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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για την Κατανάλωση Πετρελαιοειδών στη 

Χώρα για το έτος 2016.   

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών το έτος 2016. 

Συγκεκριμένα, το έτος 2016 σε σχέση με το έτος 2015, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,2%, από 

7.045.817 μετρικούς τόνους σε 7.273.713 μετρικούς τόνους. 

 

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά δημοσιεύονται στοιχεία για την κατανάλωση υγραερίου για την 

περίοδο 2012-2016 σε περιφερειακό επίπεδο της Χώρας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στα 

συγκεντρωτικά στοιχεία κατανάλωσης πετρελαιοειδών. 

 

Η αύξηση στην κατανάλωση πετρελαιοειδών το έτος 2016, προήλθε, κατά κύριο λόγο, από την 

αύξηση στην κατανάλωση της σούπερ αμόλυβδης βενζίνης, κατά 13,6%, του πετρελαίου κίνησης, 

κατά 4,3% και του υγραερίου, κατά 4,3%.  Παράλληλα, το έτος 2016 συγκριτικά με το έτος 2015, 

σημειώθηκε μείωση στις ακόλουθες κατηγορίες πετρελαιοειδών: βενζίνη σούπερ (-33,7%), πετρέλαιο 

θέρμανσης (-13,6%) και βενζίνη αμόλυβδη (-2,2%). Η κατανάλωση των κατηγοριών μαζούτ χαμηλού 

θείου και μαζούτ υψηλού θείου για το έτος 2016 ανήλθε αντίστοιχα σε 389.167 και 135.354 

μετρικούς τόνους (Πίνακας 1 και Γράφημα 1).
1 

 

 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό κατανάλωσης πετρελαιοειδών στις περιφέρειες της Χώρας 

για τα έτη 2010-2016. Κατά το έτος 2016, οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες της Θεσσαλίας, 

Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, 

Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου. Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις 

περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων. 

 

Στον Χάρτη 1 απεικονίζεται το ποσοστό κατανάλωσης πετρελαιοειδών στη Χώρα  με βάση τα στοιχεία 

του έτους 2016. 
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 Η σύγκριση της κατανάλωσης μαζούτ χαμηλού θείου και της κατανάλωσης μαζούτ υψηλού θείου για το έτος 

2016 με τις αντίστοιχες των προηγούμενων ετών δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι στα στοιχεία του έτους 2016 

περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και οι παραδόσεις σε καύσιμα ναυσιπλοΐας εσωτερικού που δεν μπορούν να 

διαχωριστούν και δεν περιλαμβάνονταν στα στοιχεία των προηγούμενων ετών. 



 
 

Γράφημα 1: Κατανάλωση πετρελαιοειδών κατά κατηγορία, 2010-2016 

 



 
 

 

 

 
Χάρτης 1: Κατανάλωση Πετρελαιοειδών 2016 
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                                  ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 

Έρευνα 

Κατανάλωσης 

Πετρελαιοειδών 

Η έρευνα Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών διενεργείται σε ετήσια βάση, 

απογραφικά και συγκεντρώνει στοιχεία από διοικητικές πηγές. Από την έρευνα 

προκύπτουν στοιχεία για τη συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών κατά 

κατηγορία προϊόντος. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Χώρας, 

Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε  

στατιστική πληροφόρηση στον τομέα αυτό. 

 

Περίοδος 

αναφοράς 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. 

 

 
Σύστημα 

ταξινόμησης 
Τα στοιχεία της έρευνας Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών ταξινομούνται ως εξής: 

1. Γεωγραφική ταξινόμηση κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα 

της Χώρας 

2. Ταξινόμηση κατά κατηγορία πετρελαιοειδών για τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

Βενζίνη σούπερ, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη αμόλυβδη σούπερ, 

πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, μαζούτ χαμηλού θείου, 

μαζούτ υψηλού θείου και υγραέριο. 

 
Μεθοδολογία Τη συλλογή των στοιχείων πραγματοποιεί η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας 

και διύλισης προϊόντων πετρελαίου. Η ανωτέρω Διεύθυνση διαβιβάζει στην 

ΕΛΣΤΑΤ συγκεντρωτικά στοιχεία κατανάλωσης πετρελαιοειδών κατά κατηγορία 

προϊόντος, κατανεμημένων στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας. Από τα 

στοιχεία αυτά προκύπτουν πίνακες με συνολικά στοιχεία για την κατανάλωση 

πετρελαιοειδών κατά κατηγορία προϊόντος, στο σύνολο της Χώρας, καθώς και 

κατά Περιφέρεια και κατά Περιφερειακή Ενότητα.  

 
Παραπομπές Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κατανάλωση Πετρελαιοειδών 

μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr,  στον 

σύνδεσμο «Περιβάλλον και Ενέργεια > Ενέργεια > Πετρελαιοειδή 

(κατανάλωση)».  
 
 
 


