντικότερο μέτρο παραμένει η κινητοποίηση των καταναλωτών 

μέσω φορολογικών παροχών που η χρήση του αυτοκινήτου του, θα του δίνει 

έμμεσα ή άμεσα, ως χρήστη ενός αεριοκίνητου οχήματος. Η μείωση φόρων 

άμεσων ή έμμεσων προς τα αυτοκίνητα που κινούνται με Ε.Κ. και που 

λαμβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη, παρέχουν το μεγαλύτερο και 

ταχύτερο αποτέλεσμα.  

Η σταθερότητα της πολιτικής και η ισχυρή δέσμευση μιας κυβέρνησης να 

τηρήσει τους στόχους που θέτει η περιβαλλοντική της πολιτική, είναι 

σπουδαίος παράγοντας για την επιτυχή προώθηση της Αεριοκίνησης. Χωρίς 

σταθερότητα, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να είναι σίγουρος για την 

απόδοση της επένδυσής του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Ανάλυση Πολιτικής Κινήτρων ανά χώρα  
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 1 Αυστραλία 

1.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Αυστραλία έχει μια μεγάλη ιστορία χρήσης του Autogas. Η κυβέρνηση 

ξεκίνησε την προώθηση χρήσης του Autogas ήδη από το 1981 για λόγους 

πρωτίστως ενεργειακής ασφάλειας αλλά και ποιότητας του αέρα. Η αγορά 

απογειώθηκε το 1990 λόγω συνδυασμού του μηδενισμού του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης στο LPG αλλά και γενναίων επιδοτήσεων για τις μετατροπές 

των οχημάτων με συμβατικά καύσιμα σε οχήματα με LPG. Η κατανάλωση του 

Autogas ξεπέρασε τα 1,1 εκατομ. τόνους μεταξύ 2004 και 2010 (βλέπε 

σχετικό πίνακα).  

Πίνακας B1.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων - Αυστραλία  

1.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Αυστραλία  

Η κυβέρνηση στήριξε το Autogas κυρίως μέσω της ευνοϊκής φορολόγησης. 

Έως το 2011, το LPG (αλλά και το CNG) εξαιρέθηκαν πλήρως από τον Ειδικό 

Φόρο Κατανάλωσης (πλήρης απαλλαγή). Από το 2011, και το Autogas 

φορολογείται αλλά η διαφορά με τον αντίστοιχο φόρο κατανάλωσης των 

συμβατικών καυσίμων (βενζίνης και diesel) είναι συντριπτικά χαμηλότερη. 

Για το 2016, ο μέσος όρος του ΕΦΚ για το Autogas ήταν 12,9 σεντς ανά λίτρο, 

με τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΕΦΚ της βενζίνης και του diesel να ήταν 39,6 

σεντς ανά λίτρο – η διαφορά κατέστησε το Autogas πολύ ανταγωνιστικό. Η 

διαφορά τιμής του Autogas με την βενζίνη (συμπεριλαμβανομένων των 

φόρων) ξεπερνάει σήμερα το 52%, ενώ σημειώνεται πως η καθαρή τιμή του 

Autogas το 2016 είχε αυξηθεί ενώ της βενζίνης και του diesel μειώθηκαν.  
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Πίνακας  B1.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Αυστραλία 

 Australian dollars US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  0.704 0.717 0.721 0.785 0.590 0.613 0.455 

Diesel  1.484 1.497 1.523 1.551 1.289 1.178 0.875 

Βενζίνη* 1.430 1.432 1.454 1.468 1.283 1.169 0.869 

Total taxes               

Autogas 0.064 0.103 0.128 0.159 0.169 0.185 0.137 

Diesel  0.516 0.517 0.519 0.523 0.508 0.503 0.373 

Βενζίνη 0.511 0.511 0.513 0.516 0.507 0.502 0.373 

Excise taxes               

Autogas 0.000 0.038 0.063 0.088 0.115 0.129 0.096 

Diesel 0.381 0.381 0.381 0.382 0.391 0.396 0.294 

Βενζίνη 0.381 0.381 0.381 0.382 0.391 0.396 0.294 

Pre-tax prices               

Autogas 0.640 0.614 0.593 0.626 0.422 0.428 0.318 

Diesel 0.968 0.980 1.003 1.028 0.782 0.675 0.502 

Βενζίνη 0.919 0.921 0.941 0.952 0.775 0.667 0.496 

* Απλή αμόλυβδη. 

Το 2006, δόθηκαν Κίνητρα για την μετατροπή των Ι.Χ. οχημάτων κάτω των 

3,5 τόνων σε Autogas, ή για την αγορά ενός καινούριου ΟΕΜ αεριοκίνητου 

οχήματος. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε έως και το Ιούνιο του 2014. Η 

επιδότηση άγγιζε (υπό προϋποθέσεις) τα 1.000 Δολάρια Αυστραλίας ανά 

όχημα.  

Το 2015, η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε πρόγραμμα επιδότησης 

μέσω χαμηλών επιτοκίων για την αντικατάσταση ιδιωτικών στόλων εταιριών 

σε αεριοκίνητα.  
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 2 Βουλγαρία 

2.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η βουλγάρικη αγορά Autogas ξεκίνησε το 1990 και συνέχισε με αυξητικούς 

ρυθμούς έως το 2008, όπου λόγω οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης 

παρουσίασε μια πτώση. Μετά από μια μικρή περίοδο στασιμότητας, η 

ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται αγγίζοντας τις 400 χιλιάδες τόνους το 2016 – 

περίπου το 13% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων (βλέπε πίνακα) Η 

αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται κυρίως λόγω της χαμηλής φορολόγησης 

του καυσίμου έναντι των υπολοίπων συμβατικών καυσίμων αλλά και του 

χαμηλού κόστους των μετατροπών. Το Autogas αποτελεί το 90% της 

συνολικής κατανάλωσης LPG στην Βουλγαρία.  

Πίνακας B2.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Βουλγαρία  

Ο στόλος των αεριοκίνητων οχημάτων αυξήθηκε το τελευταία χρόνια καθώς 

όλο και περισσότερα Ι.Χ., ταξί και επαγγελματικά οχήματα μετατρέπονται σε 

αεριοκίνητα. Το 2016, τα αεριοκίνητα οχήματα ξεπέρασαν τις 500.000 ενώ 

παράλληλα ο αριθμός σταθμών ανεφοδιασμού LPG ξεπέρασε τις 2,900.  

2.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Βουλγαρία 

Το κυριότερο κίνητρο της βουλγαρικής κυβέρνησης για την επιλογή του 

Autogas ως καύσιμο κίνησης, είναι η χαμηλή φορολογία του σε σχέση με 

τους ΕΦΚ των καυσίμων. Ο μέσος όρος του ΕΦΚ του Autogas είναι 

0,184λέβα/λίτρο, ενώ της βενζίνης είναι 0,71λέβα/λίτρο και του diesel 

0,65λέβα/λίτρο. Σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλότερη καθαρή τιμή του 

Autogas, μεταφράζεται σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή του καυσίμου στην 

αντλία.   
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Πίνακας B2.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Βουλγαρία 

 Lev US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  1.172 1.179 1.266 1.242 0.969 0.826 0.467 

Diesel  2.297 2.490 2.611 2.550 2.203 1.865 1.055 

Gasoline 2.285 2.500 2.576 2.497 2.157 1.924 1.088 

Total taxes               

Autogas 0.379 0.380 0.395 0.391 0.345 0.322 0.182 

Diesel  0.998 1.045 1.081 1.071 1.013 0.957 0.541 

Gasoline 1.091 1.127 1.139 1.126 1.070 1.031 0.583 

Excise taxes               

Autogas 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.104 

Diesel 0.615 0.630 0.646 0.646 0.646 0.646 0.365 

Gasoline 0.710 0.710 0.710 0.710 0.710 0.710 0.402 

Pre-tax prices               

Autogas 0.792 0.798 0.871 0.851 0.623 0.504 0.285 

Diesel 1.299 1.445 1.529 1.479 1.190 0.908 0.514 

Gasoline 1.194 1.373 1.437 1.371 1.088 0.893 0.505 
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 3 Κίνα 

3.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η χρήση του Autogas στην Κίνα έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια, αν και με έναν αρκετά ανόμοιο τρόπο. Το 2016, η κατανάλωση 

Autogas ξεπέρασε τους 990.000 τόνους αλλά αυτό το νούμερο 

αντιπροσωπεύει μόλις το 0,4% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στην 

Κίνα. Το Autogas καταλαμβάνει μόνο το 2% της συνολικής κατανάλωσης 

Υγραερίου (LPG) στην Κίνα, του οποίου το 27% είναι προϊόν εισαγωγής.  

Πίνακας B3.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Κίνα 

 

3.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Κίνα 

Η αγορά του Autogas στην Κίνα αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω 

τοπικών προγραμμάτων αντιμετώπισης της επιδείνωσης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Προγράμματα επιδότησης μετατροπής των ταξί και των αστικών 

λεωφορείων ‘’τρέχουν’’ σήμερα σε πάνω από 30 μεγάλες πόλεις, με 

παράδειγμα το Hong Kong όπου όλα τα ταξί της πόλης είναι υγραεριοκίνητα. 

Τονίζεται πως από το 2006, η χρήση diesel στα ταξί απαγορεύτηκε επίσημα. 

Τουλάχιστον το 35% των αστικών λεωφορείων κινούνται με Autogas.  
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Πίνακας B3.1: Η πόλη Guangzhou παίρνει τα ηνία της προώθησης του Autogas  

Η πόλη Guangzhou της Κίνας, ξεκίνησε την έρευνα των ωφελειών του Autogas ήδη από τις αρχές του 

1990. Τον Ιούλιο του 2003, το Τμήμα ‘’Καθαρής Ενέργειας’’ του Δημαρχείου της πόλης έθεσε 

πρωταρχικό στόχο την μετατροπή 100 λεωφορείων και 480 ταξί σε κίνηση με Autogas. Η επιδείνωση 

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οδήγησε σε μία απόφαση για την μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους 

του στόλου λεωφορείων και ταξί σε Ε.Κ. έως το 2010.  

Συγχρόνως, δόθηκαν επιδοτήσεις για την μετατροπή των συμβατικών οχημάτων σε Autogas – όχι όμως 

επιδοτήσεις για αγορά καινούριων ΟΕΜ αεριοκίνητων οχημάτων.  

Η πολιτική αυτή ενισχύθηκε όταν εγκρίθηκε η απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης 

της πόλης για μετατροπή ολόκληρου του στόλου των δημόσιων λεωφορείων με κίνηση με Ε.Κ.  

Συγχρόνως, δίνει κίνητρα μέσω μείωσης των τελών κυκλοφορίας στα Ι.Χ. αυτοκίνητα, μείωση που 

αγγίζει το 20%. 

 

Πίνακας B3.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Κίνα 

 Yuan US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  4.546 4.802 4.899 4.693 3.895 3.770 0.567 

Diesel  6.100 6.279 6.160 5.950 4.532 4.114 0.619 

Gasoline 7.710 7.920 7.781 7.547 6.067 5.605 0.844 

Total taxes               

Autogas 0.523 0.552 0.564 0.540 0.448 0.434 0.065 

Diesel  1.686 1.712 1.695 1.701 1.859 1.798 0.271 

Gasoline 2.120 2.151 2.131 2.142 2.401 2.334 0.351 

Excise taxes               

Autogas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Diesel 0.800 0.800 0.800 0.837 1.200 1.200 0.181 

Gasoline 1.000 1.000 1.000 1.045 1.520 1.520 0.229 

Pre-tax prices               

Autogas 4.023 4.249 4.336 4.153 3.447 3.336 0.502 

Diesel 4.414 4.567 4.465 4.248 2.674 2.316 0.349 

Gasoline 5.590 5.769 5.651 5.405 3.665 3.271 0.492 

 

Η κεντρική Κυβέρνηση της Κίνας προωθεί το Autogas κυρίως μέσω 

φορολογικών απαλλαγών στο καύσιμο. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει Ειδικός 

Φόρος Κατανάλωσης, ενώ και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (VAT) του 

Autogas είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αντίστοιχο φόρο της βενζίνης 

και του diesel. Με όλα τα παραπάνω, η τελική τιμή του Autogas στην αντλία 

για τον χρήστη είναι πολύ ανταγωνιστική. 
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 4 Τσεχία  

4.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας, η αγορά Autogas στην Τσεχία δείχνει 

σημάδια επανεκκίνησης, με την κατανάλωση να ξεπερνάει τους 100.000 

τόνους το 2016, ποσοστό 11% υψηλότερο από το 2015 και 42% από το 2013. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των οχημάτων που 

κινούνται με Autogas και στοχεύουν σε μια ευνοϊκή φορολογική πολιτική 

αλλά και την χαμηλότερη τιμή του καυσίμου.   

Πίνακας B4.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Τσεχία 

Τα περισσότερα οχήματα που κινούνται με Autogas είναι εκ μετατροπής, ενώ 

ο αριθμός των εργοστασιακά διασκευασμένων οχημάτων (ΟΕΜ) είναι 

ελάχιστος. Υπολογίζεται πως το σύνολο των αεριοκίνητων οχημάτων δεν 

ξεπερνάει τις 200.000 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει ένα ικανοποιητικό 

Δίκτυο Σταθμών Ανεφοδιασμού σε όλη τη χώρα.  

4.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Τσεχία 

Η μοναδική κυβερνητική πολιτική για την προώθηση της χρήσης του Autogas 

είναι η σταθερά χαμηλότερη φορολογία του καυσίμου. Ο Ειδικός Φόρος 

Κατανάλωσης παραμένει ο ίδιος από το 2004 – 2,16 κορώνες ανά λίτρο (3,93 

κορώνες ανά γραμμάριο) την ώρα που της βενζίνης είναι 12,84 κορώνες ενώ 

του diesel 10,95 κορώνες. Παράλληλα όμως παρέχει προγράμματα 

επιδότησης για δημιουργία Σταθμών Ανεφοδιασμού.  
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Πίνακας B4.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Τσεχία 

 Crowns US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  17.15 17.76 17.39 17.52 14.66 12.41 0.508 

Diesel  34.27 36.46 36.14 36.28 31.20 27.38 1.120 

Gasoline 34.60 36.70 36.18 36.13 31.35 28.60 1.170 

Total taxes               

Autogas 5.02 5.12 5.18 5.20 4.70 4.31 0.176 

Diesel  16.66 17.03 17.22 17.25 16.36 15.70 0.642 

Gasoline 18.61 18.96 19.12 19.11 18.28 17.80 0.728 

Excise taxes               

Autogas 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 0.088 

Diesel 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 0.448 

Gasoline 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 0.525 

Pre-tax prices               

Autogas 12.13 12.64 12.21 12.32 9.95 8.09 0.331 

Diesel 17.61 19.43 18.92 19.04 14.83 11.68 0.478 

Gasoline 16.00 17.74 17.06 17.02 13.07 10.79 0.442 

 

Η διασφάλιση της χαμηλής τιμής του καυσίμου, σε σχέση με τα υπόλοιπα 

συμβατικά καύσιμα, ενισχύει την ενθάρρυνση της επιλογής του Autogas για 

τον καταναλωτή. Σύμφωνα με τον μέσο όρο χρήσης ενός Ι.Χ. οχήματος στην 

Τσεχία, η ετήσια εξοικονόμηση ενός αεριοκίνητου οχήματος λόγω της 

διαφοράς τιμής του καυσίμου, ξεπερνάει τα 3.000,00€ 
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 5 Γαλλία 

5.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η αγορά του Autogas στην Γαλλία συνεχίζει να μειώνεται από το 2000, παρά 

τις ελκυστικές τιμές του καυσίμου. Η αγορά ξεκίνησε το 1990 με την 

εισαγωγή μεγάλων φορολογικών κινήτρων αλλά άρχισε να μειώνεται 

δραστικά τα τελευταία χρόνια λόγω των συχνών μεταβολών της πολιτικής 

αλλά κυρίως σε ένα άκρως δημοσιοποιημένο ατύχημα με ένα 

υγραεριοκίνητο όχημα το οποίο επηρέασε την εμπιστοσύνη του κοινού στην 

Αεριοκίνηση. Το Autogas σήμερα αντιπροσωπεύει μόνο το 0,2% της 

συνολικής κατανάλωσης καυσίμων της Γαλλίας.  

 Πίνακας B5.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Γαλλία 

Ο αριθμός αεριοκίνητων οχημάτων το 2013 ανερχόταν στις 260.000, μόλις το 

0,7% του συνολικού στόλου οχημάτων. Κάποιες αντιπροσωπείες που 

παράγουν αεριοκίνητα οχήματα, προσπάθησαν να ενισχύουν την αγορά 

μειώνοντας τις τιμές των ΟΕΜ αεριοκίνητων οχημάτων σε σχέση με εκείνα 

των συμβατικών καυσίμων (FIAT, Dacia, κτλ), χωρίς όμως ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Το 2016 τα αεριοκίνητα οχήματα δεν ξεπερνούσαν τις 

180.000 ενώ οι μετατροπές το 2016 δεν ξεπέρασαν τις 550. Η Γαλλία 

παραμένει το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα όπου η κρατική αμέλεια πάνω σε 

διαδικασίες ασφαλούς ελέγχου των συστημάτων αεριοκίνησης, μπορεί εν 

μία νυκτί να εξαφανίσει έναν ολόκληρο κλάδο της αγοράς. 

5.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Γαλλία 

Τα κυβερνητικά κίνητρα για το Autogas (και για το CNG) ξεκίνησαν το 1996, 

όταν και η κυβέρνηση αποφάσισε μια απότομη μείωση του ΕΦΚ του Autogas 

αλλά και κάποιων πρόσθετων φορολογικών και ρυθμιστικών μέτρων. Ο 
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δασμός έμεινε σταθερός στα 0,06€/lt έως το 2014, ενώ μετέπειτα έλαβε μια 

μικρή αύξηση φτάνοντας το 2016 στα 0,078€/lt. Οι δασμοί της βενζίνης και 

του diesel ήταν κατά πολύ πιο αυξημένοι, ενώ έλαβαν και τις αντίστοιχες 

αυξήσεις χρόνο με το χρόνο. Επίσης, η Κυβέρνηση της Γαλλίας το 2015 

επέβαλε έναν επιπρόσθετο φόρο για τον άνθρακα, αυξάνοντας περισσότερο 

την διαφορά τιμής μεταξύ Autogas και συμβατικών καυσίμων.  

Υπήρξαν και άλλα μέτρα για την κινητοποίηση της αγοράς του Autogas. Έως 

το τέλος του 2010, ίσχυε κρατική επιδότηση αξίας 2.000,00€ για την αγορά 

ενός νέου ΟΕΜ αεριοκίνητου αυτοκινήτου ή την μετατροπή ενός συμβατικού 

οχήματος σε αεριοκίνητο. Η επιδότηση αυτή έληξε το 2011 λόγω 

δημοσιονομικών κριτηρίων αλλά στη θέση της, η κυβέρνηση της Γαλλίας 

εισήγαγε ένα Σύστημα Οικολογικών Επιδομάτων και Οικολογικών Κυρώσεων 

με βάση τις εκπομπές ρύπων κάθε οχήματος. Τα επιδόματα αναλόγως τις 

εκπομπές ρύπων που επιτυγχάνει το όχημα ανέρχονται από 750€ έως και 

3.000,00€ ενώ και οι Οικολογικές Κυρώσεις που δεν αφορούν τα αεριοκίνητα 

οχήματα ενισχύουν την στροφή προς την αεριοκίνηση.  

Πίνακας B5.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Γαλλία 

 Euros US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  0.853 0.882 0.873 0.857 0.787 0.709 0.784 

Diesel  1.336 1.396 1.350 1.288 1.151 1.104 1.221 

Gasoline 1.500 1.567 1.538 1.486 1.353 1.303 1.442 

Total taxes               

Autogas 0.200 0.204 0.203 0.203 0.204 0.196 0.217 

Diesel  0.656 0.659 0.660 0.656 0.674 0.695 0.768 

Gasoline 0.857 0.861 0.865 0.861 0.857 0.865 0.957 

Excise taxes               

Autogas 0.060 0.060 0.060 0.060 0.072 0.078 0.086 

Diesel 0.437 0.430 0.439 0.441 0.482 0.511 0.565 

Gasoline 0.611 0.604 0.613 0.613 0.631 0.648 0.717 

Pre-tax prices               

Autogas 0.654 0.678 0.670 0.654 0.583 0.513 0.568 

Diesel 0.680 0.737 0.690 0.633 0.477 0.409 0.452 

Gasoline 0.643 0.706 0.673 0.626 0.496 0.438 0.484 
 

Ένα επίσης σημαντικό κίνητρο των κυβερνητικών πολιτικών για την επιλογή 

της Αεριοκίνησης, είναι η μερική ή ολική (αναλόγως την περίπτωση) 

απαλλαγή από τον αρχική φόρο ταξινόμησης για Ι.Χ. ή Επαγγελματικά 

οχήματα σε 10 από τις 11 μητροπολιτικές περιοχές. Επίσης, για τα 

Επαγγελματικά οχήματα, ισχύει πλήρη επιστροφή 100% του ΦΠΑ από τα 

καύσιμα, σημαντικό κίνητρο σε σχέση με το 80% του diesel και του 10% της 

βενζίνης. Τέλος, ο Οικονομικός Νόμος του 2017 ανακοίνωσε 6ετή απαλλαγή 

από τον Φόρο Επιχειρήσεων για τα οχήματα που κινούνται με Autogas και 

εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους.  
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Το 2016, η γαλλική κυβέρνηση αναθεώρησε το σύστημα Τελών Κυκλοφορίας 

ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων. Τα οχήματα με Autogas ανήκουν στην 

κατηγορία με τις λιγότερες ρυπογόνες εκπομπές ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία εγγραφής τους. Αυτή η νέα μέθοδος ταξινόμησης θα δώσει 

επιπρόσθετα κίνητρα στα αεριοκίνητα οχήματα τόσο όσο αφορά την 

δυνατότητα δωρεάν στάθμευσης σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους 

στάθμευσης όσο την μη ισχύ των μέτρων δακτυλίου σε περιοχές ή περιόδους 

που υπάρχει περιορισμών χρήσης οχημάτων. Ήδη σε ορισμένες πόλεις  

ισχύει δωρεάν ή μειωμένες χρεώσεις για χρήση δημόσιων ή δημοτικών 

σταθμών στάθμευσης (έως δύο ώρες) ενώ το 2016 το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και η Ένωση Πράσινων Οχημάτων υπέγραψαν συμφωνία για 

την ανάπτυξη τέτοιου είδους κινήτρων.  
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 6 Γερμανία 

6.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η αγορά του Autogas στην Γερμανία ξεκίνησε το 2000 και συνεχίζει να 

αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της πολύ 

χαμηλότερης τιμής του καυσίμου στην αντλία. Σήμερα, το Autogas 

αντιπροσωπεύει το 1,1% της συνολικής κατανάλωσης.  

Πίνακας B6.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Γερμανία 

Υπάρχουν πάνω από 500,000 αεριοκίνητα οχήματα στην Γερμανία, τα 

περισσότερα εκ μετατροπής, που αντιπροσωπεύουν το 1% του συνολικού 

αριθμού οχημάτων. Ο στόλος συνεχίζει και αυξάνεται, καθώς πολλές 

γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες προσφέρουν εκ κατασκευής πολλά 

μοντέλα με Ε.Κ., ενώ παράλληλα συνεχίζει και αυξάνεται ο αριθμός Σταθμών 

Ανεφοδιασμού (σχεδόν 1 στα 2 πρατήρια καυσίμων διαθέτουν και Autogas).  

6.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Γερμανία 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας υποστηρίζει τη χρήση Autogas 

μέσω της φορολογίας των καυσίμων. Ήδη από το 2003, μέσω μιας μεγάλης 

μεταρρύθμισης  στην φορολογία της ενέργειας για την εισαγωγή 

‘’οικολογικών φόρων’’, οι συντελεστές του ΕΦΚ των καυσίμων LPG, βενζίνης 

και diesel είναι σταθεροί. Ο συντελεστής του Autogas είναι 0,092€/lt ενώ του 

diesel 0.47€/lt και της βενζίνης 0,65€/lt. Σε απόλυτες τιμές, η διαφορά της 

τιμής του Autogas με τα συμβατικά καύσιμα στην αντλία, είναι η μεγαλύτερη 

στις χώρες της Ε.Ε.  
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Πίνακας  B6.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Γερμανία 

 Euros US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  0.736 0.780 0.738 0.692 0.571 0.503 0.556 

Diesel  1.425 1.490 1.429 1.363 1.189 1.099 1.216 

Gasoline 1.560 1.651 1.598 1.536 1.401 1.303 1.441 

Total taxes               

Autogas 0.210 0.217 0.210 0.203 0.183 0.172 0.191 

Diesel  0.698 0.708 0.699 0.688 0.660 0.646 0.714 

Gasoline 0.904 0.918 0.910 0.900 0.878 0.862 0.954 

Excise taxes               

Autogas 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.092 0.102 

Diesel 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.470 0.520 

Gasoline 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.655 0.724 

Pre-tax prices               

Autogas 0.527 0.563 0.528 0.490 0.388 0.330 0.365 

Diesel 0.727 0.782 0.731 0.675 0.528 0.454 0.502 

Gasoline 0.656 0.733 0.688 0.636 0.523 0.440 0.487 

 

Οι προοπτικές για την γερμανική αγορά Υγραεριοκίνησης, αυξήθηκαν τον 

Ιούνιο του 2017, όταν το Γερμανικό Κοινοβούλιο συμφώνησε στην επέκταση 

της δέσμευσης του 2006 για την διατήρηση του ΕΦΚ του Autogas σε πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα από των συμβατικών καυσίμων, τουλάχιστον έως το 

2022. Αυτή η επέκταση, στοχεύει στην παροχή κινήτρων όχι μόνο στους 

ιδιοκτήτες οχημάτων που σκέφτονται να μετατρέψουν τα αυτοκίνητά τους 

σε αεριοκίνητα, αλλά και στους Επαγγελματίες του χώρου που σκέφτονται 

να επενδύσουν στον χώρο, είτε με δημιουργία Συνεργείων Μετατροπής-

Συντήρησης είτε σε επέκταση των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

Η Γερμανική Κυβέρνηση με την δέσμευση διασφάλισης της χαμηλής τιμής, 

θεωρεί πως δεν χρειάζεται επιπλέον κίνητρα για την προώθηση της αγοράς. 

Παρ’ αυτά, ήδη από το 1993, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα 

για την άρση όλων των περιορισμών στάθμευσης των αεριοκίνητων 

οχημάτων σε κλειστούς σταθμούς ή σε πολυώροφους σταθμούς στάθμευση, 

ενώ ένα πρόσφατο διάταγμα που θέτει τα πρότυπα της Ε.Ε. για τα Τέλη 

Ταξινόμησης αναγνωρίζει τα αεριοκίνητα οχήματα ως τα πιο φιλικά στο 

περιβάλλον. Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα για τον περιορισμό πώλησης και 

χρήσης των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.  
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 7 Ελλάδα 

7.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Ελληνική Αγορά Αεριοκίνησης ξεκίνησε μια δυναμική αύξηση κυρίως από 

το 2010. Αρχικώς εισήχθη ως εναλλακτικό καύσιμο το 1974 , αλλά για χρήση 

μόνο σε ταξί. Η χρήση του Autogas και στα Ι.Χ. οχήματα ξεκίνησε από 1999 

αλλά το ενδιαφέρον του κοινού παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα για την 

επόμενη δεκαετία. Από το 2010 και μετά, με την αύξηση της τιμής όλων των 

καυσίμων η ζήτηση για τις μετατροπές σε Autogas αυξήθηκε πάρα πολύ. Το 

Autogas σήμερα καταλαμβάνει το 5% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων 

στην Ελλάδα και το 50% της συνολικής χρήσης Υγραερίου (LPG) 

Πίνακας B7.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ελλάδα 

 

Ο αριθμός των αεριοκίνητων οχημάτων ξεπέρασε τις 415.000 το 2016 (μόλις 

2.000 οχήματα το 2009), αγγίζοντας το 6% του συνολικού αριθμού 

οχημάτων. Τα περισσότερα αεριοκίνητα οχήματα είναι εκ μετατροπής, 

κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης που απαγορεύει αγορά καινούριου 

οχήματος αλλά και της υψηλής διασφάλισης που παρέχουν τα Συνεργεία 

Μετατροπών.  

7.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως και η μοναδική στην Ε.Ε. 

που δεν αναφέρεται καμία κυβερνητική πολιτική στήριξης της ανάπτυξης της 

αγοράς Autogas. Εν αντιθέσει, από 01 Ιανουαρίου 2017, η επιβολή αύξησης 

φόρου στα καύσιμα, μεταφράστηκε σε υψηλότερη αύξηση στο Autogas σε 

σχέση με τη βενζίνη και το diesel, κάτι που μείωσε την διαφορά της τιμής του 
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καυσίμου για τον χρήστη, δημιουργώντας μια πτώση της ζήτησης. 

Παράλληλα, συνεχείς φήμες που διασπείρουν τα ΜΜΕ για αύξηση 

φορολογίας του Autogas ή για αύξηση τιμής του Autogas, δημιουργούν 

αβεβαιότητα στους τελικούς χρήστες για την μετατροπή και μειώνουν επίσης 

την όποια ζήτηση.  

Τονίζεται πως ένα αεριοκίνητο όχημα στην Ελλάδα δεν επιδέχεται καμία 

επιπρόσθετη ωφέλεια, πέραν της οικονομικής ωφέλειας που παρέχει το 

οικονομικότερο καύσιμο, δείχνοντας μια κυβερνητική αδιαφορία για τα 

περιβαλλοντικά οφέλη που τα Ε.Κ. προσφέρουν στην ποιότητα ζωής των 

πολιτών.  

Πίνακας  B7.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ελλάδα 

 Euros US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  n.a. n.a. n.a. 0.781 0.701 0.640 0.708 

Diesel  1.457 1.510 1.376 1.327 1.159 1.062 1.175 

Gasoline 1.652 1.731 1.676 1.631 1.461 1.383 1.530 

Total taxes               

Autogas n.a. n.a. n.a. 0.324 0.309 0.299 0.331 

Diesel  0.684 0.674 0.587 0.578 0.547 0.532 0.588 

Gasoline 0.979 0.994 0.983 0.975 0.943 0.932 1.031 

Excise taxes               

Autogas 0.068 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.197 

Diesel 0.412 0.392 0.330 0.330 0.330 0.330 0.365 

Gasoline 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.670 0.741 

Pre-tax prices               

Autogas n.a. n.a. n.a. 0.457 0.392 0.341 0.377 

Diesel 0.773 0.836 0.789 0.749 0.612 0.531 0.587 

Gasoline 0.673 0.737 0.693 0.656 0.518 0.450 0.498 

 

Οι κυβερνητικές πολιτικές τα τελευταία χρόνια, ενθαρρύνουν το diesel έναντι 

του Autogas. Πέραν της μείωσης του ΕΦΚ του diesel, ένας νέος νόμος το 

2011 ελευθέρωσε την χρήση diesel οχημάτων σε μεγάλες αστικές περιοχές 

όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, υπό την προϋπόθεση να πληρούν τα 

πρότυπα Euro5 ή Euro6. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν να 

ενισχυθεί η χρήση diesel και να περιοριστεί ο αριθμός μετατροπών σε 

Autogas. Γενικά, η πολιτική κινήτρων στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Ίσως θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα είδους κινήτρου η αλλαγή της 

νομοθεσίας για τις αποστάσεις που απαιτούσε η προηγούμενη νομοθεσία 

όσο αφορά την εγκατάσταση υποδομής Autogas σε Σταθμούς 

Ανεφοδιασμού, αλλά μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί παρά να εξυπηρετεί 

αποκλειστικά της εταιρίες διανομής Υγραερίου Κίνησης και όχι να στοχεύει 

στα περιβαλλοντικά οφέλη της Αεριοκίνησης.  
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 8 Ινδία 

8.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η αγορά Autogas στην Ινδία τα τελευταία τρία χρόνια δείχνει να 

επανακάμπτει μετά από μια περίοδο συρρίκνωσης που ξεκίνησε το 2013. Η 

αγορά ξεκίνησε το 2000, και σε σύντομο χρονικό διάστημα απογειώθηκε σε 

μεγάλα νούμερα. Τα Ε.Κ. στην Ινδία εκπροσωπούν των 4% των συνολικών 

πωλήσεων καυσίμων. 

Πίνακας B8.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ινδία 

Σημείωση: στην Ινδία επιτρέπονται οι μετατροπές και σε τρίκυκλα. .  

Στην Ινδία σήμερα κυκλοφορούν πάνω από 2,25 εκατομ. αυτοκίνητα με 

Autogas. Τονίζεται πως ένα μεγάλο μέρος αυτού του αριθμού, αφορά 

τρίκυκλα οχήματα που δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε άλλες χώρες. Τα 

αεριοκίνητα οχήματα (μαζί με τα τρίκυκλα) αντιπροσωπεύουν το 9% του 

συνολικού αριθμού οχημάτων (πέραν των δικύκλων) στην Ινδία. Τα 

περισσότερα εξ αυτών, αφορούν μετατροπές αν και τα τελευταία χρόνια 

αυτοκινητοβιομηχανίες προσφέρουν και μοντέλα ΟΕΜ (εκ εργοστασιακής 

μετατροπής). Παράλληλα, λειτουργούν περίπου 1.250 Πρατήρια 

Ανεφοδιασμού σε πάνω από 500 πόλεις της χώρας.   

8.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ινδία 

Το βασικό κίνητρο της δημόσιας πολιτικής για την Υγραέριο στην Ινδία είναι 

ο πολύ χαμηλός ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά και γενικά η χαμηλότερη 

φορολογία επί του Autogas σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Η ινδική 

κυβέρνηση έχει απελευθερώσει τις τιμές λιανικής πώλησης όλων των 

καυσίμων (Autogas, βενζίνης και diesel) και οι εταιρείες εμπορίας 

πετρελαιοειδών είναι πλέον ελεύθερες να αναθεωρούν τις τιμές καυσίμων 
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κάθε μήνα, σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές, για το Υγραέριο, ενώ για τη 

βενζίνη ή το Diesel υποχρεούνται πρωτίστως να αιτηθούν άδεια από το 

αρμόδιο Υπουργείου (Υπουργείο Πετρελαίου). Επίσης υπάρχει υψηλή 

φορολογία για τα ‘’επώνυμα’’ καύσιμα βενζίνης ή diesel ενώ εφαρμόζονται 

και άλλοι φόροι επί των πωλήσεων για τα καύσιμα, όπως πχ ο ΦΠΑ που είναι 

14,5% για το Autogas, 18% για το diesel και 27% για την βενζίνη.  

Πίνακας B8.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ινδία 

 Rupees US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  40.01 46.27 47.74 59.63 39.91 37.24 0.554 

Diesel  43.54 46.36 53.90 59.50 50.82 53.23 0.792 

Gasoline 67.24 73.22 73.18 74.29 65.67 64.84 0.965 

Total taxes               

Autogas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Diesel  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Gasoline n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Excise taxes               

Autogas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 0.048 

Diesel n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.83 0.176 

Gasoline n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19.36 0.288 

Pre-tax prices               

Autogas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Diesel n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Gasoline n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Σημείωση: οι τιμές και φόροι που αναφαίρονται αφορούν τις επαρχίες-πόλεις Δελχί, 

Καλκούτα, Μουμπάο και Τσενάι, για τις οποίοες υπήρχε η δυνατότητα εύρεσης των 

στοιχείων.  

Το 2016, οι συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις του Autogas δεν 

ξεπερνούσαν το 12-15%, κατά πολύ χαμηλότερο από τις αντίστοιχες των 

συμβατικών καυσίμων, καθιστώντας το Autogas το πιο οικονομικό καύσιμο. 

Τον Ιούλιο του 2017, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα φορολογία των 

καυσίμων, κατά την οποία μεταξύ του Autogas και της βενζίνης θα 

δημιουργήσει μια διαφορά της τάξης του 60%. Τα νέα μέτρα στοχεύουν στο 

να μειωθεί το κόστος του LPG γενικά, ως μέτρο ελάφρυνσης των 

νοικοκυριών, κάτι που θα συμπαρασύρει και το Υγραέριο Κίνησης.  
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 9 Ιταλία  

9.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Ιταλία έχει την δεύτερη μεγαλύτερη αγορά Autogas στην Ευρώπη (πίσω 

από την Πολωνία) και την πέμπτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως. Ήταν μια 

από τις πρώτες χώρες που ανέπτυξαν τα Ε.Κ. ήδη από το 1950. Από το 2007 

με την παροχή πολλών κινήτρων για μετατροπή των οχημάτων, η ζήτηση 

αυξήθηκε και παραμένει σταθερά αυξανόμενη έως σήμερα. Το Autogas 

αντιπροσωπεύει το 47% της συνολικής κατανάλωσης LPG στην Ιταλία και το 

5% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων.  

Πίνακας B9.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ιταλία 

  

Ο αριθμός Αεριοκίνητων οχημάτων ξεπερνάει τα 2,2 εκατομ. το 2016, πάνω 

από το 5% του συνολικού αριθμού οχημάτων. Τα περισσότερα είναι εκ 

μετατροπής αλλά επίσης σημαντικός αριθμός είναι εκ εργοστασίου. Η 

εισαγωγή μιας γενναίας επιδότησης το διάστημα 2009-2010 οδήγησε σε 

άλμα των πωλήσεων ΟΕΜ οχημάτων: 600.000 οχήματα πουλήθηκαν αυτό το 

διάστημα. Από τότε, υπάρχει ένας σταθερός αριθμός πώλησης νέων 

οχημάτων γύρω στις 100-150.000 ανά έτος. Κυρίως στους νέους οδηγούς, 

που έχουν μεγαλύτερες οικολογικές ανησυχίες, η επιλογή ενός αεριοκίνητου 

αυτοκινήτου είναι δεδομένη. Τα Πρατήρια Autogas στην Ιταλία ξεπερνούν τις 

3.950, περίπου 1 στα 5 Πρατήρια διαθέτουν Autogas.  

9.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ιταλία.  

Τα τελευταία χρόνια οι περιβαλλοντικές ανησυχίες αποτέλεσαν σημαντική 

κινητήρια δύναμη για διάφορες πολιτικές κινήτρων ενθάρρυνσης της 

επιλογής Αεριοκίνησης.  
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Η κεντρική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές ενθαρρύνουν την χρήση των Ε.Κ. 

μέσω ενός συνδυασμού πολιτικών που συμπεριλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις 

στην φορολογία καυσίμων, κίνητρα που σχετίζονται με το έμμεσο κόστος 

ενός οχήματος και με κανόνες κυκλοφορίας. Το Autogas σήμερα έχει ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα στο φόρο κατανάλωσης έναντι των συμβατικών 

καυσίμων – 0,58€/lt σε σχέση με τη βενζίνη, 0,47€/lt σε σχέση με το diesel.  

Πίνακας  B9.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ιταλία 

 Euros US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  0.755 0.823 0.806 0.770 0.613 0.563 0.623 

Diesel  1.448 1.706 1.658 1.610 1.406 1.282 1.419 

Gasoline 1.555 1.787 1.749 1.712 1.538 1.444 1.597 

Total taxes               

Autogas 0.253 0.290 0.288 0.286 0.258 0.249 0.275 

Diesel  0.703 0.902 0.908 0.910 0.871 0.849 0.939 

Gasoline 0.860 1.027 1.035 1.039 1.006 0.989 1.094 

Excise taxes               

Autogas 0.125 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.163 

Diesel 0.459 0.606 0.617 0.619 0.617 0.617 0.683 

Gasoline 0.598 0.717 0.728 0.730 0.728 0.728 0.806 

Pre-tax prices               

Autogas 0.502 0.533 0.517 0.484 0.355 0.314 0.348 

Diesel 0.745 0.804 0.750 0.700 0.535 0.434 0.480 

Gasoline 0.696 0.760 0.714 0.673 0.532 0.455 0.503 

 

Η ιταλική κυβέρνηση ενισχύει επίσης την επιλογή Autogas με περιοδικά 

προγράμματα επιδότησης είτε της μετατροπής ενός συμβατικού οχήματος σε 

Autogas είτε την αγορά ενός νέου ΟΕΜ αεριοκίνητου οχήματος. Τον Μάιο 

του 2014, ανακοινώθηκε νέα πολιτική επιδότησης αγοράς ενός ΟΕΜ 

αεριοκίνητου οχήματος με προϋποθέσεις τις τιμές ρύπων αλλά και σε 

ορισμένες περιπτώσεις την απόσυρση του παλαιότερου οχήματος. Η 

επιδότηση έφτανε (ανά προϋποθέσεις) τις 4.000,00€ ενώ το συνολικό 

κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 64 εκατομ. Ευρώ. Το 2016, το 

πρόγραμμα επιδότησης τροποποιήθηκε και η Επιδότηση πλέον ανέρχεται 

από 500 έως 700,00€ (αναλόγως την περίπτωση). Τονίζεται πως το 

παραπάνω πρόγραμμα εφαρμόστηκε και στους 674 Δήμους που εντάχθηκαν 

στην Πρωτοβουλία Χαμηλού Αντίκτυπου Καυσίμου (ICBI).  

Ορισμένες τοπικές διοικήσεις, προωθούν και με δικά τους κονδύλια την 

Αεριοκίνηση. Για παράδειγμα, ορισμένοι Δήμοι ή Κοινότητες (πχ η επαρχία 

Emilia-Romagna στην βόρεια Ιταλία) προσφέρει επιδότηση έως και 2.500,00€ 

σε εταιρίες που διαθέτουν επαγγελματικό στόλο για την αγορά ενός νέου, 

φιλικότερου προς το περιβάλλον οχήματος, που να κινείται με Ε.Κ. Ο κύριος 

στόχος είναι η αντικατάσταση όλων των κινητήρων diesel με Κινητήρες Ε.Κ.. 

Σε πολλά μέρη της Ιταλίας, τα αεριοκίνητα οχήματα επωφελούνται επίσης 

από χαμηλότερα Τέλη Κυκλοφορίας που εκδίδονται ετησίως και σχετίζονται 
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από την ισχύ του Κινητήρα και τις εκπομπές ρύπων. Για παράδειγμα, 

απαλλαγές από Τέλη Κυκλοφορίας ισχύουν σε πόλεις όπως η Lombardia, η 

Toscana, η Piemonte, η Puglia και άλλες. Επιπλέον αρκετές πόλεις έχουν 

θεσπίσει επιπρόσθετα κίνητρα για την αεριοκίνηση, όπως απαλλαγές από 

δακτυλίους, παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε ζώνες με χρέωση σε ώρες-

περιόδους συμφόρησης,  
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 10 Ιαπωνία 

10.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Ιαπωνία έχει μια μακρά ιστορία με το Autogas, ξεκινώντας το 1960. Η 

κατανάλωση του Autogas το 2016 αντιπροσώπευσε το 1,6% της συνολικής 

κατανάλωσης καυσίμων.  

Πίνακας B10.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ιαπωνία 

 

Ο αριθμός των οχημάτων με Autogas στην Ιαπωνία ανέρχεται σε 300.000 

οχήματα, αλλά τονίζεται πως το 90% των ταξί στην Ιαπωνία είναι με κίνηση 

Autogas. Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας, προσφέρουν 

επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα με Autogas. Τα Πρατήρια Καυσίμου 

ξεπερνούν τα 1.440. 

10.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ιαπωνία. 

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει διατηρήσει χαμηλότερο ΕΦΚ για το Autogas για 

πολλά χρόνια, αν και η διαφορά των τιμών προσφέρουν πραγματική 

εξοικονόμηση μόνο σε οχήματα που κάνουν πολλά χιλιόμετρα ετησίως. 

Υπάρχει επίσης Φόρος διοξειδίου του άνθρακα, ο οποίος όμως είναι πολύ 

μικρός και δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό κίνητρο.  
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Πίνακας B10.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ιαπωνία 

 Yen US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  89.21 93.81 96.23 102.60 87.25 78.48 0.722 

Diesel  126.03 127.24 135.20 141.92 117.03 101.95 0.937 

Gasoline 145.78 146.89 155.98 162.92 137.63 120.63 1.109 

Total taxes               

Autogas 14.05 14.27 14.38 16.74 16.28 15.61 0.144 

Diesel  38.61 38.73 39.30 42.01 40.93 39.81 0.366 

Gasoline 62.78 62.90 63.52 67.30 66.53 65.28 0.600 

Excise taxes               

Autogas 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 0.090 

Diesel 34.14 34.20 34.39 34.58 34.64 34.64 0.318 

Gasoline 55.84 55.90 56.09 56.28 56.34 56.34 0.518 

Pre-tax prices               

Autogas 75.16 79.54 81.85 85.86 71.22 62.86 0.578 

Diesel 87.41 88.51 95.90 99.92 76.09 62.14 0.571 

Gasoline 83.00 84.00 92.46 95.62 71.09 55.35 0.509 

 

Έως τον Μάρτιο του 2017 ίσχυε Πρόγραμμα Επιδότησης για την αγορά ενός 

ΟΕΜ αεριοκίνητου οχήματος (η επιδότηση έφτανε το 50% του κόστους 

αγοράς) ή για την μετατροπή ενός συμβατικού καυσίμου σε Autogas (η 

επιδότηση έφτανε τα 2.500,00€). Με την λήξη αυτού του Προγράμματος, 

ξεκίνησε νέο πρόγραμμα (Απρίλιος 2017) με την ονομασία ‘’Οικολογικό 

Αυτοκίνητο’’ που αφορά μείωση της φορολογίας των αυτοκινήτων. Η 

μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο, προσφέρει επιχορήγηση που ανέρχεται 

έως και 6.000,00€ για την αγορά ή μετατροπή ενός ‘’πράσινου οχήματος’’, 

που συμπεριλαμβάνει τα Ηλεκτροκίνητα, τα Υβριδικά και τα Αεριοκίνητα.  

Η κυβέρνηση με το νέο Βασικό Πλάνο Ενέργειας αναβαθμίζει τον ρόλο του 

Autogas ως καύσιμο κίνησης, αν και δεν θέτει συγκεκριμένους στόχους.
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 11 Κορέα 

11.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Δημοκρατία της Κορέας ήταν μια εκ των πρώτων χωρών που προώθησαν 

την ευρύτερη χρήση της Υγραεριοκίνησης και για πολλά χρόνια υπήρξε η 

μεγαλύτερη Αγορά Autogas παγκοσμίως. Η ζήτηση ξεκίνησε το 1970 και έως 

το 1990 υπήρξε μια τεράστια αύξηση λόγω κυρίως των κυβερνητικών 

πολιτικών ενθάρρυνσης που σχετίζονταν με την μικρότερη φορολογία του 

Καυσίμου (LPG). Έως το 2010, η κατανάλωση του Autogas ξεπερνούσε τα 4,5 

εκατομ. τόνους, σε μια αγορά που απαγορευόταν η μετατροπή σε Ι.Χ. 

οχήματα.   

Πίνακας B11.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Κορέα 

Η αγορά του Autogas άρχισε μια πτωτική πορεία το 2011, που οφειλόταν 

κυρίως στις κυβερνητικές πολιτικές των αυτοκινητοβιομηχανιών που 

παρήγαγαν οχήματα με diesel κινητήρες. Οι ΕΦΚ του Autogas αυξήθηκαν 

σταδιακά ώστε να μειωθεί η διαφορά τιμής μεταξύ Autogas με βενζίνη και 

diesel.  

Ο αριθμός οχημάτων που κινούνται με Autogas στην Κορέα ξεπερνάει τα 

2,185 εκατομ. ενώ τα Πρατήρια Ανεφοδιασμού είναι πάνω από 2.000. Τα 

περισσότερα αεριοκίνητα οχήματα είναι ταξί ή ιδιωτικά, ενώ υπάρχουν και 

αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες που προσφέρουν ΟΕΜ αεριοκίνητα 

οχήματα.  

11.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Κορέα 

Το εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος της Αγοράς Autogas στην Κορέα, παρά την 

πρόσφατη πτωτική τάση, οφείλεται κυρίως στην μακρά κυβερνητική 

προώθηση του εναλλακτικού αυτού καυσίμου και των ιδιαίτερων 
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κυβερνητικών υποστηρικτικών πολιτικών, μέσω φορολογικών απαλλαγών 

και μειωμένου ΕΦΚ του Autogas, σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά 

καύσιμα. Τα τελευταία χρόνια η διαφορά στους ΕΦΚ των καυσίμων 

μειώθηκε, αλλά το Autogas συνεχίζει να είναι το πιο οικονομικό καύσιμο.  

Πίνακας B11.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Κορέα 

 Won US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  1076.1 1101.9 1070.8 1051.2 806.4 734.0 0.632 

Diesel  1745.7 1806.3 1729.6 1636.7 1299.6 1182.5 1.019 

Gasoline 2136.2 2233.7 2216.2 2162.3 1876.1 1757.6 1.514 

Total taxes               

Autogas 318.9 321.2 318.4 316.6 294.4 287.8 0.248 

Diesel  676.9 693.0 686.0 677.5 646.9 636.3 0.548 

Gasoline 976.1 985.0 983.4 978.5 952.5 941.7 0.811 

Excise taxes               

Autogas 221.1 221.1 221.1 221.1 221.1 221.1 0.190 

Diesel 518.2 528.8 528.8 528.8 528.8 528.8 0.455 

Gasoline 781.9 781.9 781.9 781.9 781.9 781.9 0.674 

Pre-tax prices               

Autogas 757.2 780.6 752.4 734.6 512.0 446.3 0.384 

Diesel 1068.8 1113.4 1043.6 959.1 652.7 546.3 0.471 

Gasoline 1160.1 1248.7 1232.8 1183.8 923.7 815.9 0.703 

Από τον Ιούλιο του 2017, η Κυβέρνηση της Κορέας έθεσε ως στόχο την 

διατήρηση της διαφοράς της Τιμής (στην αντλία) του Autogas κατά 50% 

φθηνότερη από την αντίστοιχη της βενζίνης, ενώ του diesel κατά 85% 

φθηνότερη της βενζίνης (!!!). Παρ’ αυτά, η τιμή του Autogas εξακολουθεί να 

είναι χαμηλότερη, διότι στην Κορέα ισχύει Ειδική Νομοθεσία απαλλαγής 

Φόρου στους Εισαγωγείς Υγραερίου (LPG) και Autogas (Υγραερίου Κίνησης).  

Η Κυβέρνηση της Κορέας εξακολουθεί να περιορίζει με Νομοθεσία την 

μετατροπή ενός Ι.Χ. οχήματος σε Autogas, ενώ ακόμη και στα ΟΕΜ 

αεριοκίνητα οχήματα θέτει πολύ αυστηρά κριτήρια. Σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία, ένα Ι.Χ. όχημα δύναται να μετατραπεί σε 

Υγραεριοκίνηση, μόνο αν ανήκει σε άτομο με ειδικές ανάγκες, αν ανήκει σε 

εταιρία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, αν μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από 

πέντε (5) άτομα ή αν είναι Υβριδικό. Παρ’ αυτά, από τον Ιανουάριο 2017, η 

Κυβέρνηση θέσπισε νόμο που μπορεί ένα Ι.Χ. όχημα να κινείται με Autogas, 

εφόσον αυτό έχει δηλωθεί στην χρήση τουλάχιστον πέντε (5) έτη νωρίτερα, 

με αποτέλεσμα πολλά ταξί που κινούνται με Autogas να πωλούνται ως 

second hand σε Ιδιώτες. Υπολογίζεται πως από τον Ιανουάριο 2017 έως 

σήμερα, με την παραπάνω μέθοδο έχουν πουληθεί άνω των 30.000 παλαιών 

ταξί σε Ιδιώτες για χρήση Ι.Χ.   

Πολλές εταιρίες Leasing, εκμεταλλευόμενες την νέα Νομοθεσία, παρέχουν 

την δυνατότητα στους πελάτες τους να αγοράζουν ένα όχημα με Autogas, 

μετά την πάροδο των πέντε ετών, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με αυτοκίνητα 
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που ανήκουν σε άτομα ειδικών αναγκών και πουλούν τα παλιά τους 

αεριοκίνητα οχήματα.  

Η χρήση των diesel για τα ταξί απαγορευόταν έως το 2013, οπότε και η 

κυβέρνηση ελευθέρωσε την χρήση κινητήρων diesel σε ταξί, θέτοντας όμως 

παράλληλα αυστηρά πρότυπα για περιβαλλοντικούς λόγους. Παράλληλα ήδη 

έχει (Δεκέμβριος 2017) ανακοινώσει την θέσπιση πρόσθετων επιθεωρήσεων 

οχημάτων diesel για τις εκπομπές ρύπων και την συμμόρφωση με τα 

πρότυπα Euro6. Λόγω αυτών των επικείμενων αλλαγών, οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες δεν προσφέρουν ακόμη diesel οχήματα για χρήση 

ταξί.  

Η Κυβέρνηση της Κορέας δεν παρέχει πρόσθετα κίνητρα επιδοτήσεων ή 

επιχορηγήσεων για την μετατροπή ή αγορά ενός αεριοκίνητου οχήματος, 

λόγω του ότι θεωρεί την ήδη υφιστάμενη πολιτική που σχετίζεται με τις τιμές 

των καυσίμων ως αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα του Autogas. Παρ’ αυτά 

εφαρμόζει ένα πρόγραμμα επιδότησης μετατροπής των βαρέως τύπου 

οχημάτων από diesel σε Autogas, που αγγίζει το 80-90% του κόστους. Το 

πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2005, είχε ως αποτέλεσμα την μετατροπή 

περίπου 197.000 βαρέως τύπου οχημάτων σε Autogas και είναι 

προγραμματισμένο να συνεχιστεί έως το 2025. Παράλληλα , η Κυβέρνηση 

θέσπισε νόμο που υποχρεώνει τους Δημόσιους και Δημοτικούς Στόλους 

οχημάτων, να αποτελούνται από ένα Minimum ποσοστό 20-30% από 

Αεριοκίνητα οχήματα ενώ συγχρόνως υποχρεώνει τις αυτοκινητοβιομηχανίες 

να προσφέρουν ‘’πράσινα οχήματα’’ προς πώληση.  

Ένα επιπρόσθετο κίνητρο, είναι η ελεύθερη πρόσβαση των αεριοκίνητων 

οχημάτων σε περιοχές με απαγόρευση ή περιορισμό κυκλοφορίας σε 

περιόδους ισχυρής συμφόρησης (δακτύλιος) όπως η Σεούλ.  

Και στον Τομέα της Τεχνολογίας, υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική στήριξης 

της Κυβέρνησης προς του Κατασκευαστές για ανάπτυξη της Τεχνολογίας 

Αεριοκίνησης για Άμεσου ψεκασμού Κινητήρες.   

Πίνακας B11.1: Ένα Υγραεριοκίνητο Φορτηγό σε εξέλιξη από την Κορεάτικη Αγορά.  

Η κυβέρνηση της Κορέας χρηματοδοτεί την δημιουργία ενός Υγραεριοκίνητου Φορτηγού ενός τόνου, 

σε συνεργασία με την Hyundai Motors, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας καθώς και Πανεπιστήμια της χώρας. 

Ο στόχος είναι το νέο φορτηγό να κινείται αποκλειστικά με LPG Σύστημα Άμεσου Ψεκασμού και να 

καλύπτει τα πρότυπα εκπομπών που θεσπίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017. Αυτοί οι τύποι φορτηγών 

είναι οι πιο διαδεδομένοι στην Κορέα λόγω της χαμηλής τιμής και του μικρού τους μεγέθους και το 

Project στοχεύει να ολοκληρώσει την υλοποίησή του έως το 2020.   

Στις αρχές του 2017, η κορεατική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως στοχεύει στην 

έναρξη λειτουργίας 200 επιπλέον σταθμών ανεφοδιασμού εναλλακτικών 

καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων του Autogas, το Υδρογόνο και την 

Ηλεκτροκίνηση. Όπως τόνισε, τα έσοδα του προϋπολογισμού από τα νέα 

πρατήρια, θα διατεθούν σε μελέτες για ανάπτυξη των Ε.Κ. 
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 12 Λιθουανία 

12.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Λιθουανία έχει μια μεγάλη, συγκριτικά με το μέγεθος της χώρας, Αγορά 

Autogas με μία μακροχρόνια ευνοϊκή φορολογική πολιτική. Το Autogas 

αντιπροσωπεύει το 7% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων της χώρας.  

Πίνακας B12.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Λιθουανία 

Παρά την πτωτική τάση πώλησης καυσίμων, ο αριθμός αεριοκίνητων 

οχημάτων παραμένει σταθερός για πολλά χρόνια, φτάνοντας τις 100.000 

οχήματα το 2016. Παράλληλα, οι εισαγωγές ΟΕΜ αεριοκίνητων οχημάτων 

από την διπλανή Πολωνία ενισχύει και αυξάνει τον συνολικό αριθμό 

αεριοκίνητων οχημάτων. Σήμερα, στην Λιθουανία λειτουργούν 690 Σταθμοί 

Ανεφοδιασμού Autogas.  

12.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Λιθουανία. 

Η χρήση του Autogas ενισχύεται αποκλειστικά από μία δυνατή έκπτωση στον 

φόρο Καυσίμου. Ο ΕΦΚ για το Autogas 0,23λίτας/lt είναι μικρότερος από το 

1/5 του αντιστοίχου της βενζίνης και περίπου 1/3 του αντιστοίχου του diesel. 

Ο ΕΦΚ του Autogas παραμένει ίδιος από το 2011, ενώ ο αντίστοιχος του 

diesel έλαβε κάποιες μειώσεις το 2013. Σήμερα, η τιμή του Autogas είναι 

κατά 50% χαμηλότερη από της βενζίνης, ενώ κατά 40% χαμηλότερη από το 

diesel.  
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Πίνακας B12.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Λιθουανία 

 Litas US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  2.301 2.339 2.271 2.257 1.869 1.649 0.528 

Diesel  4.263 4.596 4.044 3.861 3.186 2.746 0.880 

Gasoline 4.196 4.517 4.391 4.201 3.647 3.314 1.062 

Total taxes               

Autogas 0.631 0.638 0.626 0.624 0.556 0.518 0.166 

Diesel  1.783 1.841 1.409 1.377 1.260 1.184 0.379 

Gasoline 1.932 1.988 1.966 1.933 1.837 1.779 0.570 

Excise taxes               

Autogas 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.232 0.074 

Diesel 1.043 1.043 0.707 0.707 0.707 0.707 0.226 

Gasoline 1.204 1.204 1.204 1.204 1.204 1.204 0.386 

Pre-tax prices               

Autogas 1.669 1.701 1.645 1.633 1.313 1.131 0.362 

Diesel 2.480 2.755 2.635 2.484 1.926 1.563 0.501 

Gasoline 2.264 2.529 2.425 2.268 1.810 1.535 0.492 

 

Η επιλογή ενός οχήματος Autogas συνεχίζει να είναι ανταγωνιστική όχι μόνο 

λόγω της χαμηλότερης τιμής σε σχέση με βενζίνη ή με diesel, αλλά και λόγω 

της χαμηλότερης τιμής ενός ΟΕΜ αεριοκίνητου οχήματος σε σχέση με την 

τιμή αγοράς ενός diesel οχήματος.  
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 13 Μεξικό 

13.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και οι υψηλές τιμές της βενζίνης και του diesel 

τόνωσαν την επιλογή Autogas στο Μεξικό τα τελευταία χρόνια. Ήδη η 

κυβέρνηση του Μεξικού προβλέπει την συνέχιση της ανάπτυξης της αγοράς 

να αγγίζει τα επίπεδα του 64% έως το 2029. Το Autogas σήμερα 

αντιπροσωπεύει το 2% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στη χώρα. 

Πίνακας B13.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Μεξικό 

Ο αριθμός των αεριοκίνητων οχημάτων στο Μεξικό ξεπερνάει τις 240.000, 

δηλαδή το 0,7% του συνολικού αριθμού οχημάτων της χώρας. Τα 

περισσότερα εξ αυτών των οχημάτων, είναι παλαιά βενζινοκίνητα οχήματα 

και φορτηγά, κυρίως στο βόρειο Μεξικό, όπου εδρεύουν και περισσότερα 

Πρατήρια Ανεφοδιασμού. Έως πρόσφατα δεν παρέχονταν ΟΕΜ αεριοκίνητα 

οχήματα στο Μεξικό, αλλά στις αρχές του 2017 επετεύχθη συμφωνία μεταξύ 

των Εισαγωγέων LPG, του Εμπορικού Επιμελητηρίου της χώρας και των 

Εισαγωγέων – Αντιπροσωπειών Αυτοκινήτου, να συνεχίζει η ισχύ της 

Εργοστασιακής Εγγύησης στα νέα οχήματα που μετατρέπονται σε Autogas. 

Υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον στους κρατικούς και δημόσιους στόλους 

οχημάτων για μετατροπή σε Autogas ή αντικατάσταση των παλαιών 

οχημάτων με καινούριων αεριοκίνητων. Μεγάλες Ιδιωτικές Εταιρίες με 

μεγάλους στόλους οχημάτων καθώς και Συνεταιρισμοί Ταξί, είναι σε 

επικοινωνία με το Κράτος για έναρξη προγραμμάτων επιδότησης για την 

αντικατάσταση μέρος του στόλου με αεριοκίνητα οχήματα, ως τρόπου 

βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.   

Λειτουργούν περίπου 2.150 Σταθμοί Ανεφοδιασμού, μεγάλος αριθμός 

αναλογικά με τον αριθμό οχημάτων, αλλά τονίζεται πως ο μεγαλύτερος 
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αριθμός πρατηρίων εδρεύει στη βόρεια χώρα. Σε μια προσπάθεια να 

λειτουργήσουν Πρατήρια Autogas σε κάθε σημείο της χώρας, το Υπουργείο 

Ενέργειας του Μεξικού επιδότησε την λειτουργία νέων Σταθμών 

Ανεφοδιασμού σε απομακρυσμένες περιοχές.  

13.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στο 
Μεξικό. 

Η κυβέρνηση του Μεξικού, προχώρησε το 2013 σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση 

στον Τομέα της Ενέργειας. Το μονοπώλιο της κρατικής εταιρίας Pemex 

έσπασε, και πολλές ιδιωτικές εταιρίες εισήχθην στο χώρο. Η Κυβέρνηση 

εξακολουθεί να ελέγχει τις τιμές των καυσίμων, καθορίζοντας τις τιμές 

Λιανικής αλλά και το προσδοκώμενο κέρδος πάνω στα καύσιμα. Οι έμποροι 

βεβαίως λαμβάνουν αντισταθμιστικά έκπτωση φόρου που καλύπτει αυτή την 

διαφορά.  

Το 2014, εισήχθη ένας ειδικός φόρος άνθρακα, που προκάλεσε αύξηση των 

τιμών όλων των καυσίμων. Στο Autogas αυτός ο επιπρόσθετος φόρος είναι 

μικρός, μόλις 6,60 σεντς/ lt, την ώρα που της βενζίνης είναι 10,38cents/lt και 

του diesel 12.59cents/lt 

Το 2016, η τιμή του Autogas για τον τελικό χρήστη ήταν 54% χαμηλότερη από 

την βενζίνη, ενώ 55% χαμηλότερη για το diesel.  

Πίνακας B13.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Μεξικό 

 Pesos US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  5.59 6.09 6.71 7.43 7.82 7.77 0.416 

Diesel  9.49 10.52 11.74 13.21 14.12 14.06 0.752 

Gasoline 10.30 10.89 12.00 13.37 14.10 14.35 0.768 

Total taxes               

Autogas 0.77 0.84 0.92 1.02 1.08 1.07 0.057 

Diesel  1.31 1.45 1.62 1.82 1.95 1.94 0.104 

Gasoline 1.42 1.50 1.66 1.84 1.94 1.98 0.106 

Excise taxes               

Autogas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

Diesel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

Gasoline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 

Pre-tax prices               

Autogas 4.82 5.25 5.78 6.41 6.74 6.70 0.358 

Diesel 8.18 9.07 10.12 11.39 12.17 12.12 0.648 

Gasoline 8.88 9.38 10.34 11.53 12.15 12.37 0.662 

 

Δεν υπάρχουν Επιδοτήσεις μετατροπής ενός συμβατικού οχήματος σε 

αεριοκίνητο ή της αγοράς ενός ΟΕΜ αεριοκίνητου οχήματος. Παρ’ αυτά, τα 

αεριοκίνητα οχήματα εξαιρούνται από τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας, ενώ σε 

ορισμένες περιοχές εξαιρούνται από τους περιορισμούς του δακτυλίου. Στην 
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πόλη του Μεξικού και τις γύρω περιοχές, μέσω του προγράμματος “Hoy No 

Circula” τα αυτοκίνητα μία ημέρα την εβδομάδα (αναλόγως την πινακίδα) 

απαγορεύονται να κυκλοφορούν. Από αυτή την απαγόρευση, εξαιρούνται τα 

αεριοκίνητα οχήματα.  
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 14 Ολλανδία 

14.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η χρήση του Autogas στην Ολλανδία έχει μια μακρά ιστορία. Η Ολλανδική 

Κυβέρνηση ενθάρρυνε την χρήση του LPG και του Autogas, για πολλά χρόνια, 

κυρίως λόγω του ότι η χώρα ,επειδή διέθετε μια βαριά βιομηχανία άντλησης, 

ήταν ένας εκ των κυριότερων παραγωγών και εξαγωγέας καυσίμων. Σήμερα, 

η Ολλανδία κυρίως εισάγει LPG οπότε η λογική για την ενθάρρυνση της 

Αεριοκίνησης βασίζεται κυρίως σε περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα τελευταία 

χρόνια η ολλαδνική κυβέρνηση στηρίζει τα εναλλακτικά καύσιμα, δίνοντας 

τα κυριότερα κίνητρα στην προώθηση του CNG (Φυσικού Αερίου Κίνησης) 

και εν μέρει στο LPG (Υγραεριοκίνηση).  

Πίνακας B14.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ολλανδία 

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 300.000 αεριοκίνητα αυτοκίνητα στην 

Ολλανδία. Το 2014, η αύξηση του ΕΦΚ στο Autogas, έδειχνε να μειώνει το 

ενδιαφέρον αλλά η οικολογική συνείδηση που έχει αποκτήσει ο μέσος 

πολίτης της Ολλανδίας, οδήγησαν σε μια σταθερή αύξηση αγοράς νέων ΟΕΜ 

αεριοκίνητων οχημάτων. Σε αυτό βεβαίως δεν βοηθάει το γεγονός πως στην 

Ολλανδία, ένα αεριοκίνητο όχημα είναι ακριβότερο από ένα βενζινοκίνητο ή 

ένα diesel. Μόνο δύο (2) Αντιπροσωπείες προσφέρουν αυτοκίνητα ΟΕΜ – η 

Dacia (με δύο μοντέλα) και η Opel (με τέσσερα μοντέλα). Σήμερα 

λειτουργούν περίπου 1.650 Σταθμοί Ανεφοδιασμού.  

Ο συνολικός αριθμός των αεριοκίνητων οχημάτων, καθώς και των 

υπόλοιπων εναλλακτικών καυσίμων (πχ ηλεκτροκίνηση) συνεχίζει να 

αυξάνεται.  
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14.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ολλανδία 

Η ολλανδική κυβέρνηση διατήρησε μια πολιτική ενθάρρυνσης της χρήσης 

του Autogas για πολλά χρόνια, μέσω πολιτικών φορολόγησης των καυσίμων 

και των οχημάτων. Ο ΕΦΚ του Autogas, αυξανόταν κάθε τόσο, αλλά πάντα 

διατηρούνται χαμηλότερος από τους αντίστοιχους της βενζίνης και του 

diesel. Το 2013 όμως, επήλθε μια μεγάλη αύξηση στο Autogas, όχι αναλογική 

με τις αντίστοιχες αυξήσεις των άλλων συμβατικών καυσίμων, με 

αποτέλεσμα να μειωθεί η διαφορά τιμής του Autogas με την βενζίνη και το 

diesel και να χαθεί το πλεονέκτημα της μεγάλης διαφοράς τιμής.  

Πίνακας B14.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ολλανδία 

 Euros US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  0.700 0.769 0.732 0.752 0.619 0.571 0.632 

Diesel  1.348 1.444 1.421 1.406 1.231 1.141 1.262 

Gasoline 1.640 1.759 1.736 1.705 1.558 1.477 1.633 

Total taxes               

Autogas 0.199 0.219 0.228 0.309 0.292 0.285 0.315 

Diesel  0.645 0.672 0.694 0.730 0.704 0.691 0.764 

Gasoline 0.986 1.023 1.055 1.063 1.044 1.034 1.144 

Excise taxes               

Autogas 0.087 0.094 0.101 0.178 0.185 0.186 0.206 

Diesel 0.430 0.437 0.448 0.486 0.490 0.493 0.545 

Gasoline 0.724 0.736 0.754 0.767 0.774 0.778 0.861 

Pre-tax prices               

Autogas 0.502 0.549 0.504 0.444 0.327 0.286 0.316 

Diesel 0.703 0.772 0.726 0.676 0.527 0.450 0.498 

Gasoline 0.654 0.735 0.681 0.641 0.513 0.442 0.489 

 

Δεν υπάρχουν προγράμματα επιδότησης για την μετατροπή σε Autogas ή για 

την αγορά ενός ΟΕΜ αεριοκίνητου οχήματος. Ωστόσο, ο Φόρος Πολυτελείας 

που είναι πολύ χαμηλότερος στα αεριοκίνητα οχήματα από τα αντίστοιχα 

πετρελαιοκίνητα & βενζινοκίνητα. 
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 15 Πολωνία 

15.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Πολωνία είναι πλέον η μεγαλύτερη αγορά Autogas στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και η τέταρτη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά την Κορέα, την Τουρκία και τη 

Ρωσία. Η αγορά αυξήθηκε ραγδαία στη δεκαετία του 1990 και στο πρώτο 

μισό της δεκαετίας του 2000, αλλά η ζήτηση μειώθηκε προσωρινά μεταξύ 

2006 και 2013 λόγω της αισθητής βελτίωσης των τιμών των καυσίμων, 

καθώς τα παλαιά αυτοκίνητα αντικαταστάθηκαν με μοντέλα αποδοτικότερα 

από πλευράς καυσίμων. Η ζήτηση έχει ανακάμψει από τότε, χάρη στη 

σταθερή διεύρυνση του φορολογικού πλεονεκτήματος του  Autogas, 

ιδιαίτερα στο diesel  και στην ελκυστική τιμή στην αντλία. Σήμερα το Autogas 

αντιπροσωπεύει περίπου το 11% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στην 

Πολωνία και περίπου το 75% της συνολικής κατανάλωσης LPG στη χώρα.  

Πίνακας B15.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Πολωνία 

Ο συνολικός αριθμός αεριοκίνητων οχημάτων στην Πολωνία ξεπερνάει τα 3 

εκατομ. αντιπροσωπεύοντας το 14% του συνολικού αριθμού οχημάτων της 

χώρας. Τα περισσότερα είναι Ι.Χ. ή Επαγγελματικά αλλά πλέον υπάρχουν και 

πολλά δημόσια αεριοκίνητα λεωφορεία. Το 2015 οι αγορές νέων οχημάτων 

ΟΕΜ, ξεπέρασαν τις 10.000, αντιπροσωπεύοντας ένα 2,5% των αυτοκινήτων 

που πουλήθηκαν εκείνο το έτος. Το 2016, το σύνολο των σταθμών 

ανεφοδιασμού ξεπέρασε τις 5.400. 

15.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Πολωνία 

Η επιτυχία της αγοράς Autogas στην Πολωνία είναι ένα αποτέλεσμα της 

μεγάλης διαφοράς στο ΕΦΚ μεταξύ του Autogas και των συμβατικών 

καυσίμων, βενζίνης και diesel, που καθιστούν το Autogas πολύ 

ανταγωνιστικό στον τελικό χρήστη. Αυτή η διαφορά ενισχύθηκε το 2015, με 
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την κατάργηση ενός μικρού δασμού που υπήρχε στην Εισαγωγή LPH στην 

Πολωνία.  

Πίνακας  B15.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Πολωνία 

 Zlotys US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  2.600 2.772 2.491 2.562 1.963 1.807 0.458 

Diesel  5.037 5.664 5.474 5.206 4.477 4.133 1.047 

Gasoline 5.122 5.696 5.477 5.273 4.629 4.358 1.104 

Total taxes               

Autogas 0.945 0.981 0.931 0.945 0.833 0.804 0.204 

Diesel  2.230 2.505 2.479 2.432 2.296 2.232 0.566 

Gasoline 2.617 2.729 2.692 2.655 2.535 2.484 0.630 

Excise taxes               

Autogas 0.459 0.462 0.465 0.466 0.466 0.466 0.118 

Diesel 1.288 1.446 1.456 1.459 1.459 1.459 0.370 

Gasoline 1.660 1.664 1.668 1.669 1.669 1.669 0.423 

Pre-tax prices               

Autogas 1.655 1.791 1.560 1.617 1.130 1.003 0.254 

Diesel 2.807 3.159 2.994 2.774 2.181 1.901 0.482 

Gasoline 2.504 2.967 2.785 2.618 2.094 1.874 0.475 

 

Δεν υπάρχουν επιπρόσθετες επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις για την μετατροπή 

ή την αγορά αεριοκίνητου οχήματος, αν και έχει ανακοινωθεί πως 

μελλοντικές νομοθεσίες και μεταρρυθμίσεις για καθαρότερες οδικές 

μεταφορές, θα ενισχύουν την αγορά, κυρίως επειδή θα περιλαμβάνουν 

αυστηρότερους ελέγχους στις εκπομπές ρύπων για τους diesel κινητήρες.   
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 16 Ρωσία 

16.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Ρωσία έχει την τρίτη μεγαλύτερη αγορά του Autogas στον κόσμο μετά την 

Κορέα και την Τουρκία. Η αγορά απογειώθηκε στη δεκαετία του 2000 όταν 

άλλαξε η προηγούμενη πολιτική περιορισμού του LPG στο εγχώριο τομέα για 

κοινωνικούς λόγους, οι οποίοι είχαν στερήσει και το Autogas από τον τομέα 

καυσίμων. Η ζήτηση έχει αυξηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, καθώς 

το Autogas έχει γίνει πολύ φθηνότερο από τα ανταγωνιστικά καύσιμα. 

Ανήλθε σε 3,05 εκατομμύρια τόνους το 2016 - τρεις φορές τα επίπεδα του 

2009 και σχεδόν έξι φορές σε σχέση με το 2000 . Το Autogas αντιπροσωπεύει 

πλέον περίπου το 6% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων (ήταν λίγο 

περισσότερο από 2% το 2009) και το 30% της συνολικής χρήσης του LPG  

Πίνακας B16.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ρωσία 

Στο τέλος του 2016, υπολογίστηκε πως το σύνολο των αεριοκίνητων 

οχημάτων ξεπερνούν τα 3 εκατομ. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι  εκ 

μετατροπής ενώ πολύ λιγότερα είναι τα ΟΕΜ αεριοκίνητα οχήματα. 

Υπάρχουν πάνω από 4.900 Σταθμοί Ανεφοδιασμού στην Ρωσία 

Η Ρωσία είναι μια εκ των μοναδικών χωρών που υπάρχει ανταγωνισμός 

μεταξύ των εναλλακτικών καυσίμων και όχι σε σχέση με το diesel ή την 

βενζίνη. Ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται μεταξύ του LPG (Υγραεριοκίνηση) 

και του CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης), με τις κυβερνητικές πολιτικές να 

ενισχύουν παράλληλα και τις δύο αγορές.  

16.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ρωσία 

Η έγκριση ενός νόμου το 2012 έθεσε ως στόχο την αύξηση της χρήσης των 

Ε.Κ. LPG & CNG καθώς και την Ηλεκτροκίνηση. Η πιο αποτελεσματική 
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πολιτική κινήτρων είναι η εξ’ ολοκλήρου εξάλειψη του ΕΦΚ στα Ε.Κ., την ώρα 

που και η βενζίνη και το diesel έχουν υψηλούς ΕΦΚ. Δεδομένου του ότι η 

Ρωσία εξάγει και CNG και LPG, οι τιμές χονδρικής στην εγχώρια αγορά είναι 

πολύ χαμηλές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια μεγάλη διαφορά τιμών 

στις Λιανικές Τιμές, οι οποίες σημειώνεται είναι απελευθερωμένες από κάθε 

κρατικό έλεγχο.  

Πίνακας B16.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ρωσία 

 Rubles US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  0.00 n.a. 15.00 n.a. n.a. 16.08 0.24 

Diesel  0.00 39.90 n.a. 37.74 34.62 35.20 0.53 

Gasoline 0.00 39.50 n.a. 40.75 35.51 36.48 0.54 

Total taxes               

Autogas 0.00 n.a. 2.29 n.a. n.a. 2.45 0.04 

Diesel  0.00 9.84 n.a. 10.21 9.78 9.87 0.15 

Gasoline 0.00 10.38 n.a. 12.24 13.00 13.15 0.20 

Excise taxes               

Autogas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diesel 0.00 3.75 4.05 4.46 4.50 4.50 0.07 

Gasoline 0.00 4.36 4.60 6.02 7.58 7.58 0.11 

Pre-tax prices               

Autogas 0.00 n.a. 12.71 n.a. n.a. 13.63 0.20 

Diesel 0.00 30.06 n.a. 27.52 24.84 25.33 0.38 

Gasoline 0.00 29.12 n.a. 28.51 22.51 23.33 0.35 

 

Η σταθερότητα της χαμηλής τιμής των Ε.Κ., που βασίζονται στις κυβερνητικές 

πολιτικές μη φορολόγησής των, καθιστούν δεδομένη την συνεχιζόμενη 

αυξητική τάση των καταναλωτών προς την Αεριοκίνηση. 
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 17 Σερβία 

17.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Σερβία έχει μια σωστά ανεπτυγμένη αγορά Αεριοκίνησης. Η Αεριοκίνηση 

ξεκίνησε το 2000, όταν επιβλήθηκαν υψηλές φορολογίες στα καύσιμα και 

σήμερα, το Autogas αντιπροσωπεύει το 12% της συνολικής κατανάλωσης 

καυσίμων στην χώρα. Τονίζεται πως το Autogas είναι το μοναδικό 

Εναλλακτικό Καύσιμο που αναπτύσσεται στην Σερβία.  

Πίνακας B17.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Σερβία 

 

Σήμερα το σύνολο των αεριοκίνητων οχημάτων ανέρχεται σε 525.000, πολλά 

εκ των οποίων είναι παλαιά αυτοκίνητα δεκαετιών 1980-1990, των οποίων οι 

κάτοχοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν καθημερινά. Παρ’ αυτά, η ανάπτυξη 

περιορίζεται λόγω της ύπαρξης μικρού Δικτύου Ανεφοδιασμού – μόλις 700 

Σταθμοί Ανεφοδιασμού λειτουργούν στην Σερβία.  

17.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Σερβία 

Το κυριότερο μέτρο ενίσχυσης της αγοράς Autogas, είναι ο χαμηλός ΕΦΚ του 

Autogas, σε σχέση με τη βενζίνη και το diesel. Η διαφορά αγγίζει το 51% σε 

σχέση με τη βενζίνη και 50% σε σχέση με το diesel.  

Η νέα Νομοθεσία που θέσπισε νέο τρόπο καθορισμού και υπολογισμού των 

ετησίων Τελών Κυκλοφορίας, που πλέον σχετίζονται με τις εκπομπές ρύπων 

συμπεριλαμβάνει και τα Ε.Κ., δίνοντας ένα ισχυρό κίνητρο τόσο για την 

μετατροπή του παλαιού οχήματος σε Αεριοκίνηση όσο και την προτίμηση 

αγοράς ενός ΟΕΜ αεριοκίνητου οχήματος έναντι ενός νέου diesel ή βενζίνης. 
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Πίνακας B17.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Σερβία 

 Dinars US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  n.a. n.a. 59.03 63.21 64.20 60.23 0.540 

Diesel  n.a. n.a. 114.30 115.08 125.22 126.03 1.130 

Gasoline n.a. n.a. 114.30 109.85 120.98 121.57 1.090 

Total taxes               

Autogas n.a. n.a. 25.30 28.58 31.32 31.17 0.279 

Diesel  n.a. n.a. 61.05 65.18 70.87 75.01 0.672 

Gasoline n.a. n.a. 68.65 68.31 70.16 72.76 0.652 

Excise taxes               

Autogas* 15.46 15.46 15.46 18.04 20.62 21.13 0.189 

Diesel n.a. 42.00 42.00 46.00 50.00 54.00 0.484 

Gasoline n.a. 49.60 49.60 50.00 50.00 52.50 0.471 

Pre-tax prices               

Autogas n.a. n.a. 33.73 34.63 32.88 29.06 0.261 

Diesel n.a. n.a. 53.25 49.90 54.35 51.03 0.458 

Gasoline n.a. n.a. 45.65 41.54 50.81 48.81 0.438 

 

Ο χαμηλός ΕΦΚ του Autogas, σε σχέση με την χαμηλότερη τιμή, και βεβαίως 

με το μειωμένο ετήσιο φόρο οχήματος (Τέλη Κυκλοφορίας) καθιστούν το 

Autogas το πιο οικονομικό καύσιμο και δεν τίθεται σύγκριση με τα 

συμβατικά καύσιμα, βενζίνης ή diesel.  

:
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 18 Ισπανία 

18.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Ισπανία είναι μια μικρή (μια εκ των νεότερων) αγορά Αεριοκίνησης, αλλά 

εξελίσσεται ταχέως λόγω των Οικονομικών Κινήτρων αλλά και διάφορων 

άλλων Κρατικών και Δημοτικών Πρωτοβουλιών που στοχεύουν σε 

περιβαλλοντικά οφέλη.  

 Πίνακας B18.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ισπανία 

Η ανάπτυξη της Αγοράς Αεριοκίνησης οφείλεται σε ένα άλμα που συνέβη 

στον αριθμό μετατροπών αλλά και αγοράς νέων ΟΕΜ αεριοκίνητων 

οχημάτων το 2016. Μέσα στο έτος 2016, πάνω από 62.000 οχήματα 

ταξινομήθηκαν ως ‘’αεριοκίνητα’’ είτε εκ μετατροπής είτε εκ εργοστασία, 

όταν το προηγούμενο έτος τα αεριοκίνητα οχήματα δεν ξεπερνούσαν τις 

3.000. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η απόφαση των κορυφαίων 

αυτοκινητοβιομηχανιών της χώρας, να προτείνει απευθείας στους πελάτες 

αγοράς αυτοκινήτου την εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων (αλλά πάντα 

προ της τελικής ταξινόμησης) μετατροπής του αυτοκινήτου – την 

επονομαζόμενη ‘’φάση 2’’ ή ‘’καθυστερημένης ΟΕΜ’’ μετατροπή. Σήμερα 14 

αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων  Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Ford, 

Opel, Piaggio, Renault, Ssangyong, Subaru, Citroën, Peugeot, Suzuki, 

Mercedes κ.α. προωθούν την Αεριοκίνηση σε κάθε νέο ενδιαφερόμενο. Ο 

αριθμός των Σταθμών Ανεφοδιασμού αυξάνεται φτάνοντας τα 1.000 

Πρατήρια Autogas το 2016. 

18.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ισπανία 

Η κύρια μορφή κυβερνητικής πολιτικής στήριξης και ενθάρρυνσης του 

Autogas, όπως και στις περισσότερες χώρες, έτσι και στην Ισπανία βασίζεται 

στην μικρότερη φορολογία του καυσίμου. Ο ΕΦΚ ήταν μηδενικός έως το 
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2011, ενώ από το 2012 επιβαρύνεται με έναν πολύ μικρό, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα φόρο.  

Πίνακας Table B18.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ισπανία 

 Euros US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  0.696 0.747 0.765 0.744 0.626 0.595 0.658 

Diesel  1.270 1.365 1.359 1.306 1.115 1.014 1.121 

Gasoline 1.319 1.424 1.431 1.387 1.228 1.151 1.273 

Total taxes               

Autogas 0.138 0.151 0.165 0.161 0.141 0.135 0.150 

Diesel  0.540 0.579 0.606 0.598 0.562 0.544 0.601 

Gasoline 0.644 0.684 0.713 0.706 0.675 0.662 0.732 

Excise taxes               

Autogas 0.000 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.036 

Diesel 0.346 0.361 0.370 0.371 0.368 0.368 0.407 

Gasoline 0.443 0.457 0.465 0.465 0.462 0.462 0.511 

Pre-tax prices               

Autogas 0.558 0.596 0.601 0.583 0.486 0.460 0.509 

Diesel 0.730 0.786 0.753 0.709 0.554 0.470 0.520 

Gasoline 0.675 0.740 0.718 0.681 0.553 0.489 0.541 

 

Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε και πολλά επιπρόσθετα 

μέτρα ενθάρρυνσης της επιλογής Αεριοκίνησης με σημαντικότερο την 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας 

να εγκρίνει ενός προγράμματος επιδότησης με προϋπολογισμό 1,7 εκατομ. 

Ευρώ για μετατροπές των βενζινοκίνητων οχημάτων σε Autogas. Βάση 

προγράμματος, το ποσό επιδότησης θα ανέρχεται σε 400,00€+ΦΠΑ και θα 

μοιράζεται εξίσου στον ιδιοκτήτη του οχήματος και στο Εξουσιοδοτημένο 

από το Υπουργείο Συνεργείο Μετατροπής. Συγχρόνως, οι μεγάλες πόλεις 

(Μαδρίτη, Βαρκελώνη, κτλ) αποφάσισαν την σταδιακή αντικατάσταση των 

δημοσίων και δημοτικών οχημάτων με αεριοκίνητα.  

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο που ευνοεί ολοένα και περισσότερο το Autogas 

αφορά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας. Στις αρχές του 2017, η Γενική 

Αρχή Διαμετακόμισης (DGT) άρχισε να εφαρμόζει ένα σύστημα σήμανσης 

οχημάτων με βάση τις εκπομπές, το οποίο (όπως συμβαίνει σε ορισμένες 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες) παρέχει νομική βάση για τους τοπικούς 

κανονισμούς κυκλοφορίας που σχετίζονται με την ποιότητα της 

ατμόσφαιρας. Στο πλαίσιο του συστήματος, τα αεριοκίνητα οχήματα 

ταξινομούνται στην κατηγορία ‘’ECO’’. Οι Δημοτικές Αρχές μπορούν να 

περιορίζουν ή και να απαγορεύουν την είσοδο ορισμένων οχημάτων σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την κατηγορία ταξινόμησης των 

εκπομπών ρύπων τους. Για παράδειγμα, στην Μαδρίτη, σε περίπτωση 

αύξηση της ρύπνασης, οι δημοτικές αρχές απαγορεύουν την είσοδο όλων 

των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, εκτός όσων φέρουν την ταξινόμηση 

‘’ECO’’. Η Βαρκελώνη σχεδιάζει να κάνει το ίδιο και από το 2020, 
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προσφέροντας επίσης έκπτωση στα οχήματα Autogas που σταθμεύουν στην 

κεντρική μπλε ζώνη της πόλης.  
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 19 Ταϊλάνδη 

19.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Αγορά Autogas της Ταϊλάνδης παρουσιάζει τεράστιες αυξομειώσεις που 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αστάθεια της πολιτικής των κυβερνήσεων 

και στην ανασφάλεια που νιώθει ο κάτοχος ενός οχήματος για την επιλογή 

της Αεριοκίνησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το 2000 ταξινομήθηκαν 

200.000 αεριοκίνητα οχήματα (εκ μετατροπής), ενώ το 2005 μόλις 5.000. Στο 

τέλος του 2010, παρατηρήθηκε μια νέα αύξηση στις ταξινομήσεις 

αεριοκίνητων οχημάτων, που οφείλεται στην αλλαγή της κυβερνητικής 

στρατηγικής για μείωση της ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα.  

Πίνακας B19.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ταϊλάνδη 

Ο αριθμός των αεριοκίνητων οχημάτων που κινούνται στην Ταϊλάνδη είναι 

περίπου 1,2 εκατομ. , ίσο με το 6% του συνολικού αριθμού οχημάτων. 

Αρχικώς ο στόλος αποτελούνταν μόνο από ταξί και ημιφορτηγά αλλά τα 

τελευταία χρόνια ο συνολικός αριθμός συμπεριλαμβάνει και πολλά Ι.Χ. 

επιβατικά. Τονίζεται πως όλα τα οχήματα είναι εκ μετατροπής – δεν 

πωλούνται ΟΕΜ αεριοκίνητα οχήματα στην Ταϊλάνδη. Μεγάλο αντικίνητρο 

για την ευρύτερη ανάπτυξη της Αγοράς Autogas είναι ο περιορισμένος 

αριθμός Πρατήριων Ανεφοδιασμού, με μόλις 1.000 Πρατήρια κυρίως μέσα 

και γύρω από την Μπανγκόγκ.   

19.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ταϊλάνδη 

Η αγορά των καυσίμων στην Ταϊλάνδη ήταν απελευθερωμένη ήδη από το 

1991, αλλά οι κυβερνήσεις εξακολουθούσαν να  επεμβαίνουν στις τιμές του 

Autogas, καθορίζοντας τόσο τις τιμές Χονδρικής όσο και τις τιμές Λιανικής, 

κυρίως ως στήριξη στις εγχώριες βιομηχανίες παραγωγής πετρελαίου. Από το 
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2014, με το νέο καθεστώς η αγορά Autogas ενισχύθηκε με επιδοτήσεις του 

LPG προς ευρύτερη χρήση τόσο στην οικιακή του μορφή (υγραέριο 

θέρμανσης) όσο και στις οδικές μεταφορές (Autogas). Οι επιδοτήσεις αυτές 

μειώθηκαν τα επόμενα χρόνια, αλλά ακόμη και σήμερα, υπάρχει μια μικρή 

επιδότηση για το LPG, είτε για οικιακή χρήση είτε για την μετατροπή ενός 

συμβατικού καυσίμου οχήματος σε κίνηση με Autogas. 

Πίνακας  B19.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ταϊλάνδη 

 Baht US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  9.79 11.21 11.55 11.77 12.63 11.06 0.313 

Diesel  29.45 30.42 29.97 29.69 24.54 23.26 0.659 

Gasoline 44.64 46.42 46.66 46.73 34.34 31.80 0.901 

Total taxes               

Autogas 1.14 7.10 7.20 6.34 6.19 7.21 0.204 

Diesel  3.13 2.49 3.23 0.21 6.48 7.91 0.224 

Gasoline 16.02 16.35 20.74 11.24 15.66 15.40 0.436 

Excise taxes**               

Autogas 0.50 6.37 6.45 5.57 5.37 6.49 0.184 

Diesel 1.21 0.50 1.27 -1.73 4.88 6.39 0.181 

Gasoline 13.10 13.32 17.69 8.19 13.41 13.32 0.377 

Pre-tax prices               

Autogas 8.65 4.10 4.34 5.43 6.44 3.84 0.109 

Diesel 26.32 27.93 26.74 29.48 18.06 15.34 0.435 

Gasoline 28.62 30.06 25.92 35.49 18.68 16.40 0.465 

Ο μέσος όρος της τιμής του Autogas το 2016 ήταν μόνο 35% χαμηλότερος 

από την βενζίνη και μόλις 47% από το diesel, η χαμηλότερη διαφορά μεταξύ 

των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη. Όλατ τα 

καύσιμα στην Ταϊλάνδη, επιδέχονται την ίδια φορολογία, τους ίδιους ΕΦΚ 

και βεβαίως η διαφορά που απομένει είναι η καθαρή διαφορά της 

φθηνότερης νέτης τιμής του καυσίμου.  

Η προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε να ενθαρρύνει την επιλογή Ε.Κ. 

δηλαδή του Autogas και του CNG, και μάλιστα με διάφορες μορφές 

επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών κατάφερε μια μικρή αύξηση των 

οχημάτων που κινούνται με CNG στη χώρα. Η νέα κυβέρνηση προσπαθεί να 

ενισχύσει την μετάβαση σε μείγματα αιθανόλης, για να ενισχύσει τον τομέα 

παραγωγής ζαχαροκάλαμου της χώρας. Αν και το Autogas παραμένει 

ανταγωνιστικό καύσιμο στο θέμα της τιμής, με την Αιθανόλη, τα τελευταία 

χρόνια υπάρχει μια πτώση της ζήτησης που οφείλεται κυρίως στο μικρότερο 

κόστος μετατροπής ενός κινητήρα σε Αιθανόλη – δεν απαιτείται ξεχωριστή 

Δεξαμενή.  
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 20 Τουρκία 

20.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η Τουρκία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά Autogas παγκοσμίως μετά την 

Κορέα, αποτέλεσμα της τεράστιας αύξησης ζήτησης που σημειώθηκε αρχές 

του 2000, όταν και επιτράπηκε η χρήση Autogas σε Ι.Χ. οχήματα. Το 2009 η 

κατανάλωση του Autogas ξεπέρασε αυτή της βενζίνης, καθιστώντας την 

Τουρκία την πρώτη (και μοναδική) χώρα που η κατανάλωση του Autogas 

είναι μεγαλύτερη της βενζίνης.  

Πίνακας B20.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Τουρκία 

Η έκρηξη της αγοράς Αεριοκίνησης στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της 

αύξησης του αριθμού των οχημάτων στην χώρα. Έως το 2016, τα αεριοκίνητα 

οχήματα ξεπερνούσαν τα 4,4 εκατομ. οχήματα, καθιστώντας την Τουρκία την 

χώρα με τα περισσότερα αεριοκίνητα οχήματα στον κόσμο – σχεδόν το 40% 

του συνόλου των οχημάτων της χώρας. Σχεδόν το σύνολο προέρχονται από 

μετατροπές. Μόνο το 2016, ταξινομήθηκαν 160.000 οχήματα εκ μετατροπής.  

Υπάρχουν ελάχιστες επιλογές ΟΕΜ αεριοκίνητων οχημάτων στην Τουρκία, αν 

και αυτοκινητοβιομηχανίες όπως  η Honda, η Fiat και η Hyundai 

ανακοίνωσαν πως θα διαθέσουν περισσότερες επιλογές στους 

ενδιαφερόμενους. Το Δίκτυο Πρατηρίων ανεφοδιασμού αποτελείται από 

10.500 σταθμούς, σχεδόν τα 2/3 του συνολικού αριθμού Πρατηρίων 

Καυσίμων.  

20.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Τουρκία 

Η απογείωση του Autogas προήλθε κυρίως από μια κοινωνική πολιτική 

μείωσης φορολογίας του LPG ως καυσίμου οικιακής χρήσης, παρά ως μια 

πολιτική ενίσχυσης της αγοράς Autogas. Προσπάθειες των Σωματείων 

Μετατροπών Αεριοκίνησης της Τουρκίας, για την εκμετάλλευση της χαμηλής 
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τιμής του Υγραερίου Θέρμανσης και για τους χρήστες του Autogas, 

καρποφόρησαν και η ζήτηση αυξήθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς.  

Πίνακας  B20.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Τουρκία 

 Liras US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  2.320 2.510 2.700 2.760 2.410 2.550 0.843 

Diesel  3.679 4.018 4.350 4.369 3.880 3.867 1.278 

Gasoline 4.196 4.502 4.786 4.828 4.510 4.563 1.508 

Total taxes               

Autogas 1.070 1.270 1.300 1.300 1.250 1.380 0.456 

Diesel  1.866 1.987 2.258 2.269 2.186 2.234 0.739 

Gasoline 2.532 2.642 2.906 2.853 2.864 2.923 0.966 

Excise taxes               

Autogas 0.720 0.880 0.880 0.880 0.880 0.990 0.327 

Diesel 1.305 1.375 1.595 1.595 1.595 1.645 0.544 

Gasoline 1.892 1.955 2.177 2.177 2.177 2.227 0.736 

Pre-tax prices               

Autogas 1.250 1.250 1.410 1.450 1.160 1.170 0.387 

Diesel 1.813 2.031 2.092 2.100 1.694 1.633 0.540 

Gasoline 1.664 1.860 1.879 1.975 1.645 1.641 0.542 

 

Η φορολογική πολιτική του Autogas άλλαξε πολλές φορές έως το 2005 

κυρίως λόγω των προσπαθειών της κυβέρνησης να αποτρέψει παράνομη 

χρήση του υγραερίου θέρμανσης για την κίνηση οχημάτων. Από το 2005 η 

φορολογική πολιτική έγινε πιο σταθερή, και οι ΕΦΚ που ισχύουν στο 

Autogas, στην βενζίνη και στο diesel αυξομειώνονται αναλογικά. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της σταθερότητας, η τιμή του Autogas παραμένει 

σταθερά κατά 56% χαμηλότερη από της βενζίνης, και 66% χαμηλότερη από 

το diesel.  
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 21 Ουκρανία 

21.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η αγορά Αεριοκίνησης στην Ουκρανία αυξήθηκε θεαματικά τα τελευταία 

χρόνια, κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής του Καυσίμου, που προκύπτει από 

ευνοϊκή φορολόγηση όσο και λόγω του χαμηλού κόστους μετατροπής που 

καθιερώθηκε στη χώρα.  

Πίνακας B21.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ουκρανία 

Ο συνολικός αριθμός των αεριοκίνητων οχημάτων αυξάνεται ραγδαία. Στο 

τέλος του 2016, ο συνολικός αριθμός ξεπερνούσε τα 2,25 εκατομ. οχήματα, 

δηλαδή σχεδόν το 25% του συνολικού αριθμού οχημάτων της χώρας. Τα 

περισσότερα είναι εκ μετατροπής, αρκετά από τα οποία είναι πολύ παλαιάς 

τεχνολογίας (’80-’90) ενώ κυκλοφορεί και ένας μικρός αριθμός ΟΕΜ 

οχημάτων. Οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού είναι 3.500. 

21.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στην 
Ουκρανία 

Το μοναδικό κυβερνητικό μέτρο για την ενίσχυση της Αεριοκίνησης είναι 

μέσω της φορολογίας. Ο πολύ χαμηλός ΕΦΚ του Autogas, σε σχέση με την 

βενζίνη και το diesel, δίνουν ισχυρό προβάδισμα στο Autogas.  

Αν και το 2017 υπήρξε μια αύξηση του ΕΦΚ κατά 68% ενώ της βενζίνης μόνο 

24% και του diesel 47%, η διαφορά τιμής παραμένει σε υψηλά επίπεδα λόγω 

του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει στο Autogas στην τιμή Λιανικής, έναντι των 

συμβατικών καυσίμων.  
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Πίνακας B21.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ουκρανία 

 Hryvnia US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  n.a. n.a. n.a. 6.997 9.350 8.808 0.348 

Diesel  n.a. n.a. n.a. 12.686 18.434 18.774 0.741 

Gasoline n.a. n.a. n.a. 13.298 19.852 20.390 0.805 

Total taxes           

Autogas n.a. n.a. n.a. 1.419 2.093 2.205 0.087 

Diesel  n.a. n.a. n.a. 3.039 4.829 5.549 0.219 

Gasoline n.a. n.a. n.a. 3.840 6.392 7.643 0.302 

Excise taxes           

Autogas n.a. n.a. 0.184 0.253 0.535 0.737 0.029 

Diesel n.a. n.a. 0.674 0.924 1.756 2.420 0.096 

Gasoline n.a. n.a. 1.184 1.623 3.083 4.245 0.168 

Pre-tax prices n.a. n.a. n.a.         

Autogas n.a. n.a. n.a. 5.578 7.256 6.602 0.261 

Diesel n.a. n.a. n.a. 9.647 13.605 13.224 0.522 

Gasoline n.a. n.a. n.a. 9.458 13.460 12.747 0.503 
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 22 Ηνωμένο Βασίλειο 

22.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Η αγορά Αεριοκίνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε το 1990 και 

αναπτύχθηκε ταχέως τα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας κυρίως λόγω 

μιας συντονισμένης πολιτικής ώθησης της κυβέρνησης. Υπήρξαν 

προγράμματα Επιδότησης μετατροπής συμβατικών οχημάτων σε 

αεριοκίνητα και επιδοτήσεις αγοράς νέων ΟΕΜ αεριοκίνητων οχημάτων. 

Συγχρόνως δόθηκαν και πολλά φορολογικά κίνητρα που σχετίζονται με 

έμμεσους φόρους ενός οχήματος.  

Πίνακας Figure B22.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Ηνωμένο Βασίλειο 

Σήμερα τα αεριοκίνητα οχήματα υπολογίζονται σε 220.000 από 170.000 που 

ήταν το 2011. Οι πωλήσεις ΟΕΜ αεριοκίνητων οχημάτων έχει πέσει στο 

μηδέν, καθώς καμία αυτοκινητοβιομηχανία δεν προσφέρει πλέον 

αεριοκίνητα ΟΕΜ οχήματα. Παρ’ αυτά, συνεχίζονται και γίνονται μετατροπές 

βενζινοκίνητων οχημάτων σε Autogas. Υπάρχουν 1.200 Σταθμοί 

Ανεφοδιασμού σε όλη τη χώρα. 

22.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Λόγω των αυξημένων ανησυχιών για τις εκπομπές ρύπων των diesel 

κινητήρων, έχει εισαχθεί ένα νέο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης 

οχημάτων που ενισχύει την χρήση Ε.Κ.  

Η κυριότερη μορφή στήριξης της Αεριοκίνησης παραμένει η χαμηλότερη 

φορολόγησή του. Το 2013, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως για την 

επόμενη δεκαετία ο ΕΦΚ του Autogas θα παραμείνει αρκετά χαμηλότερος 

από τους αντίστοιχους βενζίνης ή diesel, διασφαλίζοντας την επένδυση των 

ενδιαφερομένων.  
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Πίνακας B22.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Ηνωμένο Βασίλειο 

 Pounds US dollars 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas  0.756 0.754 0.874 0.861 0.822 0.670 0.904 

Diesel  1.387 1.418 1.404 1.335 1.149 1.101 1.487 

Gasoline 1.333 1.354 1.341 1.275 1.111 1.088 1.469 

Total taxes               

Autogas 0.289 0.287 0.307 0.305 0.298 0.273 0.368 

Diesel  0.813 0.816 0.814 0.802 0.771 0.763 1.030 

Gasoline 0.804 0.805 0.803 0.792 0.765 0.761 1.027 

Excise taxes               

Autogas 0.163 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.218 

Diesel 0.582 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.782 

Gasoline 0.582 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.782 

Pre-tax prices               

Autogas 0.467 0.467 0.567 0.556 0.524 0.397 0.536 

Diesel 0.574 0.602 0.591 0.533 0.378 0.338 0.457 

Gasoline 0.529 0.549 0.538 0.483 0.347 0.328 0.442 

Ένα επίσης σημαντικό κίνητρο, είναι η έκπτωση που λαμβάνουν τα εκ 

μετατροπής Αεριοκίνητα οχήματα στα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας, εφόσον η 

μετατροπή γίνει σε εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο συνεργείο. Η 

έκπτωση στα Τέλη Κυκλοφορίας ποικίλει αναλόγως τον κυβισμό του 

οχήματος.  

Και σε τοπικό όμως επίπεδο υπήρξαν πολλές πολιτικές κινήτρων για την 

ενθάρρυνση της Αεριοκίνησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Birmingham City 

πρόσφατα επιδότηση την μετατροπή 63 ταξί σε Autogas. Με την λήξη του 

Project, ο Δήμος ξεκίνησε να επαναπρογραμματίζει το Project για 

μεγαλύτερα κεφάλαια. Στο Λονδίνο, ο αρμόδιο φορέας για τις Άδειες των 

Ταξί, ανακοίνωσε πως τα αεριοκίνητα ταξί, θα μπορούν να επεκτείνουν την 

χρήση τους για επιπλέον πέντε (5) χρόνια. Ο ίδιος φορέας, έχει εφαρμόσει 

μια extra φορολόγηση με μορφή extra χρέωσης σε όσα αυτοκίνητα 

επιθυμούν να κινούνται εντός των ζωνών εξαιρετικών χαμηλών εκπομπών 

ρύπων, από την οποία απαλλάσσονται πλήρως τα αεριοκίνητα οχήματα. 

Council recently offered grants for converting a maximum of 63 taxis. Αυτές 

οι ζώνες ‘’καθαρού αέρα’’ θα ενταχθούν και σε άλλες πόλεις έως το 2019, και 

η απαλλαγή έχει ήδη αποφασισθεί να ισχύει και σε αυτές.  

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2017 ένα 

Σχέδιο για την βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα, το οποίο έχει ως κύριο 

στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων (NOx) στις αστικές περιοχές. Το 

σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένων της ανακατασκευής λεωφορείων με  Autogas. Τα 

φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων 

και για την αποθάρρυνση της χρήσης των πετρελαιοκίνητων οχημάτων 

αναμένεται να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του φθινοπώρου το 

Νοέμβριο του 2017. 
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 23 Η.Π.Α. 

23.1 Τάσεις αγοράς Autogas 

Παρά τις κρατικές και ομοσπονδιακές προσπάθειες για την ενθάρρυνση των 

μετατροπών σε Αεριοκίνηση, οι πωλήσεις του Autogas στις Η.Π.Α. 

παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Σημαντικό ρόλο παίζει η τιμή του 

καυσίμου, που δεν είναι τόσο ανταγωνιστική σε σχέση με τα συμβατικά 

καύσιμα.  

 Figure B23.1: Κατανάλωση Autogas και στόλος οχημάτων – Η.Π.Α. 

Υπολογίζονται περίπου 155.000 οχήματα με Autogas στις Η.Π.Α., περίπου το 

0,01% του συνολικού αριθμού οχημάτων. Τα περισσότερα αυτά αφορούν 

Σχολικά Λεωφορεία, και μόνο ένας μικρός αριθμός αφορά Επιβατικά ή 

Επαγγελματικά Οχήματα. Η μικρή αγορά οφείλεται κυρίως στην μειωμένη 

οικολογική συνείδηση που διέπει τον μέσο πολίτη της χώρας ενώ συγχρόνως 

η κυβέρνηση δεν ενισχύει όσο πρέπει αυτή την ευαισθητοποίηση.  

Η μικρή διαφορά τιμής σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, καθώς 

και το μεγάλο κόστος μιας μετατροπής παίζουν καθοριστικό ρόλο για το 

μικρό μερίδιο αγοράς της Αεριοκίνησης στις Η.Π.Α. Μια αυστηρή 

μεταρρύθμιση του Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος είχε ως 

αποτέλεσμα να περιοριστεί ο αριθμός συστημάτων μετατροπής που 

διατίθενται στη χώρα, ενώ τα συστήματα που μπόρεσαν να παραμείνουν 

αύξησαν αναγκαστικά το κόστος τους. Παράλληλα, αυξήθηκε και το κόστος 

των ΟΕΜ αεριοκίνητων οχημάτων.  

23.2 Κυβερνητικές πολιτικές κινήτρων για το Autogas στις 
Η.Π.Α.  

Υπάρχουν ορισμένα κίνητρα είτε πολιτειακής, είτε ομοσπονδιακής, είτε 

τοπικής πολιτικής.  
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23.2.1 Φορολογία Καυσίμων 

Οι Συντελεστές φόρων Καυσίμων δεν έχουν αλλάξει από το 1993. Οι Η.Π.Α. 

είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, που η τιμή του Autogas είναι υψηλότερη 

από την τιμή των υπολοίπων συμβατικών καυσίμων. Παρ’ αυτά, υπάρχει 

νομοθεσία επιστροφής του Φ.Π.Α. των καυσίμων για τα αεριοκίνητα 

οχήματα αλλά αυτό περιορίζεται μόνο σε οχήματα που ασχολούνται με την 

γεωργία ή σε σχολικά λεωφορεία.  

Πίνακας Table B23.1: Καύσιμα Κίνησης και Φόρος ανά λίτρο – Η.Π.Α. 

 Dollars Euros 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 

Pump prices        

Autogas*  0.819 0.739 0.734 0.831 0.765 0.726 0.726 

Diesel  1.016 1.049 1.036 1.011 0.716 0.609 0.609 

Gasoline 0.963 0.994 0.968 0.937 0.697 0.633 0.633 

Total taxes**               

Autogas 0.102 0.091 0.093 0.111 0.148 0.155 0.155 

Diesel  0.139 0.141 0.142 0.143 0.150 0.150 0.150 

Gasoline 0.133 0.135 0.135 0.137 0.144 0.143 0.143 

Excise taxes***               

Autogas 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 

Diesel 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

Gasoline 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 

Pre-tax prices               

Autogas 0.717 0.649 0.641 0.721 0.618 0.571 0.571 

Diesel 0.877 0.908 0.894 0.868 0.565 0.459 0.459 

Gasoline 0.830 0.859 0.833 0.800 0.553 0.490 0.490 

Τονίζεται πως στην πράξη, η τιμή του Autogas στον τελικό χρήστη είναι 

ελαφρώς φθηνότερη των συμβατικών καυσίμων, και αυτό διότι δημόσιοι ή 

δημοτικοί στόλοι διαπραγματεύονται τις τιμές των καυσίμων καθώς και τον 

τρόπο εξόφλησης. Τονίζεται πως η Βιομηχανία LPG των Η.Π.Α. ζήτησε (και 

πέτυχε να γίνει αποδεκτό) από το 2017 να ισχύει η εφαρμογή πίστωσης του 

Φ.Π.Α. του Autogas σε επαγγελματικούς στόλους οχημάτων.  

23.2.2 Ομοσπονδιακά Κίνητρα για καθαρά καύσιμα και 

προγράμματα Επιδότησης 

Υπάρχουν διάφορες ομοσπονδιακές ρυθμίσεις για την ενθάρρυνση της 

Αεριοκίνησης. Η Πολιτική Ενέργειας επέβαλε την αντιστοιχία τουλάχιστον 

του 75% του δημόσιου και κρατικού στόλου με Ε.Κ. Το 2007, με εκτελεστικό 

διάταγμα, όλοι οι Δήμοι και Κοινότητες οφείλουν να μειώσουν την χρήση 

οχημάτων diesel τουλάχιστον κατά 2% ετησίως, έως το 2020, ενώ παράλληλα 

θα πρέπει να αυξάνεται η χρήση των Ε.Ε. κατά 10% ετησίως.  

Με εκτελεστικό διάταγμα του 2009 αποφασίσθηκε η εισαγωγή νέων 

πρόσθετων απαιτήσεων για τις εκπομπές ρύπων στα δημόσια ή δημοτικά 

οχήματα, ενώ παράλληλα υποχρέωνε τους δήμους με πάνω από 20 οχήματα 

να αντικαταστήσουν το μεγαλύτερο μέρος του στόλου με αεριοκίνητα.  



Πολιτική Κινήτρων για AUTOGAS   Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

GAS THEODOROU www.autogas.gr  85 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επίσης διαθέτει προγράμματα παρόμοιας 

προσέγγισης. Το 2011, με προεδρικό διάταγμα ξεκίνησε το πρόγραμμα 

‘’Καθαρές Πόλεις’’ (Clean Cities Program), κατά το οποίο παρέχεται μεταξύ 

άλλων και επιδότηση για την μετατροπή των diesel σχολικών λεωφορείων σε 

Autogas (πρόγραμμα Clean School Bus USA).  

23.2.3 Πολιτειακά Προγράμματα 

Αρκετές Πολιτείες διαθέτουν πρόσθετα φορολογικά και χρηματοδοτικά 

κίνητρα για την ανάπτυξη τηα Αεριοκίνησης. Για παράδειγμα, η Πολιτεία της 

Louisiana επιδοτεί με την μορφή επιστροφής του φόρου έως και 36% του 

κόστους μετατροπής ενός συμβατικού οχήματος σε αεριοκίνητο. Στο Τέξας, 

υπάρχει επιδότηση ύψους 30.000δολαρίων ανά στόλου, για την μετατροπή 

σε Αεριοκίνηση και αφορά στόλους εταιριών σχολικούς και μη 

κυβερνητικούς οργανώσεων στόλους οχημάτων. Στην Καλιφόρνια τα 

αεριοκίνητα οχήματα λαμβάνουν εκπτώσεις σε τέλη στάθμευσης, και 

μειώσεις σε τέλη χρήσης εντός περιοχών απαγόρευσης κυκλοφορίας.  
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Παράρτημα 1:   Παγκόσμια Αγορά Autogas 

Κατανάλωση Autogas , Σύνολο Στόλου &  Σταθμοί Ανεφοδιασμού 

 Κατανάλωση (χίλιοι 
τόνοι) 

Στόλος Οχημάτων 
(χιλιάδες) 

Σταθμοί 
Ανεφοδιασμού 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Australia 610 532 420 360 3 200 2 500 

Bulgaria 391 396 490 500 2 900 2 900 

China 990 990 165 165 550 550 

Czech Republic 88 98 179 190 1 100 1 250 

France 81 72 207 210 1 750 1 670 

Germany 427 400 476 400 7 000 7 034 

Greece 250 260 400 415 780 860 

India 330 346 2 150 2 250 1 200 1 250 

Italy 1 648 1 659 2 137 2 211 3 600 3 940 

Japan 1 060 1 002 229 221 1 459 1 440 

Korea 3 715 3 515 2 276 2 185 2 015 2 031 

Lithuania 122 115 100 100 690 690 

Mexico 996 986 240 240 2 150 2 150 

Netherlands 183 172 180 170 1 750 1 650 

Poland 1 690 1 790 2 914 2 977 5 420 5 390 

Russia 3 030 3 050 3 000 3 000 4 900 4 900 

Serbia 220 223 525 525 700 700 

Spain 40 47 59 62 807 1 000 

Thailand 1 731 1 466 1 050 920 1 150 950 

Turkey 3 069 3 142 4 272 4 440 9 961 10 426 

Ukraine 1 032 1 385 2 150 2 250 3 500 3 500 

United Kingdom 82 71 135 120 1 400 1 250 

United States 532 625 147 155 3 594 3 700 

Rest of the world 4 104 4 362 2 528 2 735 13 749 14 311 

Total World  26 421 26 704 26 430 26 803 75 325 76 092 

Source: WLPGA/Argus Media (2017).
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Κεφάλαιο 3ο :   Πρόταση για Ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς 

Στόχος της παρούσας μελέτης παραμένει η ανάπτυξη όλων των ωφελειών 
που παρέχει μια θέσπιση Πολιτικής Κινήτρων για την ενθάρρυνση της 
επιλογής της Αεριοκίνησης στο καταναλωτικό κοινό, η οποία θα επιφέρει 
σημαντικά θετικά αποτελέσματα τόσο στο περιβάλλον όσο και την οικονομία 
των πολιτών.  

Η GAS THEODOROU έχει ήδη ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2017 μια 
προσέγγιση των Αρμόδιων Υπουργείων Οικονομίας, Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, πάνω στην θέσπιση μιας Πολιτικής Κινήτρων της πολιτείας 
προς την ενθάρρυνση των Ελλήνων πολιτών για την στροφή προς τα 
Εναλλακτικά Καύσιμα, και η οποία βασίζεται στην μείωση των Τελών 
Κυκλοφορίας για όσα αυτοκίνητα διασφαλίζουν την χρήση αυτή. 

Όπως έχει γίνει αισθητό από τα στοιχεία που παραθέτει αυτή η μελέτη, αυτή 
η μέθοδος συναντάται και σε αρκετά άλλα κράτη, και μάλιστα θεωρείται εκ 
των αποτελεσμάτων ως μια εκ των αποδοτικότερων πολιτικών, που 
κατευθείνουν άμεσα τους πολίτες προς την επιλογή των Ε.Κ. Η πρότασή μας 
λοιπόν, βασίζεται σε αυτά τα αποτελέσματα, αλλά συνοδεύεται επίσης από 
την διαδικασία πιστοποίησης της χρήσης ενός Ε.Κ., τον τρόπο αξιολόγησης 
της χρήσης και βεβαίως από μία πρόταση πάνω στα χρηματο-οικονομικά 
οφέλη αυτής. 

Η διάθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους συσχετιζόμενους 
φορείς, και βεβαίως να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της ελληνικής 
κυβέρνησης για την προάσπιση του δημοσίου αγαθού του καθαρού 
περιβάλλοντος και της ποιότητας της ατμόσφαιρας, αγαθά που επιρεάζονται 
σημαντικά από την ρύπανση των οδικών μεταφορών. 

Η ολοκληρωμένη μας πρόταση χωρίζεται σε τρεις (3) Ενότητες: 

 Ενότητα 1
η
 : Πρόταση για μείωση Τελών Κυκλοφορίας στα 

Αεριοκίνητα Οχήματα. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στον κρατικό 
προϋπολογισμό; Ποια είναι τα αντισταθμιστικά οφέλη αυτής της 
ρύθμισης; Τι έχει να αναμένει η αγορά από μια τέτοια απόφαση;  

 Ενότητα 2
η
: Με ποιο τρόπο θα παρέχεται η μείωση των Τελών 

Κυκλοφορίας; Πως μπορεί να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική 
ωφέλεια της χρήσης ενός Ε.Κ. οχήματος; Κάθε πότε πρέπει να 
διασφαλίζεται και ποιος φορέας θα πιστοποιεί την χρήση; 

 Ενότητα 3η: Πόσο θα επηρεάσει μια τέτοια Πολιτική την υπόλοιπη 
εσωτερική αγορά; Θα υπάρχουν περιπτώσεις πλήγματος σε άλλους 
τομείς της αγοράς;  
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Ενότητα 1η :   Μείωση Τελών Κυκλοφορίας στα Ε.Κ. οχήματα 

Η πρόταση βασίζεται στα δεδομένα αποτελέσματα που έχουμε από 
παρόμοιες ενέργειες σε άλλες χώρες. Συγχρόνως, η πρόταση αυτή βασίζεται 
στην αδυναμία της κυβέρνησης να παρέχει διαφορετικούς τρόπους 
ενίσχυσης της αγοράς Αεριοκίνησης, λόγω της οικονομικής κατάστασης που 
διανύει η χώρα το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς, προτάσεις όπως 
επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις μέρους ή του συνόλου μιας μετατροπής ή μιας 
αγοράς ενός καινούριου αεριοκίνητου οχήματος δεν είναι δυνατόν να 
καλυφθούν από τον υπάρχων κρατικό προϋπολογισμό και βεβαίως δεν 
υπάρχουν σχετικά Ευρωπαϊκά κονδύλια που θα μπορούσαν να καλύψουν 
τέτοιες προσπάθειες.  

Για τον λόγο αυτό, η πρόταση αυτή βασίζεται στην δυνατότητα να καλυφθεί 
εξ’ ολοκλήρου μια τέτοια πολιτική κινήτρων από την υφιστάμενη δυνατότητα 
της Ελληνικής Οικονομίας.  

Η πρόταση συμπεριλαμβάνει μείωση κατά 50% των Τελών Κυκλοφορίας στα 
αεριοκίνητα οχήματα.  

ECO BONUS Πιστοποίηση  
Η όλη διαδικασία θα ορίζεται με ένα ECO Bonus, το οποίο θα 
επαναπιστοποιείται κάθε χρόνο, με την έναρξη κάθε νέας χρονιάς και θα 
παρέχει την δυνατότητα στον κάθε χρήστη Ε.Κ. οχήματος να λαμβάνει το 
επόμενο ECO Bonus το οποίο θα του παρέχει έκπτωση 50% στα Τέλη 
Κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Συγκεκριμένα, η Πιστοποίηση θα γίνεται 
με έλεγχο σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Αερίων Καυσίμων και θα 
συνοδεύεται από έλεγχο σε ΚΤΕΟ (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) με την μορφή που 
έχει σήμερα η έκδοση Κάρτας Καυσαερών. 

Η Πιστοποίηση από το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο θα συνοδεύεται από 
Τιμολόγιο διεξαγωγής του Ελέγχου με Minimum κόστος τα 5,00€. 
Παράλληλα, ο Έλεγχος ΚΤΕΟ για την επιβεβαίωση της Κάρτας ECO Bonus θα 
κοστίζει επίσης 5,00€. Στο σύνολο λοιπόν, ένα αυτοκίνητο που θα θέλει να 
λαμβάνει την ECO Bonus και να λαμβάνει την έκπτωση στα Τέλη 
Κυκλοφορίας θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον 10,00€. Αυτό σημαίνει πως 
από το Φ.Π.Α. το κράτος θα λάβει για το σύνολο του υφιστάμενου στόλου 
1,96€ x 415.000 = 813.400,00€.  

Βάση της απόφασης για το ECO Bonus, για να υφίσταται η Πιστοποίηση, θα 
πρέπει το κάθε αυτοκίνητα να προβαίνει τουλάχιστον μία (1) φορά σε 
συντήρηση του Συστήματος, με minimum κόστος της συντήρησης τα 50,00€ - 
αυτό σημαίνει πως από το ΦΠΑ της ελάχιστης συντήρησης, το κράτος θα 
εισπράτει 9,68€ x 415.000 = 4.017.200,00€. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί πως η 
ετήσια συντήρηση ενός Συστήματος Υγραεριοκίνησης ή Φυσικού Αερίου 
Κίνησης συστήνεται από κάθε Κατασκευαστή Συστημάτων Αεριοκίνησης 
καθώς και από κάθε Εγκαταστάτη-Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων, οπότε η 
επιβαλλόμενη συντήρηση δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως επιπρόσθετο 
κόστος για τον καταναλωτή αλλά ως μια εργασία που ούτως ή άλλως γίνεται, 
και πως απλώς με την νέα διαδικασία θα πιστοποιείται και με την έκδοση 
Τιμολογίου (ή απόδειξης). 
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Όπως τονίζεται, συντηρήσεις γίνονται αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει 
δυνατότητα ελέγχου από το Κράτος το κατά πόσο αυτές συνοδεύονται από 
τα ανάλλογα Παραστατικά ή όχι, κάτι που αυτή η διαδικασία απαντά και 
καλύπτει πλήρως.  

Το μέσο κόστος μιας συντήρησης ενός Συστήματος Αεριοκίνησης είναι 
50,00€ (ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται) και η παραπάνω διαδικασία θα 
διασφαλίζει πως ο κρατικός προϋπολογισμός θα λαμβάνει τον ανάλλογο 
φόρο, ο οποίος σήμερα δυστυχώς δεν διασφαλίζεται. 

Ένα όχημα που θέλει να λάβει το ECO Bonus θα πρέπει να παρέχει μαζί με 
τον Ετήσιο Έλεγχο Χρήσης (θα εξηγηθεί παρακάτω ο τρόπος) και ένα 
(τουλάχιστον) Παραστατικό διεξαγωγής της συντήρησης του Συστήματος. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα επιφέρει έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό 
της τάξης των περίπου 5.000.000,00€. 

Η χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής, αποσκοπεί στην κινητοποίηση 
περισσοτέρων καταναλωτών να επιλέξουν την μετατροπή σε Αεριοκίνηση. 
Αυτή η κινητοποίηση στοχεύει στην αύξηση των εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού με τους εξής τρόπους: 

 Αύξηση αριθμών Μετατροπών – Πωλήσεων ΟΕΜ οχημάτων, που 
συνεπάγεται αύξηση των εσόδων του κράτους από τους φόρους 
που αντιστοιχούν σε εταιρίες και ιδιώτες λόγω των δραστηριοτήτων 
αυτών (ΦΠΑ παραστατικών μετατροπής ή αγοράς, Φόρος επί του 
Τζίρου των εταιριών, κτλ). Για να διασφαλιστεί βεβαίως αυτή η 
κερδοφορία, το κράτος θα πρέπει να ορίσει Minimum χρέωση 
μετατροπής, ώστε να αποφύγει απώλεια εσόδων από 
υποτιμολογημένες μετατροπές που συνήθως εμφανίζονται σε 
περιόδους όπως αυτή που διέπει την οικονομία μας αυτή την 
περίοδο.  

 Επαναφορά σε κυκλοφορία ενός μέρους των 100.000 οχημάτων που 
σήμερα βρίσκονται σε ακινησία λόγω του υψηλού κόστους χρήσης. 
Η επαναφορά μέρους των σε ακινησία οχημάτων, συνεπάγεται και 
επιπρόσθετο τζίρο σε εταιρίες ή οργανισμούς που συσχετίζονται με 
αυτή την διαδικασία – εταιρίες ασφάλειας οχημάτων, 
μηχανολογικά, κτλ. 

 Αύξηση μετατροπών, συνεπάγεται επιπρόσθετα έσοδα από τις 
Δηλώσεις που απαιτούνται για την Νομιμοποίηση της μετατροπής 
και αφορούν τζίρους των ΚΤΕΟ που προβαίνουν σε αυτούς τους 
Ελέγχους (μ.ο. 81,00€) 

 Αύξηση του τζίρου των εταιριών Καυσίμων. Ένα αεριοκίνητο όχημα 
κατά μέσο όρο έχει ετησίως μεγαλήτερη χρήση από ένα 
βενζινοκίνητο κατά 5.000-10.000χλμ, λόγω του φθηνότερου 
καυσίμου. Λιγότερο κόστος καυσίμου σημαίνει περισσότερα 
χιλιόμετρα. Τα έσοδα του κρατικού ταμείου αυξάνονται από την 
μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου, όπου ο φόρος που εισπράτεται 
από το κράτος είναι περίπου 2,40€/100χιλιόμετρα σε ένα όχημα 
που απαιτεί 8lt υγραερίου για 100χιλιόμετρα. Μείωση κόστους 
Κίνησης συνεπάγεται Αύξηση Κατανάλωσης Καυσίμων 
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 Αύξηση τζίρου σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το 
αυτοκίνητο. Περισσότερη χρήση συνεπάγεται μεγαλύτερος τζίρος σε 
συνεργεία συντήρησης μηχανής, εταιρίες ανταλλακτικών, 
λιπαντικών, ελαστικών, κτλ. 

Η απόφαση έναρξης Πολιτικής Κινήτρων για την ανάπτυξη της 
Αεριοκίνησης, έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στην τόνωση της Αγοράς 
της ίδιας της Αεριοκίνησης, αλλά και όλων των συσχετιζόμενων με αυτή 
Αγορών-Δραστηριοτήτων. Συγχρόνως, επιφέρει έσοδα στον κρατικό 
προϋπολογισμό από την αύξηση του τζίρου όλων αυτών των 
δραστηριοτήτων.   
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Ενότητα 2η :   Τρόπος Εφαρμογής  

Ο τρόπος Εφαρμογής – Διαχείρισης της διαδικασίας παροχής του ECO Bonus, 
δεν διαφέρει από τον τρόπο που σήμερα εκδίδονται οι Κάρτες Καυσαερίων.  

Ο κάτοχος ενός Αεριοκίνητου οχήματος, θα γνωρίζει πως για να επωφεληθεί 
από την έκπτωση των Τελών Κυκλοφορίας, θα πρέπει να λάβει την 
Πιστοποίηση ECO Bonus. Για την λήψη αυτής της Κάρτας, θα οφείλει να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες: 

1. Να αποδεικνύει τουλάχιστον ένα (1) Παραστατικό Συντήρησης του 
Συστήματος μέσα στο ημερολογιακό διάστημα του προηγούμενου 
έτους. Το Παραστατικό αυτό θα πρέπει να έχει Minimum Κόστος 
50€ - τονίζεται πως όλοι οι Κατασκευαστές Συστημάτων ή 
Εγκαταστάτες-Μετατροπείς προτείνουν ούτως ή άλλως ένα ετήσιο 
Service των Συστημάτων, με μέσο όρο κόστους τα 50,00€ (ΦΠΑ 
συμπεριλαμβάνεται). Ως επί το πλείστον, η παραπάνω προϋπόθεση 
δεν είναι επιπρόσθετη στην ετήσια δαπάνη ενός αεριοκίνητου 
οχήματος 

2. Να αποδεικνύει την Χρήση του Οχήματος με Αέριο Καύσιμο, για να 
διασφαλιστεί πως δικαιούται όντως την Πιστοποίηση ECO Bonus. 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως η ECO Bonus πρέπει να δίνεται όχι 
στα οχήματα που φέρουν Σύστημα Αεριοκίνησης απλά, αλλά στα 
οχήματα αυτά που όντως χρησιμοποίησαν ως κύριο καύσιμο το 
αέριο – αποφεύγονται δηλαδή οχήματα που φέρουν σύστημα 
αεριοκίνησης αλλά δεν το λειτουργούν για διάφορους λόγους. Με 
αυτό τρον τρόπο, διασφαλίζεται η σύνδεση του ECO Bonus 
ξεκάθαρα με περιβαλλοντικούς σκοπούς. Η διαδικασία 
Πιστοποίησης της Χρήσης, είναι απλή και διασφαλίζεται από την 
Τεχνολογία των Κορυφαίων Οίκων Αεριοκίνησης παγκοσμίως. Πριν 
την διαδικασία ελέγχου ενός οχήματος για το αν δικαιούται το ECO 
Bonus, το όχημα οφείλει να ελεχθεί από Εξειδικευμένο Τεχνίτη 
Αερίων Καυσίμων, ο οποίος θα μπορεί με το Ειδικό Διαγνωστικό του 
Συστήματος Αεριοκίνησης, να αποτυπώσει σε ψηφιακή ή έντυπη 
μορφή τις Ώρες Λειτουργίας του οχήματος με το διπλό καύσιμο – 
πόσες ώρες λειτουργίας το αυτοκίνητο δούλεψε με Αέριο και πόσες 
με το συμβατικό καύσιμο. Τονίζεται πως οι μεγάλοι Οίκοι 
Αεριοκίνησης δίνουν αυτή την δυνατότητα. Στην ίδια εκτύπωση, θα 
πρέπει να εμφανίζεται ο Σεριακός Αριθμός του Εγκεφάλου, ο οποίος 
και διαθέτει αυτά τα δεδομένα χρήσης. Το όχημα, με την Υπεύθυνη 
Δήλωση Ελέγχου Χρήσης του Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων, κατόπιν 
τούτου, απευθύνεται σε κάποιο ΚΤΕΟ (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) όπου και 
γίνεται η αντιστοιχεία και η πιστοποίηση των Στοχείων Χρήσης με 
τον Σειριακό Αριθμό του Εγκεφάλου που φέρει το σύστημα του 
οχήματος.  
Πρέπει να τονίσουμε πως η πρότασή μας, είναι το ECO Bonus να 
δικαιούται μόνο ένα όχημα που αποδεδειγμένα η χρήση του αερίου 
θα είναι τουλάχιστον το 80-85% της συνολικής του ετήσιας χρήσης 
(αποδεικνύεται βάση χιλιομέτρων από προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ 
στο οποίο αναγράφονται τα χιλιόμετρα). Ως εκ τούτου, και εφόσον 
το όχημα πληρή τις προϋποθέσεις, το ΚΤΕΟ εκδίδει την Κάρτα ECO 
Bonus με τον ίδιο τρόπο που εκδίδεται η Κάρτα Καυσαερίων.  
Για την όλη διαδικασία, ο κάτοχος του οχήματος θα πρέπει να 
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επιδεικνύει την Δήλωση Ελέγχου Χρήσης από Τεχνίτη Αερίων 
Καυσίμων (με Minimum Κόστος τα 5,00€), τουλάχιστον ένα 
Παραστατικό Συντήρησης μέσα στο προηγούμενο έτος (Minimum 
Κόστος τα 50,00€) και βεβαίως θα καταβάλει το αντίτιμο τέλος στο 
ΚΤΕΟ για την έκδοση, το οποίο προτείνουμε να μην ξεπερνάει τα 
5,00€. 

Στο σύνολο δηλαδή, ο κάτοχος ενός αεριοκίνητου οχήματος, θα 
οφείλει για να λάβει το ECO Bonus να λαμβάνει παραστατικά 
τουλάχιστον (στο σύνολο) 60,00€, με όφελος για τον κρατικό 
προϋπολογισμό μόνο από το ΦΠΑ 11,62€. 

Σας παραθέτω μια φωτογραφία όπως εμφανίζεται η Χρήση ενός 
Αεριοκίνητου οχήματος – ώρες λειτουργίας σε αέριο ή βενζίνη, και η 
οποία θα συνοδεύει τη Δήλωση Χρήσης του Τεχνίτη Αερίων 
Καυσίμων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία, το συγκεκριμένο 
αεριοκίνητο όχημα έχει  1.482 ώρες λειτουργίας σε Αέριο και μόνο 
126  ώρες λειτουργίας στην βενζίνη (πράσινο βέλος). Η χρήση του 
αερίου, στο σύνολο της χρήσης του οχήματος ξεπερνάει το 80-85% 
οπότε και δικαιούται να λάβει το ECO Bonus. Αριστερά πάνω, 
εμφανίζεται ο Σειριακός Αριθμός του Εγκεφάλου (σε κόκκινο κύκλο). 
Ο Σειριακός Αριθμός του Εγκεφάλου, είναι εκτυπωμένος και πάνω 
στο σώμα του Εγκεφάλου, οπότε στον ακόλουθο έλεγχο του 
οχήματος από κάποιο ΚΤΕΟ, ο Ελεκτής μπορεί να επιβεβαιώσει πως 
ο Εγκέφαλος είναι ο ίδιος (βλέπε φωτο που ακολουθεί) 
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Από το προηγούμενο Δελτίο ΚΤΕΟ και την προσθαφαίρεση των 
προηγούμενων ωρών λειτουργίας των Εγκεφάλων, μπορεί να 
προκύψει και σε επόμενους ελέγχους η ποσοστιαία χρήση του 
οχήματος σε αέριο ώστε να μπορεί να διαπιστώνεται κάθε χρόνο 
κατά πόσο το αυτοκίνητο δικαιούται ή όχι του ECO Bonus βάση της 
χρήσης της προηγούμενης χρονιά. 

Ακολουθεί υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του Τεχνίτη Αερίων 
Καυσίμων για την ετήσια χρήση του οχήματος: 
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Στο Δελτίο Ελέγχου Χρήσης, ο Τεχνίτης αναγράφει τις Ώρες 
Λειτουργίας σε Αέριο και τις Ώρες Λειτουργίας σε βενζίνη που έχουν 
καταγραφεί στον ECU, και επισυνάπτει το αρχείο από τον 
Υπολογιστή (πχ σε φωτογραφία). 

Προτείνεται βεβαίως η δημιουργία σχετικού Εντύπου, όπου ο 
Τεχνίτης θα μπορεί να επισυνάπτει μέσα σε αυτό το αρχείο με την 
ένδειξη του ECU (έστω και ως επισυναπτόμενο αρχείο JPEG) για να 
υπάρχει ένα Δελτίο που να παριέχει όλα τα προαπαιτούμενα για τον 
απαραίτητο έλεγχο στο ΚΤΕΟ που θα ακολουθεί (βλέπε παράδειγμα 
που ακολουθεί: 
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Όλος αυτός ο Μηχανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης της Χρήσης, στοχεύει 
την διασφάλιση της περιβαλλοντικής ωφέλειας που παρέχει το Ε.Κ. και η 
οποία είναι και ο κύριος λόγος της πολιτικής κινήτρων.  

Αποφεύγονται περιπτώσεις Συστημάτων χαμηλής ποιότητας που δεν δίνουν 
την δυνατότητα στον χρήστη να κινεί εξ’ ολοκλήρου το όχημά του με το 
αέριο καύσιμο, όπως επίσης και αποφεύγονται κακοπροαίρετες περιπτώσεις 
όπου ένα όχημα του οποίου το σύστημα δεν λειτουργεί πλέον και 
αναγκαστικά κινείται αποκλειστικά με βενζίνη, να επωφεληθεί του ECO 
Bonus. 

Για τις νέες μετατροπές, που δεν θα υπάρχουν προηγούμενα στοιχεία 
χρήσης, προτείνουμε η έκδοση της ECO Bonus κάρτας να γίνει κατά τον 
έλεγχο του επόμενου έτους, ώστε βάση του Δελτίου ΚΤΕΟ για την Δήλωση 
της Αρχικής μετατροπής (αναγράφονται τα χιλιόμετρα κατά τον Έλεγχο) να 
μπορεί με την έναρξη της νέας χρονιάς, να συγκριθεί η χρήση (η διαφορά θα 
είναι ποσοστιαία οπότε δεν παίζει ρόλο η διάρκεια της χρήσης, για να 
αποφύγουμε αναβλητικότητα της επιλογής μετατροπών τους τελευταίους 
μήνες του έτους). 
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Ενότητα 3η :   Επιπτώσεις στην Αγορά  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην προηγούμενη Ενότητα (Ενότητα 2η) η χάραξη 
μιας Πολιτικής Κινήτρων για την ενθάρρυνση της επιλογής του Autogas για 
την κίνηση των οχημάτων, θα έχει πολλές θετικές επιτπώσεις όχι μόνο στην 
βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας του αέρα στην ελληνική 
επικράτεια (αυτό είναι δεδομένο άλλωστε) αλλά και σε αρκετούς 
συσχετιζόμενους με το αυτοκίνητο Τομείς της Αγοράς. 

Μεγαλύτερη χρήση, σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση, κάτι που 
συνεπάγεται και μεγαλύτερα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τον 
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, από το ΦΠΑ των καυσίμων και τους λοιπούς 
φόρους που σχετίζονται με τα Καύσιμα και την Εμπορία και Διάθεση αυτών. 

Συγχρόνως, μία Πολιτική Κινήτρων που στοχεύει στην ενδυνάμωση της 
Αγοράς Μετατροπών σε Ε.Κ., στοχεύει και στην εισροή εσόδων από το Φ.Π.Α. 
που υπάρχει σε κάθε σχετική με την μετατροπή δραστηριότητα – Συνεργεία 
Μετατροπών, ΚΤΕΟ Αρχικού Ελέγχου, Μηχανολογικά Έκδοσης νέας Άδειας 
Κυκλοφορίας, κτλ. 

Παράλληλα, η δυνατότητα οικονομικότερου τρόπου κίνησης του οχήματος, η 
οποία συνεπάγεται μεγαλύτερη χρήση του οχήματος (περισσότερα 
χιλιόμετρα), θα δώσει μια ανάσα και σε συσχετιζόμενους με το αυτοκίνητο 
Τομείς της Αγοράς. Περισσότερη χρήση του οχήματος σημαίνει περισσότερη 
συντήρηση, περισσότερα ανταλλακτικά, περισσότερα αναλώσιμα, άρα και 
περισσότερα έσοδα σε εταιρίες ανταλλακτικών, λιπαντικών, ελαστικών, 
αναλωσίμων καθώς και συνεργεία αυτοκινήτων που δεν εμπλέκονται με 
μετατροπές. 

Σε μια περίοδο που ο κλάδος After Sale του αυτοκινήτου, κλονίζεται λόγω 
της αδυναμίας των κατόχων-χρηστών των αυτοκινήτων να τα συντηρήσουν 
σωστά, μια τέτοια Πολιτική θα δώσει ‘’αέρα’’ στους κατόχους να προβαίνουν 
σε συχνότερες συντηρήσεις και επισκευές ώστε να διασφαλίζουν μια 
επιπρόσθετη έκπτωση στα πάγια έξοδα του οχήματός τους – στην ουσία η 
όποια έκπτωση λαμβάνουν από τα μειωμένα Τέλη θα επιστρέφουν στην 
αγορά μέσω τόνωσης τομέων που ήδη σχετίζονται με το αυτοκίνητο. 

Η πιο σημαντική και προβλεπόμενη επίπτωση της χάραξης μιας τέτοιου 
είδους πολιτικής από την Πολιτεία, είναι και η επαναδραστηριοποίηση 
οχημάτων που έχουν καταθέσει πινακίδες και είναι δηλωμένα σε ακινήσια, 
λόγω της αδυναμίας των κατόχων τους να καλύψουν τα έξοδα χρήσης τους. 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα σε ακινησία οχήματα της Ελλάδος, τα 
τελευταία χρόνια, ανέρχονται σε πάνω από 100.000, κυρίως οχήματα που 
είτε είναι κοστοβόρα η χρήση τους, είτε είναι το δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο 
της οικογένειας και δεν συμφέρει η κυκλοφορία τους. 

Με ένα κίνητρο που μειώνει σημαντικά ένα μέρος των παγίων εξόδων ενός 
οχήματος, πολλά από αυτά τα αυτοκίνητα θα επανέλθουν σε κυκλοφορία 
άμεσα. Ήδη πολλοί ιδιοκτήτες τέτοιων οχημάτων, θεώρησαν σημαντική 
κίνηση της απόφαση περί ορισμού των Τελών Κυκλοφορίας ανά χρόνο 
(μήνες) χρήσης και ένα επιπρόσθετο κίνητρο που θα μειώνει στο 50% τα 
Τέλη Κυκλοφορίας θα κινητοποιήσει περισσότερους να άρρουν την ακινησία 
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των οχημάτων τους και να επιλέξουν να τα κινούν επιλέγοντας συγχρόνως 
ένα οικολογικότερο και συγχρόνως οικονομικότερο καύσιμο. 

Οφείλει να είναι στόχος για όλους τους συσχετιζόμενους με το αυτοκίνητο 
φορείς, είτε λέγεται Πολιτεία, είτε αφορά Ιδιωτικούς Τομείς Δραστηριότητας 
του οχήματος, η επαναφορά σε κυκλοφορία μέρους των σε ακινησία 
οχημάτων. 

Η επαναφορά μέρους των σε ακινησία οχημάτων θα δώσει ‘’ανάσα’’ και σε 
Τομείς που σχετίζονται με αυτή. 

Ένα όχημα από ακινησία, όταν επανέρχεται σε λειτουργία οφείλει να: 

1. Πληρώσει το ανάλλογο παράβολο παραλαβής των Πινακίδων (που 
έχει καταθέσει) 

2. Επισκεφθεί ένα Συνεργείο Αυτοκινήτων για να προβεί σε έλεγχο 
συντήρησης. Στο σύνολο των περιπτώσεων, απαιτείται 
αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών όπως μπαταρία, λιπαντικά, 
φίλτρα, κτλ.  

3. Εκδοθεί Ασφάλεια Οχήματος 

4. Να περάσει Έλεγχο σε ΚΤΕΟ που να πιστοποιεί την καταλληλότητα 
της επαναφοράς του. 

Όλοι αυτοί οι Τομείς, θα επωφεληθούν από την επαναφορά των σε 
ακινησία οχημάτων. 

Από την άλλη, θεωρούμε πως δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις 
μιας χάραξης πολιτικής κινήτρων τέτοιου είδους σε άλλες αγορές ή 
θέματα που να προσκρούουν σε θέματα ανταγωνισμού.  

Η πολιτική Κινήτρων για την ενθάρρυνση της Αεριοκίνησης είναι μια 
πολιτική που βασίζεται πρωτίστως στην περιβαλλοντική ωφέλεια της 
Αεριοκίνησης και στην βελτίωση της ποιότητας αέρα που συνεπάγεται 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η ποιότητα αέρα και το 
καθαρό περιβάλλον είναι αναφέρετα δικαιώματα των πολιτών και δεν 
είναι λογικό οποιοσδήποτε να θεωρήσει πως μια τέτοια πολιτική δεν 
‘’συνάδη’’ με τα θέματα περί ανταγωνισμού. Εξάλλου, όπως έχει 
αναφερθεί και προηγουμένως, τα οφέλη μιας τέτοιας πολιτικής, πέραν 
των περιβαλλοντικών ωφελειών, παρέχουν και τεράστια οφέλη σε 
πολλούς τομείς δραστηριοτήτων που σχετίζονται γενικά με το 
αυτοκίνητα. 

1. Εταιρίες Διανομείς και Εμπορίας Καυσίμων προσβλέπουν σε 
μια αύξηση της κατανάλωσης λόγω της δεδομένης 
μεγαλύτερης χρήσης που κάνουν τα οχήματα που κινούνται 
οικονομικότερα. Διανομείς, Πρατήρια, κτλ προβλέπουν αύξηση 
τζίρου 
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2. Εταρίες Μετατροπής-Συντήρησης Συστημάτων Αεριοκίνησης 
προβλέπουν αύξηση του τζίρου τους λόγω της αυξημένης 
ζήτησης που θα επιφέρει μια τέτοια πολιτική για νέες 
εγκαταστάσεις αλλά και για τήρηση των οδηγιών συντήρησης 

3. Εταιρείες που εισάγουν Συστήματα και Αναλώσιμα 
Αεριοκίνησης προβλέπουν αύξηση της ζήτησης λόγω της 
αυξημένης ζήτησης μετατροπών 

4. Εταιρίες που σχετίζονται με τους επιπρόσθετους ελέγχους (πχ 
ΚΤΕΟ) για την Αρχική Δήλωση μετατροπής 

5. Εταιρίες που σχετίζονται γενικότερα με την διευρημένη χρήση 
ενός οχήματος – εταιρίες ελαστικών, αναλωσίμων, λιπαντικών, 
ανταλλακτικών αυτοκινήτου 

6. Η ίδια η Πολιτεία της οποίας ο κρατικός προϋπολογισμός θα 
συμπεριλάβει όλα τα έσοδα από τις επιπρόσθετες αυτές 
δραστηρίοτητες. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, και βεβαίως για το σύνολο της παρούσας 
μελέτης, θεωρούμε απαραίτητο να δούνε όλοι οι συσχετιζόμενοι Κρατικοί 
Φορείς με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της προτάσεών μας και να γίνει 
διαβούλευση με συσχετιζόμενους Φορείς της Αγοράς Αεριοκίνησης για το 
κατά πόσο είναι ή όχι εφικτή η εφαρμογή των προτάσεων της παρούσας 
μελέτης. 

Η εταιρία GAS THEODOROU, που ανέλαβε και παρουσίασε αυτή την μελέτη, 
παραμένει στη διάθεση κάθε Φορέα για την παροχή και ανάλυση των 
σχετικών προτάσεων.  

  

 


