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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 29/VΙI/2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της
(Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 19η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, µε
την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος:

∆ηµήτριος Κυριτσάκης.

Αντιπρόεδρος:

∆ηµήτριος Λουκάς.

Μέλη:

Ιωάννης Μπιτούνης,
Εµµανουέλα Τρούλη,
Βικτωρία Μερτικοπούλου,
∆ηµήτριος ∆ανηλάτος,
Ιωάννης Αυγερινός και
Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Μήλλιου.

Γραµµατέας:

Ευαγγελία Ρουµπή.

Θέµα της συνεδρίασης: «Γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στο πλαίσιο των
διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 για την άρση των περιορισµών και ρυθµίσεων
που δηµιουργούν εµπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού στον κλάδο των
πετρελαιοειδών».
Η συζήτηση επί της γνωµοδοτήσεως συνεχίσθηκε κατά τις εξής συνεδριάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισµού: την 23η Οκτωβρίου 2012 (ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00) και την 24η
Οκτωβρίου 2012 (ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00), οπότε και ολοκληρώθηκε.
Ο Εισηγητής / Τακτικό Μέλος Ιωάννης Μπιτούνης δεν έλαβε µέρος στην τελευταία
συνεδρίαση και ψηφοφορία, µετά από δική του δήλωση και επιθυµία, για τους ειδικότερους
λόγους που έχει εκθέσει στο οικείο πρακτικό.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη της το ισχύον νοµικό πλαίσιο, καθώς και την
υπ’ αριθ. πρωτ. 8100/17.10.2012 εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
1.
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3959/2011 περί Προστασίας του Ελεύθερου
Ανταγωνισµού, η Επιτροπή Ανταγωνισµού (εφεξής και Ε.Α.) παρέχει τη γνώµη της για
θέµατα της αρµοδιότητάς της είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηµα που
υποβάλλει ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή άλλος
αρµόδιος Υπουργός. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 4, σε περίπτωση που η
Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώσει, κατά την εφαρµογή του άρθρου 11, ότι η έλλειψη
1
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συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού οφείλεται, µεταξύ άλλων, και σε νοµοθετικές
διατάξεις, γνωµοδοτεί για την κατάργηση ή τροποποίηση τους. Η γνωµοδότηση της
Επιτροπής υποβάλλεται στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό και κοινοποιείται στον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2.

Κατά το παρελθόν, η πλήρης διερεύνηση του κλάδου των πετρελαιοειδών σε όλα του τα
στάδια (διύλιση, χονδρική εµπορία, λιανική διάθεση) από την Επιτροπή Ανταγωνισµού
στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε (νυν άρθρο 11 του
ν. 3959/2011), ανέδειξε δοµικές αδυναµίες και χρόνια προβλήµατα που δυσχεραίνουν το
επίπεδο του ανταγωνισµού και δρουν αυξητικά στο επίπεδο των τιµών των καυσίµων. Για
να επιλυθούν τα συγκεκριµένα προβλήµατα, τα οποία δεν αποτελούν σηµερινό
φαινόµενο, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο των δύο κανονιστικών παρεµβάσεων
στον κλάδο των πετρελαιοειδών, διατύπωσε µία σειρά από µέτρα και προτάσεις προς την
αρµόδια πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να αρθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά και να
λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισµός µε σηµαντικές θετικές συνέπειες, τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τους τελικούς καταναλωτές.

3.

Η παρούσα Γνωµοδότηση επικαιροποιεί τις δύο προγενέστερες κανονιστικές παρεµβάσεις
της Επιτροπής Ανταγωνισµού στον κλάδο των πετρελαιοειδών, τόσο µε τον εντοπισµό
ρυθµιστικών εµποδίων στην αποτελεσµατική λειτουργία του κλάδου των πετρελαιοειδών,
όσο και µε τον εντοπισµό περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση των σχετικών
επαγγελµάτων υπό το ειδικότερο πρίσµα του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, στην έκταση
που αυτά δεν έχουν αντιµετωπισθεί από παρεµβάσεις της πολιτείας στο µεταξύ διάστηµα.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, η παρούσα Γνωµοδότηση συµπληρώνει την υπ’ αριθ. 26/VII/2012
Γνωµοδότηση της ΕΑ αναφορικά µε τη διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας
σε µια σειρά επαγγελµάτων στο κλάδο των πετρελαιοειδών βάσει της παρ. 2 του άρθρου
3 του ν. 3919/2011.

4.

Η Γνωµοδότηση αποτελείται από δύο µεγάλες ενότητες. Η πρώτη αφορά στην καταγραφή
των αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και την άσκηση των επαγγελµάτων του
κλάδου των πετρελαιοειδών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3919/2011,
όπως ισχύει. Στη συνέχεια, η ανάλυση εστιάζεται στην αποτύπωση επιµέρους
ρυθµιστικών εµποδίων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισµού,
κατά την έννοια του άρθρου 23 του ν.3959/2011, σε κάθε στάδιο του κλάδου των
πετρελαιοειδών, ενώ παράλληλα διατυπώνονται και οι σχετικές προτάσεις άρσης των
στρεβλώσεων αυτών υπό το πρίσµα του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου. Σκοπός της εν
λόγω Γνωµοδότησης είναι, ιδίως, η ανάδειξη επιµέρους περιορισµών που περιορίζουν
υπέρµετρα την οικονοµική ελευθερία και αποθαρρύνουν την είσοδο νέων (δυνητικών)
επιχειρήσεων ή/και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά, χωρίς να
προκύπτει ή να υφίσταται πλέον επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη
διατήρησή τους.
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2.

H ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ

2.1

Ορισµοί

5.

Και αυτή η γνωµοδότηση αφορά στις διαδικασίες παραγωγής, εµπορίας και διακίνησης
πετρελαιοειδών προϊόντων, τα οποία σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3054/2002, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3423/2005, ορίζονται ως:
«[…] τα πάσης φύσεως προϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα ηµικατεργασµένα προϊόντα, όπως αυτά κατατάσσονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
•

Κατηγορία Ι (Ελαφρά κλάσµατα): Βενζίνες Αυτοκινήτων, Καύσιµα Αεροπλάνων
(βενζίνη αεροπλάνων, καύσιµο αεριωθούµενων τύπου βενζίνης)

•

Κατηγορία ΙΙ (Μεσαία κλάσµατα): Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil,
diesel-οil), που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων (πετρέλαιο κίνησης), Πετρέλαιο
Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιµοποιείται ως καύσιµο
θέρµανσης (πετρέλαιο θέρµανσης) και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ως καύσιµο
κινητήρων, Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που
χρησιµοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από καύσιµο κινητήρων ή θέρµανσης,
Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιµο Αεριωθούµενων τύπου κηροζίνης.

•

Κατηγορία ΙΙΙ (Βαρέα κλάσµατα): Πετρέλαιο Εξωτερικής Καύσης Μαζούτ (fuel-oil-οil),
Απασφαλτωµένο Μαζούτ (vacuum gas-oil).

•

Κατηγορία IV:Ασφαλτος.

•

Κατηγορία V (Υγραέρια-LPG): Βουτάνιο, Προπάνιο και µίγµα των δύο.

•

Κατηγορία VI: Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ.

… θεωρούνται επίσης πετρελαιοειδή προϊόντα και τα υγρά και αέρια Βιοκαύσιµα και τα
άλλα Ανανεώσιµα Καύσιµα που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις
αντίστοιχες κατηγορίες και χρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε αυτούσια είτε σε µίγµα
µε προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου».
6.

Στο ν. 3054/2002 (άρθρο 3) διακρίνονται και ορίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες του
τοµέα πετρελαιοειδών προϊόντων:
•

Η διύλιση, η οποία ορίζεται ως η «κατεργασία αργού πετρελαίου ή ηµικατεργασµένων
προϊόντων που πραγµατοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή
πετρελαιοειδών προϊόντων».

•

Η εµπορία, η οποία ορίζεται ως «η αποθήκευση και διακίνηση, µε σκοπό το κέρδος,
αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, τα οποία προέρχονται από ∆ιυλιστήριο
ή εγκατάσταση κατόχου Άδειας ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων ή σηµείο Εισαγωγής και
προορίζονται για σηµείο Εξαγωγής ή άλλο ∆ιυλιστήριο, άλλη εγκατάσταση Εµπορίας ή
εγκατάσταση Λιανικής Εµπορίας ή εγκατάσταση Τελικού Καταναλωτή µε ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους».
3

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2.2
7.

•

Η λιανική εµπορία ορίζεται ως «η διάθεση µε σκοπό το κέρδος προϊόντων
αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές».

•

Η εµφιάλωση, η οποία ορίζεται ως «η τοποθέτηση υγραερίων εντός ειδικών φιαλών».

•

Η παραγωγή βιοκαυσίµων, η οποία ορίζεται ως «η κατεργασία κατάλληλων πρώτων
υλών που πραγµατοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίµων ή Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων. Ως
βιοκαύσιµα νοούνται τα υγρά ή αέρια καύσιµα κίνησης (for transport), τα οποία
παράγονται από βιοµάζα».

•

Η δραστηριότητα της διάθεσης βιοκαυσίµων, ορίζεται ως η «παραγωγή ή εισαγωγή ή
η εµπορία εντός της ελληνικής επικράτειας, αυτούσιων βιοκαυσίµων ή άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων».
∆οµή Αγοράς

Για τους σκοπούς της παρούσας γνωµοδότησης διακρίνονται τα ακόλουθα παραγωγικά
στάδια: η αγορά διύλισης, η χονδρική εµπορία και, τέλος, η λιανική πώληση
πετρελαιοειδών. Οι αγορές αυτές οριοθετούνται κανονιστικά σύµφωνα µε το νόµο
3054/2002 και εµφανίζουν σηµαντικό βαθµό διάκρισης (βλ. ∆ιάγραµµα 1). Στο
∆ιάγραµµα 2 απεικονίζεται σχηµατικά ο κλάδος των πετρελαιοειδών, όπως αυτός
οριοθετείται σύµφωνα µε τις διατάξεις και ειδικές ρυθµίσεις που διέπουν το ν. 3054/2002.
Οι εταιρίες διύλισης και χονδρικής εµπορίας δραστηριοποιούνται σε όλες τις επιµέρους
σχετικές αγορές των εν λόγω σταδίων. Η λιανική πώληση περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις
λιανικής εµπορίας (πρατήρια, µεταπωλητές πετρελαίου θέρµανσης), οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε όλες τις επιµέρους σχετικές αγορές του εν λόγω σταδίου (βλ.
∆ιάγραµµα 3), εκτός από αυτές των αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίµων στο βαθµό
που τα πετρελαιοειδή διεθνών πωλήσεων (αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιµα)
διακινούνται απευθείας από τις εταιρίες εµπορίας προς τις αεροπορικές και ναυτιλιακές
εταιρίες αντίστοιχα.
∆ιάγραµµα 1: Σχηµατική αναπαράσταση της δοµής του κλάδου των πετρελαιοειδών

∆ιύλιση

8.

Χονδρική
εµπορία

Λιανική
πώληση

Σε επίπεδο διύλισης, η αγορά αποτελείται από δύο εταιρίες (Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε και
Motor Oil Ελλάς ∆ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην
4
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ελληνική επικράτεια µέσω σύγχρονων µονάδων διύλισης στις περιοχές του
Ασπροπύργου, της Ελευσίνας, της Θεσσαλονίκης και της Κορίνθου. Σε επίπεδο
χονδρικής εµπορίας, δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο είκοσι περίπου εταιρίες, οι
οποίες εφοδιάζουν το επόµενο στάδιο της αγοράς (επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας,
µεγάλους τελικούς καταναλωτές) µε πετρελαιοειδή (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης,
πετρέλαιο θέρµανσης, κ.ο.κ). Τέλος, στην αγορά της λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών
και όσον αφορά στην εγχώρια κατανάλωση, δραστηριοποιούνται περίπου 5.400 πρατήρια
ανά την Ελλάδα, η πλειοψηφία των οποίων φέρει το σήµα µιας συγκεκριµένης εταιρίας
εµπορίας, ενώ µικρός αριθµός πρατηρίων (περίπου 700) δεν φέρουν σήµα συγκεκριµένης
εταιρίας (ανεξάρτητα πρατήρια)1. Αναλυτικότερα, ο αριθµός των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο κλάδο των πετρελαιοειδών, και τα βασικά µέσα που αυτές
χρησιµοποιούν, παρουσιάζεται συνοπτικά στο Παράρτηµα Ι της παρούσας
γνωµοδότησης.
∆ιάγραµµα 2: Σχηµατική απεικόνιση της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα

1

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αναφορικά µε τη λιανική διάθεση του πετρελαίου θέρµανσης για την περίοδο
Οκτωβρίου-Απριλίου εκάστου έτους, εκτός από τα πρατήρια υγρών καυσίµων, δραστηριοποιούνται περίπου
2.000 Πωλητές Πετρελαίου Θέρµανσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Κανονισµού Αδειών (ΦΕΚ Β΄ 1306/169-2005), το οποίο φέρει τίτλο «Μεταπωλητές Πετρελαίου Θέρµανσης», «1. Οι κάτοχοι άδειας µεταπωλητή
πετρελαίου θέρµανσης οφείλουν, έως τις 30.7.2006, να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Πωλητή
Πετρελαίου Θέρµανσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Οι άδειες που έχουν λήξει εξακολουθούν να
ισχύουν µέχρι την ανανέωσή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. 2. Πέραν των στοιχείων και
δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 4 του Κανονισµού αυτού, µε την αίτηση
συνυποβάλλεται αντίγραφο της άδειας µεταπωλητή πετρελαίου θέρµανσης την οποία κατέχει ο αιτών.3. Τα
στοιχεία σχετικά µε τη διαθεσιµότητα αποθηκευτικών χώρων τα οποία απαιτούνται για τη χορήγηση της Αδειας
σύµφωνα µε το στοιχείο υπ΄ αριθµόν 3 του Παραρτήµατος 4 του Κανονισµού αυτού, συνυποβάλλονται µε την
αίτηση µόνον εφόσον ο αιτών διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς περιορισµό σχετικά µε την απαιτούµενη
ελάχιστη χωρητικότητα αυτών».
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2.3
9.

Αγορές Πετρελαιοειδών προϊόντων
Με βάση την υπάρχουσα πρακτική και νοµολογία2, τα πετρελαιοειδή αποτελούν προϊόντα
παράγωγα του αργού πετρελαίου και διακρίνονται στις µεγάλες κατηγορίες: α)
πετρελαιοειδή εγχώριας κατανάλωσης και β) πετρελαιοειδή διεθνών πωλήσεων
(∆ιάγραµµα 3).
∆ιάγραµµα 3: Σχηµατική απεικόνιση των επί µέρους σχετικών αγορών
Π ετρελαιοειδή

Εγχώ ριας
κατανάλω σης

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βενζίνες
Υγραέριο
Π ετρέλαιο εσ/κής καύσης
Π ετρέλαιο εξ/κής καύσης
Άσφαλτος/πίσσα
Λιπαντικά

1 ο επίπεδο

2 ο επίπεδο

∆ιεθνώ ν
πωλήσεων

1. Αεροπορικά καύσιµα
2. Ναυτιλιακά καύσιµα

10. Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται τα προϊόντα που συνιστούν διακριτές επιµέρους
σχετικές αγορές: α) Βενζίνες (κοινή βενζίνη ή απλή, βενζίνη L.R.P / super, αµόλυβδη
βενζίνη super, β) Υγραέριο (µίγµα, βουτάνιο, προπάνιο, κίνησης), γ) Πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης (ντίζελ) που διακρίνεται σε i) Πετρέλαιο θέρµανσης και ii) Πετρέλαιο
κίνησης, δ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (µαζούτ) που διατίθεται στις (µη
υποκαθιστάµενες) ποιότητες i) Μαζούτ Νο1, άλλως Μαζούτ 1500 (για χρήση στη
βιοτεχνία και ελαφρά βιοµηχανία) και ii) Μαζούτ Νο 3, άλλως Μαζούτ 3500 (για χρήση
από τη βαριά βιοµηχανία), ε) Άσφαλτοι και στ) Λιπαντικά.
11. Στη δεύτερη κατηγορία (πετρελαιοειδή διεθνών πωλήσεων) περιλαµβάνονται τα προϊόντα
που διατίθενται για τον εφοδιασµό αεροσκαφών και πλοίων. Με βάση τη σύστασή τους,
τη χρήση για την οποία προορίζονται, την τιµή αλλά και την ιδιαίτερη φορολογική
µεταχείριση για ορισµένα από αυτά, τα πετρελαιοειδή διεθνών πωλήσεων µπορούν να
διακριθούν στις επιµέρους σχετικές αγορές: α) Βενζίνες αεροσκαφών και καύσιµα
αεριωθουµένων τύπου βενζίνης, β) Κηροζίνη αεροσκαφών τύπου JA-1, γ) Πετρέλαια
εσωτερικής και εξωτερικής καύσης για τη ναυτιλία. Τα ναυτιλιακά καύσιµα µπορούν µε

2

Bλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Α. 421/V/2008, 418/V/2008, 334/V/2007, 242/III/2003 και 4/ΙΙ/1998
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τη σειρά τους να διακριθούν στις ακόλουθες επιµέρους αγορές: α) ντίζελ ακτοπλοΐας και
β) ντίζελ ποντοπόρων καθώς και γ) µαζούτ ακτοπλοΐας και δ) µαζούτ ποντοπόρων.
2.4

Ασυµµετρία στο βαθµό προσαρµογής των τιµών

12. Το ζήτηµα της ύπαρξης ασυµµετρίας στο βαθµό προσαρµογής (µετακύλισης / µεταβολής)
των τιµών καυσίµων, καθώς και των πιθανών αιτιών που την προκαλούν, έχει αποτελέσει
αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό3.
Παρατηρείται, δηλαδή, ορισµένες φορές, ότι ενώ οι εγχώριες τιµές προσαρµόζονται
άµεσα (ή ακόµη και σε µεγαλύτερο ύψος) στις ανοδικές µεταβολές των διεθνών τιµών
του πετρελαίου ή των επιµέρους τιµών των πετρελαιοειδών (τιµές Platt’s), σε περιόδους
καθοδικής κίνησης των τιµών, οι αντίστοιχες προσαρµογές δεν είναι εξίσου άµεσες (ή/και
µικρότερου µεγέθους). Η εν λόγω ασυµµετρία των τιµών, αν πράγµατι διαπιστωθεί,
σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου καθορίζουν τα περιθώρια κέρδους τους σε
περιόδους ανόδου και καθόδου των τιµών σε διαφορετικό επίπεδο, επωφελούµενες των
διακυµάνσεων των διεθνών τιµών. Έχει δε ως επίπτωση, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη
ρυθµιστικού τύπου περιορισµών ή/και εµποδίων (βλ. ενότητες 3 και 4 κατωτέρω) που την
επιτείνουν, στη µείωση του πλεονάσµατος του καταναλωτή.
13. Συνοπτικά, οι έως τώρα εµπειρικές µελέτες που αφορούν στην ελληνική αγορά, αν και
δεν συγκλίνουν πάντοτε, τείνουν στο συµπέρασµα ότι υφίσταται ασυµµετρία του βαθµού
προσαρµογής των τιµών σε επίπεδο λιανικής τιµή της βενζίνης. Η εν λόγω στρέβλωση
των τιµών στο κατώτατο στάδιο της αξιακής αλυσίδας ωφελεί, σε συνδυασµό µε άλλους
παράγοντες, τις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών, αλλά επιδρά αρνητικά στην ωφέλεια
του καταναλωτή4.
3

Βλ. ενδεικτικά, α) Fotis and Polemis, (2012), “The Competitive structure of gasoline industry: Evidence across
the globe”, Εκδόσεις Lambert, β) Polemis, M. (2011), Competition and price asymmetries in the Greek oil
sector: An empirical analysis on gasoline market. Empirical Economics, DOI 10.1007/s00181-011-0507-7, γ)
Bermingham, C., & O’ Brien, D. (2010), Testing for asymmetric pricing behaviour in Irish and UK petrol and
diesel markets, Research Technical Paper, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, δ) Douglas,
C. C. (2010), Do gasoline prices exhibit asymmetry? Not usually!, Energy Economics, 32(4), 918-925, ε) Faber,
R. (2009), Asymmetric price responses of gasoline stations: evidence for heterogeneity of retailers, Tinbergen
Institute Discussion Paper 2009-106/1 (http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/09106.pdf), στ) European
Commission, (2009), Pass Through from Crude Oil Prices to Consumer Prices of Fuels, Directorate General
Economic and Financial Affairs, ζ) Valadkhani, A. (2009), Do retail petrol prices rise more rapidly than they
fall in Australia’s capital cities?, University of Wollongong Economics Working Paper 09-08
(http://www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@commerce/@econ/documents/doc/uow065349.pdf), η)
Grasso, M. & Manera, M. (2007), Asymmetric error correction models for the oil-gasoline price relationship,
Energy Policy, 35(1), 156-177. Περαιτέρω, σε σχέση µε τις αιτίες που προκαλούν την ύπαρξη ασυµµετρίας
τιµών βλ. ενδεικτικές πρόσφατες µελέτες των α) Radchenko, S. & Shapiro, D. (2011), Anticipated and
unanticipated effects of crude oil prices and gasoline inventory changes on gasoline prices, Energy Economics,
33(5), 758-769, β) Kuper, G. (2011), Inventories and upstream gasoline price dynamics Energy Economics,
34(1), 208-214, γ) Hofstretter, M. & Tovar, J. (2010), Common Knowledge Reference Price and Asymmetric
Price Adjustments: Evidence from the Retail Gasoline Market in Colombia, Review of Industrial Organization,
37(2), 141-159, δ) Garcia, P. G. (2010), Dynamic pricing in the Spanish gasoline market: a tacit collusion
equilibrium, Energy policy, 38(4), 1931-1937, στ) Angelopoulou, E. & Gibson D.H. (2010), The determinants of
retail petrol prices in Greece, Economic Modelling, 27(6), 1537-1542 ζ) ΙΟΒΕ (2009), Οι προσδιοριστικοί
παράγοντες διαµόρφωσης των τιµών των πετρελαιοειδών.
4
Ένας παράγοντας που, µεταξύ άλλων, πρέπει να ερευνηθεί για την διαπίστωση ή µη της ασυµµετρίας τιµών
στα πετρελαιοειδή προϊόντα είναι και η δυνατότητα έρευνας χαµηλής τιµής από πλευράς καταναλωτή και το
κόστος που πρέπει να επωµιστεί ο καταναλωτής για την πραγµατοποίηση της (search cost). Άλλος παράγοντας
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14. Στη µελέτη του ΙΟΒΕ (2009), από την εξέταση της συνολικής αξιακής αλυσίδας δεν
διαπιστώνονται ασυµµετρίες στον προσδιορισµό των τιµών των πετρελαιοειδών. Παρόλα
αυτά, διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσωρινής ασυµµετρίας στη λιανική τιµή της απλής
αµόλυβδης βενζίνης. Με άλλα λόγια, η αύξηση της τιµής διυλιστηρίου φέρνει µεγαλύτερη
αύξηση στην τελική τιµή της αµόλυβδης βενζίνης συγκριτικά µε την πτώση στη διάρκεια
δύο εβδοµάδων (ίδιας εβδοµάδας και της επόµενης). Ταυτόχρονα, αντίστροφη είναι η
σχέση όταν εξετασθεί η πορεία της τρίτης εβδοµάδας µετά από τη µεταβολή της τιµής.
Έτσι η ασυµµετρία εξαφανίζεται µε την πάροδο τριών εβδοµάδων µετά τη µεταβολή της
τιµής διυλιστηρίου. Το ΙΟΒΕ καταλήγει στο ότι η προσωρινή ασυµµετρία στην
προσαρµογή της τελικής τιµής της αµόλυβδης βενζίνης µπορεί να εξηγηθεί µε την
αποστροφή ως προς τον κίνδυνο των πρατηρίων λιανικής διάθεσης και ενδεχοµένως των
εταιρειών εµπορίας. Η πιο γρήγορη αντίδραση στην αύξηση και η σχετική αδράνεια στη
µείωση προστατεύει από το σφάλµα παραγνώρισης µιας πρόσκαιρης µεταβολής για
µόνιµη. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς όµως καταφέρνουν να επαναφέρουν τα
περιθώρια κέρδους σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα.
2.5

Νοµικό Πλαίσιο και Πετρελαϊκή Πολιτική

15. O βασικός νόµος 3054/20025, ο οποίος αντικατέστησε τον προγενέστερο ν. 1571/1985,
επέφερε σηµαντικές αλλαγές στη δοµή και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς
πετρελαιοειδών. Συγκεκριµένα:
α) Μετέβαλε το νοµικό καθεστώς τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας για την
εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε το ενωσιακό δίκαιο. Επίσης, θεσµοθέτησε το
δικαίωµα χρήσης και πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους διυλιστηρίων ή εταιρειών
εµπορίας από τους υπόχρεους τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση
αµοιβαίας συµφωνίας µεταξύ των ενδιαφεροµένων.
β) Εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελληνική νοµοθεσία σύστηµα διαχείρισης κρίσεων
εφοδιασµού σε πετρελαιοειδή για την ανταπόκριση της χώρας στις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (IEA).
γ) Καθιέρωσε νέο σύστηµα αδειοδότησης για κάθε δραστηριότητα της πετρελαϊκής
αγοράς όπως διύλιση, µεταφορά µε αγωγό και λιανική εµπορία, και προέβλεψε την
έκδοση κανονισµού για κάθε είδους άδεια.
δ) Καθετοποίησε το σύστηµα διακίνησης πετρελαιοειδών και έδωσε τη δυνατότητα στους
συνεταιρισµούς πρατηριούχων να προµηθεύονται πετρελαιοειδή απευθείας από τα
διυλιστήρια χωρίς τη µεσολάβηση των εταιριών εµπορίας.6

που συντελεί στην εµφάνιση του φαινοµένου της ασυµµετρίας τιµών είναι το κόστος αποθήκευσης και
προώθησης στην αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων.
5
Ο νόµος 3054/2002 περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών έχει τροποποιηθεί 15 φορές έως σήµερα (βλ.
ν. 3190/2003, 3325/2005, 3335/2005, 3419/2005, 3423/2005, 3653/2008, 3734/2009, 3769/2009, 3784/2009,
3851/2010, 3897/2010, 4001/2011, 4062/2012, 4067/2012, 4072/2012).
6
Σύµφωνα µε την τροποποίηση από το Ν. 3335/2005, επετράπη η πρόσβαση κατόχων άδειας λιανικής εµπορίας
πετρελαιοειδών (ανεξάρτητα πρατήρια) απευθείας από τα διυλιστήρια (άρθρο 5 παρ. 2).
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ε) Κατάργησε τη χορήγηση τοπικής άδειας εµπορίας και η άδεια εµπορίας ισχύει πλέον
για ολόκληρη την επικράτεια, ενώ παράλληλα αύξησε τις προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας εµπορίας κυρίως σε ό,τι αφορά στους ελάχιστους αποθηκευτικούς χώρους και στο
ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.
στ) Προέβλεψε αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα, αφαίρεση αδειών)
µε σκοπό την πάταξη των φαινοµένων νοθείας και λαθρεµπορίας, ενώ παράλληλα έδωσε
έµφαση σε θέµατα ενεργειακής ασφάλειας και περιβάλλοντος.
16. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002, ο οποίος ενσωµατώνει µερικώς την οδηγία
98/93,7 τα αποθέµατα ασφαλείας τηρούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας για κάθε
κατηγορία προϊόντων πετρελαίου (ελαφρά, µεσαία και βαρέα κλάσµατα), προκειµένου να
καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους κρίσης εφοδιασµού
καυσίµων στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Υποχρέωση τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας έχουν ανεξάρτητα από το είδος άδειας που κατέχουν:
α) Όσοι εισάγουν αργό πετρέλαιο, πετρελαιοειδή, ή ηµικατεργασµένα προϊόντα προς
κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.8 Το ύψος του αποθέµατος ασφαλείας του υπόχρεου
ισούται µε τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγµατοποίησε στην εγχώρια αγορά
ο υπόχρεος κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.
β) Οι µεγάλοι τελικοί καταναλωτές, που εισάγουν πετρελαιοειδή προϊόντα για ίδια
κατανάλωση. Το ύψος του αποθέµατος ασφαλείας του υπόχρεου ισούται µε τα 90/365
των καθαρών εισαγωγών που πραγµατοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Τα πιο πάνω όρια µπορεί να µεταβάλλονται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
λαµβανοµένων υπόψη και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Σύµφωνα µε τα
παραπάνω, όσον αφορά στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης), οι εταιρίες
εµπορίας πετρελαιοειδών, στο βαθµό που πραγµατοποιούν εισαγωγές υγρών καυσίµων
από χώρες του εξωτερικού, υποχρεούνται να διατηρούν διαθέσιµα 90 ηµερών. Φαίνεται,
όµως, ότι µε τους αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτουν, είναι µάλλον αδύνατο να
τηρούν τα κατά ανωτέρω αποθέµατα ασφαλείας 90 ηµερών. Συνεπώς, καταλήγουν να
προµηθεύονται τα υγρά καύσιµα από τις εγχώριες εταιρίες διύλισης (ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΗ),
καθώς διαφορετικά θα έπρεπε να αποκτήσουν ή να εξασφαλίσουν κατά κάποιο τρόπο
τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους, αλλά στην περίπτωση αυτή η επιβάρυνση θα
ήταν σηµαντική. Σηµειώνεται ότι τροχοπέδη στην ενθάρυνση των εισαγωγών αποτελεί
7

Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 68/414/ΕΟΚ
περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα
κράτη µέλη της ΕΟΚ, EE 1998 L 358/100.
8
Σύµφωνα µε τον προηγούµενο Ν. 1571/1985, την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας είχαν οι
εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών. Απαρχή για την ψήφιση νέου νόµου στάθηκε η καταδίκη της Ελλάδας από το
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «∆ΕΕ») το 2001 σχετικά µε το προηγούµενο καθεστώς τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας και πρόσβασης τρίτων σε αποθηκευτικούς χώρους. Σύµφωνα µε αυτό, η πρόσβαση
τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους ήταν δυνατή µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποκλειστικής
σύµβασης προµήθειας µε τον κάτοχο αυτών (εταιρίες διύλισης, εταιρίες εµπορίας). Το σύστηµα αυτό νόθευε τον
ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριας παραγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων και απευθείας εισαγωγών και θεωρήθηκε
από το ∆ΕΕ ως µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος περιορισµού των εισαγωγών (υπόθ. C-398/98, Επιτροπή κατά
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Συλλ. 2001 σ. I-7915).
9
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και το γεγονός ότι τα αποθέµατα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται σε χώρους εντός της
Ελληνικής επικράτειας (ιδιόκτητους ή ενοικιαζόµενους), γεγονός που είναι πολλές φορές
ασύµφορο ή/και ανέφικτο λόγω των αυστηρών κανόνων ασφάλειας των εγκαταστάσεων,
αλλά και λόγω των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών.
17. Χαρακτηριστικό του πνεύµατος που διέπει το ν. 3054/2002 είναι το άρθρο 2 αυτού, το
οποίο αναφέρεται στις αρχές πετρελαϊκής πολιτικής, όπου αφενός µεν αποτυπώνεται η
οργάνωση της αγοράς µε βάση τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισµού, µε την επιφύλαξη
στο Κράτος ρόλο κατ΄ εξοχήν εποπτείας και διασφάλισης του γενικού συµφέροντος
(ιδίως για θέµατα εθνικής άµυνας και ασφάλειας), αφετέρου δε δίδεται έµφαση στην
αρχή της µη διάκρισης που επιβάλλεται σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο. Στο πλαίσιο
αυτό, παρότι κατά το άρθρο 1 του ν. 3054/2002 προβλέπεται ότι οι σχετικές
δραστηριότητες και υπηρεσίες εξυπηρετούν το γενικό συµφέρον, η ρυθµιστική
παρέµβαση στην αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων παραµένει περιορισµένη σε
σύγκριση µε άλλους ενεργειακούς τοµείς, καθώς απουσιάζει το στοιχείο του φυσικού
µονοπωλίου. Για τους δύο επιµέρους τοµείς του κλάδου των πετρελαιοειδών που
προσοµοιάζουν προς φυσικά µονοπώλια και φέρουν χαρακτηριστικά ουσιώδους
υποδοµής, δηλαδή τους χώρους αποθήκευσης και τους αγωγούς, προβλέπονται στο νόµο
ειδικές ρυθµίσεις όσον αφορά στην τιµολόγηση και στην πρόσβαση τρίτων.
18. Οι βασικές επιδιώξεις του ν. 3054/2002 ήταν η ενίσχυση του ανταγωνισµού, η
µεταρρύθµιση του τρόπου τήρησης των αποθεµάτων ασφάλειας, ώστε να µην
παραβλάπτεται ο ανταγωνισµός, η συγκρότηση µηχανισµού ελέγχου της διακίνησης
καυσίµων για την αντιµετώπιση φαινοµένων λαθρεµπορίου και νοθείας, όπως επίσης και
η ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας προς όφελος του καταναλωτή.
Βάσιµα µπορεί να υποστηριχτεί, ότι µε το εν λόγω νοµοθέτηµα επιχειρήθηκε η
κωδικοποίηση των µέχρι εκείνο το χρονικό σηµείο πολλαπλών διατάξεων που επιπόλαζαν
στον νοµικό µας κόσµο στον τοµέα των πετρελαιοειδών.9,10. Τα µέτρα που υιοθετήθηκαν
για το σκοπό αυτό περιλάµβαναν την αναµόρφωση του συστήµατος αδειοδότησης για την
άσκηση δραστηριότητας στον τοµέα των πετρελαιοειδών προϊόντων, τη διασφάλιση της
δυνατότητας συγχώνευσης επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις
εταιριών εµπορίας, καθώς και την παροχή κινήτρων για τη δηµιουργία νέων
αποθηκευτικών χώρων για πετρελαιοειδή προϊόντα, την ενίσχυση των µηχανισµών
εποπτείας της αγοράς, τη διαµόρφωση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για την
αντιµετώπιση κρίσεων στην αγορά και τη διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά µε τον

9

Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία όλες οι διατάξεις ενός νοµοθετήµατος όπως και όλες
οι τροποποιήσεις του συνενώνονται σε ένα ενιαίο κείµενο το οποίο καταργεί τα προηγούµενα χωρίς όµως να
αλλάζει την ουσία του κανονισµού. Η κωδικοποίηση διαφέρει από την ενοποίηση, καθότι η δεύτερη αφορά στην
µηχανική συγκέντρωση των διατάξεων και σχετικών τροποποιήσεων χωρίς όµως καµία παρέµβαση
10
Βλ. European Commission, Implementing the Community Lisbon Programme: a Strategy for the
Simplification of the Regulatory Environment, COM(2005) 535, Brussels, 2005 σε Ε. Βράνιαλη, Ρυθµιστική
∆ιακυβέρνηση και Έξυπνη Νοµοθέτηση: οι Βάσεις για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη. Εθνικό και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο,
ΘΠ∆∆, τεύχος 4-5/12, σελ 417 επ.
10

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τρόπο διαχείρισης των αποθηκευτικών χώρων υπό το πρίσµα του δικαιώµατος
πρόσβασης τρίτων11.
19. Εν κατακλείδι, µε το ν. 3054/2002 επιχειρήθηκε η ρύθµιση θεµάτων πετρελαϊκής
πολιτικής της χώρας και η αναδιοργάνωση του µέχρι τότε ισχύοντος θεσµικού πλαισίου
(ν. 1571/1985 ΦΕΚ Α΄ 192), ενώ ως βασικοί άξονες του σχετικού σχεδίου νόµου
θεωρήθηκαν: α) η ενίσχυση του ανταγωνισµού, οι καλύτερες υπηρεσίες και οι
χαµηλότερες τιµές για τον πολίτη, β) η ορθολογικοποίηση του τρόπου τήρησης των
αποθεµάτων ασφαλείας και γ) η συγκρότηση µηχανισµού ελέγχου της διακίνησης
καυσίµων για την αντιµετώπιση φαινοµένων λαθρεµπορίου και νοθείας12. Για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων θεωρήθηκε ως εισαγόµενη καινοτοµία η καθιέρωση ενός
νέου συστήµατος αδειοδότησης και απαγορεύθηκε από την έναρξη της ισχύος του η
χωρίς άδεια σύµφωνα µε το νόµο αυτό διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων (άρθρο 15
παρ. 8). Τέλος, η πάταξη των φαινοµένων λαθρεµπορίας και νοθείας αποτέλεσε το κύριο
µέληµα του σχεδίου, οι δε προβλεπόµενες σ' αυτό αυστηρές ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις υπηρετούν τον εν λόγω σκοπό13, δηλαδή αποβλέπουν στη θεραπεία του
δηµόσιου σκοπού της προστασίας του καταναλωτή πετρελαίου και πετρελαιοειδών
προϊόντων (άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του ν. 3054/2002)14.
3.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011

3.1

Είδη περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3919/2011

20. Με το ν. 3919/2011 προωθείται η Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας και η κατάργηση
των αδικαιολόγητων περιορισµών στην άσκηση των επαγγελµάτων. Στην παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται, ως γενική αρχή, ότι οι περιορισµοί που ισχύουν
στην νοµοθεσία και αφορούν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων καταργούνται
µετά την πάροδο 4 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου ήτοι στις 2 Ιουλίου 2011. Στην
παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται οι νοούµενοι από το νόµο αυτοί περιορισµοί, οι
οποίοι καταργούνται (βλ. κατωτέρω). Στην παρ. 4 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι για την
εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος είναι δυνατή η θέσπιση
εξαιρέσεως και η διατήρηση υφιστάµενων περιορισµών µε την προϋπόθεση ότι ο
περιορισµός αυτός είναι αναλογικός και δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα
11

Βλ. την αιτιολογική έκθεση του ν. 3054/2002.
Ειδικότερα η θέσπιση του ν. 3054/2002 κατέστη νοµική και πραγµατική αναγκαιότητα µετά την απόφαση του
∆ΕΚ της 25/10/2001 Επιτροπή κατά Ελλάδας C-398/98, Συλλ. Νοµολ. Ι-7915, µε την οποία εκρίθη, ότι:
«…σύµφωνα µε τον προηγούµενο ν. 1571/1985, την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας είχαν οι εταιρίες
εµπορίας πετρελαιοειδών. Σύµφωνα µε αυτό, η πρόσβαση τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους ήταν δυνατή µόνο
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποκλειστικής σύµβασης προµήθειας µε τον κάτοχο αυτών (εταιρίες διύλισης,
εταιρίες εµπορίας). Το σύστηµα αυτό νόθευε τον ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριας παραγωγής πετρελαιοειδών
προϊόντων και απευθείας εισαγωγών και θεωρήθηκε από το ∆ΕΕ ως µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος
περιορισµού των εισαγωγών».
13
Βλ. εισηγητική έκθεση του νόµου σε ΚΝοΒ 2002, σελ. 2025.
14
Πρβλ. και ΣτΕ 3525/2001 σύµφωνα µε την οποία η συνευθύνη των ανεξάρτητων πρατηρίων και της
προµηθεύτριας εταιρίας εµπορίας πετρελαιοειδών δεν αντίκειται στο Σύνταγµα και τη Συνθήκη της ΕΟΚ.
12
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µε την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα µε την έδρα τους. Η θέσπιση
εξαιρέσεων προβλέπεται ότι µπορεί να γίνει µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
21. Ειδικότερα, ως αδικαιολόγητοι περιορισµοί στην πρόσβαση και άσκηση των
επαγγελµάτων νοούνται:
«α) Η ύπαρξη, δυνάµει προβλέψεως νόµου, περιορισµένου αριθµού προσώπων τα οποία
δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελµα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισµένο γεωγραφικό
διαµέρισµα, είτε ο αριθµός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εµµέσως βάσει
πληθυσµιακών ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την άσκηση του
επαγγέλµατος µόνο προς συµπλήρωση του αριθµού τούτου.
β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλµατος από την
εκτίµηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγµατικής ανάγκης προς τούτο, που
θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ µέρους των προσώπων που έχουν
ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν είναι ικανοποιητική για το
κοινωνικό σύνολο, είτε καθ’ όλη την επικράτεια είτε σε ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα,
εν όψει αφ’ ενός του αριθµού των προσώπων που ασκούν το επάγγελµα και αφ’ ετέρου των
προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών.
γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλµατος έξω από ορισµένο
γεωγραφικό διαµέρισµα, εντός του οποίου και µόνο είναι αυτή επιτρεπτή.
δ) Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων
που ασκούν το επάγγελµα.
ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δηµιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή
επαγγελµατικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα
γεωγραφικά διαµερίσµατα.
στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από
ορισµένη κατηγορία επαγγελµατικών εγκαταστάσεων.
ζ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλµατος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισµένη
ή ορισµένες εταιρικές µορφές ή ο αποκλεισµός της ασκήσεώς του υπό εταιρική µορφή,
επιτρεποµένης µόνο της ατοµικής ασκήσεως αυτού.
η) Η επιβολή περιορισµών σχετιζοµένων µε τη συµµετοχή στη σύνθεση του µετοχικού ή
εταιρικού κεφαλαίου, συναπτοµένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισµένης
επαγγελµατικής ιδιότητας.
θ) Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιµών ή αµοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την
προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εµµέσως µε την
εφαρµογή συντελεστή κέρδους ή µε άλλο ποσοστιαίο υπολογισµό.
ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελµα να προσφέρει µαζί µε τη δική του
υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες».
22. Στις επόµενες παραγράφους εξετάζονται τυχόν περιορισµοί του άρθρου 2 του ν.
3919/2011 ανά παραγωγικό στάδιο.
12
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3.2.

Στάδιο διύλισης

23. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 ν.
3335/2005, (ΦΕΚ Α΄ 95/20.4.2005), «1. Άδεια ∆ιύλισης15 χορηγείται µόνο σε νοµικά
πρόσωπα µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας ή άλλης αντίστοιχης µορφής, εφόσoν το νοµικό
πρόσωπο εδρεύει σε κράτος -µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο κάτοχος Άδειας
∆ιύλισης µπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά µόνο σε κατόχους
Άδειας Εµπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές16, στις Ένοπλες ∆υνάµεις, σε
Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και σε
κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 3
του άρθρου 7 του ν. 3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης δεν µπορεί να διαθέτει
πετρελαιοειδή προϊόντα στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας ή στους
Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή στις Κοινοπραξίες του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίοι
ή τα µέλη των οποίων είτε προµηθεύονται αποκλειστικά, µε σχετική σύµβαση, πετρελαιοειδή
προϊόντα από έναν κάτοχο Άδειας Εµπορίας είτε φέρουν το Σήµα κατόχου Άδειας
Εµπορίας. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας, ο οποίος προµηθεύεται πετρελαιοειδή
προϊόντα απευθείας από κάτοχο Άδειας ∆ιύλισης, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος
Προµηθευτικού Συνεταιρισµού ή Κοινοπραξίας της παρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει να
υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) ότι δεν
έχει συνάψει σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ούτε φέρει
το Σήµα του κατόχου αυτού. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης υποχρεούται να κοινοποιεί την πιο
πάνω δήλωση στη «∆ιεύθυνση», µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την ηµεροµηνία της, κατά τα ανωτέρω, υποβολής της. Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή
υποβληθεί δήλωση µε ψευδές περιεχόµενο, πέραν των άλλων προβλεπόµενων κυρώσεων,
ανακαλείται η Άδεια Λιανικής Εµπορίας. 3. Το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή
προϊόντα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα ηµικατεργασµένα και τα υποπροϊόντα, µπορεί
να διακινούνται ή να αποτελούν αντικείµενο εµπορίας µεταξύ κατόχων Άδειας ∆ιύλισης. 4.
Ο κάτοχος Άδειας ∆ιύλισης πρέπει να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους
Πετρελαίου και Προϊόντων». Το άρθρο 19 παρ. 2 του αριθ. ∆2/16570 (ΦΕΚ Β΄
1306/16.9.2005) Κανονισµού Αδειών προσδιορίζει πρόσθετους ειδικούς όρους,
προϋποθέσεις και περιορισµούς αναφορικά µε τη χορήγηση της άδειας17, ενώ στην παρ. 1
15

Η άδεια χορηγείται για 40 έτη σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού Αδειών.
Είναι οι καταναλωτές των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νοµικό πρόσωπο
υπερβαίνουν τους 150.000 µετρικούς τόνους και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους (παρ. 13
άρ.3 του ν. 3054/2002).
17
Ειδικότερα: «Καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο κάτοχος της
Άδειας οφείλει: (α) Να διαθέτει κατάλληλους για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και Πετρελαιοειδών
Προϊόντων αποθηκευτικούς χώρους, σε σχέση µε τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη
νόµιµη λειτουργία τους άδειες. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι ιδιόκτητοι ή µισθωµένοι ή να έχουν
παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστική χρήση. (β) Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στις Αποθήκες Τήρησης
Αποθεµάτων Ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
του ν. 3054/2002 και του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση
δικαιολογηµένης άρνησης πρόσβασης. (γ) Να εµφανίζει διακριτά στους λογαριασµούς του το αντάλλαγµα από τις
υπηρεσίες που προσφέρει σε τρίτους για (i) πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους και (ii) ανάθεση της τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας. (δ) Να
αναγράφει στα παραστατικά παράδοσης τον αριθµό της άδειας του ν. 3054/2002 του παραλήπτη, µε εξαίρεση την
περίπτωση κατά την οποία η παράδοση γίνεται σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή τις Ένοπλες ∆υνάµεις».
16
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του άρθρου 19 του ίδιου Κανονισµού περιγράφεται και µηχανισµός κατασταλτικού
έλεγχου για την τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων18.
24. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων, όπως έχουν ερµηνευθεί19, συνάγεται ότι ο
µόνος περιορισµός που προσκρούει στην εφαρµογή του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 είναι
η πρόβλεψη για την ίδρυση διυλιστηρίου µόνο από συγκεκριµένης µορφής εταιρικά
σχήµατα (και συγκεκριµένα από Α.Ε.)20.
25. Ωστόσο, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, προβλέπεται η δυνατότητα
θέσπισης εξαίρεσης, όταν η διατήρηση του περιορισµού (α) επιβάλλεται από επιτακτικούς
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, (β) ο περιορισµός είναι πρόσφορος, αναγκαίος και
αναλογικός για την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος21 και (γ)
18

Ειδικότερα «1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων και
υποδοµών που απαιτούνται κατά το νόµο για την άσκηση της δραστηριότητας διύλισης, συµπεριλαµβανοµένων
όλων των αδειών οι οποίες απαιτούνται για τη νόµιµη λειτουργία τους, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα το οποίο
επισυνάπτεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής και οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την
Αδειοδοτούσα Αρχή για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην Άδεια και τη λήψη των απαραίτητων
αδειών, µε την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά τρίµηνο από την ηµεροµηνία χορήγησης της Άδειας µέχρι τη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαµβάνονται σύντοµη περιγραφή των εργασιών, το
εκτιµούµενο υπόλοιπο ποσοστό (σε αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που
αντιµετωπίζονται στην υλοποίησή του και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Σε περίπτωση που
διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόµενα στην Άδεια, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει
αναλυτικά τους λόγους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, εφ όσον κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και µη δικαιολογηµένες
αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναµία υλοποιήσεως του έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
συνηµµένο χρονοδιάγραµµα και τα λοιπά στοιχεία της Άδειας, καλεί τον αδειοδοτούµενο να παράσχει σχετικές
διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία εµπρόθεσµης πραγµατοποιήσεως του έργου για την οποία
αποκλειστικός υπαίτιος είναι ο κάτοχος της άδειας, η άδεια µπορεί να ανακαλείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 15 του Κανονισµού αυτού».
19
Για παράδειγµα, έχει γνωµοδοτηθεί από το ΝΣΚ, ότι «∆εν επιτρέπεται υπό την ισχύ του Ν 3054/2002, αλλά και
υπό την ισχύ του προγενέστερου του Ν 1571/1985, η συναποθήκευση, στον αποθηκευτικό χώρο µίας άδειας
εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές άδειες, είτε αυτές κατέχονται από το αυτό
είτε από διαφορετικά πρόσωπα» (βλ. ΝΣΚ υπ’αριθ. 436/2007).
20
Τα λοιπά ζητήµατα που άπτονται του ειδικότερου καθεστώτος προηγούµενης διοικητικής άδειας εξετάστηκαν
στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 26/VII/2012 της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
21
Η αρχή της αναλογικότητας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη (άρθρο 25 § 1 Σ και ΕΣ∆Α) και αποτελεί,
ταυτόχρονα, και πρωτογενή κανόνα του ενωσιακού δικαίου (άρθρο 5 ΣΛΕΕ). Η εν λόγω αρχή διέπει τη
νοµολογία των ∆ικαστηρίων (εθνικών και ευρωπαϊκών, ακυρωτικών και ουσίας), καθώς και των ανεξάρτητων
αρχών, και έχει ιδιαίτερη σηµασία στο σύστηµα προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε πάγια
νοµολογία, «… Επειδή, η αρχή της αναλογικότητας, απορρέουσα από την έννοια και τους θεσµούς του κράτους
δικαίου, καθιερώνεται ήδη ρητώς από το Σύνταγµα (άρθρ. 25 παρ. 1) και συγκαταλέγεται, κατά την πάγια
νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µεταξύ των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου.
Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι επιβαλλόµενοι από τον κοινό νοµοθέτη και τη διοίκηση περιορισµοί εις την άσκηση
των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να είναι µόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον υπό του νόµου
επιδιωκόµενο σκοπό. Μία ρύθµιση, τότε µόνο αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητος, όταν από το είδος της ή τη
φύση της είναι προδήλως ακατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού ή όταν οι δυσµενείς συνέπειες
της ρύθµισης τελούν σε προφανή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν τον επιδιωκόµενο σκοπό» (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ
(Ολ) 990/2004, ΣτΕ 105/2011, 1249/2010, 956/2009, 4182/2005, 1129/2003, 1700/1995 και 202/1974, καθώς
και Ολ. ΑΠ 6/2011, 6/2009, 27/2008, 43/2005 κ.αλ.). ∆ηλαδή, σύµφωνα µε την αρχής της αναλογικότητας
ελέγχεται α) η καταλληλότητα του περιορισµού να επιφέρει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, β) ο αναγκαίος
χαρακτήρας του (εάν είναι ο λιγότερο επαχθής για τον θιγόµενο αποδέκτη του µέτρου), και γ) η συνάφεια και
εύλογη σχέση µεταξύ του µέτρου και του επιδιωκόµενου σκοπού (δεν πρέπει να συνεπάγεται περισσότερα
µειονεκτήµατα για τα δικαιώµατα του πολίτη, παρά πλεονεκτήµατα για τα συνταγµατικά συµφέροντα, στην
προστασία των οποίων αποβλέπει). Όλα τα µέσα ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, ο νόµος, η δικαστική
απόφαση και η διοικητική πράξη, πρέπει να πληρούν τα τρία κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας.
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o περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή,
όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους.
26. Σχετικά µε την πρώτη προϋπόθεση, σηµειώνεται ότι στην οδηγία 2006/123/ΕΚ22 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου του 2006 σχετικά µε
τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, στην έννοια των «επιτακτικών λόγων δηµοσίου
συµφέροντος» αναφέρεται ότι αναγνωρίζονται µεταξύ πολλών άλλων ως τέτοιοι λόγοι, η
δηµόσια υγεία23, η προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών, των καταναλωτών και των
εργαζοµένων, η προστασία του περιβάλλοντος24 καθώς και η δηµόσια ασφάλεια. Ειδικά
στον κλάδο των πετρελαιοειδών, λόγοι υπέρτατου δηµοσίου συµφέροντος µπορούν να
συνιστούν η προστασία της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, της εθνικής άµυνας,
κυριαρχίας και ασφάλειας, η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η υλοποίηση του
µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού, η διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας της
αγοράς χάριν της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών. Κατά την κρίση των
µελών της Επιτροπής, µε τον εν λόγω περιορισµό (ίδρυση και λειτουργία διυλιστηρίου
υπό συγκεκριµένη εταιρική µορφή), επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικών λόγων
δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτών της προστασίας των καταναλωτών και της
εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας, ιδίως µέσω του υψηλότερου ελέγχου στις οποίες
υπόκεινται οι Α.Ε. έναντι των λοιπών εταιρικών σχηµάτων, και κατά συνέπεια πληρούται
η πρώτη προϋπόθεση εξαίρεσης25.
22

Για την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά ψηφίστηκε ο ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63/2010)
και για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων
εκδόθηκε το Π∆ 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78/25.5.2010).
23
Πρβλ. ενδεικτικά, ΣτΕ 931/2010, 2110/2003, 1791/2003, 4175/1998, όπου εκρίθη, ότι «η προστασία της
δηµόσιας υγείας αποτελεί, εξάλλου, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία των δικαστηρίων, λόγο δηµοσίου
συµφέροντος, ο οποίος µπορεί, υπό συγκεκριµένους βέβαια όρους, να δικαιολογήσει εκτενείς κατά περίπτωση
περιορισµούς στην οικονοµική, και ειδικότερα στην επιχειρηµατική και την επαγγελµατική ελευθερία».
24
Βλ. αποφάσεις της 20ής Σεπτεµβρίου 1988, 302/86, Επιτροπή κατά ∆ανίας (Συλλογή 1988, σ. 4607, σκέψη
8), της 9ης Ιουλίου 1992, C-2/90, Επιτροπή κατά Βελγίου (Συλλογή 1992, σ. I-4431, σκέψη 22), καθώς και
Radlberger Getränkegesellschaft και S. Spitz ( σκέψη 75), όπου εκρίθη, ότι εθνικά µέτρα δυνάµενα να
παρακωλύσουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο µπορούν να δικαιολογηθούν για επιτακτικούς λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος, εφόσον τα µέτρα αυτά είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόµενο σκοπό.
25
Ο ν. 2190/1920 στα άρθρα 7α και 7β αυτού κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 86/151/ΕΟΚ, θεσπίζει σύστηµα δύο
επάλληλων δηµοσιεύσεων των κατά νόµο απαριθµούµενων στοιχείων της Α.Ε. Αρχικά µε την καταχώρηση
αυτούσιων πράξεων της Α.Ε., µε ευθύνη του ∆Σ αυτής, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) που
τηρείται στις κατά τόπον αρµόδιες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και αφορά Α.Ε. που ιδρύονται στην Ελλάδα,
υποκαταστηµάτων Α.Ε. µε έδρα άλλο Κράτος-µέλος καθώς και υποκαταστήµατα εταιριών τρίτων χωρών µε
νοµική φύση αντίστοιχη µε την ρυθµιζόµενη από την οδηγία 86/151/ΕΟΚ , στη συνέχεια δε µε δηµοσίευση της
ως άνω καταχώρησης µε περίληψη των δηµοσιευµένων στοιχείων στο ειδικό Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ.
Η καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. ιδίως του καταστατικού, της ιδρυτικής πράξης και της εγκριτικής πράξης της
διοίκησης όπου αυτή απαιτείται, είναι κατά το νόµο (άρθρο 7α παρ 10 ν. 2190/1920) τα sine qua non στοιχεία,
για την απόκτηση από την Α.Ε. νοµικής προσωπικότητας. Το Μ.Α.Ε. είναι δηµόσιο βιβλίο µε κατεξοχήν
πληροφοριακή λειτουργία, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας, καθώς τα καταχωρηµένα σε αυτό
στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόµενων τρίτων οι οποίοι µε αίτησή τους δικαιούνται πρόσβαση
στα στοιχεία του φακέλου της Α.Ε. (παρ. 12 άρθρου 7β ν. 2190/1920).
Αντιθέτως, οι απαιτήσεις δηµοσιότητας για τους τύπους της Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης εταιρίας, είναι
σαφώς µειωµένες και κατεξοχήν τυπικές: Ειδικότερα, για τη σύσταση της εταιρίας απαιτείται να τηρηθεί η
δηµοσιότητα των άρθρων 42-44 ΕµπΝ και ολόκληρο το καταστατικό ή περίληψή του, µε τη φροντίδα του
15
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27. Σχετικά µε τη δεύτερη προϋπόθεση, κρίνεται ότι ο περιορισµός αυτός είναι πρόσφορος
και αναγκαίος και, από απόψεως εντάσεως της επεµβάσεως στη σφαίρα της οικονοµικής
ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να
εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος26. Ο νοµοθέτης µε τον εν λόγω
περιορισµό επιδιώκει να προστατεύσει το δηµόσιο συµφέρον µέσω του υψηλού
αυξηµένου ελέγχου (φορολογικού, λογιστικού κλ.π.) και των υποχρεώσεων δηµοσιότητας
στις οποίες υπόκεινται οι Α.Ε. σε σχέση µε τα υπόλοιπα εταιρικά µορφώµατα. Θεωρείται
λοιπόν εύλογο και αναλογικό για την άσκηση της δραστηριότητας διύλισης, η οποία
απαιτεί ιδιαίτερα αυξηµένο µετοχικό και επενδυτικό κεφάλαιο, τεχνογνωσία,
εγκαταστάσεις κλ.π., να απαιτείται το συγκεκριµένης µορφής αδειοδοτηµένο εταιρικό
σχήµα. Συναφώς, τα αυξηµένα εχέγγυα οικονοµικής φερεγγυότητας και επάρκειας
ρευστότητας που επιβάλλει το νοµοθετικό πλαίσιο στις Α.Ε. συνάδουν πλήρως µε την
υφή των δραστηριοτήτων των εταιριών διύλισης, οι οποίες ως γνωστόν συνιστούν
επιχειρηµατικές δραστηριότητες ευρείας κλίµακας και απαιτούµενης ρευστότητας. Οι
εγγυήσεις αυτές καθιστούν τον εταιρικό τύπο της Α.Ε. καταλληλότερο φορέα µεγάλης
εµβέλειας επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε κοµβική σηµασία για την τοπική και
δηµόσια οικονοµία ή/και επιχειρηµατικών δράσεων που διατηρούν στενούς δεσµούς µε
τη δηµόσια ωφέλεια και υπηρετούν εκφάνσεις δηµοσίου συµφέροντος. Περαιτέρω, στην
υπό κρίση περίπτωση, λόγω του ειδικού χαρακτήρα των ως άνω δραστηριοτήτων (στάδιο
διύλισης), είναι αναγκαίο και σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας το κράτος να
µπορεί να τις ελέγχει αυστηρά, ιδίως προκειµένου να επαληθεύονται η οικονοµική
φερεγγυότητα των επιχειρήσεων και η επαγγελµατική ακεραιότητα και ικανότητα των
επαγγελµατιών που τις ασκούν27.
28. Τέλος, σχετικά µε την τρίτη προϋπόθεση, κρίνεται ότι ο εν λόγω περιορισµός δεν εισάγει
άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια, ούτε µε την έδρα της επιχείρησης
για τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού γνωµοδοτεί θετικά για τη
διατήρηση του εν λόγω περιορισµού (ίδρυση και λειτουργία διυλιστηρίου υπό τη
συγκεκριµένη εταιρική µορφή της Α.Ε.).

διαχειριστή ή οποιουδήποτε εταίρου, να δηµοσιευθεί µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την κατάρτιση της
εταιρικής σύµβασης, στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και των τυχόν
υποκαταστηµάτων της. Αν το έγγραφο είναι ιδιωτικό προσκοµίζεται στο Πρωτοδικείο το πρωτότυπό του ή
περίληψη που υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές της εταιρίας. Αν είναι δηµόσιο προσκοµίζεται αντίγραφο ή
περίληψη, που εκδίδονται από το συµβολαιογράφο. Κατά την προσκόµιση του καταστατικού συντάσσεται από
το γραµµατέα του Πρωτοδικείου, έκθεση κατάθεσης ενώ δεν ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος όσο αφορά την
ουσιαστική νοµιµότητα του περιεχοµένου του καταστατικού. Το καταστατικό, κατά πάγια πρακτική δεν
τοιχοκολλάται και το γεγονός αυτό δεν επιφέρει οιαδήποτε συνέπεια στην διαδικασία. Η ίδια δηµοσιότητα
τηρείται και στην έδρα των τυχόν υποκαταστηµάτων της εταιρίας. Επίσης, στην ίδια δηµοσιότητα υποβάλλονται
και οι τροποποιήσεις του καταστατικού.
26
Βλ. άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3919/2011.
27
Βλ. και ΝΣΚ 309/2006.
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Εµπορία Πετρελαιοειδών

3.3

30. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3054/2002, «1. Άδεια Εµπορίας28 αργού Πετρελαίου και
πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή ανώνυµης
εταιρίας ή άλλης αντίστοιχης µορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας µπορεί να διαθέτει Πετρελαιοειδή
Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Εµπορίας ή Λιανικής Εµπορίας ή σε Μεγάλους
Τελικούς Καταναλωτές ή σε Τελικούς Καταναλωτές που διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς
χώρους χωρίς διακρίσεις, µε απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζoντας την ποιότητα των
προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη
διαφάνεια των τιµολογήσεων.3. Η Άδεια Εµπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια. 4. Για τις
κατωτέρω κατηγορίες Προϊόντων χορηγείται χωριστή άδεια κατά κατηγορία29.
31. Οι άδειες εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ταξινοµούνται, βάσει του ν. 3054/2002
στις ακόλουθες κατηγορίες:
Άδεια εµπορίας πετρελαιοειδών «Α»
Εµπορία Βενζινών, Πετρελαίου Κίνησης, Πετρελαίου Θέρµανσης, Μαζούτ
1.
Απευθείας σε τελικούς καταναλωτές:
· τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρίες
· εµπορικούς και βιοµηχανικούς πελάτες (βιοµηχανίες – βιοτεχνίες – ξενοδοχεία
– θερµοκήπια -κρατικούς φορείς - κλπ)
· πελάτες θέρµανσης
Σε κατόχους άδειας λιανικής πώλησης:
2.
· Πρατήρια λειτουργούντα σε χώρους ελεγχόµενους από Εταιρίες Εµπορίας ή
από Πρατηριούχους
· Ανεξάρτητα πρατήρια – χωρίς σήµα Εταιρίας Εµπορίας
· Πωλητές Πετρελαίου Θέρµανσης
• Αδεία εµπορίας αφορολογήτων ναυτιλιακών καυσίµων «Β1»
Εµπορία ναυτιλιακών προϊόντων (πετρελαίου και µαζούτ):
Απευθείας ή µέσω traders σε ποντοπόρα πλοία και σε πλοία ακτοπλοΐας.
Για τις παραδόσεις χρησιµοποιούνται ιδιόκτητα ή συµβεβληµένα σλέπια ή βυτιοφόρα
αυτοκίνητα. Οι παραδόσεις γίνονται µε παραστατικά της εταιρίας.
• Άδεια εµπορίας αφορολογήτων αεροπορικών καυσίµων «Β2»
Εµπορία jet fuels (κηροζίνη) σε ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρίες.
Για τις παραδόσεις χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις και ειδικά αυτοκίνητα (µε ειδικά
φίλτρα) ανεφοδιασµού αεροσκαφών, στα διάφορα αεροδρόµια.
• Άδεια εµπορίας υγραερίων «Γ»
•

28

Άδεια εµπορίας χορηγείται για χρονικό διάστηµα 10 ετών σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού Αδειών
Πετρελαιοειδών.
29
Ειδικότερα προβλέπονται: Α. Άδεια εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Στην άδεια αυτή δεν
περιλαµβάνεται η εµπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίµων, υγραερίων και ασφάλτου. Β1. Άδεια
Εµπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίµων. Β2. Άδεια Εµπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίµων.
Γ. Άδεια Εµπορίας υγραερίων. ∆. Άδεια Εµπορίας ασφάλτου. Αναλυτικότερα, ο αριθµός αδειών ανά κατηγορία
παρουσιάζεται συνοπτικά στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας γνωµοδότησης.
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Εµπορία Υγραερίου Χύµα
Απευθείας σε:
· βιοµηχανικούς και εµπορικούς πελάτες (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, θερµοκήπια,
αγροτικά ξηραντήρια)
· νοσοκοµεία, ξενοδοχεία, κατοικίες για θέρµανση, µαγείρεµα, παραγωγή ζεστού νερού
· πρατήρια auto gas για την κίνηση οχηµάτων
Εµπορία Εµφιαλωµένου Υγραερίου σε:
1.
διανοµείς Εµφιαλωµένου Υγραερίου
2.
καταστήµατα λιανικής πώλησης.
• Άδεια εµπορίας ασφάλτου «∆»
Εµπορία και ∆ιανοµή Ασφάλτου.
5. Για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας απαιτείται:
α. Ελάχιστο κεφάλαιο. Το νοµικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια
Εµπορίας πρέπει να έχει τουλάχιστον εταιρικό κεφάλαιο:
Για την άδεια κατηγορίας Α 2.000.000 ΕΥΡΩ
Για την άδεια κατηγορίας Β 1800.000 ΕΥΡΩ
Για την άδεια κατηγορίας Β 2800.000 ΕΥΡΩ
Για την άδεια κατηγορίας Γ 800.000 ΕΥΡΩ
Για την άδεια κατηγορίας ∆ 800.000 ΕΥΡΩ
β. ∆ιαθεσιµότητα αποθηκευτικών χώρων. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι
ιδιόκτητοι, µισθωµένοι ή να έχουν παραχωρηθεί κατ` αποκλειστική χρήση30.
30

Περαιτέρω, κατά την ίδια διάταξη, «Η µίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να έχουν διάρκεια ίση
τουλάχιστον µε το χρόνο ισχύος της άδειας και να αποδεικνύονται εγγράφως. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της διακίνησης Προϊόντων και της τήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας και να έχουν την αναγκαία και κατάλληλη δυναµικότητα για την άσκηση της Εµπορίας. Οι
αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις προδιαγραφές και να
διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό για την ασφαλή αποθήκευση και οµαλή διακίνηση των Προϊόντων. Οι
απoθηκευτικοί χώροι πρέπει να συνδέονται µε σύστηµα αγωγών, µε ∆ιυλιστήρια ή µε θάλασσα ή µε σιδηροδροµικό
δίκτυο, εκτός από τις εγκαταστάσεις για αποθήκευση υγραερίων και ασφάλεια του προς τις οποίες γίνεται µε
οποιονδήποτε τρόπο. Οι αποθηκευτικοί χώροι µπορούν να βρίσκονται και εντός χώρου ∆ιυλιστηρίου. Οι
αποθηκευτικοί χώροι µπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας. Ο ελάχιστος όγκος
αποθηκευτικών χώρων που υποχρεούνται να διαθέτουν οι υφιστάµενοι κάτοχοι Άδειας Εµπορίας της κατηγορίας
Α΄ υπολογίζεται µε βάση τον όγκο των πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων που αυτοί πραγµατοποίησαν κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων
∆ιαθεσιµότητα
(κατά το προηγ. ηµ. έτος)
Έως και 600.000 Μ.Τ.
7.000 κυβικά µέτρα
Άνω των 600.000 Μ.Τ.
13.000 κυβικά µέτρα
Για εταιρίες των οποίων οι ΄Αδειες Εµπορίας της κατηγορίας Α΄ θα εκδοθούν µετά την Έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, το ελάχιστο όριο καθορίζεται σε 13.000 κυβικά µέτρα. Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων
για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εµπορίας ορίζεται ως εξής:
Για την άδεια κατηγορίας Β1
5.000 κυβικά µέτρα
Για την άδεια κατηγορίας Β2
5.000 κυβικά µέτρα
18
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γ. ∆ιαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων (βυτιοφόρο οχήµατα ή πλωτά µέσα), που να
µπορούν να εξασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία της αγοράς και την οµαλή και συνεχή
διακίνηση µέρους των προϊόντων που εµπορεύεται ο κάτοχος της Άδειας Εµπορίας,
λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που µπορεί
να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 του
νόµου αυτού31. Τα µεταφορικά µέσα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.) πρέπει να είναι αποκλειστικής
χρήσεως και να φέρουν εµφανώς το εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Εµπορίας ο
οποίος τα χρησιµοποιεί σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του32.
δ. Ειδικά για την Άδεια εµπορίας υγραερίων: Ο κάτοχος της άδειας αυτής, εφόσον
εµπορεύεται υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον 30.000
επαναπληρούµενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, µε ανεξίτηλο τρόπο, την
επωνυµία και τα σήµατα του κατόχου της Άδειας Εµπορίας υγραερίων που τις διακινεί.
6. Για την εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια αγορά οι αποθηκευτικοί
χώροι του κατόχου της άδειας εµπορίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην άδεια του,
πρέπει να πληρούν τα εξής:
Α. Για όλες τις κατηγορίες αδειών: Να είναι συνδεδεµένοι µε ένα ή περισσότερα
συστήµατα εφοδιασµού και φόρτωσης προς διανοµή (βυτιοφόρων, σιδηροδροµικών
συρµών, αγωγών µεταφοράς ή πλωτών µέσων).
Β. Για όλες τις κατηγορίες αδειών, εκτός των κατηγοριών iv (ασφάλτου)
και ν (υγραερίων): Να τηρούνται σε αυτούς συνεχώς λειτουργικά αποθέµατα ίσα
τουλάχιστον µε ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων στην εγχώρια αγορά που
πραγµατοποίησε ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας κατά το προηγούµενο έτος.
Γ. Για Άδειες κατηγορίας Α, Β1 και Β2:
α. να χρησιµοποιούνται κάθε φορά για την αποθήκευση προϊόντων δύο τουλάχιστον
κατηγοριών από τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα και κάθε κατηγορία να µην
υπερβαίνει το ποσοστό του 80% του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και
β. να χρησιµοποιούνται αποδεδειγµένα για τροφοδοσία καταναλωτών ή κατόχων Άδειας
Λιανικής Εµπορίας της εγχώριας αγοράς σε ποσότητα ίση τουλάχιστον µε το 30% των
Για την άδεια κατηγορίας Γ
500 κυβικά µέτρα
Για την άδεια κατηγορίας ∆
2.000 κυβικά µέτρα».
31
Σύµφωνα µε την ΣτΕ 1731/2011, η διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, µε την
οποία περιορίζεται η δυνατότητα των ανωτέρω επιχειρήσεων να αποκτήσουν όσα βυτιοφόρα αυτοκίνητα
µεταφοράς υγρών καυσίµων οι ίδιες κρίνουν, αντίκειται στο άρθρο 5 του Συντάγµατος.
32
Κατά τη διάταξη αυτή, «Τα µεταφορικά µέσα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.) των εταιρειών Εµπορίας κατηγορίας Β1 και Β2
θα φέρουν επιπλέον ειδικά σήµατα. Το εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Εµπορίας φέρουν υποχρεωτικά και
τα πλωτά εφοδιαστικά µέσα (σλέπια). Όλα τα παραπάνω µεταφορικά µέσα φέρουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό σήµα
εντοπισµού (GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες ανά είδος καυσίµου για
την εφαρµογή των ανωτέρω εδαφίων. Στα ανωτέρω µεταφορικά µέσα υγρών καυσίµων δύνανται να
εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήµατα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση
προσµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου, µέσω σφράγισης των διαµερισµάτων, µε δυνατότητα τηλεµατικής
µεταφοράς δεδοµένων, σχετικών µε την οποιαδήποτε παρέµβαση κατά τη διακίνηση».
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πωλήσεων κάθε έτος στην αγορά της διοικητικής περιφέρειας µέσα στα όρια της οποίας
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του κατόχου
της άδειας. Στην ποσότητα αυτή προσµετρώνται και οι ποσότητες που παραδίδονται σε
εγκαταστάσεις µεγάλων καταναλωτών απευθείας µε δεξαµενόπλοια και οι ποσότητες
που παραδίδονται σε νησιά.
7. Ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας έχει, σύµφωνα µε τους όρους αυτής, την υποχρέωση της
οµαλής και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εµπορεύεται. Με την
επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων ευθύνεται, µαζί µε τους κατόχους
Άδειας Λιανικής Εµπορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποσότητα
και ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν τα πρατήριά τους, τα οποία τροφοδοτούνται
αποκλειστικά από αυτόν και φέρουν το Σήµα του. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας
«Ανεξάρτητου Πρατηρίου» της παραγράφου 4 του άρθρου 7, µε την επιφύλαξη των
σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ευθύνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
17, για την ποιότητα και την ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν ή
διαθέτουν στους Τελικούς Καταναλωτές από κοινού µε τον ή τους κατόχους Άδειας
Εµπορίας που τροφοδοτούν το πρατήριο τους, σύµφωνα µε τα παραστατικά πώλησης
και διακίνησης ή, κατά περίπτωση, τον κάτοχο Άδειας ∆ιύλισης, εφόσον η τροφοδοσία
έγινε απευθείας.33.
8. Για τον εφοδιασµό των πελατών τους, οι κάτοχοι Άδειας Εµπορίας µπορούν να
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τρίτων, µη κατόχων Αδείας κατά το νόµο αυτόν, εφόσον
δεν πραγµατοποιείται µεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων σε αυτούς, και οι
οποίοι ευθύνονται κατά το άρθρο 17 του νόµου αυτού µαζί µε τους κατόχους Άδειας
Εµπορίας για την ποιότητα, διακίνηση και παράδοση των προϊόντων στους
καταναλωτές. Η µεταφορά και η πώληση των προϊόντων γίνεται µε παραστατικά των
κατόχων Άδειας Εµπορίας.
9. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η κατάρτιση συµβάσεων πωλήσεως ναυτιλιακών καυσίµων
είτε απευθείας µε τον διαχειριζόµενο το πλοίο είτε µε άλλο τρίτο πρόσωπο που
συνδέεται συµβατικά µε αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση των προϊόντων
αυτών θα γίνεται στο πλοίο µε ευθύνη και µε παραστατικά παράδοσης αποκλειστικά των
κατόχων Άδειας Εµπορίας, οι οποίοι θα εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης είτε προς
τον διαχειριζόµενο το πλοίο είτε προς τον τρίτο αντίστοιχα.
10. Ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας ασφάλτου µπορεί να προµηθεύεται απευθείας από τα
διυλιστήρια ποσότητα µαζούτ, σε ποσοστό 10% επί της ποσότητας ασφάλτoυ που
προµηθεύεται, προκειµένου να την χρησιµοποιήσει για τις ανάγκες συντήρησης της
ασφάλτου. Μέρος της ποσότητας αυτής επιτρέπεται να διαθέτει και στους τελικούς
καταναλωτές για τον ίδιο σκοπό».
33

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3335/2005, ΦΕΚ Α
95, αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4072/2012, ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.
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32. Περαιτέρω, στο άρθρο 20 του αριθ. ∆2/16570 (ΦΕΚ Β΄ 1306/16.9.2005) Κανονισµός
Αδειών, ορίζονται ειδικοί όροι, πρόσθετες προϋποθέσεις, απαιτήσεις και περιορισµοί ως
προς την άδεια εµπορίας πετρελαιοειδών34.
33. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι περιορισµοί που
προσκρούουν ευθέως στην εφαρµογή του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, κατά τα
προεκτεθέντα (βλ. ενότητες 3.1 και 3.2), είναι οι ακόλουθοι:
(α) η πρόβλεψη για την ίδρυση εταιρίας εµπορίας µόνο από νοµικά πρόσωπα µε την
µορφή ανώνυµης εταιρίας ή άλλης αντίστοιχης µορφής (παρ. 1, άρθρο 6 ν.
3054/2002)35, και
(β) η υποχρέωση αποθήκευσης προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα
Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα (παρ. 6, άρθρο 6 ν. 3054/2002)36.
34. Ωστόσο, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, προβλέπεται η δυνατότητα
θέσπισης εξαίρεσης, όταν η διατήρηση του περιορισµού (α) επιβάλλεται από επιτακτικούς
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, (β) ο περιορισµός είναι πρόσφορος, αναγκαίος και
αναλογικός για την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και (γ) o
περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή,
όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους.
34

Ειδικότερα: «1. Καθ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο κάτοχος
της Άδειας οφείλει: (α) Να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση Πετρελαιοειδών Προϊόντων, για
τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόµιµη λειτουργία τους άδειες και οι οποίοι έχουν την
ελάχιστη χωρητικότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3054/2002. (β) Να επιτρέπει την πρόσβαση
τρίτων στις Αποθήκες Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3054/2002 και του Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας, εκτός εάν
συντρέχει περίπτωση δικαιολογηµένης άρνησης πρόσβασης. (γ) Να εµφανίζει διακριτά στους λογαριασµούς του τα
έσοδα ή έξοδα από τα ανταλλάγµατα για την παροχή προς τρίτους ή από τρίτους αντίστοιχα, των υπηρεσιών: (i)
πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους και (ii) ανάθεσης της τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στον Κανονισµό Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας. (δ) Να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που
εκδίδει τον αριθµό της Άδειας του και τον αριθµό της Άδειας του ν. 3054/2002 της επιχείρησης προς την οποία
πρόκειται να γίνει η παράδοση, εφόσον δεν πρόκειται για Τελικό Καταναλωτή, τις Ένοπλες ∆υνάµεις ή κατάστηµα
λιανικής εµπορίας εµφιαλωµένου υγραερίου ή/και φωτιστικού πετρελαίου. (ε) Εφόσον τα προϊόντα δεν
παραδίδονται σε Τελικό Καταναλωτή, στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή σε κατάστηµα λιανικής εµπορίας εµφιαλωµένου
υγραερίου ή/και φωτιστικού πετρελαίου, να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθµό της
άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία γίνεται η παράδοση. (στ) Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα
Αρχή κάθε µεταβολή σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων για την άσκηση της
δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια. (ζ) Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή εντός της
προθεσµίας που τίθεται από αυτή τα στοιχεία των πρατηρίων υγρών καυσίµων µε τα οποία έχει συνάψει σύµβαση
αποκλειστικής συνεργασίας και φέρουν το σήµα του. 2. Ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Γ δεν επιτρέπεται
να εφοδιάζει µε προϊόν τις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας εµφιάλωσης υγραερίων, εφόσον το προϊόν δεν
προορίζεται να εµφιαλωθεί αποκλειστικά για λογαριασµό του».
35
Η πρόβλεψη για την ίδρυση εταιρίας εµπορίας µόνο από νοµικά πρόσωπα µε την µορφή ανώνυµης εταιρίας ή
άλλης αντίστοιχης µορφής (παρ.1, αρ.6 ν. 3054/2002) προσκρούει στην περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 3919/2011 περί «επιβολής ασκήσεων επαγγέλµατος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισµένη ή
ορισµένες εταιρικές µορφές ή ο αποκλεισµός της ασκήσεως του υπό εταιρική µορφή, επιτρεποµένης µόνο της
ατοµικής ασκήσεως αυτού».
36
Η αποθήκευση προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα (παρ.
6, άρθρο 6 ν. 3054/2002), η οποία εµµέσως υπαγορεύει την υποχρεωτική εµπορία τουλάχιστον δύο κλασµάτων
πετρελαίου προκειµένου να δοθεί η σχετική άδεια χονδρικής εµπορίας, προσκρούσει στην περίπτωση ι) της παρ.
2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 περί «επιβολής υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελµα να προσφέρει µαζί µε
τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες».
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35. Εν προκειµένω, ο πρώτος περιορισµός φαίνεται να δικαιολογείται, για τους ίδιους
ουσιαστικά λόγους που προαναφέρθηκαν σχετικά µε τις εταιρίες διύλισης (βλ. ενότητα
3.2 ανωτέρω). Ειδικότερα, µε τον εν λόγω περιορισµό επιδιώκεται η εξυπηρέτηση
επιτακτικών λόγων δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτών της προστασίας των
καταναλωτών και της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας, µέσω του υψηλότερου ελέγχου
στις οποίες υπόκεινται οι ανώνυµες εταιρίες. Ο περιορισµός αυτός, κατ’ αναλογία µε τις
άδειες διυλιστηρίων, κρίνεται πρόσφορο και αναγκαίο µέσο για την εξυπηρέτησή του και,
από απόψεως εντάσεως της επεµβάσεως στη σφαίρα της οικονοµικής ελευθερίας, τελεί σε
εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού
λόγου δηµοσίου συµφέροντος. Τα αυξηµένα εχέγγυα οικονοµικής φερεγγυότητας και
επάρκειας ρευστότητας που επιβάλλει το νοµοθετικό πλαίσιο στις Α.Ε. συνάδουν πλήρως
µε την υφή των δραστηριοτήτων των εταιρειών εµπορίας, οι οποίες ως γνωστόν
συνιστούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες ευρείας κλίµακας και απαιτούµενης
ρευστότητας. Οι εγγυήσεις αυτές καθιστούν τον εταιρικό τύπο της Α.Ε. καταλληλότερο
φορέα µεγάλης εµβέλειας επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε κοµβική σηµασία για την
τοπική και δηµόσια οικονοµία ή/και επιχειρηµατικών δράσεων που διατηρούν στενούς
δεσµούς µε τη δηµόσια ωφέλεια και υπηρετούν εκφάνσεις δηµοσίου συµφέροντος.
Περαιτέρω, στην υπό κρίση περίπτωση, λόγω του ειδικού χαρακτήρα των ως άνω
δραστηριοτήτων (στάδιο εµπορίας), είναι αναγκαίο και σύµφωνο µε την αρχή της
αναλογικότητας το κράτος να µπορεί να τις ελέγχει αυστηρά, ιδίως προκειµένου να
επαληθεύονται η οικονοµική φερεγγυότητα των επιχειρήσεων και η επαγγελµατική
ακεραιότητα και ικανότητα των επαγγελµατιών που τις ασκούν37. Περαιτέρω, ο εν λόγω
περιορισµός δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή όσον
αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα µε την έδρα τους.
36. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού γνωµοδοτεί θετικά για τη
διατήρηση του εν λόγω περιορισµού (ίδρυση και λειτουργία εταιριών εµπορίας υπό τη
συγκεκριµένη εταιρική µορφή της Α.Ε.).
37. Ωστόσο, η έτερη υποχρέωση αποθήκευσης προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από
τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα δεν φαίνεται να εξυπηρετεί κάποιον ιδιαίτερο
λόγο υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος. Τουναντίον, περιορίζει ευθέως την οικονοµική
και επιχειρηµατική ελευθερία και ενδέχεται να αποθαρρύνει, κατ’ αυτό τον τρόπο, την
είσοδο νέων (δυνητικών) επιχειρήσεων ή/και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους
στην αγορά. Και τούτο, δεδοµένου ότι οδηγεί σε δέσµευση (tying) δραστηριοτήτων των
εταιριών εµπορίας και αυξάνει τεχνητά το κόστος εισόδου/επέκτασης, ιδίως για τις
νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις, οι οποίες προκειµένου να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο
υποχρεούνται – σε κάθε περίπτωση – να εµπορεύονται και να διατηρούν αποθηκευτικούς
χώρους για τουλάχιστον δύο κατηγορίες προϊόντων (κλάσεις). Στο βαθµό δε που ο
δικαιολογητικός της λόγος µπορεί ενδεχοµένως να ήταν η ανάπτυξη ή/και επαρκής
διαφοροποίηση των αποθηκευτικών χώρων στην ελληνική επικράτεια για την
εξυπηρέτηση µιας νέας κλάσης καυσίµων, είναι σαφές ότι ο σχετικός λόγος έχει πλέον
37

Βλ. και ΝΣΚ 309/2006.
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εκλείψει και, σε κάθε περίπτωση, η σχετική αυτή ευρεία ρύθµιση δεν τελεί σε εύλογη
αναλογία µε την επιδίωξη ενός τέτοιου (ενδεχόµενου) σκοπού. Υπό τις περιστάσεις αυτές,
και λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της επιχειρηµατικής ελευθερίας και τη
δηµιουργία εµποδίων εισόδου που αυτή συνεπάγεται, η συγκεκριµένη ρύθµιση κρίνεται
ως υπέρµετρα περιοριστική. Και τούτο, ανεξαρτήτως του εάν αντικατοπτρίζει την
ακολουθούµενη έως σήµερα πρακτική στην αγορά, και ανεξαρτήτως του εάν η οργάνωση
των αποθηκευτικών λόγων κατ’ αυτό τον τρόπο µπορεί να καθίσταται, σε ορισµένες
περιπτώσεις, ακόµη και ελκυστική από απόψεως οικονοµικής αποτελεσµατικότητας για
τις εταιρίες εµπορίας.
38. Με βάση τις προαναφερόµενες σκέψεις, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει να
καταργηθεί η υποχρέωση αποθήκευσης προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα
Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα, προκειµένου να χορηγηθεί άδεια χονδρικής
εµπορίας (άρθρο 6 παρ. 6 ν.3054/2002).
3.4

Λιανική εµπορία

39. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3054/2002, «1. Άδεια Λιανικής Εµπορίας χορηγείται σε
φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες µε οποιαδήποτε εταιρική µoρφή. Ειδικά για τα πρατήρια υγρών
καυσίµων και υγραερίων ως Άδεια Λιανικής Εµπορίας νοείται η άδεια λειτουργίας που
εκδίδεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες µεταφορών και επικοινωνιών της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης (και ήδη Περιφέρειας)38, σύµφωνα µε τις κείµενες περί αυτών διατάξεις. 2.
Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από
κατόχους Άδειας Εµπορίας. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα
στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 3 µπορούν να προµηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα
και από κατόχους Άδειας ∆ιύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, εφόσον δεν προµηθεύονται, µε βάση
αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εµπορίας ή δεν φέρουν
το Σήµα του κατόχου αυτού. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εµπορίας του προηγούµενου
εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισµό των πετρελαιοειδών προϊόντων. Ο
εκάστοτε κύριος των προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και
ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους Τελικούς Καταναλωτές, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 17. Η µεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που
προµηθεύονται οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγµατοποιείται,
αποκλειστικά, από τις εγκαταστάσεις των κατόχων Άδειας ∆ιύλισης ή Εµπορίας, προς τους
κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της
επόµενης παραγράφου 3, µε βυτιοφόρα δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν στους
κατόχους Άδειας Εµπορίας.39
3. Η Λιανική Εµπορία περιλαµβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες για τις οποίες χορηγείται
χωριστή άδεια: α. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων. β. Άδεια Λειτουργίας
πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχηµάτων µέσω αντλιών. γ. Άδεια

38
39

∆υνάµει του ν. 3852/2010.
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 7 παρ.1 ν. 3335/2005, ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.
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Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης40, που προορίζεται για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν
ίδιους αποθηκευτικούς χώρους. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης
επιτρέπεται να διαθέτουν και φωτιστικό πετρέλαιο. Το φωτιστικό πετρέλαιο µπορεί να
διατίθεται και συσκευασµένο σε δοχεία στους τελικούς καταναλωτές µέσω και άλλων
καταστηµάτων λιανικής πώλησης. δ. Άδεια ∆ιανοµής εµφιαλωµένoυ υγραερίου41 το οποίο
µπορεί να διατίθεται και µέσω άλλων καταστηµάτων λιανικής πώλησης.
4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εµπορίας, εφόσoν τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν
κάτοχο άδειας εµπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εµφανές σηµείο το εµπορικό σήµα του
κατόχου άδειας εµπορίας. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να αναρτά ειδικό σήµα µε
την ένδειξη "Ανεξάρτητο Πρατήριο". Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή αγορανοµική
διάταξη καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήµατος.
5. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εµπορίας υποχρεούται να προµηθεύει τους Τελικούς
Καταναλωτές χωρίς διακρίσεις, µε απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των
προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη
διαφάνεια των τιµολογήσεων.
6. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης υποχρεούται σε
οµαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα µε την άδειά του. Επίσης φέρει την
ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόµου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων
που εµπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων
αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εµπορίας από τον Πωλητή
πετρελαίου θέρµανσης. Όσοι είναι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρµανσης και δεν
διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά από
άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους και οι οποίοι ευθύνονται µαζί µε
τον µη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους, για την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση
στους τελικούς καταναλωτές.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί
να προβλέπονται κίνητρο για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων κατά την Έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού Άδειας Μεταπωλητή πετρελαίου θέρµανσης. Μεταξύ των κινήτρων µπορεί
να προβλέπεται και δυνατότητα χρήσεως από την προκύπτουσα από τη συγχώνευση
επιχείρηση περισσότερων του ενός ιδιωτικής χρήσεως βυτιοφόρων οχηµάτων, εφόσον οι
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις διέθεταν αυτά προ της ισχύος του νόµου αυτού.
8. Οι κάτοχοι Άδειας πρατηρίων υγρών καυσίµων επιτρέπεται να πωλούν, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, εκτελωνισµένα, τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα: α) βενζίνες και
πετρέλαιο κίνησης µέσω αντλιών πώλησης σε οχήµατα, στο χώρο του πρατηρίου, β)
βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης και φωτιστικό πετρέλαιο, που
προέρχονται από τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου και παραδίδονται σε δοχεία ή στους
40

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού Αδειών η άδεια πωλητή πετρελαίου θέρµανσης παρέχεται για
διάστηµα 4 ετών.
41
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού Αδειών η άδεια διανοµής εµφιαλωµένου υγραερίου παρέχεται για
διάστηµα 4 ετών.
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αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών µε βυτιοφόρα οχήµατα και γ)
εµφιαλωµένο υγραέριο για οικιακή χρήση, δ) άλλα προϊόντα, εφόσον κατέχουν σχετική
άδεια. ε) τα προϊόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` σε µίγµα µε το αντίστοιχο
συµβατό Βιοκαύσιµο ή Άλλο Ανανεώσιµο Καύσιµο, καθώς και τα αυτούσια Βιοκαύσιµα ή
Άλλα Ανανεώσιµα Καύσιµα.42
9. Πρατήρια που είναι εγκατεστηµένα κατά µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων δεν
επιτρέπεται να διαθέτουν πετρέλαιο θέρµανσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
10. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας µπορούν να ιδρύουν, κατά τις κείµενες διατάξεις,
Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις τα οποία παρέχει ο παρών νόµος στους κατόχους Άδειας Λιανικής
Εµπορίας. Στους Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή στις Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από
τον Υπουργό Ανάπτυξης για την προµήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα
∆ιυλιστήρια της χώρας ή από Εισαγωγή, εφόσον τα Προϊόντα αυτά προορίζονται
αποκλειστικά για την τροφοδοσία των µελών τους και εφόσον κανένα από τα µέλη τους δεν
προµηθεύεται, µε βάση αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας
Εµπορίας ή δεν φέρει το Σήµα του κατόχου αυτού. Οι Προµηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισµοί ή
οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς
χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που
είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισµοί αυτοί ή οι
Κοινοπραξίες δεν µπορούν να διαθέτουν βυτιοφόρα οχήµατα πέραν αυτών που διαθέτουν τα
πρατήρια που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας.
11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας των κατηγοριών µε τα στοιχεία α΄ και β΄ της
παραγράφου 3 µπορούν να πραγµατοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον
δεν προµηθεύονται, µε βάση αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο
Άδειας Εµπορίας ή δεν φέρουν το Σήµα του κατόχου αυτού και εφόσον τα προϊόντα αυτά
προορίζονται, αποκλειστικά, για την προµήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το
άρθρο 12 για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας».
40. Περαιτέρω, το άρθρο 21 του Κανονισµού Αδειών θέτει ειδικούς όρους, πρόσθετες
προϋποθέσεις, απαιτήσεις και περιορισµούς για την άδεια πωλητή πετρελαίου
θέρµανσης43.
42

Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 7 παρ. 2 ν. 3335/2005, ΦΕΚ Α 95/20.4.2005 και η περ. ε΄
αυτής προστέθηκε µε το άρθρο 4 ν. 3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005.
43

Ειδικότερα: «1. Καθ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο κάτοχος
της Άδειας οφείλει: (α) Να διαθέτει αποκλειστικά: i. Πετρέλαιο Θέρµανσης (gas-oil, diesel-oil) που δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρα εσωτερικής καύσης) και φωτιστικό πετρέλαιο σε Τελικούς
Καταναλωτές µε ίδιους αποθηκευτικούς χώρους. ii. Φωτιστικό πετρέλαιο σε καταστήµατα λιανικής πώλησης τα
οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας λειτουργίας που κατέχουν µπορούν να διαθέτουν το συγκεκριµένο προϊόν σε
τελικούς καταναλωτές. (β) Να προµηθεύεται τα ανωτέρω προϊόντα από κατόχους Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Α
του ν. 3054/2002, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της άδειάς του στην προµηθεύτρια εταιρία εµπορίας.
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41. Συναφώς, το άρθρο 22 του ίδιου Κανονισµού θέτει ειδικούς όρους, πρόσθετες
προϋποθέσεις, απαιτήσεις και περιορισµούς σχετικά µε την άδεια διανοµής εµφιαλωµένου
υγραερίου44.
42. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίµων
διέπονται από το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α 119/16.6.2006).
43. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι περιορισµοί που
προσκρούουν στην εφαρµογή του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, κατά τα προεκτεθέντα (βλ.
ενότητες 3.1, 3.2 και 3.3), είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η υποχρέωση άσκησης της δραστηριότητας του πωλητή πετρελαίου θέρµανσης,
για τους κατόχους και άδειας πρατηρίου υγρών καυσίµων, εκτός του χώρου των
δεξαµενών του πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να µην έχει καµία σχέση µε τη
λειτουργία του πρατηρίου45,
(β) Η απαγόρευση για τα πρατήρια που είναι εγκατεστηµένα κατά µήκος των εθνικών
αυτοκινητοδρόµων να διαθέτουν πετρέλαιο θέρµανσης46, και
(γ) Η δυνατότητα καθορισµού ελάχιστης τιµής καταναλωτή προκειµένου να
αντιµετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού47.

(γ) Να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθµό της άδειάς του και, σε περίπτωση
παράδοσης φωτιστικού πετρελαίου σε κατάστηµα λιανικής πώλησης, τον αριθµό της άδειας λειτουργίας του. (δ) Να
µην διαθέτει πετρέλαιο θέρµανσης και φωτιστικό πετρέλαιο σε άλλους κατόχους άδειας του ν. 3054/2002. (ε) Να
διαθέτει µία τουλάχιστον εγκατάσταση µε αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας τουλάχιστον 200 κυβικών
µέτρων. (στ) Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε µεταβολή σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ιδιόκτητων
µεταφορικών µέσων για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια. 2. Σε περίπτωση που ο
κάτοχος της Άδειας είναι επίσης κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίµων υποχρεούται να ασκεί τη
δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρµανσης εκτός του χώρου των δεξαµενών του πρατηρίου και κατά τρόπο
ώστε να µην έχει καµία σχέση µε τη λειτουργία του πρατηρίου».
44
Ειδικότερα, καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια ο κάτοχος της
Άδειας οφείλει: «(α) Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο, εµφιαλωµένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας
εµπορίας κατηγορίας Γ, σε: i. Τελικούς Καταναλωτές ii. Καταστήµατα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της
σχετικής άδειας που κατέχουν µπορούν να διαθέτουν εµφιαλωµένο υγραέριο σε Τελικούς Καταναλωτές. (β) Να
προµηθεύεται εµφιαλωµένο υγραέριο µόνον από κατόχους Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Γ του ν. 3054/2002
καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της Άδειάς του στην προµηθεύτρια εταιρία εµπορίας. (γ) Να αναγράφει
στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθµό της Άδειας του. (δ) Να µην διαθέτει εµφιαλωµένο
υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του ν. 3054/2002. (ε) Να πληροί τις προϋποθέσεις της Υ.Α. ∆3/14858/1993
και του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α 68), εφόσον διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. (στ) Να γνωστοποιεί στην
Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε µεταβολή σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων για την άσκηση
της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια».
45
Ο εν λόγω περιορισµός προσκρούει στην περίπτωση στ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 «Ως περιορισµοί (…)
νοούνται οι εξής (…) πρόβλεψης (…) απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισµένη κατηγορία
επαγγελµατικών εγκαταστάσεων».
46
Ο εν λόγω περιορισµός προσκρούει στην περίπτωση στ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 «Ως περιορισµοί (…)
νοούνται οι εξής (…) πρόβλεψης (…) απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισµένη κατηγορία
επαγγελµατικών εγκαταστάσεων».
47
Ο εν λόγω περιορισµός προσκρούει στην περίπτωση θ) του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 «Ως περιορισµοί (…)
νοούνται οι εξής (…) Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιµών ή αµοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την
προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εµµέσως µε την εφαρµογή συντελεστή
κέρδους ή µε άλλο ποσοστιαίο υπολογισµό.».
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44. Ωστόσο, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, προβλέπεται η δυνατότητα
θέσπισης εξαίρεσης, όταν η διατήρηση του περιορισµού (α) επιβάλλεται από επιτακτικούς
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, (β) ο περιορισµός είναι πρόσφορος, αναγκαίος και
αναλογικός για την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος και (γ) o
περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή,
όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους.
45. Ο πρώτος περιορισµός (υποχρέωση άσκησης της δραστηριότητας του πωλητή πετρελαίου
θέρµανσης, για τους κατόχους και άδειας πρατηρίου υγρών καυσίµων, εκτός του χώρου
των δεξαµενών του πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να µην έχει καµία σχέση µε τη
λειτουργία του πρατηρίου) ενδέχεται να έχει τεθεί προκειµένου να να αποτρέψει
φαινόµενα λαθρεµπορίας και, συνεπώς, µπορεί να εξυπηρετεί εκ πρώτης όψεως λόγο
δηµοσίου συµφέροντος. Ωστόσο, η εν λόγω ρύθµιση δεν φαίνεται να τελεί σε εύλογη
αναλογία µε τον (ενδεχόµενο) αυτό σκοπό. Και τούτο, πέραν της ασαφούς της
διατύπωσης και των συνακόλουθων δυσκολιών ως προς την εφαρµογή της στην πράξη,
διότι περιορίζει ευθέως την οικονοµική και επιχειρηµατική ελευθερία και ενδέχεται να
αποθαρρύνει, κατ’ αυτό τον τρόπο, την είσοδο νέων (δυνητικών) επιχειρήσεων ή/και την
επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά. Πρωτίστως, όµως, ο εν λόγω
περιορισµός δυσχεραίνει την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας
και αυξάνει το λειτουργικό και διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις, και µάλιστα
αναφορικά µε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, γεγονός που δεν επιτρέπει τη µετακύλιση
τυχόν βελτιώσεων της αποτελεσµατικότητας (µε ενδεχόµενη µειώση του κόστος του
προϊόντος) επ’ ωφελεία του τελικού καταναλωτή. Συναφώς, εµποδίζοντας τον
πρατηριούχο υγρών καυσίµων που δραστηριοποιείται και στο πετρέλαιο θέρµανσης να
αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις που διαθέτει και για τις δύο δραστηριότητες, η εν λόγω
ρύθµιση έχει ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, την αύξηση του κόστους του και, εν τέλει,
των τιµών διάθεσης των σχετικών προϊόντων. Περαιτέρω, µε την εξίσωση πλέον του
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, δεν υφίσταται πλέον ο ίδιος
δικαιολογητικός λόγος αποτροπής φαινοµένων λαθρεµπορίας. Υπερτερεί, εποµένως, η
στάθµιση λόγων που ανάγονται στην επιχειρηµατική ελευθερία και συνακόλουθη τόνωση
του ανταγωνισµού και µείωσης του κόστους/εµπόδιων εισόδου, παράγοντες που
ενδέχεται να επιφέρουν (τουλάχιστον έµµεσο) όφελος για τον καταναλωτή. Στο βαθµό δε
που η διαφορετική σύνθεση των δύο αυτών επιµέρους κατηγοριών καυσίµων υπαγορεύει
τη διάκρισή τους κατά τρόπο που να διευκολύνει τον έλεγχο των εποπτικών αρχών της
πολιτείας (και τούτο, ανεξαρτήτως της µείωσης των κινήτρων λαθρεµπορίας που
προκύπτει πλέον από την εξίσωση των φόρων), θα µπορούσαν να διερευνηθούν λιγότερο
περιοριστικοί µηχανισµοί, οι οποίοι δεν περιορίζουν υπέρµετρα την επιχειρηµατική
ελευθερία και τελούν σε εύλογη αναλογία µε τον όποιο επιδωκόµενο σκοπό δηµοσίου
συµφέροντος.
46. Με βάση τις προαναφερόµενες σκέψεις, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει να
καταργηθεί η υποχρέωση του κατόχου άδειας πρατηρίου υγρών καυσίµων να σκεί τη
δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρµανσης εκτός του χώρου των δεξαµενών του
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πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να µην έχει καµία σχέση µε τη λειτουργία του πρατηρίου
(άρθρο 21 παρ. 2 Κανονισµού Αδειών) .
47. Ο δεύτερος περιορισµός (απαγόρευση για τα πρατήρια που είναι εγκατεστηµένα κατά
µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων να διαθέτουν πετρέλαιο θέρµανσης) δεν φαίνεται
να εξυπηρετεί κάποιον ιδιαίτερο λόγο υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος που να
δικαιολογεί τον περιορισµό της οικονοµικής ελευθερίας. Τουναντίον, περιορίζει ευθέως
την ελευθερία αυτή και ενδέχεται να αποθαρρύνει, κατ’ αυτό τον τρόπο, την επέκταση
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων πρατηριούχων στην αγορά (και, συνακόλουθα, την
αύξηση του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά σε τοπικό επίπεδο). Και τούτο,
ανεξαρτήτως του εάν η εν λόγω ρύθµιση αντικατοπτρίζει την ακολουθούµενη έως σήµερα
πρακτική, και ανεξαρτήτως του εάν η διάθεση πετρελαίου θέρµανσης από τα εν λόγω
πρατήρια σε τοπικό επίπεδο µπορεί να µην είναι εκ των πραγµάτων ελκυστική από
απόψεως κέρδους και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας εν γένει. Αλλά ακόµη κι αν
υποτεθεί ότι η συγκεκριµένη διάταξη αποπειράται τυχόν να εξυπηρετήσει κάποιο λόγο
δηµοσίου συµφέροντος, αυτός δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει βασίµως και ειδικώς
για τα πρατήρια κατά µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων (σε αντιδιαστολή µε τα
υπόλοιπα πρατήρια) και, συνεπώς, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι τελεί σε εύλογη αναλογία
µε τον όποιο επιδιωκόµενο αυτό σκοπό. ∆ηλαδή, δεν µπορεί να δικαιολογηθεί και να
θεωρηθεί σύµφωνος µε την αρχή της αναλογικότητας η πλήρης απαγόρευση ειδικά στα
πρατήρια κατά µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων να διαθέτουν καύσιµο θέρµανσης,
σε αντίθεση µε όλα τα λοιπά πρατήρια της χώρας.
48. Με βάση τις προαναφερόµενες σκέψεις, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει να
καταργηθεί η απαγόρευση διάθεσης πετρελαίου θέρµανσης από τα πρατήρια υγρών
καυσίµων που είναι εγκατεστηµένα κατά µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων (άρθρο 7
παρ. 9 ν.3054/2002).
49. Περαιτέρω, δεν είναι ανεκτός και ο περιορισµός που συνίσταται στη δυνατότητα
καθορισµού ελάχιστης τιµής καταναλωτή, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ενέργειες ή
συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των πρατηριούχων. Η επιβολή κατώτατων
τιµών καταναλωτή (price floor) όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο αποτελεί µία από τις
σηµαντικότερες στρεβλώσεις του επιπέδου του ανταγωνισµού σε όλες τις επιµέρους
σχετικές αγορές των πετρελαιοειδών, η οποία µπορεί επιπλέον να οδηγήσει σε
στεγανοποίηση της αγοράς. Σε αντιδιαστολή µε την επιβολή ανώτατων τιµών (σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιµετώπιση φαινοµένων αισχροκέρδειας), η
επιβολή κατώτατων τιµών λειτουργεί ευθέως εις βάρος των καταναλωτών, αλλά και της
ανταγωνιστικής διαδικασίας εν γένει (αφού ουσιαστικά ευνοεί τη διατήρηση
αναποτελεσµατικών επιχειρήσεων στην αγορά). Περαιτέρω, ο καθορισµός ελάχιστης
τιµής ευνοεί την επίτευξη συµπράξεων, καθώς επιτρέπει στους προµηθευτές να
προβλέψουν µε βεβαιότητα ποια πολιτική τιµών θα ακολουθήσουν οι ανταγωνιστές τους
µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της «συνοχής» των τιµών, ήτοι τη µικρή διαφοροποίησή τους
ή την αύξησή της, ενώ παράλληλα διευκολύνονται οι προµηθευτές στις διαπραγµατεύσεις
µε τους πελάτες τους (βλ. Γνωµοδότηση Ε.Α 24/VII/2012). Κατ’ αυτό τον τρόπο, η
κατώτατη (ελάχιστη) τιµή περιορίζει το περιθώριο των αγοραστών προς διαπραγµάτευση,
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ενώ παράλληλα στερεί τους καταναλωτές από τη δυνατότητα να λαµβάνουν τα σχετικά
προϊόντα ή τις σχετικές υπηρεσίες στην καλύτερη και ανταγωνιστικότερη τιµή. Επίσης, η
κατώτατη τιµή ενισχύει τεχνητά τα εµπόδια για την πρόσβαση νέων επιχειρηµατιών στην
αγορά αφού τους στερεί από ένα γρήγορο και αποτελεσµατικό µέσο για να διεισδύσουν
σε αυτή. Ο καθορισµός κατώτατων τιµών αποτρέπει τους προµηθευτές προϊόντων/
υπηρεσιών χαµηλού κόστους από την κατάκτηση µεριδίου της αγοράς µέσω της παροχής
στους πελάτες καλύτερης τιµής για προϊόντα/υπηρεσίες48.
50. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει να καταργηθεί η δυνατότητα
επιβολής κατώτατης τιµής πώλησης καταναλωτή (άρθρο 20 παρ. 5 ν.3054/2002).
3.5

Μεταφορά πετρελαιοειδών µε αγωγό

51. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3054/2002, «1. Mεταφορά αργού Πετρελαίου ή Προϊόντων
µε αγωγό, εκτός των αγωγών που αποτελούν λειτουργικό µέρος εγκαταστάσεων ∆ιύλισης ή
εγκαταστάσεων Εµπορίας, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι διασυνδέσεις
εγκαταστάσεων ∆ιύλισης µε εγκαταστάσεις Εµπορίας, επιτρέπεται µόνο σε νοµικά πρόσωπα
που τους έχει χορηγηθεί Άδεια Μεταφοράς µε Αγωγό. 2. Για την κατασκευή και λειτουργία
αγωγών µεταφοράς αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων απαιτούνται Άδειες
εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2516/1997 (ΦΕΚ Α΄ 159). 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι
προδιαγραφές ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας των αγωγών µεταφοράς αργού
Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των παραπάνω
υπουργικών αποφάσεων εφαρµόζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµοί».
52. Περαιτέρω, το άρθρο 24 του Κανονισµού Αδειών θέτει ειδικούς όρους, πρόσθετες
προϋποθέσεις, απαιτήσεις και περιορισµούς αναφορικά µε τη µεταφορά πετρελαιοειδών49.
48
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Βλ. ενδεικτικά http://www.oecd.org/dataoecd/3/33/49411532.pdf, έκδοση 2.0, τόµος Ι, σελ. 13.

Ειδικότερα: «1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων και
υποδοµών που απαιτούνται κατά το νόµο για την άσκηση της δραστηριότητας µεταφοράς αργού πετρελαίου ή
πετρελαιοειδών προϊόντων µε αγωγό, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αδειών οι οποίες απαιτούνται για τη
νόµιµη λειτουργία τους, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα το οποίο επισυνάπτεται στην άδεια και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα αυτής και οφείλει να ενηµερώνει εγγράφως την Αδειοδοτούσα Αρχή για την πρόοδο των
έργων που αναφέρονται στην Άδεια και τη λήψη των απαραίτητων αδειών, µε την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά
τρίµηνο από την ηµεροµηνία χορήγησης της Άδειας µέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Στην έκθεση αυτή
θα περιλαµβάνονται σύντοµη περιγραφή των εργασιών, το εκτιµούµενο υπόλοιπο ποσοστό (σε αξία και χρόνο) για
την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιµετωπίζονται στην υλοποίησή του και οποιαδήποτε άλλη
σχετική πληροφορία. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόµενα στην Άδεια, ο κάτοχος της
άδειας υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, εφ όσον κρίνει ότι υπάρχουν
σοβαρές και µη δικαιολογηµένες αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναµία υλοποιήσεως του έργου
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο συνηµµένο χρονοδιάγραµµα και τα λοιπά στοιχεία της Άδειας, καλεί τον
αδειοδοτούµενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία εµπρόθεσµης
πραγµατοποιήσεως του έργου για την οποία αποκλειστικός υπαίτιος είναι ο κάτοχος της άδειας, η άδεια µπορεί να
ανακαλείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισµού αυτού. 2. Καθ όλον το χρόνο άσκησης της
δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει: (α) Να µην ασκεί εµπορία
πετρελαιοειδών προϊόντων, εκτός εάν κατέχει τη σχετική προς τούτο άδεια (β) Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων
στον αγωγό, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3054/2002,
εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογηµένης άρνησης πρόσβασης. (γ) Να µην προβαίνει σε διακρίσεις υπέρ
των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων, των µετόχων ή των θυγατρικών τους ή υπέρ άλλων επιχειρήσεων ή
οποιουδήποτε τρίτου µε τον οποίον έχει συµβατική σχέση, όσον αφορά στο αντάλλαγµα και στους λοιπούς όρους
πρόσβασης στον αγωγό. (δ) Να µην θέτει ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στον αγωγό την ύπαρξη ή τη σύναψη
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53. Από τη µελέτη του ως άνω ρυθµιστικού πλαισίου, δεν προκύπτουν περιορισµοί που να
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 του ν. 3919/2011.
3.6

Εµφιάλωση υγραερίου

54. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 3054/2002, «1. Η εµφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται µόνον
σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Εµφιάλωσης. 2. Οι κάτοχοι Άδειας Εµφιάλωσης Υγραερίων
επιτρέπεται να διενεργούν εµφιαλώσεις µόνο για τους κατόχους Άδειας Εµπορίας
υγραερίων και να γεµίζουν επαναπληρούµενες φιάλες αποκλειστικά και µόνο ιδιοκτησίας
των κατόχων Άδειας Εµπορίας υγραερίων µε τους οποίους συµβάλλονται. Για το σκοπό της
εµφιάλωσης οι κάτοχοι Άδειας Εµπορίας υγραερίων εφοδιάζουν µε υγραέριο και φιάλες
ιδιοκτησίας τους κατόχους Άδειας Εµφιάλωσης Υγραερίων µε τους οποίους συµβάλλονται
και έχουν αποκλειστικά το δικαίωµα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης προς τους
τελικούς πωλητές. Οι κάτοχοι Άδειας Εµφιάλωσης Υγραερίων απαγορεύεται να
εµφιαλώvoυν ή να διαθέτουν υγραέριο χύµα (µη συσκευασµένο) ή σε φιάλες για λογαριασµό
τους ή για λογαριασµό τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν Άδεια Εµπορίας υγραερίων. 3. Οι
κάτοχοι Άδειας Πρατηρίου Υγραερίου Κίνησης δεν επιτρέπεται να εµφιαλώνουν υγραέριο σε
φιάλες οικιακής ή εµπορικής χρήσης».
55. Περαιτέρω, το άρθρο 22 του Κανονισµού Αδειών θέτει ειδικούς όρους, πρόσθετες
προϋποθέσεις, απαιτήσεις και περιορισµούς αναφορικά µε την εµφιάλωση υγραερίου50.
56. Από τη µελέτη του ως άνω ρυθµιστικού πλαισίου, όπως έχουν ερµηνευτεί51, δεν
προκύπτουν περιορισµοί που να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 του ν.
3919/2011.

σύµβασης για την παροχή άλλων υπηρεσιών µε τον κάτοχο άδειας που αιτείται την πρόσβαση». Τα συγκεκριµένα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της εν λόγω άδειας απαριθµούνται στο άρθρο 7 του
Κανονισµού Αδειών.
50
Ειδικότερα: «Καθ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο κάτοχος της
Άδειας οφείλει: (α) Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο, εµφιαλωµένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας
εµπορίας κατηγορίας Γ, σε: i. Τελικούς Καταναλωτές ii. Καταστήµατα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της
σχετικής άδειας που κατέχουν µπορούν να διαθέτουν εµφιαλωµένο υγραέριο σε Τελικούς Καταναλωτές. (β) Να
προµηθεύεται εµφιαλωµένο υγραέριο µόνον από κατόχους Άδειας Εµπορίας κατηγορίας Γ του ν. 3054/2002
καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της Άδειας του στην προµηθεύτρια εταιρία εµπορίας. (γ) Να αναγράφει
στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθµό της Άδειάς του. (δ) Να µην διαθέτει εµφιαλωµένο
υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του ν. 3054/2002. (ε) Να πληροί τις προϋποθέσεις της Υ.Α. ∆3/14858/1993
και του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α 68), εφόσον διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. (στ) Να γνωστοποιεί στην
Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε µεταβολή σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων για την άσκηση
της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η ‘Άδεια».
51
Σύµφωνα µε το ΝΣΚ, «Αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ήδη Περιφέρεια) για την χορήγηση άδειας
εµφιάλωσης υγραερίου είναι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση του τόπου των εγκαταστάσεων του εµφιαλωτηρίου και
όχι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της έδρας του νοµικού προσώπου που κατέχει άδεια εµπορίας υγραερίων
(κατηγορίας Γ)» (βλ. ΝΣΚ υπ’αριθ. 246/2008). Στην ίδια προβληµατική, χρήζει µνείας το γεγονός, ότι σύµφωνα
µε την ενωσιακή νοµολογία κρίθηκε ότι το ενωσιακό δίκαιο «…δεν παρέχει στον κάτοχο αποκλειστικής άδειας
για τη χρήση επαναχρησιµοποιούµενων συνθετικών φιαλών αερίου των οποίων το σχήµα προστατεύεται ως
τρισδιάστατο σήµα και στις οποίες ο ως άνω κάτοχος έχει θέσει την καταχωρισµένη ως λεκτικό σήµα επωνυµία
του και τον καταχωρισµένο ως εικονιστικό σήµα λογότυπό του τη δυνατότητα να εναντιωθεί στην εµπορική
πρακτική τρίτου ο οποίος ανταλλάσσει έναντι αντιτίµου κενές φιάλες τις οποίες προµηθεύτηκαν καταναλωτές για
να καταναλώσουν το αέριο που τοποθετήθηκε αρχικώς εντός τους µε συνθετικές φιάλες οι οποίες επαναπληρούνται
µε αέριο που δεν είναι παραγωγής του ως άνω κατόχου, εκτός και εάν ο κάτοχος προβάλει έναν νόµιµο λόγο υπό
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4.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΝΟΜΟΥ
3959/2011

4.1

Εισαγωγή

57. Παρά την κατά τα ανωτέρω αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου µε το ν. 3054/2002,
τα προβλήµατα που παρατηρήθηκαν στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων, ιδίως σε
σχέση µε θέµατα εµποδίων εισόδου και διαµόρφωσης των τιµών, οδήγησαν τον Υπουργό
Ανάπτυξης να ζητήσει τον Αύγουστο 2006 από την Επιτροπή Ανταγωνισµού να εξετάσει
τον κλάδο εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 703/1977
και, εάν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για τη
δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, χάριν της προστασίας του
δηµοσίου συµφέροντος και των καταναλωτών.
58. Επί του αιτήµατος αυτού, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά από δηµόσια διαβούλευση,
πρότεινε µε την υπ’ αριθ. 334/V/2007 Απόφασή της µέτρα για την επίλυση των
προβληµάτων που παρατηρήθηκαν. Τα µέτρα αφορούσαν ιδίως στη γνωστοποίηση του
τρόπου τιµολόγησης και στην ολοκλήρωση του ρυθµιστικού πλαισίου για τη δηµιουργία
συνθηκών που θα εντείνουν τον ανταγωνισµό. Η κανονιστική παρέµβαση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού ώθησε στην υιοθέτηση του δεύτερου µέρους του Κανονισµού Τήρησης
Αποθεµάτων Ασφαλείας το 2007, µε το οποίο ρυθµίζονται τα ουσιώδη θέµατα της
πρόσβασης τρίτων σε αποθηκευτικούς χώρους.
59. Στη συνέχεια, κατά την από 13-3-2008 συνεδρίασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού
αποφάσισε – στο πλαίσιο της αξιολόγησης των µέτρων και προτάσεων της 334/V/2007
Απόφασής της – να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία εφαρµογής του άρθρου 5 του ν.
703/1977, προκειµένου να διαπιστώσει το κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στον κλάδο αγοράς και εµπορίας πετρελαιοειδών ή είναι
αναγκαίο να τροποποιηθούν τα µέτρα, τα οποία έχει λάβει σύµφωνα µε την ως άνω
απόφασή της και να επιβληθούν µέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα στις τρεις επιµέρους
αγορές πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εµπορία και λιανική διάθεση).
60. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, δηµοσιεύθηκε την 28-8-2008 από την Επιτροπή
Ανταγωνισµού κείµενο που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, και την 13-10-2008 οι
απόψεις και προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους ενδιαφερόµενους φορείς στο πλαίσιο
αυτής. Εν συνεχεία, στις 12-11-2008, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε την υπ' αριθµ.
418/V/2008 απόφαση σχετικά µε την κανονιστική παρέµβαση στον κλάδο των
πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 703/77, τα κύρια σηµεία
της οποίας συνοψίζονται στα εξής:
(α) ∆ηµιουργία ανεξάρτητου κεντρικού φορέα τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας
στο πρότυπο πολλών ευρωπαϊκών κρατών.

την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2 της οδηγίας 89/104» (Βλ. σχετικά
14/7/2011, Viking Gas A/S κατά Kosan Gas A/S, πρώην BP Gas A/S).
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(β) Θέσπιση υποχρεώσεων των εταιρειών διύλισης να γνωστοποιούν στοιχεία
κόστους σχετικά µε την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας και τις προσαυξήσεις που
χρεώνουν στις εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους καταναλωτές, καθώς και να µην
παρεµποδίζουν την απευθείας πρόσβαση σε ανεξάρτητα πρατήρια.
(γ) Θέσπιση υποχρεώσεων των εταιρειών εµπορίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και της ίσης µεταχείρισης σχετικά µε τις εκπτώσεις που χορηγούν στις επιχειρήσεις
τις οποίες προµηθεύουν.
(δ) Πρόταση δηµιουργίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιύλισης
και Εµπορίας Πετρελαιοειδών και ενίσχυση των εποπτικών αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ.
(ε) Πρόταση µέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και την
άρση των στρεβλώσεων και περιορισµών που παρατηρούνται στις επιµέρους αγορές
του τοµέα πετρελαιοειδών προϊόντων.
61. Επισκόπηση της πρώτης κανονιστικής παρέµβασης της Ε.Α. (Απόφαση 334/V/2007),
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων και των προτάσεών της, όπως αυτές διαµορφώθηκαν
εν τέλει µε τις τροποποιήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρουσιάζεται συνοπτικά στο
Παράρτηµα ΙΙΙ (Πίνακες 1 και 2) της παρούσας γνωµοδότησης.
62. Επισκόπηση της δεύτερης κανονιστικής παρέµβασης της Ε.Α. (Απόφαση 418/V/2008),
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων και των προτάσεών της, όπως αυτές διαµορφώθηκαν
εν τέλει µε τις τροποποιήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρουσιάζονται συνοπτικά στο
Παράρτηµα ΙV (Πίνακες 1 και 2) της παρούσας γνωµοδότησης.
4.2 Στάδιο διύλισης
63. Στο εν λόγω στάδιο δραστηριοποιούνται δύο εταιρίες (ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ), οι
οποίες παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Τα προϊόντα και οι διαδικασίες
που συνθέτουν το στάδιο της διύλισης πετρελαιοειδών, έχουν πολλαπλές και αλυσιδωτές
επιδράσεις σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας (µεταφορές, βιοµηχανία, αγροτικός και
οικιακός τοµέας, υπηρεσίες, κ.ο.κ). ∆εδοµένου του κυρίαρχου ρόλου που διαδραµατίζει η
αγορά της διύλισης στην Ελλάδα, η δηµιουργία και διατήρηση συνθηκών υγιούς
ανταγωνισµού συµβάλλει σηµαντικά τόσο στην εύρυθµη λειτουργία της εν λόγω αγοράς
όσο και στο σύνολο του κλάδου των πετρελαιοειδών.
64. Τα ρυθµιστικά εµπόδια εισόδου/επέκτασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών εντείνονται
από το νοµικό καθεστώς που αφορά στην τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας (90 ηµερών)
όπως ορίζεται από το ν. 3054/2002. Παρά τις θετικές τροποποιήσεις σε σχέση µε το
παλαιότερο καθεστώς, και την ολοκλήρωση του δεύτερου µέρους του κανονισµού
τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, φαίνεται να εµφανίζονται σηµαντικά προβλήµατα που
επιτείνουν την έλλειψη ανταγωνισµού και την εν γένει αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει την
αγορά της διύλισης. Η απουσία εφαρµογής ενός γενικού χωροταξικού σχεδιασµού
δυσχεραίνει έτι περαιτέρω το πρόβληµα έλλειψης επαρκών αποθηκευτικών χώρων και
αποτελεσµατικής διαχείρισης αυτών. Το εν λόγω πρόβληµα δηµιουργεί εν τέλει
στρεβλώσεις στην οµαλή και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς, µε την
στεγανοποίηση της ελληνικής αγοράς και τη µείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων που θα
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µπορούσε να επιφέρει η δυνατότητα (ή έστω η απειλή) εισαγωγών. Όπως θα
παρουσιασθεί διεξοδικά κατωτέρω, προκειµένου να αρθούν σηµαντικοί περιορισµοί που
σχετίζονται µε τη στενότητα και την αδειοδότηση των αποθηκευτικών χώρων προτείνεται
η ίδρυση ειδικού φορέα τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας κατά τα πρότυπα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Η θεσµική αυτή ρύθµιση θα βοηθήσει σηµαντικά στην τόνωση του
επιπέδου του ανταγωνισµού καθώς θα πραγµατοποιούνται εισαγωγές πετρελαιοειδών σε
µακροχρόνια και σταθερή βάση και όχι ευκαιριακά (εισαγωγή spot φορτίων).
65. Ειδικότερα, για να απαντηθεί το ερώτηµα κατά πόσο στην αγορά της διύλισης υφίσταται
ή όχι επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχουν ή όχι
εκείνες οι ευνοϊκές συνθήκες, οι οποίες θα επέτρεπαν στους χονδρέµπορους (εταιρίες
εµπορίας) και τους λοιπούς εισαγωγείς (µεγάλοι τελικοί καταναλωτές ή ακόµη και οµάδες
ανεξάρτητων πρατηρίων) να εισάγουν απευθείας πετρελαϊκά προϊόντα σε ανταγωνιστικές
τιµές. Με βάση τα πορίσµατα των δύο προηγούµενων κανονιστικών παρεµβάσεων της
Ε.Α, αλλά και την υφιστάµενη έρευνα στον κλάδο των πετρελαιοειδών, δεν υφίστανται οι
συνθήκες αυτές που θα επέτρεπαν στους ως άνω εισαγωγείς να ετεροπροσδιορίσουν
(έστω σε περιορισµένο, αλλά ικανό, βαθµό) την οριακή τιµή των πετρελαιοειδών, ώστε
να επηρεάσουν τη διαµόρφωση των τιµών από τις εταιρίες διύλισης.
4.2.1 Περιορισµοί στα αποθέµατα ασφαλείας
66. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στο στάδιο της διύλισης, που συνιστά
ταυτόχρονα σηµαντικό εµπόδιο στην ενθάρρυνση των εισαγωγών πετρελαιοειδών από τις
εταιρίες εµπορίας και λοιπούς δυνητικούς εισαγωγείς συνδέεται άρρηκτα µε το
υφιστάµενο καθεστώς τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας.
Σύστηµα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας
67. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, υπόχρεοι
για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας 90 ηµερών, τα οποία υποχρεωτικά τηρούνται
εντός της ελληνικής επικράτειας, είναι όσοι εισάγουν αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή
(εταιρίες διύλισης, εταιρίες εµπορίας)52. Παρόλα αυτά, σηµειώνεται ότι µόνο οι εγχώριες
εταιρίες διύλισης διαθέτουν αποθήκες µε τις πλέον κατάλληλες προδιαγραφές, γεγονός
που τους δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των εταιριών εµπορίας. Από την άλλη
µεριά, η απουσία εφαρµογής ενός γενικού χωροταξικού σχεδιασµού (σε επίπεδο χώρας
και περιφέρειας) επιτείνει το πρόβληµα έλλειψης επαρκών αποθηκευτικών χώρων από
άλλες εταιρίες. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα και στρεβλώσεις στην
οµαλή και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς, επειδή ενισχύεται η στεγανοποίηση της
ελληνικής αγοράς και ενισχύονται οι φραγµοί στην πραγµατοποίηση εισαγωγών.

52

Τα αποθέµατα ασφαλείας, διαφοροποιούνται σε τρεις κατηγορίες (ελαφρά, µεσαία και βαρέα προϊόντα
διύλισης), ενώ οι κάτοχοι άδειας διύλισης δικαιούνται να τηρούν τα αποθέµατα στη µορφή αργού πετρελαίου ή
στη µορφή ηµικατεργασµένων προϊόντων ή προϊόντων πετρελαιοειδών. Επίσης, τα αποθέµατα ασφαλείας
δύνανται να περιλαµβάνουν ποσότητες προϊόντων που χρησιµοποιούνται για λειτουργικές ανάγκες των
εµπλεκόµενων µερών καθώς και ποσότητες που µεταφέρονται µε πλοία (εν πλω) που πλέουν εντός της
ελληνικής επικράτειας, τα οποία πρόκειται να τροφοδοτήσουν εγκαταστάσεις των αδειούχων διυλιστηρίων ή
εµπορικών εταιρειών εντός της ελληνικής επικράτειας.
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68. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µε τις αποφάσεις της (337/V/2007 και 418/V/2008) πρότεινε
την άµεση ολοκλήρωση του κανονισµού τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας, καθώς και
τη µελέτη και διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας ανεξάρτητου οργανισµού
τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας. Και τούτο, διότι η υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας, κατά τα προεκτεθέντα, καθιστά τις απευθείας εισαγωγές ασύµφορες, διότι οι
εταιρίες εµπορίας είτε πρέπει να χρησιµοποιήσουν τους υφιστάµενους αποθηκευτικούς
χώρους για τα συγκεκριµένα προϊόντα σε βάρος άλλων εισαγωγών για τις οποίες
ενδεχοµένως έχουν ανειληµµένες δεσµεύσεις, είτε πρέπει να δεσµεύσουν συµβατικά
αποθηκευτικούς χώρους τρίτων. Περαιτέρω, χρειάζεται να διαθέτουν εκτεταµένο δίκτυο
και µεγάλη κλίµακα, προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην εν λόγω
απαίτηση. Με τον τρόπο αυτό, αποθαρρύνονται σηµαντικά οι εισαγωγές πετρελαιοειδών,
οι οποίες αφενός θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ευεργετικά στο επίπεδο έντασης του
ανταγωνισµού και, συνεπώς, στην τελική (λιανική) τιµή των προϊόντων προς όφελος του
τελικού καταναλωτή, αφετέρου θα παρείχαν σε µικρότερους παίκτες της αγοράς (εταιρίες
εµπορίας, τελικοί καταναλωτές) πολύτιµη εµπειρία για αξιοποίηση διεθνών
επιχειρηµατικών ευκαιριών στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά πετρελαίου.
69. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφορο µέτρο για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στο στάδιο της
διύλισης θα ήταν η αναθεώρηση και τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας περί
τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, έτσι ώστε η ευθύνη για την τήρησή τους να ανήκει σε
ξεχωριστό φορέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα δηµιουργηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό53. Ο φορέας αυτός θα τελεί υπό την εποπτεία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ). Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες εµπορίας και οι λοιποί εν δυνάµει εισαγωγείς θα
µπορούν να πραγµατοποιούν εισαγωγές, χωρίς άµεση διασύνδεση των εισαγωγών αυτών
µε το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται η τήρηση ανάλογων αποθεµάτων ή/και
συνακόλουθων αποθηκευτικών χώρων54. Για την εφαρµογή του µέτρου αυτού τα αρµόδια
υπουργεία (ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΝ) θα πρέπει να αναλάβουν τόσο τη µελέτη της εφαρµογής
όσο και την πρωτοβουλία κατάρτισης και προώθησης της σχετικής νοµοθεσίας. Ο ειδικός
φορέας θα τηρεί τα αποθέµατα ασφαλείας για λογαριασµό των υπόχρεων έναντι
καθορισµένου τιµήµατος, το οποίο θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους
αναλογικά µε τις συνολικές καταναλώσεις τους κατά το προηγούµενο έτος (και όχι
αναλογικά µε τις τυχόν εισαγωγές που πραγµατοποίησαν). Με αυτό τον τρόπο όσοι
δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τα
αποθέµατα ασφαλείας που υποχρεούνται βάσει του νόµου, χωρίς να αποθαρρύνονται από
την πραγµατοποίηση εισαγωγών (ολοκληρωτικά ή περιορισµένης έστω κλίµακας). Με τη
λειτουργία του ειδικού φορέα τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας δεν θα απαιτείται η
53

Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που έχει ως στόχο την εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία
2009/119/ΕΕ, το οποίο θα είναι σε δηµόσια διαβούλευση έως τις 21.10.2012, προβλέπεται ότι «Με προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να συνιστάται µοναδική ανώνυµη εταιρία µη κερδοσκοπικού σκοπού µε έδρα την
Αθήνα και την επωνυµία «Κεντρικός Φορέας ∆ιατήρησης Αποθεµάτων Α.Ε» (ΚΦ∆Α), η οποία λειτουργεί χάριν
του δηµοσίου συµφέροντος, διέπεται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, τις διατάξεις του καταστατικού της που
καταρτίζεται µε το αυτό Προεδρικό ∆ιάταγµα και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920».
54
Βλ. Απόφαση Ε.Α 418/V/2008 σελ. 5.
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σύναψη συµφωνιών ανάθεσης ή αποθήκευσης των αποθεµάτων ασφαλείας µεταξύ των
εισαγωγέων (εταιρίες εµπορίας και µεγάλοι τελικοί καταναλωτές) και των εγχώριων
εταιρειών διύλισης (πρόσβαση τρίτων µέσω διαπραγµάτευσης), γεγονός που θα έδινε τη
δυνατότητα σε όλες τις εταιρίες εµπορίας, ανεξαρτήτως µεγέθους και αποθηκευτικής
δυναµικότητας, να εισάγουν χωρίς περιορισµούς τις ποσότητες που επιθυµούν
ενισχύοντας τον ανταγωνισµό στην αγορά της διύλισης. Επιπλέον, η θέσπιση
ανεξάρτητου φορέα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας στα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών55
(βλ. ενδεικτικά Γερµανία) δεν θα επιτρέπει την εµφάνιση και «συντήρηση» του
διαπραγµατευτικού πλεονεκτήµατος των εγχώριων εταιριών διύλισης ως πιστοποιηµένων
αποθηκευτικών φορέων τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε
στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισµού στην εν λόγω σχετική αγορά µέσω ενδεχόµενης
άρνησης πώλησης, καταχρηστικών πρακτικών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
καταχρηστικών πρακτικών προσδιορισµού του κόστους τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας,
όπως υπερβολική ή διακριτική τιµολόγηση, και συνακόλουθη χειραγώγησης των τιµών) ή
προνοµιακής µεταχείρισης των συµµετεχόντων. Επιπλέον, µε τη σύσταση του ειδικού
φορέα, επιτυγχάνεται κεντρική εποπτεία και συντονισµός στην τήρηση και διάθεση των
αποθεµάτων ασφαλείας, ενώ το κράτος αποκτά ευελιξία στον περιορισµό των
δικαιωµάτων µεταβίβασης των οικονοµικών φορέων και καθίσταται αποτελεσµατικότερη
και πιο διαφανής η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών διύλισης56.
70. Παρόλα αυτά, εκφράζονται επιφυλάξεις από φορείς της αγοράς (συναρµόδια υπουργεία,
εταιρίες διύλισης και εµπορίας) ως προς το κόστος σύστασης και λειτουργίας του φορέα,
ιδίως υπό τις παρούσες οικονοµικές συγκυρίες, καθώς εγείρονται σηµαντικά ζητήµατα ως
προς τη χρηµατοδότηση του εν λόγω φορέα, δεδοµένης της επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού ή της σηµαντικής επιβάρυνσης των υπόχρεων εταιριών. Ωστόσο,
ανάλογα ζητήµατα έχουν ανακύψει και επιλυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήµερα, από τις
27 χώρες της Ε.Ε, µόνο η χώρα µας, η Ιταλία και το Ην. Βασίλειο δεν διαθέτουν τους ως
άνω ανεξάρτητους φορείς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη Γαλλία, προκειµένου να ενισχυθεί
το επίπεδο του ανταγωνισµού στην αγορά των πετρελαιοειδών, οι «µικροί» εισαγωγείς
δεν βαρύνονται µε (απαλλάσσονται από) την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας, αλλά καταβάλλουν φόρο προκειµένου να αντισταθµίσουν το κόστος τήρησης
αυτών. Εξάλλου, αρκετές χώρες µέλη της Ε.Ε. εισήγαγαν ένα σύστηµα «τιτλοποίησης»
(ticketing system), σύµφωνα µε το οποίο κάθε εταιρία διαθέτει από έναν «τίτλο», ο οποίος
της επιτρέπει να αγοράσει καύσιµα σε προκαθορισµένη τιµή σε περιόδους κρίσης.
Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι περίπου το 11% των αποθεµάτων ασφαλείας στην ΕΕ
διακινείται µέσω ενός τέτοιου συστήµατος τιτλοποίησης.

55

Το καθεστώς τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας στις χώρες της Ε.Ε περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα
IV.
56
Πιο συγκεκριµένα, µε τη δηµιουργία ανεξάρτητου οργανισµού τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας θα επιτευχθεί
καλύτερος συντονισµός και χρόνος απόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς ο τελευταίος θα έχει την
αρµοδιότητα διαχείρισης και συντονισµού. Επίσης, θα επιτευχθεί αποφυγή διακρίσεων µεταξύ υπόχρεων
τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας µε ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους. Επιπλέον, θα είναι
αποτελεσµατικότερη η πρόσβαση τρίτων σε αποθηκευτικούς χώρους λόγω µεγαλύτερης διαφάνειας ως προς τη
διαθεσιµότητα των αποθηκευτικών χώρων και το κόστος πρόσβασης σε αυτούς.
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Υποχρεωτική τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας εντός της ελληνικής επικράτειας
71. Περαιτέρω, δυνάµει του περιορισµού του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 3054/2002, όπως
ισχύει, τα αποθέµατα ασφαλείας πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται εντός της ελληνικής
επικράτειας. Η νοµική αυτή δέσµευση δεν ισχύει σε άλλες (ευρωπαϊκές) χώρες.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χωρών αποτελούν η Κύπρος, η οποία τηρεί τα αποθέµατα
ασφαλείας εντός της ελληνικής επικράτειας57, καθώς και οι χώρες της BENELUX
(Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεµβούργο), οι οποίες τηρούν τα αποθέµατα η µια στο έδαφος της
άλλης, µέσω ενός συστήµατος «τιτλοποίησης» (ticketing system) του δικαιώµατος στα
αποθέµατα. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου.
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχουν 40 περίπου
διµερείς διακρατικές συµφωνίες (bilateral agreements), στις οποίες µια χώρα µπορεί να
αποθηκεύσει αποθέµατα ασφαλείας για λογαριασµό κάποιας άλλης. Ο εν λόγω
περιορισµός που θέτει το υφιστάµενο σύστηµα τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας
συµβάλλει µε τη σειρά του στην αποθάρρυνση των εισαγωγών και την άµβλυνση των
ανατγωνιστικών πιέσεων εν γένει. Επίσης, η αδυναµία τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας
σε άλλη χώρα της Ε.Ε πλην της Ελλάδας, εγείρει ζητήµατα ανταγωνισµού, καθώς όταν
µια νέα (αλλοδαπή) εταιρία που διατηρεί τα αποθέµατα της στο εξωτερικό επιθυµεί να
δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, εκτίθεται σε επιπλέον κόστη που αποθαρρύνουν την
είσδοδό της στην αγορά.
72. Η υποχρεωτική τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας εντός της ελληνικής επικράτειας
εξηγείται ενδεχοµένως από τις ιδιαίτερες γεωστρατηγικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν
την Ελλάδα (µη-γειτνίαση µε κράτη της Ε.Ε. κατά το παρελθόν, ανεπαρκής σύνδεση µε
αγωγούς πετρελαίου). Ωστόσο, και στο βαθµό που τέτοιοι λόγοι δεν έχουν ήδη αµβλυνθεί
ή/και εκλείψει, η πλήρης απαγόρευση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας εκτός της
ελληνικής επικράτειας (και ιδίως σε άλλα κράτη της Ε.Ε.) δεν τελεί σε εύλογη αναλογία
µε τους επιδιωκόµενους αυτούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, µε την οδηγία
2009/119/ΕΚ, η οποία αναµένεται να ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µέχρι τα τέλη του
201258, προβλέπεται η τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας σε άλλες χώρες της Ε.Ε σε
ποσοστό έως και 30% µέχρι το ∆εκέµβριο του 2017.
Πρόσβαση τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας
73. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 8 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, οι υπόχρεοι τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας µπορούν µέσω σχετικών συµβάσεων – διάρκειας όµως
τουλάχιστον ενός (1) έτους – να αναθέτουν σε τρίτο, ο οποίος διαθέτει πιστοποιηµένες
αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, έναντι ανταλλάγµατος, την τήρηση µέρους ή
του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν.
74. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε το προηγούµενο σύστηµα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας
(πριν την εφαρµογή του ν.3054/2002), η πρόσβαση τρίτων (third party access) στους
57

Τα ΕΛ.ΠΕ έχουν αναλάβει την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας της Κύπρου.
Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί µε απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (βλ. Απόφαση ∆1/Β/4852 µε ηµεροµηνία 26.5.2010) ειδική επιτροπή στην οποία συµµετέχουν οι
εµπλεκόµενοι φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ΣΕΕΠΕ, ΕΛ.ΠΕ και MOTOR OIL).
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αποθηκευτικούς χώρους ήταν εφικτή µόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποκλειστικής
σύµβασης προµήθειας µε τον κάτοχο αυτών. Το σύστηµα αυτό νόθευε τον ανταγωνισµό
µεταξύ της εγχώριας παραγωγής πετρελαιοειδών και απευθείας εισαγωγών, οι οποίες θα
µπορούσαν να διαδραµατίσουν ρυθµιστικό ρόλο στη διαµόρφωση των τιµών στην
ελληνική αγορά και θεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο59 ως µέτρο ισοδυνάµου
αποτελέσµατος περιορισµού των εισαγωγών, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να καταδικαστεί
για παράβαση του κοινοτικού δικαίου το έτος 200160.
75. Από την έως τώρα έρευνα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού στον κλάδο των
πετρελαιοειδών, προέκυψε ότι οι υπόχρεοι τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας τηρούν τα
αποθέµατα σε ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ η πρόσβαση τρίτων στις
πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας είναι ιδιαιτέρως περιορισµένη.
Προκειµένου, ωστόσο, να πραγµατοποιηθούν «επιθετικές» εισαγωγές από τις εταιρίες
εµπορίας και τους άλλους δυνητικούς εισαγωγείς (π.χ. βιοµηχανικοί καταναλωτές), έτσι
ώστε να αυξηθούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και να επηρεαστεί η τιµολόγηση των
προϊόντων πετρελαίου, είναι απαραίτητη η πρόσβαση των τελευταίων στις αποθήκες των
διυλιστηρίων. Περαιτέρω, για να καταστεί αυτό εφικτό, η πρόσβαση θα πρέπει να
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ορθολογικό σύστηµα κοστολόγησης και ισότιµη
πρόσβαση τρίτων στους αγωγούς µεταφοράς καυσίµων. Επιπρόσθετα, οι συµβάσεις για
την παροχή υπηρεσιών τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιέχουν
όρους ή ρήτρες καταχρηστικές του ανταγωνισµού που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα
την παρεµπόδιση εισόδου νέων ανταγωνιστών στον κλάδο των πετρελαιοειδών. Η
απουσία των ως άνω προϋποθέσεων, δηµιουργεί αγκυλώσεις και δυσχεραίνει έτι
περαιτέρω την αποτελεσµατική λειτουργία του ανταγωνισµού.
76. Κατά την κρίση της Επιτροπής, οι αποθήκες των εταιρειών διύλισης θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως «ουσιώδεις» υποδοµές (essential facilities), στο βαθµό που
καταγράφονται ισχυροί περιορισµοί χωροθέτησής τους και δεν είναι εφικτή για ποικίλους
λόγους (περιβαλλοντικοί λόγοι, έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού, τοπικές αντιδράσεις,
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, κ.λ.π) η δηµιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων.
Ακολούθως, είναι αναγκαίο όλες οι δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις να έχουν ισότιµη
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην «ουσιώδη» αυτή υποδοµή (αποθήκες), έτσι ώστε να
διασφαλίζεται χωρίς αβεβαιότητες και διακρίσεις η φυσική παράδοση στον καταναλωτή
του προϊόντος που εµπορεύονται. Για το σκοπό αυτό, εφόσον στοιχειοθετηθεί ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των υφιστάµενων υποδοµών (αποθηκευτικοί
χώροι) ως «ουσιωδών» υποδοµών (essential facilities) και εφόσον απορριφθεί από την
59

Ειδικότερα η θέσπιση του ν. 3054/2002 κατέστη νοµική και πραγµατική αναγκαιότητα µετά την απόφαση του
∆ΕΚ της 25/10/2001 Επιτροπή κατά Ελλάδας C-398/98, Συλλ. Νοµολ. Ι-7915, µε την οποία εκρίθη, ότι:
«…σύµφωνα µε τον προηγούµενο ν. 1571/1985, την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας είχαν οι εταιρίες
εµπορίας πετρελαιοειδών. Σύµφωνα µε αυτό, η πρόσβαση τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους ήταν δυνατή µόνο
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποκλειστικής σύµβασης προµήθειας µε τον κάτοχο αυτών (εταιρίες διύλισης,
εταιρίες εµπορίας). Το σύστηµα αυτό νόθευε τον ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριας παραγωγής πετρελαιοειδών
προϊόντων και απευθείας εισαγωγών και θεωρήθηκε από το ∆ΕΕ ως µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος
περιορισµού των εισαγωγών».
60
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού είχε εκ των προτέρων διαγνώσει το εν λόγω πρόβληµα (βλ. Γνωµοδότηση υπ.
αριθµ. 5/ΙΙΙ/2001).
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πολιτεία η δηµιουργία κεντρικού φορέα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας λόγω υψηλού
χρηµατοοικονοµικού κόστους, θα µπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης
ενός συστήµατος ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων (regulated third-party access), σε
αντιδιαστολή µε το ισχύον σύστηµα πρόσβασης τρίτων κατόπιν διαπραγµατεύσεων
(negotiated third-party access).
77. Το σύστηµα της πρόσβασης τρίτων κατόπιν διαπραγµατεύσεων, το οποίο εν µέρει
εφαρµόζεται σήµερα από εταιρίες εµπορίας και µεγάλους τελικούς καταναλωτές στις
υποδοµές των κατόχων αδειών διύλισης, στηρίζεται στις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις
µεταξύ των µερών υπό τον όρο τήρησης βασικών συναλλακτικών αρχών. Κύριο
χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου ρυθµιστικού συστήµατος είναι ο εκ των υστέρων (expost) έλεγχος τήρησης των βασικών αρχών που προαναφέρθηκαν, καθώς και τυχόν
καταχρηστικών συµπεριφορών από µέρους των συµβαλλοµένων. Ωστόσο, η µέχρι
σήµερα λειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος δεν έχει καταδείξει σηµαντικά
αποτελέσµατα, καθώς δεν έχουν διευκολυνθεί οι εισαγωγές πετρελαιοειδών µέσω της
εφαρµογής του, ούτε και η άµβλυνση των προβληµάτων που προαναφέρθηκαν.
Επιπρόσθετα, η διεθνής εµπειρία από άλλες αγορές ενέργειας (ηλεκτρισµός, φυσικό
αέριο) στις οποίες ενυπάρχουν φυσικά µονοπώλια και δραστηριότητες ανοικτές στον
ανταγωνισµό, έχει καταδείξει σηµαντικές διαφορές στην αποτελεσµατικότητα των δύο
ανωτέρω συστηµάτων ως προς την πρόσβαση τρίτων στην πράξη. Ο κάτοχος/διαχειριστής
της υποδοµής διαπραγµατεύεται συνήθως από θέση ισχύος µε τον αιτούντα την
πρόσβαση, λόγω κατοχής πληροφορίας (ασυµµετρία πληροφόρησης) και τεχνικής
ανωτερότητας. Παράλληλα, ο χρόνος που απαιτείται για τον εκ των υστέρων έλεγχο
τήρησης των αρχών διαπραγµάτευσης, ιδίως σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης, µπορεί
να ακυρώσει στην πράξη τη δυνατότητα πρόσβασης61.
78. Από την άλλη πλευρά, µε το σύστηµα ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων (regulated thirdparty access), η πρόσβαση τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους χορηγείται βάσει
τιµολογίων που εγκρίνει ο ρυθµιστής (ΡΑΕ). Με άλλα λόγια, η ρυθµιζόµενη πρόσβαση
τρίτων νοείται, εν προκειµένω, ως η εκ των προτέρων διοικητική ρύθµιση των όρων,
κανόνων και τιµών για τη χρήση της µονοπωλιακής υποδοµής (αποθήκες τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας). Η εκ των προτέρων αυτή ρύθµιση ανατίθεται σε ανεξάρτητη
διοικητική αρχή (ΡΑΕ) προκειµένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, δεδοµένου ότι το
κράτος διατηρεί επιχειρηµατικά συµφέροντα στο χώρο της ενέργειας, και να
ελαχιστοποιείται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος για τους επενδυτές και νεοεισερχόµενους
στην αγορά, δεδοµένου ότι µία ανεξάρτητη διοικητική αρχή µπορεί κατά τεκµήριο να
εγγυηθεί συνέχεια και ορθολογισµό στις σχετικές αποφάσεις της. Για την επιτυχία του
προτύπου αυτού οργάνωσης της αγοράς, καθοριστική σηµασία έχει η αποτελεσµατική
διαχείριση της µονοπωλιακής υποδοµής, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση ορίζεται
ως οι εγκαταστάσεις των Πιστοποιηµένων Αποθηκών Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας.
Ο φορέας της εγκατάστασης µπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση Υπόχρεου προς Τήρηση σε
61

Για το λόγο αυτό, κατά τη δεύτερη φάση απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου,
καταργήθηκε η δυνατότητα των κρατών µελών να επιλέγουν το καθεστώς πρόσβασης τρίτων στα µονοπωλιακά
τµήµατα της αγοράς και επιβάλλεται πλέον το σύστηµα της ρυθµιζόµενης πρόσβασης.
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αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας όταν συντρέχουν ατοµικά ή σωρευτικά λόγοι
όπως:
(α) Ο Φορέας της εγκατάστασης δεν διαθέτει περίσσεια αποθηκευτικού χώρου για την
κάλυψη της αιτούµενης ποσότητας υποχρέωσης.
(β) Ο Φορέας της εγκατάστασης δεν διαθέτει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για την
τήρηση αποθέµατος συγκεκριµένου προϊόντος πετρελαίου ή κατηγορίας
πετρελαιοειδών.
(γ) Ο φορέας της εγκατάστασης είναι και ο ίδιος Υπόχρεος προς τήρηση και δεν έχει
επάρκεια αποθηκευτικού χώρου. Σε αυτή την περίπτωση, προτεραιότητα έχει η
κάλυψη της υποχρέωσης του φορέα της εγκατάστασης.
Το ρυθµιζόµενο τίµηµα (regulated tariff) που καλείται να καταβάλλει ο Υπόχρεος προς
τήρηση στην περίπτωση σύναψης σύµβασης αποθήκευσης θα πρέπει να καλύπτει ιδίως τα
ακόλουθα:
(α) Το λειτουργικό κόστος αποθήκευσης των αποθεµάτων ασφαλείας, στις οποίες
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αφορούν τις αµοιβές του προσωπικού που
απασχολείται στην αποθήκευση, το κόστος συντήρησης των αποθηκών, τα
ασφάλιστρα, τις αποσβέσεις των παγίων που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση
και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
(β) Το ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη απόδοση του απασχολούµενου κεφαλαίου
στην αποθήκευση.
Στην περίπτωση σύναψης σύµβασης ανάθεσης µεταξύ Υπόχρεου προς τήρηση και φορέα
εγκατάστασης, τµήµα του συνολικού ανταλλάγµατος καλύπτει τα στοιχεία που
αναφέρονται παραπάνω, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει ιδίως το κόστος των φυσικών
απωλειών του αποθέµατος ασφαλείας.
79. Εν κατακλείδι, το πλεονέκτηµα της ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων σε σχέση µε το
υφιστάµενο καθεστώς (negotiated third-party access) είναι ότι εν γένει ενδέχεται να
επιφέρει µικρότερο κόστος συναλλαγών για τους τρίτους και ότι τα τιµολόγια (tariffs)
ελέγχονται - εκ των προτέρων - από την εθνική ρυθµιστική αρχή62. Ως εκ τούτου, και σε
περίπτωση που δεν προκριθεί η δηµιουργία οργανισµού τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας
κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών, προτείνεται η θέσπιση της ρυθµιζόµενης
πρόσβασης τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών διύλισης.
80. Στο ίδιο σκεπτικό, προτείνεται η αξιοποίηση αδρανών και ανενεργών αποθηκευτικών
χώρων ανά την επικράτεια63.
62

Όσον αφορά στον διαχωρισµό/αποδεσµοποίηση, στην περίπτωση των καθετοποιηµένων επιχειρήσεων,
τονίζεται ότι οι τελευταίες είναι υποχρεωµένες να διαχωρίζουν τις διάφορες επιχειρηµατικές τους
δραστηριότητες τηρώντας ξεχωριστούς λογαριασµούς και διατηρώντας το απόρρητο των εµπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών µέσω «σινικού τείχους» (Chinese walls).
63
Λ.χ. δεξαµενές και αποθηκευτικοί χώροι σε παροπλισµένα στρατόπεδα των Ενόπλων ∆υνάµεων ή
αποθηκευτικοί χώροι της ∆ΕΗ. Αυτονόητη προς τον σκοπό τούτο είναι η συνεργασία των αρµόδιων κρατικών
φορέων.
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Λοιποί περιορισµοί στην πρόσβαση «τρίτων» στους αποθηκευτικούς χώρους
81. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 8 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, οι υπόχρεοι τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας µπορούν, ύστερα από συµφωνία, να αναθέτουν σε τρίτο, ο οποίος
διαθέτει πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, την τήρηση µέρους ή
του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Ωστόσο, η σχετική σύµβαση
πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους και να αφορά αποκλειστικά στην
τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας. Ο εν λόγω περιορισµός οδηγεί σε υπέρµετρη δέσµευση
των εισαγωγέων (εταιρίες εµπορίας, µεγάλοι τελικοί καταναλωτές, κοινοπραξίες κ.αλ.)
από τις εταιρίες διύλισης και αποθαρρύνει ουσιαστικά τη διενέργεια εισαγωγών
µεγαλύτερης κλίµακας (π.χ. λόγω της µειωµένης ευελιξίας στη διαχείριση των
συµβάσεων και της συνακόλουθης αύξησης του κόστους κ.αλ.). Περαιτέρω, η εν λόγω
σύµβαση δύναται να λειτουργήσει ως σύµβαση «αποκλειστικής» προµήθειας στο µέτρο
που περιορίζει την κινητικότητα των εταιριών εµπορίας και λοιπών δυνητικών
εισαγωγέων και τις επιλογές που έχουν ως προς την διαχείριση των αποθεµάτων
ασφαλείας. Προς άρση του εν λόγω περιορισµού, προτείνεται η τροποποίηση του ν.
3054/2002, όπως ισχύει, έτσι ώστε να καταργηθεί ο εν λόγω χρονικός περιορισµός.
Συµπέρασµα σχετικά µε τους περιορισµούς στην τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας
82. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει:
(1) Να συσταθεί Ανεξάρτητος Οργανισµός Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας (ειδικός
φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχής), κατά τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, ο οποίος θα τηρεί τα αποθέµατα ασφαλείας για λογαριασµό των
υπόχρεων, έναντι καθορισµένου τιµήµατος που θα καταβάλλεται από όλους τους
υπόχρεους αναλογικά µε τις καταναλώσεις τους κατά το προηγούµενο έτος (και όχι
αναλογικά µε τις εισαγωγές που πραγµατοποίησαν). Σε διαφορετική περίπτωση, να
προκριθεί η καθιέρωση ενός συστήµατος ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων (regulated
third-party access) στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών διύλισης ή εµπορίας ή και
τρίτων, για την τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας, µε την εκ των προτέρων διοικητική
ρύθµιση των όρων, κανόνων τιµολόγησης ή / και τιµών για τη χρήση της αναγκαίας
υποδοµής (αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας) που θα προσδιορίζει και θα
εγκρίνει ανεξάρτητος ρυθµιστής (ΡΑΕ).
(2) Να καταργηθεί η νοµοθετική πρόβλεψη για ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους
για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας στη σύµβαση µεταξύ των υπόχρεων και τρίτων
που διαθέτουν πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας (άρθρο 12 παρ.
8 ν. 3054/2002).
(3) Να δοθεί άµεσα, στο πλαίσιο και της επικείµενης ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2009/119/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, η δυνατότητα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό µέχρι και 30%, ανεξάρτητα από τη σύσταση
Οργανισµού Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας. Να προβλεφθούν παράλληλα, προς το
σκοπό αυτό, ευέλικτοι µηχανισµοί για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση αξιοποίησης της
εν λόγω δυνατότητας, µέσω της αναγνώρισης συστήµατος τιτλοποίησης (ticketing) του
δικαιώµατος στα αποθέµατα ή αντίστοιχων πρακτικών που εφαρµόζονται σε άλλα κράτη
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της Ε.Ε, πέραν των τυχόν διµερών διακρατικών συµφωνιών που µπορεί να συνάψει η
Ελλάδα µε άλλες χώρες για την τήρηση των εν λόγω αποθεµάτων ασφαλείας.
(4) Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών χώρων: α) σε παροπλισµένα
στρατόπεδα των Ενόπλων ∆υνάµεων και β) σε χώρους µεγάλων τελικών καταναλωτών
(∆ΕΗ κ.λπ.), για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας.
4.2.2 Ζητήµατα ανάλυσης κόστους
83. Με την υπ’ αριθµ. 418/V/2008 Απόφαση της Ε.Α. υποχρέωνε τις εγχώριες εταιρίες
διύλισης σε γνωστοποίηση του κόστους τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας που χρεώνουν
τις εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά
(βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά,
ναυτιλιακά καύσιµα). Το εν λόγω µέτρο τροποποιήθηκε εν τέλει από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, µε την υποχρέωση των εταιριών διύλισης να γνωστοποιούν στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και τις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών το εκάστοτε ισχύον αντάλλαγµα
τήρησης αποθεµάτων ασφάλειας που εµπεριέχεται στις τελικές τιµές πώλησης.
Σηµειωτέον ότι το σχετικό αντάλλαγµα ενδέχεται να περιέχει, πέραν των στοιχείων
κόστους για την τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας, και ένα περιθώριο κέρδους για τις
εταιρίας διύλισης. Κατά την κρίση της Επιτροπής, η γνωστοποίηση του κόστους τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας που χρεώνουν οι εταιρίες διύλισης τις εταιρίες εµπορίας και τους
µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης,
θέρµανσης), όσο και τη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα) είναι
προτιµητέα. Και τούτο, προκειµένου να είναι αποτελεσµατικότερος ο έλεγχος των
εποπτικών αρχών και να αποφεύγονται τυχόν καταχρηστικές πρακτικές προσδιορισµού
του κόστους τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας και συνακόλουθης χειραγώγησης της
τελικής τιµής των πετρελαιοειδών. Εξάλλου, µια τέτοια υποχρέωση δεν θα ήταν
υπέρµετρα δεσµευτική της οικονοµικής ελευθερίας των εταιριών διύλισης, ενώ θα
τελούσε και σε εύλογη αναλογία µε τον επιδιωκόµενο σκοπό αποτελεσµατικής εποπτείας
από µέρους της πολιτείας, δεδοµένου ότι αφορά σε περιορισµένη (προς τις εποπτικές
µόνον αρχές) µορφής γνωστοποίηση (και όχι καθορισµό) µεµονωµένων στοιχείων µίας
από τις παραµέτρους διαµόρφωσης της τελικής τιµής, συνδέεται αιτιωδώς µε το σύστηµα
τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, το οποίο µε τη σειρά του υπαγορεύεται από υπέρτερο
λόγο δηµοσίου συµφέροντος που συνίσταται στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και
εξυπηρετεί ευθέως την αποτελεσµατική διαχείριση του συστήµατος αυτού. Με βάση τα
ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να
γνωστοποιούν στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το κόστος τήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας που χρεώνουν τις εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές,
τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης) όσο και στη διεθνή
αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα).
84. Με το ίδιο σκεπτικό, η υπ’ αριθµ. 418/V/2008 Απόφαση της Ε.Α. υποχρέωνε τις εταιρίες
διύλισης να προβαίνουν σε αναλυτικό επιµερισµό των στοιχείων κόστους (κόστος
κτήσης, κόστος τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, κόστη αποθήκευσης / αποθήκευτρα,
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κόστος µετατροπής µεγάλων φορτίων, λοιπά λειτουργικά κόστη, κ.ο.κ) που
περιλαµβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρίες εµπορίας και
τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές στην εγχώρια (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης,
θέρµανσης) και διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα) και να γνωστοποιούν τα
στοιχεία αυτά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ. Στη θέση του προτεινόµενου αυτού
µέτρου, η τροποποιητική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄
2551/16.12.2008) προέβλεψε την προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε θέµα την
κοστολογική διερεύνηση της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, η οποία ωστόσο δεν
ευοδώθηκε. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εκτιµά ότι θα πρέπει να προωθηθεί ο
αποτελεσµατικότερος έλεγχος από τις εποπτικές αρχές των στοιχείων κόστους που
εµπεριέχει η προσαύξηση επί της βασικής τιµής διυλιστηρίου. Με τον τρόπο αυτό
εκτιµάται ότι θα επέλθει µεσοπρόθεσµα συγκράτηση των τιµών που χρεώνουν οι εταιρίες
διύλισης, ενώ θα περιοριστούν φαινόµενα υπερτιµολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η
Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει εκ νέου να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να
προβαίνουν σε αναλυτικό επιµερισµό των στοιχείων κόστους που περιλαµβάνονται στην
προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους τελικούς
καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης) όσο
και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα), και να γνωστοποιούν τα
στοιχεία αυτά στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε κάθε
περίπτωση, προτείνεται η διεξοδικότερη ανάλυση από τις εποπτικές αρχές των στοιχείων
κόστους που περιλαµβάνονται στην προσαύξηση που χρεώνουν οι εταιρίες διύλισης,
προκειµένου να διερευνηθούν µεταξύ άλλων ενδεχόµενες καταχρηστικές πρακτικές.
4.3

Στάδιο χονδρικής εµπορίας

85. Η σταθερότητα των τιµών των καυσίµων επιτυγχάνεται όταν µε κατάλληλη διαχείριση
του κινδύνου (risk management), δηλαδή της αβεβαιότητας που δηµιουργείται στην
αγορά (διακυµάνσεις στην τιµή του αργού) εξασφαλίζεται η εξοµάλυνση των
διακυµάνσεων σε βάθος χρόνου. Η διαχείριση αυτή δεν µπορεί να αναληφθεί από τους
τελικούς καταναλωτές, εκτός ίσως από περιπτώσεις καταναλωτών µεγάλης κλίµακας
(µεγάλες επιχειρήσεις). Η διαχείριση αυτή επαφίεται πρωτίστως στους προµηθευτές
(εταιρίες χονδρικής εµπορίας), οι οποίοι εφόσον εξασφαλίσουν την κατάλληλη κλίµακα
πελατείας, δύνανται να διαχειριστούν ένα χαρτοφυλάκιο πετρελαιοειδών ώστε να
προσφέρουν στο αµέσως επόµενο στάδιο της αλυσίδας (λιανική εµπορία, µεγάλοι τελικοί
καταναλωτές) ανταγωνιστικές τιµές. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η
οικονοµική ευρωστία και το µέγεθος των προµηθευτών-χονδρεµπόρων πετρελαιοειδών,
επιτρέπει το συνδυασµό της προµήθειας µε δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορέςχρηµαταγορές (χρηµατιστήρια ενέργειας), προκειµένου οι τελευταίοι να διαχειρίζονται
αποτελεσµατικότερα τυχόν κινδύνους σε βάθος χρόνου και να προσφέρουν σταθερότητα
τιµών. Στο πλαίσιο αυτό, οι προµηθευτές-έµποροι πετρελαιοειδών δρουν καθοριστικά
µεταξύ των παραγωγών (διυλιστήρια) και των λιανοπωλητών προκειµένου να
µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα του κλάδου και κατά συνέπεια η οικονοµική
ευηµερία προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Η ισχυροποίηση της χονδρεµπορικής
αγοράς, σε συνδυασµό µε την άρση των επιµέρους εµποδίων που χαρακτηρίζουν τον
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κλάδο των πετρελαιοειδών (πιστοποίηση αποθηκών τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας,
ρύθµιση πρόσβασης τρίτων σε αυτές, λογιστικός διαχωρισµός, κ.ο.κ), δύνανται να
αυξήσουν την ανταγωνιστική πίεση στις εταιρίες διύλισης και, σε δεύτερο στάδιο, να
λειτουργήσουν µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εισαγωγές να επηρεάζουν την οριακή τιµή των
πετρελαιοειδών και τη διαµόρφωση των τιµών εν γένει.
86. Μια εταιρία µπορεί να εισέλθει στο στάδιο της χονδρικής εµπορίας, στο βαθµό που
εξασφαλίσει την απαραίτητη υλικοτεχνική «υποδοµή» (κεφάλαιο εκκίνησης, δίκτυο
διανοµής, αποθηκευτικούς χώρους, συνεργασία µε προµηθευτές, κ.λ.π). Ωστόσο,
επιµέρους περιορισµοί που συνδέονται µε την απαιτήσεις αδειοδότησης, καθώς και τη
λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων (κυρίως γραφειοκρατικές διαδικασίες), που
απορρέουν από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, ενδέχεται να αποθαρρύνουν την είσοδο σε
νέες επιχειρήσεις που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στη χονδρεµπορική αγορά
πετρελαιοειδών (εγχώριας κατανάλωσης και διεθνών πωλήσεων). Ειδικότερα, η βασική
προϋπόθεση της κατοχής αποθηκευτικών χώρων είναι δύσκολο να εκπληρωθεί από
νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις. Εκτός από το κόστος χρηµατοδότησης, ισχυρό
ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί και η δυσκολία λήψης των σχετικών αδειών από το
∆ηµόσιο, αλλά και η αρνητική στάση των τοπικών αρχών και οργανώσεων στην
εγκατάσταση τέτοιων µονάδων στην περιοχή τους. Επιπρόσθετα, όπως παρουσιάστηκε
και σε προηγούµενη ενότητα, εγείρονται έµµεσα εµπόδια εισόδου που συνδέονται µε τις
δυσκολίες εισαγωγές πετρελαιοειδών από τις εταιρίες εµπορίας (σύστηµα τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας κ.αλ.).
Απαίτηση ελάχιστου ποσού µετοχικού κεφαλαίου
87. Στο άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3054/2002 προβλέπεται ελάχιστο κεφάλαιο για την απόκτηση
άδειας χονδρικής εµπορίας πετρελαιοειδών, ανά άδειας κατηγορίας, ως ακολούθως:
Α

2.000.000 €,

Β1

800.000 €,

Β2

800.000 €,

Γ

800.000 €,

∆

800.000 €.

88. Η σχετική απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου, ως προϋπόθεση χορήγησης της σχετικής
άδειας, συνιστά υπολογίσιµο φραγµό εισόδου για τις νέες επιχειρήσεις, ενώ εµποδίζει την
ελεύθερη άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας. Πρωτίστως, ενδέχεται να περιορίσει σηµαντικά τον αριθµό των
προµηθευτών που δραστηριοποιούνται στο στάδιο χονδρικής εµπορίας, παράγοντα που
επιτείνει τον κίνδυνο δηµιουργίας ισχύος στην αγορά64 και µείωσης της ανταγωνιστικής
64

Σηµαντική οικονοµική ισχύ (SMP) ορίζεται η ικανότητα που έχει µια ολιγοπωλιακή επιχείρηση να διατηρεί
µακροχρόνια τις τιµές της σε επίπεδα υψηλότερα από το οριακό της κόστος (ανταγωνιστικό επίπεδο) µε
αποτέλεσµα την εµφάνιση υπερκανονικών κερδών στην αγορά.
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δράσης. Όταν ο αριθµός των προµηθευτών ελαττώνεται, αυξάνεται η πιθανότητα
µειωµένου ανταγωνισµού µεταξύ των εναποµεινάντων προµηθευτών και εµφάνισης
εναρµονισµένων πρακτικών. Η συνακόλουθη πτώση της ικανότητας των προµηθευτών να
ανταγωνίζονται µεταξύ τους µπορεί να µειώσει τα κίνητρα για αποτελεσµατική κάλυψη
των αναγκών του κλάδου, για διαµόρφωση ανταγωνιστικών τιµών, καθώς και για
καινοτοµία και µακροπρόθεσµη οικονοµική αποδοτικότητα. Ενώ µπορεί να υπάρχουν
ορθοί λόγοι πολιτικής, για τους οποίους οι φορείς διαµόρφωσης πολιτικής ενδεχοµένως
να µειώνουν κάποιες φορές τον αριθµό ή το εύρος των προµηθευτών, τα ρυθµιστικά
οφέλη πολιτικής από τους φραγµούς εισόδου στην αγορά πρέπει να αντισταθµίζονται
προσεκτικά µε το γεγονός ότι η διευκόλυνση εισόδου νέων προµηθευτών µπορεί να
συµβάλλει στην παρεµπόδιση άσκησης σηµαντικής οικονοµικής ισχύος στην αγορά από
τους υπάρχοντες προµηθευτές (σε εθνικό ή/και τοπικό επίπεδο). Ανάλογες αυξηµένες
απαιτήσεις αδειοδότησης είναι συχνά αυστηρότερες από ό,τι είναι απαραίτητο για την
προστασία του καταναλωτή ή την επιδίωξη υπέρτερου λόγου δηµοσίου συµφέροντος και
µπορεί να περιορίζουν αδικαιολόγητα τις επιλογές του και να δηµιουργούν τεχνητή
ανεπάρκεια που προκαλεί αύξηση τιµών. Τέτοιου είδους φραγµοί έχουν, ως επίπτωση,
την προστασία των κατεστηµένων προµηθευτών από τον ανταγωνισµό.
89. Εν προκειµένω, δεν προκύπτει ευθέως υπέρτερος λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη
διατήρηση της απαίτησης τόσο υψηλού ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου για τη χορήγηση
άδειας χονδρικής εµπορίας. Στο βαθµό που η εν λόγω ρύθµιση ενδέχεται να αποσκοπεί
στην καταπολέµηση φαινοµένων λαθρεµπορίας, τη δηµόσια υγεία, τη δηµόσια ασφάλεια
ή συναφείς σκοπούς, η σχετική απαίτηση δεν είναι πρόσφορη, αναγκαία και αναλογική
για την εξυπηρέτηση των επιδιωκόµενων αυτών σκοπών. Και τούτο, δεδοµένου ότι το
καθεστώς προηγούµενης διοικητικής άδειας (το οποίο θα διατηρηθεί, κατ’ εξαίρεση, και
µετά τη θέση σε ισχύ του ν.3919/2011), όσο και η απαίτηση συγκεκριµένης εταιρικής
µορφής (η οποία επίσης θα διατηρηθεί, κατ’ εξαίρεση, και µετά τη θέση σε ισχύ του
ν.3919/2011 – βλ. ενότητα 3.3 ανωτέρω) αποσκοπούν ακριβώς στους ίδιους σκοπούς και
παρέχουν επαρκή εχέγγυα για την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας από τις ελεγκτικές
αρχές. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι, περαιτέρω, λιγότερο επαχθείς, σε σχέση µε την απαίτηση
υψηλού ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου, για την εξυπηρέτηση των προαναφερόµενων
σκοπών δηµοσίου συµφέροντος και, ως εκ τούτου, προτιµητέες. Σηµειωτέον ότι
αντίστοιχες απαιτήσεις ελάχιστου κεφαλαίου δεν υφίστανται, γενικώς, σε άλλους κλάδους
της οικονοµίας (οι οποίοι εγείρουν ανάλογα ζητήµατα ή/και αφορούν ακόµη και σε
επικίνδυνες δραστηριότητες), ενώ αντίστοιχος περιορισµός δεν απαιτείται ούτε για το
στάδιο της διύλισης, ούτε για τη µεταφορά πετρελαιοειδών – δηλαδή, αντίστοιχος
περιορισµός δεν κρίθηκε πρόσφορος και αναγκαίος για άλλο στάδιο της παραγωγικής και
εφοδιαστικής αλυσίδας. Σηµειωτέον, επίσης, ότι µε – βάση την έρευνα της υπηρεσίας –
στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεικτικά, στη Γερµανία, Ιταλία,
Ουγγαρία, Σουηδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Κύπρο) δεν υφίσταται αντίστοιχη
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απαίτηση αυξηµένου ελάχιστου κεφαλαίου για τις εταιρίας εµπορίας, µε την εξαίρεση της
Ισπανίας65.
90. Στο βαθµό, εξάλλου, που η εν λόγω ρύθµιση ενδέχεται να εξυπηρετεί άλλο λόγο
δηµοσίου συµφέροντος (π.χ. διασφάλιση υψηλότερου βαθµού ρευστότητας ή
κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω της διακινδύνευσης αγαθών που απορρέει από τη φύση της
σχετικής δραστηριότητας ή άλλων φορολογικής φύσης διατάξεων), η επίτευξη των
επιδιωκόµενων ρυθµιστικών στόχων θα πρέπει συναφώς να διερευνηθεί αν µπορούν να
επιτευχθούν µε λιγότερο επαχθή µέτρα, όπως π.χ. η απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης
κατά συγκεκριµένων κινδύνων ή έστω η απαίτηση δραστικά µειωµένου ελάχιστου
κεφαλαίου.
91. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει να καταργηθεί η
απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση αδειών εµπορίας καυσίµων (άρθρο 6
παρ. 5 περ. β΄ ν. 3054/2002), δεδοµένου ότι η εν λόγω απαίτηση δεν τελεί σε εύλογη
αναλογία µε τυχόν επιδιωκόµενο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος.
Περιορισµοί στη διαθεσιµότητα των αποθηκευτικών χώρων
92. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3054/2002, οι εταιρίες εµπορίας υποχρεούνται να
διαθέτουν ελάχιστο όγκο αποθηκευτικών χώρων, ο οποίος ορίζεται ως εξής:
«οι υφιστάµενοι (κατά την ψήφιση του νόµου) κάτοχοι Άδειας Εµπορίας της κατηγορίας
Α΄ υπολογίζεται µε βάση τον όγκο των πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων που αυτοί
πραγµατοποίησαν κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, ως εξής:
Όγκος Πωλήσεων
∆ιαθεσιµότητα
(κατά το προηγ. ηµ. έτος)
Έως και 600.000 Μ.Τ.
7.000 κυβικά µέτρα
Άνω των 600.000 Μ.Τ.
13.000 κυβικά µέτρα
Για εταιρίες των οποίων οι άδειες Εµπορίας της κατηγορίας Α΄ θα εκδοθούν µετά την
Έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το ελάχιστο όριο καθορίζεται σε 13.000 κυβικά
µέτρα. Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας
Εµπορίας ορίζεται ως εξής:
Για την άδεια κατηγορίας Β1
5.000 κυβικά µέτρα
Για την άδεια κατηγορίας Β2
5.000 κυβικά µέτρα
Για την άδεια κατηγορίας Γ
500 κυβικά µέτρα
Για την άδεια κατηγορίας ∆
2.000 κυβικά µέτρα»
93. Η σχετική απαίτηση ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων συνιστά, επίσης,
υπολογίσιµο φραγµό εισόδου για τις νέες επιχειρήσεις (καθώς µεταφράζεται σε υψηλό
κόστος για την απόκτηση της εν λόγω άδειας), ενώ εµποδίζει την ελεύθερη άσκηση
οικονοµικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Πρωτίστως,
ενδέχεται να περιορίσει σηµαντικά τον αριθµό των προµηθευτών που δραστηριοποιούνται
στο στάδιο χονδρικής εµπορίας (κυρίως σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο),
65

Σε όλες τις χώρες (όπως και στην Ελλάδα) ισχύουν, βεβαίως, οι γενικές ελάχιστες (και συγκριτικά χαµηλές)
απαιτήσεις κεφαλαίου ανά εταιρικό τύπο / εταιρική µορφή (π.χ. Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε), χωρίς διάκριση.
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παράγοντα που επιτείνει τον κίνδυνο δηµιουργίας ισχύος στην αγορά66 και µείωσης της
ανταγωνιστικής δράσης, κατά τα προαναφερθέντα. Επαφίεται καταρχήν στους
συντελεστές της αγοράς να ρυθµίζουν το πεδίο ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους,
καθώς και να µεριµνούν για τις αναγκαίες υποδοµές, από απόψεως αποτελεσµατικότητας,
προς υποστήριξη της εν λόγω δραστηριότητάς τους.
94. Εν προκειµένω, δεν προκύπτει υπέρτερος λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρηση
της απαίτησης ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων. Στο βαθµό που η εν λόγω
ρύθµιση ενδέχεται να αποσκοπεί στην καταπολέµηση φαινοµένων λαθρεµπορίας, τη
δηµόσια υγεία, τη δηµόσια ασφάλεια ή συναφείς σκοπούς, η σχετική απαίτηση δεν είναι
πρόσφορη, αναγκαία και αναλογική για την εξυπηρέτηση των επιδιωκόµενων αυτών
σκοπών. Και τούτο, πέραν του ότι δεν συνδέεται αιτιωδώς µε ορισµένους τουλάχιστον
από τους προαναφερόµενους σκοπούς, διότι ότι το καθεστώς προηγούµενης διοικητικής
άδειας (το οποίο θα διατηρηθεί, κατ’ εξαίρεση, και µετά τη θέση σε ισχύ του
ν.3919/2011), όσο και η απαίτηση συγκεκριµένης εταιρικής µορφής (η οποία επίσης θα
διατηρηθεί, κατ’ εξαίρεση, και µετά τη θέση σε ισχύ του ν.3919/2011 – βλ. ενότητα 3.3
ανωτέρω) αποσκοπούν ακριβώς σε αυτούς τους σκοπούς, ενώ παρέχουν επαρκή εχέγγυα
για την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας από τις ελεγκτικές αρχές. Οι
προαναφερόµενες ρυθµίσεις είναι, περαιτέρω, λιγότερο επαχθείς, σε σχέση µε την
απαίτηση ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων, για την εξυπηρέτηση των
προαναφερόµενων σκοπών δηµοσίου συµφέροντος και, ως εκ τούτου, προτιµητέες.
Επίσης, συνάγεται ότι η σχετική απαίτηση ουσιαστικά δεν αποσκοπεί ούτε και στη
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και επάρκειας, και σε κάθε περίπτωση δεν τελεί
σε εύλογη αναλογία προς τον επιδιωκόµενο αυτό σκοπό, δεδοµένου ότι δεν εξειδικεύεται
περαιτέρω µε πρόσφορα προς το σκοπό αυτό κριτήρια, όπως η υποχρέωση χρήσης των εν
λόγω αποθηκευτικών χώρων67, η ορθολογική γεωγραφική κατανοµή τους εντός της
ελληνικής επικράτειας ή/και λοιπές ελάχιστες προϋποθέσεις χωροταξικής φύσης, όποτε
και θα µπορούσε ίσως κανείς να ισχυριστεί, µε πρόδηλη βασιµότητα, ότι εξυπηρετούνται
ανάλογοι σκοποί. Εξάλλου, η εν λόγω ρύθµιση εισάγει και αδικαιολόγητη διακριτική
µεταχείριση των ήδη υφιστάµενων εταιριών σε σχέση µε τις νεοεισαχθείσες εταιρίες.
Ενώ, δηλαδή, µία παλαιά εταιρία που είχε όγκο πωλήσεων πριν την εφαρµογή του νόµου
κάτω των 600.000 µ.τ. εξακολουθεί και έχει υποχρέωση τήρησης αποθηκευτικών χώρων
ελάχιστου όγκου 7.000 κ.µ., µία εταιρία ιδίου µεγέθους θέλει να εισέλθει στην αγορά
µετά το 2002 έχει υποχρέωση τήρησης αποθηκευτικών χώρων ελάχιστου όγκου 13.000
κ.µ. Τούτο δηµιουργεί ένα υπέρµετρο κόστος εισόδου σε σχέση µε της ήδη υφιστάµενες
στον κλάδο επιχειρήσεις και έχει, ως επίπτωση, την προστασία των κατεστηµένων
προµηθευτών από τον ανταγωνισµό. Σηµειωτέον δε ότι το σχετικό πλεονέκτηµα, δεν
ίσχυσε µόνο για ένα µεταβατικό στάδιο, π.χ. για ένα διάστηµα τριών ετών, προκειµένου
66

Η ισχύς στην αγορά είναι η δυνατότητα των προµηθευτών να αυξάνουν επικερδώς τις τιµές, να µειώνουν την
ποιότητα, ή την καινοτοµία συγκριτικά µε τα επίπεδα που θα επικρατούσαν σε µια ανταγωνιστική αγορά.
67
Παρά µόνο κατά τα 5/365 ετησίως. Ειδικότερα στην παρ. 6 αρ. 6 του ν. 3054/2002 προβλέπεται, ότι «Β. Για
όλες τις κατηγορίες αδειών, εκτός των κατηγοριών ιν (ασφάλτου) και ν (υγραερίων): Να τηρούνται σε αυτούς
συνεχώς λειτουργικά αποθέµατα ίσα τουλάχιστον µε ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων στην εγχώρια αγορά
που πραγµατοποίησε ο κάτοχος Άδειας Εµπορίας κατά το προηγούµενο έτος».
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οι υφιστάµενες επιχειρήσεις να προσαρµοστούν στην ίδια υποχρέωση τήρησης
αποθηκευτικών χώρων, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται68.
95. Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω περιορισµός (προσδιορισµός ελάχιστου όγκου
αποθηκευτικών χώρων σε τέτοιο υψηλό επίπεδο) τελεί προδήλως σε δυσαναλογία µε τις
απαιτήσεις λειτουργίας των σχετικών αγορών, ιδίως σε µικρές νησιωτικές ή /και
αποµακρυσµένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες θα µπορούσαν να
εξυπηρετηθούν και από προµηθευτές τοπικής εµβέλειας που δεν χρειάζονται
αποθηκευτικούς χώρους τέτοιας δυναµικότητας. ∆εδοµένου ότι ο υπό εξέταση
περιορισµός συνιστά υπολογίσιµο φραγµό εισόδου και δεν δικαιολογείται µε βάση την
αρχή της αναλογικότητας κατά τα προαναφερθέντα, ο προβλεπόµενος ελάχιστος
απαιτούµενος όγκος θα έπρεπε να επαναπροσδιορισθεί και να µειωθεί κατά τρόπο
ουσιαστικό.
96. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει, κατά πλειοψηφία, να
προσδιορισθεί σε κατ’ ανώτατο όριο 7000 κυβικά µέτρα ο απαιτούµενος ελάχιστος όγκος
αποθηκευτικών χώρων για τη χορήγηση αδειών εµπορίας καυσίµων κατηγορίας Α΄
(άρθρο 6 παρ. 5 περ. β΄ ν. 3054/2002). Περαιτέρω, για τις µικρές νησιωτικές ή /και τις
αποµακρυσµένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα µπορούν να χορηγούνται σχετικές
τοπικές άδειες, χωρίς απαίτηση ύπαρξης ελάχιστου αποθηκευτικού όγκου. Ωστόσο, δύο
µέλη της Επιτροπής, και συγκεκριµένα οι κ.κ. Μήλλιου και Τρούλη, εκτιµούν ότι δεν θα
έπρεπε να ισχύει ελάχιστος απαιτούµενος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τη χορήγηση
άδειας εµπορίας καυσίµων κατηγορίας Α, αλλά θα έπρεπε να επαφίεται στα µέρη που
θέλουν να εισέλθουν στην εν λόγω αγορά να προσδιορίζουν χωρίς κανένα περιορισµό το
µέγεθος των αποθηκευτικών χώρων που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους κατά την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό προτείνουν την
πλήρη κατάργηση της εν λόγω προϋπόθεσης για τη χορήγηση άδειας.
Σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων
97. Περιορισµός του ανταγωνισµού ενδέχεται να προκύψει και από άλλη διάταξη, η οποία
δεν επιτρέπει τη σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων µε όλους τους τρόπους, και
ειδικότερα µε φορτηγά βυτιοφόρα.
98. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει,
οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση
της διακίνησης προϊόντων και της τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας και να έχουν την
αναγκαία και κατάλληλη δυναµικότητα για την άσκηση της Εµπορίας Οι αποθηκευτικοί
χώροι πρέπει να συνδέονται µε σύστηµα αγωγών, µε διυλιστήρια ή µε θάλασσα ή µε
σιδηροδροµικό δίκτυο, εκτός από τις εγκαταστάσεις για αποθήκευση υγραερίων και
ασφάλτου προς τις οποίες η σύνδεσή τους γίνεται µε οποιονδήποτε τρόπο. Σύµφωνα το
εν λόγω άρθρο, δεν επιτρέπεται η σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων αποκλειστικά µε
βυτιοφόρα αυτοκίνητα (∆ΧΒ και ΙΧΒ).
68

Σηµειωτέον, επίσης, ότι µε βάση την έρευνα της υπηρεσίας στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ενδεικτικά, στη Γερµανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ρουµανία Λιθουανία, Ισπανία και Κύπρο),
δεν υπάρχουν περιορισµοί στη διαθεσιµότητα των αποθηκευτικών χώρων, µε την εξαίρεση της Πολωνίας.
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99. Η εν λόγω ρύθµιση περιορίζει την οικονοµική ελευθερία αυτή και ενδέχεται να
αποθαρρύνει, κατ’ αυτό τον τρόπο, την επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
πρατηριούχων στην αγορά (σε τοπικό επίπεδο)69. Και τούτο, ανεξαρτήτως του εάν η
σχετική ρύθµιση αντικατοπτρίζει την ακολουθούµενη έως σήµερα πρακτική, και
ανεξαρτήτως του εάν η διασύνδεση µε βυτιοφόρα οχήµατα µπορεί να µην είναι εκ των
πραγµάτων ελκυστική από απόψεως κέρδους και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας εν
γένει. Όπως προαναφέρθηκε, επαφίεται καταρχήν στους συντελεστές της αγοράς να
ρυθµίζουν το πεδίο ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους, καθώς και να µεριµνούν για τις
αναγκαίες υποδοµές, από απόψεως αποτελεσµατικότητας, προς υποστήριξη της εν λόγω
δραστηριότητας.
100. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει να επιτραπεί η λειτουργία
αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίµων που συνδέονται αποκλειστικά µε βυτιοφόρα
οχήµατα (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β΄ ν. 3054/2002), υπό την προϋπόθεση ότι για τα
διακινούµενα καύσιµα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενοι δασµοί και φόροι, και τούτο
για την αποφυγή ενδεχόµενης λαθρεµπορίας.
∆ιάρκεια σύµβασης
101. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 περ. β. του ν. 3054/2002: «∆ιαθεσιµότητα αποθηκευτικών
χώρων. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, µισθωµένοι ή να έχουν
παραχωρηθεί κατ` αποκλειστική χρήση. Η µίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει
να έχουν διάρκεια ίση τουλάχιστον µε το χρόνο ισχύος της άδειας και να αποδεικνύονται
εγγράφως».
102. Ο εν λόγω απαίτηση, κατά το µέρος που υποχρεώνει να ταυτίζονται ο χρόνος µίσθωσης
αποθηκευτικών χώρων µε τον χρόνο της άδειας εµπορίας, θέτει προσκόµµατα στην
επαγγελµατική ελευθερία, τα οποία δεν συνάδουν µε την αρχή της αναλογικότητας, ούτε
εξυπηρετούν, εκ πρώτης όψεως, υπέρτερους λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Και τούτο,
δεδοµένου ότι η διάρκεια της σχετικής µίσθωσης µπορεί να δεσµεύει υπέρµετρα τους
προµηθευτές που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους, να αυξάνει τα κόστη τους και να
περιορίζει την ευελιξία τους να ανταποκρίνονται αµεσότερα στις εξελίξεις της αγοράς.
Περαιτέρω, η σχετική απαίτηση συνιστά αντικίνητρο στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων που να εξειδικεύονται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης
καυσίµων (από τρίτες εταιρίες), δεδοµένου ότι περιορίζει, στην πράξη, την κινητικότητα
των προµηθευτών που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική
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Σηµειώνεται ότι στην εισηγητική έκθεση του ν. 3054/2002, και ειδικότερα στην παρ. 3 περίπτωση 4, γίνεται
λόγος για τη θέσπιση ειδικών κινήτρων για µεταφορά καυσίµων µέσω αγωγών, τα οποία θα διευκολύνουν τη
διασύνδεση των υφιστάµενων αλλά και των νέων αποθηκευτικών χώρων. Από τη διατύπωση της εν λόγω
διάταξης, αλλά και από το πνεύµα και το σκοπό του νόµου, δεν προκύπτει πρόθεση του νοµοθέτη να επιβάλλει
πρόσθετες υποχρεώσεις (περιορισµούς) αναφορικά µε το ζήτηµα της µεταφοράς υγρών καυσίµων µέσω
αγωγών, αλλά αντίθετα να παράσχει διευκολύνσεις.
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δέσµευση ως προς τη διάρκεια δεν νοείται να υπερβαίνει το ανώτατο ανεκτό όριο της
πενταετίας µε βάση τις γενικές αρχές του δικαίου του ανταγωνισµού70.
103. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει, κατά
πλειοψηφία, να προσδιορισθεί σε κατά ανώτατο όριο µία πενταετία, η απαιτούµενη
ελάχιστη διάρκεια της µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικών χώρων για την
απόκτηση ισόχρονης άδειας χονδρικής εµπορίας υγρών καυσίµων (άρθρο 6 παρ. 5 ν.
3054/2002). Ωστόσο, κατά την άποψη δύο µελών της Επιτροπής, και συγκεκριµένα των
κ.κ. Μήλλιου και Τρούλη, η εν λόγω απαιτούµενη προϋπόθεση θα πρέπει να καταργηθεί
πλήρως, καθώς, αφενός δεν εξασφαλίζει τη διατήρηση των αποθηκευτικών χώρων για το
χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας παρά µόνο την ύπαρξη µίσθωσης τη χρονική στιγµή
έκδοσης της άδειας, και αφετέρου θα πρέπει να επαφίεται στα µέρη η σύναψη των εν
λόγω συµβάσεων για το χρονικό διάστηµα που αυτά θεωρούν απαραίτητο για την άσκηση
της δραστηριότητάς τους.
Περιορισµοί στην εµπορία και εµφιάλωση υγραερίου
104. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3054/2002, ο κάτοχος της άδειας εµπορίας
υγραερίων, εφόσον εµπορεύεται υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον
30.000 επαναπληρούµενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, µε ανεξίτηλο τρόπο, την
επωνυµία και τα σήµατα του κατόχου της Άδειας Εµπορίας υγραερίων που τις διακινεί71.
Περαιτέρω, σηµειωτέον ότι η ανωτέρω διάταξη δεν συµβαδίζει µε το παράρτηµα 3 σηµ. 7
του Κανονισµού Αδειών πετρελαιοειδών (ΦΕΚ Β’ 1306/16.9.2005), σύµφωνα µε τον
οποίο προβλέπονται 50.000 φιάλες72.
105. Η ως άνω απαίτηση ελάχιστου αριθµού φιαλών συνιστά υπολογίσιµο φραγµό εισόδου για
τις νέες επιχειρήσεις (καθώς µεταφράζεται σε υψηλό κόστος για την απόκτηση της εν
λόγω άδειας), αλλά και φραγµό επέκτασης των δραστηριοτήτων φορέων της αγοράς από
γειτονικές αγορές καυσίµων, ενώ εµποδίζει την ελεύθερη άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Ενδέχεται, δηλαδή, να
περιορίσει σηµαντικά τον αριθµό των προµηθευτών που δραστηριοποιούνται στην
εµπορία και εµφιάλωση υγραερίου, παράγοντα που επιτείνει τον κίνδυνο δηµιουργίας
ισχύος στη σχετική αγορά73 και µείωσης της ανταγωνιστικής δράσης. Η νεοεισαχθείσα
επιχείρηση / δυνητική ανταγωνίστρια εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση, βάσει του
επιχειρηµατικού της σχεδίου (εµβέλεια δραστηριότητας, κοστολογικός προϋπολογισµός
κλπ.), να αποφασίσει αυτοβούλως για το µέγεθος της επένδυσης (αριθµός φιαλών) µε το
70

Σηµειωτέον ότι το ενδεχόµενο σωρευτικό αποτέλεσµα στεγανοποίησης της σχετικής αγοράς από αντίστοιχες
συµβάσεις πενταετίας (που ενδέχεται να αποτελέσουν γενικό πρότυπο) µπορεί να υπαγορεύει ακόµη και τον
προσδιορισµό µικρότερης, κατ’ ανώτατο όριο, διάρκειας µίσθωσης.
71
Η εν λόγω διάταξη προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.3419/2005, ο οποίος τροποποίησε το ν. 3054/2002.
72
Η διάταξη στον Κανονισµό Αδειών, προβλέπει ρητά ότι «Σε περίπτωση αιτήσεων για άδεια εµπορίας
κατηγορίας Γ, εφόσον η αίτηση αφορά στην εµπορία υγραερίου σε φιάλες, απόσπασµα µητρώου παγίων ή ισοζύγιο
αναλυτικών καθολικών της εταιρίας ή τιµολόγιο αγοράς, από τα οποία να προκύπτει η κατοχή από τον αιτούντα
τουλάχιστον 50.000 επαναπληρούµενων φιαλών».
73
Η ισχύς στην αγορά είναι η δυνατότητα των προµηθευτών να αυξάνουν επικερδώς τις τιµές, να µειώνουν την
ποιότητα, ή την καινοτοµία συγκριτικά µε τα επίπεδα που θα επικρατούσαν σε µια ανταγωνιστική αγορά.
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οποίο επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην αγορά σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο).
106. Εξάλλου, δεν προκύπτει, εν προκειµένω, υπέρτερος λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη
διατήρηση της απαίτησης ελάχιστου αριθµού φιαλών (και, µάλιστα, αντίστοιχου υψηλού
αριθµού φιαλών). Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω περιορισµός (προσδιορισµός ελάχιστου
αριθµού φιαλών για τη δραστηριοποίηση στην αγορά) τελεί προδήλως σε δυσαναλογία µε
τις απαιτήσεις λειτουργίας των σχετικών αγορών, ιδίως σε µικρές νησιωτικές ή /και
αποµακρυσµένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίες θα µπορούσαν να
εξυπηρετηθούν και από προµηθευτές τοπικής εµβέλειας (ή µεγαλύτερους προµηθευτές
που δραστηριοποιούνται σε γειτονικές αγορές) που δεν χρειάζονται τέτοιο µεγάλο αριθµό
φιαλών.
107. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει να καταργηθεί η απαίτηση
ελάχιστου αριθµού επαναπληρούµενων φιαλών υγραερίου για τη χορήγηση άδειας
εµπορίας υγραερίου (άρθρο 6 παρ. 5 περ. δ΄ ν. 3054/2002), µε παράλληλη διατήρηση,
ωστόσο, της υποχρέωσης οι διατιθέµενες φιάλες να φέρουν, αποτυπωµένο µε ανεξίτηλο
τρόπο επί του σώµατός τους, την επωνυµία και τα σήµατα του κατόχου της άδειας
εµπορίας υγραερίων (για λόγους ιδίως προστασίας του καταναλωτικού κοινού και
αποτροπής φαινοµένων λαθρεµπορίας).
Εκπτωτική πολιτική – απόσβεση επενδύσεων
108. Με την υπ. αριθ. 418/V/2008 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρέωνε τις
εταιρίες εµπορίας σε πλήρη αναγραφή της χρονικής διάρκειας για την οποία θα δίνονται
οι εκπτώσεις στα εκδιδόµενα από αυτές τιµολόγια πώλησης. Επιπρόσθετα, οι τελευταίες
υποχρεώθηκαν να µην συνδέουν στο εξής τη χορήγηση εκπτώσεων µε την εξόφληση των
ποσών πιθανών επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από αυτές προς τις επιχειρήσεις
λιανικής εµπορίας (πρατήρια). Ωστόσο, τα ανωτέρω δύο προτεινόµενα µέτρα δεν
υιοθετήθηκαν τελικά µε την τροποποιητική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφενός
λόγω των δυσχερειών (από πλευράς µηχανογραφικών και λογιστικών συστηµάτων) ως
προς την τεχνική δυνατότητας αναγραφής της χρονικής διάρκειας των εκπτώσεων, και
αφετέρου λόγω της ανησυχίας για την ρυθµιστική παρέµβαση του κράτους σε θέµατα
ελευθερίας συµβάσεων.
109. Σύµφωνα µε την έρευνα της Γενικής ∆ιεύθυνσης, περίπου 20% των συµβάσεων µεταξύ
των πρατηριούχων και των εταιριών εµπορίας δεν είναι γραπτές, αλλά συνιστούν
προφορικές συµφωνίες. Η ύπαρξη προφορικών συµφωνιών εγείρει σηµαντικά ζητήµατα
ως προς τη διαφάνεια και τους όρους συνεργασίας των δύο µερών (τιµές, εκπτωτική και
πιστωτική πολιτική), ενώ παράλληλα ενδέχεται να εντείνει τις πιέσεις από τις εταιρίες
εµπορίας προς τους πρατηριούχους. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η υποχρέωση
τήρησης γραπτών συµβάσεων µεταξύ των εταιριών εµπορίας και των επιχειρήσεων
λιανικής διάθεσης που διαθέτουν σήµα (branded). Σηµειωτέον ότι, τόσο από τις διατάξεις
του Συντάγµατος, όσο και από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, κατοχυρώνεται η
ελευθερία των συµβάσεων µεταξύ των µερών εν γένει. Πλην όµως, συνιστά
αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι οι έγγραφες συµφωνίες λειτουργούν επιβοηθητικά ως προς
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την ασφάλεια δικαίου και την ασφάλεια των συναλλαγών. Συναφώς, η υποχρέωση
τήρησης έγγραφων συµβάσεων είναι κρίσιµη ως προς τη διαφάνεια των συµβατικών
όρων, καθώς και ως προς τον βέλτιστο κρατικό έλεγχο του νοµίµου των συναλλαγών74.
110. Κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, η συµβολαιοποίηση των σχέσεων εταιριών
εµπορίας και πρατηριούχων κατά τον ως άνω προτεινόµενο τρόπο, µε την πρόβλεψη
δηλαδή επιµέρους όρων σχετικά µε την εκπτωτική πολιτική των εταιριών εµπορίας (και
ιδίως την αναδροµικότητα των χορηγούµενων από αυτές εκπτώσεων), καθώς και σχετικά
µε την απόσβεση τυχόν επενδύσεων, θα συµβάλει θετικά στην αποτελεσµατική οργάνωση
της αγοράς, την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών από µέρους των εταιριών εµπορίας,
και την ένταση της ανταγωνιστικής πίεση που δύναται να ασκήσουν οι πελάτες τους.
111. Άλλωστε, ζητήµατα συµβολαιοποίησης συµβατικών σχέσεων έχουν τεθεί και στο πλαίσιο
άλλων κλάδων της οικονοµίας (π.χ. αγροτικός/γαλακτοκοµικός τοµέας, αγορές
ανταλλακτικών αυτοκινήτων – ακόµη και σε ενωσιακό επίπεδο), σε µία προσπάθεια να
ενισχυθεί η διαπραγµατευτική δύναµη των αδύναµων µερών της συµβατικής σχέσης και
να ενταθεί η αντισταθµιστική τους ισχύς. Αντίστοιχοι λόγοι συντρέχουν, τουλάχιστον ως
ένα βαθµό, και στην περίπτωση των πρατηριούχων έναντι των εταιριών εµπορίας. Πολλώ
δε µάλλον, όταν οι προαναφερόµενοι παράγοντες προς ειδικότερη ρύθµιση (αναδροµικές
εκπτώσεις και λοιπές παροχές, απόσβεση τυχόν επενδύσεων) ενδέχεται να οδηγούν σε
υπέρµετρη δέσµευση των πρατηριούχων στην πράξη και να εµποδίζουν την ευελιξία και
κινητικότητά τους, µειώνοντας συνακόλουθα την αντισταθµιστική τους ισχύ. Στο πλαίσιο
αυτό, και για τους ίδιους ουσιαστικά λόγους που αναφέρονται στην προγενέστερη υπ’
αριθ. 418/V/2008 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει:
(α) Να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύναψη γραπτών συµβάσεων µεταξύ εταιριών
χονδρικής και λιανικής εµπορίας υγρών καυσίµων, στις οποίες θα αποτυπώνεται εκ
των προτέρων, η πιστωτική πολιτική και η πολιτική παροχών και εκπτώσεων. Θα
περιλαµβάνονται, επίσης, ρήτρες αναφορικά µε τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης
τυχόν επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τις εταιρίες εµπορίας προς τις
επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας, και θα προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν
επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και
εκπτώσεων των εταιριών εµπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας.
(β) Να υποχρεωθούν οι εταιρίες εµπορίας υγρών καυσίµων να αναγράφουν τη
χρονική διάρκεια για την οποία θα δίνονται οι εκπτώσεις στα εκδιδόµενα από αυτές
παραστατικά έγγραφα.
4.4

Στάδιο λιανικής διάθεσης

112. Τα κυριότερα ρυθµιστικά εµπόδια στο στάδιο λιανικής διάθεσης εντοπίζονται: (α) σε
περιοριστικούς όρους των συµβάσεων µεταξύ των εταιριών εµπορίας και λιανικής
διάθεσης, όπως και σε όρους των συµβάσεων µεταξύ των εταιριών διύλισης και
επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης, (β) σε περιορισµούς που θέτει το νοµικό πλαίσιο στην
74

Βλ. Κ. Γιαννακόπουλο, Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού και διαφάνεια: όρια ή σκοποί του κρατικού
παρεµβατισµού; Εφηµ∆∆, τ. 6/2006, σελ. 758 επ.
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απευθείας πρόσβαση των Α.Π και των κοινοπραξιών/συνεταιρισµών στις εταιρίες
διύλισης, (γ) σε περιορισµούς στη χρήση βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς καυσίµων,
(δ) σε όρους των συµβάσεων των πρατηρίων υγρών καυσίµων που βρίσκονται κατά
µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων µε τους διαχειριστές (παραχωρησιούχους) των
αυτοκινητοδρόµων, καθώς και (ε) στην έλλειψη ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου
εισροών-εκροών.
4.4.1 Περιορισµοί στα πρατήρια µε σήµα
113. Σε επίπεδο λιανικής, υπάρχουν γραπτές συµβάσεις µεταξύ των εταιριών εµπορίας και των
επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης που διαθέτουν σήµα (branded), οι οποίες καλύπτονται
από το καθεστώς µίσθωσης-υπεκµίσθωσης και υπερβαίνουν την πενταετία. Στο πλαίσιο
αυτό, συνάπτεται µια µακροχρόνια σύµβαση αποκλειστικής συνεργασίας του
πρατηριούχου µε την εταιρία εµπορίας υγρών καυσίµων, µέσω της ισόχρονης µίσθωσης
του πρατηρίου υγρών καυσίµων από τον πρατηριούχο προς την εταιρία αυτή και της
ταυτόχρονης υπεκµίσθωσης του πρατηριούχου από την εταιρία προς τον ίδιο
πρατηριούχο. Πολλές από τις συµβάσεις υπεκµίσθωσης είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε
τις συµβάσεις εµπορικής συνεργασίας, και σε περίπτωση λύσης της µίας, λύεται άµεσα
και η άλλη. Από την έρευνα της Υπηρεσίας, προκύπτει ότι ακόµη και στις περιπτώσεις
που συνάπτονται συµβάσεις εµπορικής συνεργασίας µε διάρκεια µικρότερη των πέντε
ετών, υπάρχει όρος που , συνδέει την εν λόγω σύµβαση µε τη συµφωνία υπεκµίσθωσης, η
οποία έχει διάρκεια άνω των πέντε ετών (συνήθως δεκαπενταετία). Σηµειωτέον ότι,
βάσει του ενωσιακού κανονισµού 330/2010, η µέγιστη διάρκεια των κάθετων συµβάσεων
δεν µπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, η οποία και θεωρείται ως ένας εύλογος χρόνος
για την απόσβεση τυχόν επενδύσεων που έχει πραγµατοποιήσει ο προµηθευτής (εν
προκειµένω, η εταιρία εµπορίας). Η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτίθεται να διερευνήσει
περαιτέρω το ως άνω ζήτηµα, υπό το ειδικότερο πρίσµα των απαγορευτικών διατάξεων
περί ανταγωνισµού, µε στόχο την άρση τυχόν στρεβλώσεων.
4.4.2 Περιορισµοί στα πρατήρια χωρίς σήµα (ανεξάρτητα πρατήρια)
114. Τα πρατήρια τα οποία δεν συνεργάζονται αποκλειστικά µε κάποια εταιρία εµπορίας
(ανεξάρτητα πρατήρια) και τα οποία µπορούν να προµηθευτούν καύσιµα από τα
διυλιστήρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 7-10% του συνολικού αριθµού των πρατηρίων.
Παρότι ο νόµος 3054/2002, όπως ισχύει, καθιέρωσε τη δυνατότητα πρόσβασης των
ανεξαρτήτων πρατηρίων (και κατ΄ επέκταση των κοινοπραξιών/συνεταιρισµών) στα
διυλιστήρια, µε στόχο στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού στον κλάδο των πετρελαιοειδών,
η εν λόγω διάταξη παρέµεινε ανενεργή στην πράξη. Αυτό οφείλεται, µεταξύ άλλων, σε
περιορισµούς που αντιµετωπίζουν οι ανωτέρω φορείς της αγοράς κατά τη µεταφορά των
πετρελαιοειδών είτε από τους χώρους των διυλιστηρίων, είτε από εισαγωγές75.

75

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού είχε διαγνώσει το εν λόγω πρόβληµα µε την υπ. αριθµ. 418/V/2008 Απόφασή της,
σύµφωνα µε την οποία επέβαλε στις εγχώριες εταιρίες διύλισης που προµηθεύουν µε καύσιµα τα ανεξάρτητα
πρατήρια (Α.Π.) που πληρούν τις προϋποθέσεις απευθείας πρόσβασης σε αυτές, να τιµολογούν µε τρόπο που να
µην καθιστά άνευ αντικειµένου τη νοµοθετική πρόβλεψη περί απευθείας πρόσβασης αυτών των πρατηρίων στα
διυλιστήρια.
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115. Νοµοθετικοί περιορισµοί που ισχύουν ως προς την κυκλοφορία (συγκεκριµένα τη
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης) και τη λειτουργία των βυτιοφόρων
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης περιορίζουν τη δυνατότητα των ανεξάρτητων πρατηρίων,
τα οποία δεν συνεργάζονται αποκλειστικά µε κάποια εταιρία εµπορίας, να διαθέτουν δικά
τους βυτιοφόρα αυτοκίνητα προκειµένου να προµηθεύονται καύσιµα ή να συνεργάζονται
µε ανεξάρτητους µεταφορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις µεταφοράς υγρών καυσίµων.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ Α8/36824/3042/2008 (ΦΕΚ Β’
1335/8.7.2008) στους πρατηριούχους υγρών καυσίµων (µε σήµα και εκτός σήµατος)
χορηγούνται µέχρι δύο (2) άδειες κυκλοφορίας ΙΧΒ µικτού βάρους µέχρι 8 τόνους υγρών
καυσίµων ανά πρατήριο76.
116. Οι εν λόγω περιορισµοί (περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών ΙΧΒ και περιορισµός
ελαχίστου/µεγίστου µικτού βάρους), εµποδίζει την ελεύθερη άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, ενώ εισάγει και ανεπίτρεπτη
διακριτική µεταχείριση των φορέων της αγοράς, χωρίς να συνάγεται υπέρτερος λόγος
δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρησή τους. Και τούτο, ανεξαρτήτως του εάν οι
σχετικές ρυθµίσεις αντικατοπτρίζουν τη συνήθη έως σήµερα πρακτική, και ανεξαρτήτως
του εάν η χρήση περισσότερων οχηµάτων µεγαλύτερου µικτού βάρους µπορεί να µην
είναι εκ των πραγµάτων ελκυστική για ορισµένες κατηγορίες πρατηριούχων, από
απόψεως κέρδους και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας εν γένει. Οι εξεταζόµενοι
περιορισµοί έρχονται ευθέως σε αντίθεση µε το πνεύµα του ν. 3054/2002 περί
απελευθέρωσης της πετρελαϊκής αγοράς και απευθείας πρόσβασης των επιχειρήσεων
λιανικής διάθεσης εκτός σήµατος (ανεξάρτητα πρατήρια, κοινοπραξίες/συνεταιρισµοί)
στις εταιρίες διύλισης, η οποία και θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη, ενώ εισάγει φραγµούς
εισόδου/επέκτασης, τόσο σε ανεξάρτητα πρατήρια, όσο και σε συνεργασίες ή/και
κοινοπραξίες για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και βελτιώσεων της
αποτελεσµατικότητας (είτε άµεσα, είτε έµµεσα αυξάνοντας τεχνητά το κόστος τους). Ως
γενική αρχή, οι επιχειρήσεις λιανικής θα πρέπει να είναι σε θέση, βάσει του
επιχειρηµατικού τους σχεδίου, να αποφασίζουν αυτοβούλως για το είδος και το µέγεθος
της επένδυσης τους (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ΙΧΒ), µε την οποία επιθυµούν να
δραστηριοποιηθούν στη σχετική αγορά. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή
Ανταγωνισµού προτείνει:
(α) Να καταργηθεί ο περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας των
βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πρατηριούχους υγρών
καυσίµων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008), και
(β) Να καταργηθεί ο περιορισµός ελάχιστου και µέγιστου µεικτού βάρους των
βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί
σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης
Α8/36824/3042/2008).
117. Σε γενικές γραµµές, η έλλειψη µεταφορικών µέσων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη
µεταφορά των υγρών καυσίµων δυσχεραίνει σηµαντικά την πρόσβαση των ανεξάρτητων
76
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πρατηρίων στα διυλιστήρια και την απ΄ ευθείας προµήθεια καυσίµων από τα τελευταία,
καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό τη σχετική ρύθµιση που εισήγαγε ο νόµος 3054/2002
αναξιοποίητη. Σε κάθε περίπτωση, οι περιορισµοί χρήσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων για
τη µεταφορά καυσίµων συνεπάγεται αυξηµένο µεταφορικό κόστος για τα πρατήρια εκτός
σήµατος. Εξάλλου, οι δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν τα ανεξάρτητα πρατήρια ως προς
την πρόσβαση στα διυλιστήρια και την ανεύρεση µεταφορικών µέσων παρακωλύει την
επέκταση των ανεξάρτητων πρατηρίων και σε σηµεία της επικράτειας σε µεγάλη
γεωγραφική απόσταση από διυλιστήρια ή αποθηκευτικούς χώρους.
118. Σηµειωτέον ότι, µε το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 περί οδικών εµπορευµατικών µεταφορών
και την Υπουργική Απόφαση Α8/63771/6239 (ΦΕΚ Β’ 675/2011), πραγµατοποιήθηκε η
άρση της αναστολής έκδοσης νέων αδειών ΙΧΒ για τις εταιρίες εµπορίας και η κατάργηση
των κατώτατων κοµίστρων στα ∆ΧΒ µεταφοράς υγρών καυσίµων77. Οι ρυθµίσεις αυτές,
οι οποίες αποτελούσαν πάγιες θέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις δύο
προηγούµενες κανονιστικές της παρεµβάσεις, βελτίωσαν εν µέρει τους όρους συναλλαγής
µεταξύ των φορέων της αγοράς σε όφελος του ελεύθερου ανταγωνισµού και της
ευηµερίας του καταναλωτή.
119. Σύµφωνα µε το άρθρο 320 του ν. 4072/2012 παρ. 3β, ο οποίος τροποποίησε το νόµο
3054/2002, δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων µε µεταφορικό µέσο
βυτιοφόρο (ΙΧΒ ή ∆ΧΒ), εφόσον δεν φέρει σε εµφανές σηµείο το εµπορικό σήµα του
κατόχου της Άδειας Εµπορίας ή κατά περίπτωση της Άδειας ∆ιύλισης, όταν η διακίνηση
γίνεται απευθείας από τα διυλιστήρια. Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του νόµου, µε
την εν λόγω διάταξη προστίθεται εκ νέου η υποχρέωση για την υποχρεωτική αναγραφή
της επωνυµίας και του σήµατος του κατόχου άδειας εµπορίας στα µεταφορικά µέσα
πετρελαιοειδών προϊόντων, προκειµένου να αποτραπεί το φαινόµενο των «λευκών»
βυτιοφόρων και να περιοριστεί το παράνοµο εµπόριο (λαθρεµπορία καυσίµων). Η εν
λόγω διάταξη, έχει προφανώς ως σκοπό την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου µέσω ενός
αποτελεσµατικότερου συστήµατος ελέγχου του διακινούµενου καυσίµου. Εντούτοις,
εγείρει σηµαντικά εµπόδια στην απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων λιανικής
διάθεσης εκτός σήµατος (ανεξάρτητα πρατήρια, κοινοπραξίες/συνεταιρισµοί) στις
εταιρίες διύλισης. Οι εν λόγω επιχειρήσεις/πρατήρια εκτός σήµατος που επιθυµούν να
κάνουν χρήση της δυνατότητας του νόµου 3054/2002 για απευθείας πρόσβαση στα
διυλιστήρια θα επιβαρυνθούν µε επιπρόσθετο κόστος. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η
τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου έτσι ώστε η απαγόρευση αυτή να µην ισχύει για
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται µε
µεταφορικό µέσο βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.) των κατόχων Άδειας Λιανικής Εµπορίας,
οι οποίοι δεν διαθέτουν σήµα, δηλαδή να επιτραπεί η διακίνηση πετρελαιοειδών µε
βυτιοφόρο (άρθρο 15 παρ. 8α ν. 3054/2002) σε κάτοχο άδειας λιανικής εµπορίας που δεν
διαθέτει σήµα (ΑΠ ή κοινοπραξία), υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω βυτιοφόρο θα
φέρει εµφανώς αναγεγραµµένη επί της δεξαµενής την επωνυµία του κατόχου άδειας
77

Ειδικότερα σύµφωνα µε την ανωτέρω ΚΥΑ, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του δικαιούµενου αριθµού
βυτιοφόρων φορτηγών ιδιοκτησίας εταιρειών εµπορίας µε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα (30.6.2013). Από
1.7.2013, επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία απεριόριστου αριθµού ΙΧΒ για κάθε εταιρία εµπορίας.
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λιανικής εµπορίας. Η τελευταία αυτή απαίτηση (προϋπόθεση), σε συνδυασµό µε το
καθεστώς προηγούµενης διοικητικής άδειας και τα αυξηµένα εχέγγυα εποπτείας που αυτό
συνεπάγεται, κρίνεται ως λιγότερο περιοριστική, ενώ τελεί σε εύλογη αναλογία προς τον
προαναφερόµενο επιδιωκόµενο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος (δυνατότητα
αποτελεσµατικότερου ελέγχου για την αποθάρρυνση φαινοµένων λαθρεµπορίας), χωρίς
να δυσχεραίνει στην πράξη το πνεύµα του ν. 3054/2002 περί απευθείας πρόσβασης των
επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης εκτός σήµατος στις εταιρίες διύλισης.
120. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, «Οι κάτοχοι Άδειας
Λιανικής Εµπορίας µπορούν να ιδρύουν, κατά τις κείµενες διατάξεις, Προµηθευτικούς
Συνεταιρισµούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τα οποία παρέχει ο παρών νόµος στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εµπορίας.
Στους Προµηθευτικούς Συνεταιρισµούς ή στις Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από τον
Υπουργό Ανάπτυξης για την προµήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα
∆ιυλιστήρια της χώρας ή από Εισαγωγή, εφόσον τα Προϊόντα αυτά προορίζονται
αποκλειστικά για την τροφοδοσία των µελών τους και εφόσον κανένα από τα µέλη τους δεν
προµηθεύεται, µε βάση αποκλειστική σύµβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας
Εµπορίας ή δεν φέρει το Σήµα του κατόχου αυτού. Οι Προµηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισµοί ή
οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς
χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που
είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισµοί αυτοί ή οι
Κοινοπραξίες δεν µπορούν να διαθέτουν βυτιοφόρα οχήµατα πέραν αυτών που διαθέτουν τα
πρατήρια που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας». Εν προκειµένω, η
απαγόρευση διάθεσης ίδιων αποθηκευτικών χώρων και βυτιοφόρων από τους
συνεταιρισµούς και τις κοινοπραξίες, πέραν εκείνων που προβλέπονται στις άδειες
λειτουργίας των πρατήριών τους, συνιστά υπέρµετρο περιορισµό άσκησης οικονοµικής
ελευθερίας, χωρίς να συνάγεται υπέρτερος λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη
διατήρησή της. Και τούτο, ανεξαρτήτως του εάν οι σχετικές ρυθµίσεις αντικατοπτρίζουν
τη συνήθη έως σήµερα πρακτική, και ανεξαρτήτως του εάν η χρήση περισσότερων
οχηµάτων ή αποθηκευτικών χώρων (ή λιγότερων τέτοιων µέσων, αλλά µε σηµαντικά
µεγαλύτερη συνδυασµένη/συνολική χωρητικότητα) µπορεί να µην είναι εκ των
πραγµάτων ελκυστική για ορισµένες κατηγορίες πρατηριούχων, από απόψεως κέρδους
και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Οι υπό εξέταση περιορισµοί δυσχεραίνουν την
απευθείας πρόσβαση των κοινοπραξιών και των συνεταιρισµών στις εταιρίες διύλισης, η
οποία και θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη, ενώ εισάγει φραγµούς εισόδου/επέκτασης στην
ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και στην επίτευξη
οικονοµιών κλίµακας και βελτιώσεων της αποτελεσµατικότητας (είτε άµεσα, είτε έµµεσα
αυξάνοντας τεχνητά το κόστος τους). Προτείνεται, εποµένως:
(α) Να καταργηθεί ο περιορισµός ότι οι προµηθευτικοί συνεταιρισµοί και οι
κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους
αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας
των πρατηρίων που είναι µέλη του συνεταιρισµού ή της κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ.
10 ν. 3054/2002), και
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(β) Να καταργηθεί ο περιορισµός ότι οι προµηθευτικοί συνεταιρισµοί και οι
κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν βυτιοφόρα οχήµατα
πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι
µέλη του συνεταιρισµού ή της κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 ν. 3054/2002).
121. Το άρθρο 320 παρ. 2 του ν. 4072/2012, το οποίο τροποποίησε την παρ. 7 του άρθρου 6
του ν. 3054/2002, κατέστησε τους ανεξάρτητους εµπόρους λιανικής πώλησης και τους
προµηθευτές τους (διυλιστήρια, εταιρίες εµπορίας) εξίσου υπεύθυνους για την ποσότητα
και την ποιότητα των καυσίµων που διακινούν από τα πρατήρια λιανικής διάθεσης78.
Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του εν λόγω νόµου, εκτιµάται ότι µε τον τρόπο αυτό
θα εξασφαλισθεί ότι κάθε εµπλεκόµενο µέρος έχει συµφέρον να διασφαλίσει την
ποιότητα των δικών του προϊόντων. Στις περιπτώσεις που περισσότερες της µίας εταιρίας
έχουν τροφοδοτήσει το εν λόγω πρατήριο, οι υφιστάµενες αγορανοµικές διατάξεις
επιτρέπουν τον καταµερισµό της ευθύνης (δείγµα προϊόντος κατά την τροφοδοσία).
∆εδοµένου ότι ο προµηθευτής (εταιρία διύλισης ή εµπορίας) είναι πλέον νοµικά
συνυπεύθυνος για την ποσότητα και την ποιότητα των καυσίµων που πωλούνται από κάθε
πρατήριο, δηµιουργούνται κίνητρα (ή ευκαιρίες) στον κάτοχο της άδειας διύλισης ή
εµπορίας, κατά περίπτωση, να συνδέσει την προµήθεια καυσίµων από µέρους του µε
πρόσθετες απαιτήσεις ή/και εγγυήσεις από την πλευρά των πρατηριούχων (εν
προκειµένω, ιδίως των ανεξάρτητων πρατηριούχων), και επιτείνουν έτσι την εξάρτηση
τους από το εκάστοτε δίκτυο του προµηθευτή ή περιορίζουν την κινητικότητα και εν γένει
ευελιξία τους (π.χ. απαίτηση εξοπλισµού του πρατηρίου µε το δικό του σήµα και
σύνδεση (tying) αυτού στο δικό του δίκτυο λιανικής, επιβάρυνση ανεξάρτητων
πρατηριούχων µε πρόσθετα κόστη προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν µηχανισµοί
διασφάλισης ποιότητας από την πλευρά του προµηθευτή κ.αλ.). Επιπρόσθετα, η εν λόγω
ρύθµιση δύναται να εκληφθεί από τους προµηθευτές (εταιρίες διύλισης ή εµπορίας) ως
άρνηση πώλησης υγρών καυσίµων, στο µέτρο που οι τελευταίοι δεν επιθυµούν να έχουν
την ευθύνη για την ποσότητα και ποιότητα του διακινούµενου καυσίµου. Στο βαθµό,
ωστόσο, που είναι εφικτός ο µέσω παραστατικών εντοπισµός του χρόνου παραλαβής του
καυσίµου από κάθε φορέα της αλυσίδας, η ρύθµιση περί συνυπευθυνότητας δεν κρίνεται
πρόσφορη, αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού
διασφάλισης της ποιότητας. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η τροποποίηση του νοµικού
πλαισίου, έτσι ώστε να καταστεί αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων άδειας λιανικής
εµπορίας «ανεξάρτητου πρατηρίου» για την ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιοειδών
προϊόντων που διακινούν, από την παραλαβή του καυσίµου µέχρι την τελική διάθεση
στον καταναλωτή (άρθρο 6 παρ. 7 ν. 3054/2002).
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Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο «Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας Ανεξάρτητου Πρατηρίου της
παραγράφου 4 του άρθρου 7, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ευθύνονται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και την ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν ή
διαθέτουν στους Τελικούς Καταναλωτές από κοινού µε τον ή τους κατόχους Άδειας Εµπορίας που τροφοδοτούν το
πρατήριό τους, σύµφωνα µε τα παραστατικά πώλησης και διακίνησης ή, κατά περίπτωση, τον κάτοχο Άδειας
∆ιύλισης, εφόσον η τροφοδοσία έγινε απευθείας»
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4.4.3 Περιορισµοί στους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης
122. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3γ του ν. 3054/2002, χορηγείται άδεια πωλητή πετρελαίου
θέρµανσης, σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες που διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης επιτρέπεται να διαθέτουν στους
τελικούς καταναλωτές και φωτιστικό πετρέλαιο. Το φωτιστικό πετρέλαιο µπορεί να
διατίθεται και συσκευασµένο σε δοχεία στους τελικούς καταναλωτές, µέσω και άλλων
καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Περαιτέρω, βάσει του άρθρου 7 παρ. 6 του ν.
3054/2002, ο κάτοχος άδειας εµπορίας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης φέρει την ευθύνη
για τη διακίνηση των προϊόντων που εµπορεύεται και, προς τούτο, εξασφαλίζει την
ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισµού και µεταφορικών
µέσων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες άσκησης της
λιανικής εµπορίας από τον πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. Όσοι κάτοχοι άδειας πωλητή
πετρελαίου θέρµανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους («µεταπωλητές») δύνανται
να προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους
χώρους και οι οποίοι ευθύνονται µαζί µε τον µη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους για
την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση στους τελικούς καταναλωτές.
123. Σηµειωτέον ότι, βάσει του άρθρου 36 παρ. 2α του ν. 3986/2011, προβλέπεται για πρώτη
φορά η χρήση του πετρελαίου κίνησης (diesel) για σκοπούς θέρµανσης σε κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα (εταιρίες ανεξαρτήτου µορφής, συνεταιρισµοί, αλλοδαπές
επιχειρήσεις, κ.λ.π), και αποκλειστικά για τη χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου µέχρι
και 30 Απριλίου κάθε έτους, µε το µειωµένο φορολογικό συντελεστή (60 ευρώ/1000
λίτρα). Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα που δύνανται να χρησιµοποιήσουν το πετρέλαιο
κίνησης αποκλειστικά για σκοπούς θέρµανσης, µπορούν να προµηθευτούν το εν λόγω
προϊόν απευθείας από τις εταιρίες εµπορίας και τους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης,
κατ’ εφαρµογή του ν. 3919/2011 και του ν. 4038/2012, όπως διευκρινίστηκε και µε
σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ79.
124. Επίσης, σύµφωνα µε τα ο άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ Α8/οικ3895/276 (ΦΕΚ Β 115
2007), επιτρέπεται η χορήγηση σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης, εφόσον διαθέτουν
εγκατάσταση µε αποθηκευτικούς χώρους, αδειών κυκλοφορίας ΙΧΒ µικτού βάρους µέχρι
οκτώ τόνων, και µε βάση την χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων που διαθέτουν,
ως ακολούθως:
(1) Εφόσον διαθέτουν εγκατάσταση µε αποθηκευτικούς χώρους άνω των 100
κυβικών µέτρων εντός του νοµού Αττικής ή εντός του Νοµού Θεσσαλονίκης
χορηγούνται µέχρι και οκτώ άδειες κυκλοφορίας ΙΧΒ,
(2) Αν η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων είναι µικρότερη των 100 κυβικών
µέτρων δεν χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας ΙΧΒ µικτού βάρους άνω των τεσσάρων
τόνων.

79

Αριθ. πρωτ. ∆2/Α/24910/4-11-2011.
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(3) Εφόσον διαθέτουν εγκατάσταση µε αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας 100
κυβικών µέτρων και άνω εκτός του νοµού Αττικής ή Θεσσαλονίκης χορηγούνται
δύο άδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων µικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραµµων.
125. Για τους ίδιους κατ’ αναλογία λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω (βλ. ενότητες 4.3 και
4.2.2) οι ως άνω περιορισµοί (περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών ΙΧΒ, περιορισµός
ελαχίστου/µεγίστου µικτού βάρους και περιορισµός διαθεσιµότητας/χωριτικότητας
αποθηκευτικών χώρων), εµποδίζουν την ελεύθερη άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας
και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, ενώ
εισάγουν και διακριτική µεταχείριση µεταξύ των φορέων της αγοράς ανάλογα µε την
περιοχή της χώρας όπου δραστηριοποιούνται, χωρίς να συνάγεται υπέρτερος λόγος
δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρησή τους. Και τούτο, ανεξαρτήτως του εάν οι
σχετικές ρυθµίσεις αντικατοπτρίζουν τη συνήθη έως σήµερα πρακτική, και ανεξαρτήτως
του εάν η χρήση διαφορετικών µέσων µπορεί να µην είναι εκ των πραγµάτων ελκυστική
για ορισµένες κατηγορίες πωλητών, από απόψεως κέρδους και οικονοµικής
αποτελεσµατικότητας εν γένει. Οι σχετικές ρυθµίσεις εισάγουν φραγµούς
εισόδου/επέκτασης σε µεµονωµένους πωλητές, αλλά και σε ενδεχόµενες συνεργασίες
ή/και κοινοπραξίες τους για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και βελτιώσεων της
αποτελεσµατικότητας (είτε άµεσα, είτε έµµεσα αυξάνοντας τεχνητά το κόστος τους), ενώ
οδηγούν σε τεχνητή κατάτµηση της αγοράς και έχουν, ως επίπτωση, την προστασία των
κατεστηµένων προµηθευτών από τον ανταγωνισµό. Ως γενική αρχή, οι εν λόγω
επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση, βάσει του επιχειρηµατικού τους σχεδίου, να
αποφασίζουν αυτοβούλως για το είδος και το µέγεθος της επένδυσης τους
(συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ΙΧΒ και αποθηκευτικών χώρων, για την επάρκεια των
οποίων φέρει βάσει του νόµου και την ευθύνη), µε την οποία επιθυµούν να
δραστηριοποιηθούν στη σχετική αγορά. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή
Ανταγωνισµού προτείνει:
(α) Να καταργηθεί ο περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας των
βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πωλητές πετρελαίου
θέρµανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276).
(β) Να καταργηθεί ο περιορισµός ελάχιστου και µέγιστου µεικτού βάρους των
βυτιοφόρων οχηµάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί
σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης
Α8/οικ3895/276).
126. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 19843/2011 (βλ. ΦΕΚ Β’ 2191/30.9.2011), που
τροποποίησε το άρθρο 21 παρ. 1γ του Κανονισµού Αδειών πετρελαιοειδών (ΦΕΚ
1306/Β΄/16.9.2005), όλοι οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης και για όσο
χρόνο διατηρούν την άδειά τους, υποχρεούνται να κατέχουν τουλάχιστον ένα Ι.Χ.Β όχηµα
ή να έχουν µισθώσει τουλάχιστον ένα ∆.Χ.Β για την εξυπηρέτηση των αναγκών
τροφοδοσίας για την πώληση πετρελαίου θέρµανσης, το οποίο υποχρεούνται να
αντικαθιστούν σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, παλαιότητας άνω των είκοσι ετών
ή λήξεως της µισθωτικής σύµβασης. Ωστόσο, η ρύθµιση του ανώτατου ηλικιακού ορίου
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σχετικά µε την παλαιότητα του στόλου των βυτιοφόρων ισχύει µόνο στις περιπτώσεις των
πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, και εισάγουν έτσι έναν πρόσθετο περιορισµό σε αυτούς,
χωρίς να συνάγεται υπέρτερος λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρησή του ή να
τηρείται η αρχή της αναλογικότητας (δεδοµένης της διαφορετικής ρύθµισης που ισχύει
για άλλες κατηγορίες καυσίµων). Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να ισχύσει ενιαία
ρύθµιση ως προς το ανώτατο ηλικιακό όριο βυτιοφόρων οχηµάτων για όλες τις
περιπτώσεις χρήσης τους (άρθρο 21 παρ. 1 γ΄ Κανονισµού Αδειών).
127. Επίσης, µε βάση το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 3054/2002, «… Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή
πετρελαίου θέρµανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προµηθεύονται
τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους και οι
οποίοι ευθύνονται µαζί µε τον µη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους, για την ποιότητα, τη
διακίνηση και παράδοση στους τελικούς καταναλωτές». Η εν λόγω διάταξη εµποδίζει την
ελεύθερη άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας, καθώς ο πωλητής πετρελαίου θέρµανσης χωρίς αποθηκευτικούς
χώρους πρέπει να µπορεί να επιλέξει ελεύθερα προµηθευτή, βάσει του επιχειρηµατικού
του σχεδίου, ανάµεσα στις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών και σε άλλους
λιανοπωλητές µε εγκαταστάσεις. Η απαίτηση να επιλέγει µόνο από τους δεύτερους δεν
φαίνεται να δικαιολογείται από υπέρτερο λόγο δηµοσίου συµφέροντος, ούτε και θα
µπορούσε να θεωρηθεί ότι τελεί, εκ πρώτης όψεως, σε εύλογη αναλογία µε ενδεχόµενο
τέτοιο σκοπό, δεδοµένου ότι οι εγκαταστάσεις των εταιριών διύλισης και εµπορίας δεν
µπορεί παρά να είναι εξίσου ασφαλείς µε αυτές των λιανοπωλητών πετρελαίου
θέρµανσης, ενώ επιβλέπονται εξίσου (αν όχι περισσότερο) από τις αρµόδιες τελωνειακές
ή/και φορολογικές αρχές. Εξάλλου, από τα στοιχεία στη διάθεση της υπηρεσίας, δεν
µπορεί να πιθανολογηθεί µε πρόδηλη βασιµότητα ότι ο δικαιολογητικός λόγος της
σχετικής διάταξης είναι τυχόν η αποφυγή φαινοµένων ανέξοδης εκµετάλλευσης /
καιροσκοπισµού (free riding) από µέρους των εν λόγω πωλητών πετρελαίων θέρµανσης,
κατά τρόπο που να διακυβεύεται η επάρκεια εφοδιασµού και η αποτελεσµατική
οργάνωση της εν λόγω αγοράς. Η στάθµιση του σχετικού αυτού κινδύνου, καθώς και οι
ενδεχόµενες επιπτώσεις του στην οργάνωση της αγοράς διάθεσης πετρελαίου θέρµανσης
εν γένει80, θα µπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω από το αρµόδιο Υπουργείο,
προκειµένου να αξιολογηθεί εάν είναι αναγκαία η ρυθµιστική παρέµβαση κράτους (και σε
θετική περίπτωση, µε ποιο ειδικότερο πρόσφορο και αναλογικό µέσο). Ελλείψει τέτοιων
στοιχείων, και δεδοµένων των στρεβλώσεων που δηµιουργεί ο υφιστάµενος περιορισµός
πηγών εφοδιασµού, προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 3054/2002,
κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης που δεν
διαθέτουν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις δύνανται να προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά,
τόσο από άλλους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης µε εγκαταστάσεις όσο και από
οποιαδήποτε άλλη εταιρία πετρελαιοειδών (διύλισης και εµπορίας) µε εγκαταστάσεις.

80

Για παράδειγµα, στην περίπτωση που ο κίνδυνος ανέξοδης εκµετάλλευσης (free riding) από τέτοιους πωλητές
πετρελαίου θέρµανσης µεγάλου αριθµού και εµβέλειας µπορεί να αποτελεί σηµαντικό αντικίνητρο για την
πραγµατοποίηση επενδύσεων σε αποθηκευτικούς χώρους από άλλους πωλητές, µε συνακόλουθο αποτέλεσµα
την ανεπάρκεια εφοδιασµού και την αναποτελεσµατική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
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128. Εν κατακλείδι, η απουσία εγκατάστασης των συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών
στους αποθηκευτικούς χώρους των κατόχων αδείας λιανικής εµπορίας πωλητή
πετρελαίου θέρµανσης µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες στον κλάδο των
πετρελαιοειδών (διακριτική µεταχείριση µεταξύ των φορέων της αγοράς, αύξηση του
λαθρεµπορίου).
129. Τα εν λόγω συστήµατα ελέγχου εισροών-εκροών στα πρατήρια πώλησης υγρών
καυσίµων προτάθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού στο πλαίσιο της δεύτερης
κανονιστικής παρέµβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών (418/V/2008). Στη συνέχεια
θεσπίστηκε ο νόµος 3784/2009, ο οποίος τροποποίησε το ν. 3054/2002, σύµφωνα µε τον
οποίο (βλ. άρθρο 31 παρ. 7), οι κάτοχοι άδειας λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων υποχρεούνται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε
εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίµων ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου
εισροών-εκροών, στο οποίο υποχρεωτικά συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός
µηχανισµός. Προκειµένου να ενεργοποιηθεί το εν λόγω άρθρο, ήταν απαραίτητη η
έκδοση ΚΥΑ η οποία θα καθόριζε τις προδιαγραφές και θα ρύθµιζε τα θέµατα
εγκατάστασης των συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Στις 4.1.2012 υπογράφηκε η προβλεπόµενη ΚΥΑ (αριθ. 1009/2012) που
περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες για την πιλοτική εφαρµογή του εν λόγω συστήµατος.
Το σύστηµα αναµένεται να τεθεί σταδιακά σε εφαρµογή, σταδιακά µε την υποχρεωτική
χρήση του µε βάση συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές (Αθήνα, Θεσ/νίκη, κ.ο.κ).
130. Ωστόσο, στο άρθρο 31 παρ. 7 του ν. 3784/2009 δεν προβλέπεται η εγκατάσταση
συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών στις εγκαταστάσεις των πωλητών πετρελαίου
θέρµανσης. Κατά την κρίση της Επιτροπής, η επέκταση της εφαρµογής των συστηµάτων
ελέγχου εισροών-εκροών στους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης θεωρείται επιτακτική και
θα συµβάλλει στην ολοκλήρωση του ελέγχου του κυκλώµατος διακίνησης του πετρελαίου
θέρµανσης και την ουσιαστική καταπολέµηση του λαθρεµπορίου. Για το σκοπό αυτό,
προτείνεται η τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε αυτό να περιλαµβάνει
την εγκατάσταση συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών στους
αποθηκευτικούς χώρους των πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, οι οποίοι πρέπει να
συνδέονται υποχρεωτικά µε φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό. Με αυτό τον τρόπο θα
καταγράφονται αυτόµατα όλες οι πωλήσεις των πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, ενώ
παράλληλα θα είναι εφικτή η διασταύρωση µε το σύνολο των αγορών τους, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ο αποτελεσµατικός έλεγχος του συνόλου των αγορών και πωλήσεων και να
περιορίζεται σηµαντικά η παράνοµη διακίνηση του καυσίµου (λαθρεµπόριο). Αξίζει να
σηµειωθεί ότι θα ήταν σκόπιµη η επέκταση της εφαρµογής του ηλεκτρονικού συστήµατος
ελέγχου εισροών-εκροών τόσο στα πρατήρια λιανικής πώλησης υγραερίου κίνησης
(autogas), όσο και τα πλωτά µέσα µεταφοράς πετρελαιοειδών (σλέπια), καθώς και σε όλα
τα στάδια διακίνησης των πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική – λιανική εµπορία)81. Το
81

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη αναφέρεται ρητά στο άρθρο 320 παρ. 9 του ν. 4072/2012, σύµφωνα µε
το οποίο ορίζεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας επεκτείνεται η εφαρµογή των ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών−εκροών
σε πλωτά µέσα µεταφοράς πετρελαιοειδών και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις διαδικασίες και
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σύστηµα αυτό εκτός από την αντιµετώπιση του παράνοµου εµπορίου (λαθρεµπόριο,
νοθεία) θα επιτρέψει µεταξύ άλλων τη συστηµατική καταγραφή των τιµών λιανικής στα
πρατήρια πώλησης υγρών καυσίµων. Αναφορικά µε το κόστος εγκατάστασης των
συγκεκριµένων συστηµάτων, προτείνεται να εξετασθούν εναλλακτικοί τρόποι
χρηµατοδότησης (κοινοτικά κονδύλια από ΕΣΠΑ, µικτή χρηµατοδότηση µε εταιρίες
εµπορίας, κ.ο.κ).
131. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει, όπως και στην προγενέστερη
κανονιστική της παρέµβαση, να εγκατασταθούν συστήµατα εισροών-εκροών σε όλα τα
στάδια διακίνησης πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εµπορία και πάσης φύσεως λιανική
διάθεση).
4.4.4 Περιορισµοί στους αυτοκινητόδροµους (ΣΕΑ)
132. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία Σταθµού Εκµετάλλευσης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), σε
συνάρτηση µε τις λοιπές δραστηριότητες (εστιατόρια, άλλα καταστήµατα κ.λ.π.), κατά
µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων διέπεται από ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο. Σύµφωνα
µε το άρθρο 21 παρ.10 του Β.∆ 465/1970, όπως ισχύει, «…επιτρέπεται σε δρόµους ταχείας
κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδροµους η ίδρυση και λειτουργία Σταθµών Εξυπηρέτησης
Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) σε χώρους που έχει την αποκλειστική ευθύνη το ΤΕΟ…». Στην παρ. 11
«….µετά την έκδοση της απόφασης χαρακτηρισµού υπάρχοντος δρόµου, σε δρόµο ταχείας
κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδροµο, ισχύουν τα εξής: α) ∆εν εξετάζονται αιτήσεις για τη
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, β)
Πρατήρια που ήδη λειτουργούν και προϋπήρχαν µε άµεση κυκλοφοριακή σύνδεση µε τη
ΠΑΘΕ, εξακολουθούν να λειτουργούν προσωρινά µέχρι την έκδοση σχετική πράξης του
ΤΕΟ, γ) Η συνέχιση λειτουργίας πρατηρίων και εγκαταστάσεων είναι δυνατή µόνο στους
παράπλευρους δρόµους ή γενικά στο δευτερεύον οδικό δίκτυο…».
Συµβάσεις µεταξύ παραχωρησιούχων και εταιριών εµπορίας
133. Για τη λειτουργία ενός ΣΕΑ, συνάπτεται σύµβαση µε τους κατά περίπτωση
παραχωρησιούχους (π.χ. Ολυµπία Οδός, Μωρέας, Αυτοκινητόδροµοι Αιγαίου, Αττική
Οδός, κ.ο.κ). Οι συµβάσεις αυτές είναι συνήθως µεγάλης διάρκειας (25 έως 30 έτη). Ως
αντιστάθµισµα, οι ΣΕΑ καταβάλλουν ετήσιο µίσθωµα που αναπροσαρµόζεται σε
ποσοστό µεγαλύτερο από τον ρυθµό πληθωρισµού, εγγύηση, ποσοστό επί των
ακαθαρίστων εσόδων, ποσοστό επί των διαφηµίσεων, ενώ υπάρχει και ανάληψη
υποχρέωσης για την εικοσιτετράωρη λειτουργία του πρατηρίου, µε τη χρησιµοποίηση
ικανού αριθµού υπαλλήλων. Πιο συγκεκριµένα, στις συµβάσεις που καταρτίζονται µε
τους παραχωρησιούχους, µέρος των ενοικίων που καταβάλλουν οι ΣΕΑ προσλαµβάνει τη
µορφή ποσοστού που κυµαίνεται µεταξύ 0,5% και 5,4% επί των πωλήσεων υγρών
καυσίµων και λιπαντικών και, σε ορισµένες περιπτώσεις, επί του συνολικού τζίρου του
ΣΕΑ. Στις πιο πολλές δε περιπτώσεις εφαρµόζεται και σταθερό µηνιαίο µίσθωµα
αναπροσαρµοζόµενο ετησίως κατά 12% έως 15% που υπερβαίνει κατά πολύ τον ετήσιο
ρυθµό αύξησης τους πληθωρισµού. Επιπλέον αυτών, σε αρκετές περιπτώσεις
τους όρους εγκατάστασης, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Παρόλα
αυτά µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.
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καταβάλλεται στους διαχειριστές (παραχωρησιούχους) και ποσοστό επί των εισπράξεων
διαφηµίσεων. Συνεπώς, οι όροι των συµβάσεων των εταιριών που λειτουργούν ΣΕΑ µε
τους παραχωρησιούχους είναι διαφοροποιηµένοι σε σχέση µε τα υπόλοιπα πρατήρια που
λειτουργούν εκτός εθνικών αυτοκινητοδρόµων. Ειδικότερα, οι όροι που καθορίζουν το
ενοίκιο υπό µορφή ποσοστού επί των πωλήσεων (τζίρου) περιορίζουν ουσιαστικά τη
δυνατότητα των ΣΕΑ να εκµεταλλευτούν µέρος τουλάχιστον από τις οικονοµίες κλίµακος
που ενδέχεται να προκύψουν από τη αποτελεσµατική διαχείρισή τους, σε σύγκριση πάντα
µε ένα σύνηθες πρατήριο, και εξηγούν – σε συνδυασµό πάντα µε τις προαναφερόµενες
πρόσθετες υποχρεώσεις και συνακόλουθα κόστη που απορρέουν από τις ειδικές
συµβάσεις – σε µεγάλο βαθµό τις συγκριτικά αυξηµένες τους τιµές. Για το σκοπό αυτό, η
Ε.Α. προτείνει να διερευνηθεί η δυνατότητα αναθεώρησης των συµβάσεων των ΣΕΑ µε
τους διαχειριστές των εθνικών αυτοκινητοδρόµων, µε στόχο την τροποποίηση του
προαναφερόµενου περιοριστικού όρου που προβλέπει τον υπολογισµό του µισθώµατος/
οικονοµικού ανταλλάγµατος επί του συνολικού τζίρου του ΣΕΑ ή τυχόν άλλων µη
εύλογων όρων.
Σήµανση τιµών στους αυτοκινητόδροµους
134. Ενα σηµαντικό µέτρο διαφάνειας των τελικών τιµών υγρών καυσίµων και συνακόλουθης
τόνωσης του ανταγωνισµού κατά µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων είναι η
τοποθέτηση ειδικών ηλεκτρονικών πινάκων σε συγκεκριµένα γεωγραφικά σηµεία και σε
σταθερή απόσταση µεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προτείνει
να τοποθετηθούν ειδικοί ηλεκτρονικοί πίνακες κατά µήκος των εθνικών
αυτοκινητοδρόµων προς ενηµέρωση των διερχοµένων οδηγών για τη λιανική τιµή
πώλησης των υγρών καυσίµων (απλή αµόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) στα επόµενα τρία
(3) πρατήρια (από το σηµείο τοποθέτησης του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα), καθώς και
για τη χιλιοµετρική απόσταση από αυτά82. Με αυτό τον τρόπο, ο καταναλωτής, ο οποίος
διακινείται κατά µήκος του εθνικού οδικού δικτύου θα είναι σε θέση να γνωρίζει την τιµή
των καυσίµων στα σηµεία των εθνικών αυτοκινητοδρόµων όπου και διέρχεται και να
αποφασίζει ανάλογα (αυξάνοντας, παράλληλα, την ανταγωνιστική πίεση στα πρατήρια
των αυτοκινητοδρόµων). Το συγκεκριµένο µέτρο, η σχεδίαση και η λειτουργία του
οποίου εναπόκειται στις αρµόδιες αρχές (κεντρική διοίκηση, Ο.Τ.Α β΄ βαθµού), εκτιµάται
ότι θα ενισχύσει τον ανταγωνισµό και στην αγορά της χονδρικής εµπορίας. Αντίστοιχα
µέτρα εφαρµόζονται ήδη σε άλλες χώρες της Ε.Ε, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία, µε
θετικά αποτελέσµατα83. Η τοποθέτηση ειδικών πινακίδων έχει ολοκληρωθεί µόνο στο
τµήµα της Αττικής Οδού. ∆ιερευνάται και η εκτεταµένη εγκατάσταση πινακίδων στους
82

Συναφώς, µε την 418/V/2008 Απόφασή της, η Ε.Α είχε προτείνει την ανάρτηση ηλεκτρονικών πινάκων κατά
µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων σε συγκεκριµένη απόσταση (50 χιλιόµετρα) που να πληροφορούν τους
διερχόµενους οδηγούς για την τιµή πώλησης των υγρών καυσίµων (απλής αµόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου
κίνησης) και τη χιλιοµετρική απόστασή από αυτά τουλάχιστον στα επόµενα δύο πρατήρια των εθνικών
αυτοκινητοδρόµων.
83
Στην Ισπανία, σύµφωνα µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθ. 15/1999, το οποίο ενισχύει τον ανταγωνισµό στο
στάδιο της λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων, προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινάκων κατά µήκος
του οδικού δικτύου µε σκοπό την ενηµέρωση των διακινούµενων οδηγών για τις τιµές που ισχύουν στο επόµενο
πρατήριο υγρών καυσίµων.
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λοιπούς αυτοκινητόδροµους (Εγνατία Οδός, Ιώνια Οδός, Μωρέας, Αυτοκινητόδροµοι
Αιγαίου).
4.4.5 Αναγωγή στους 15 βαθµούς κελσίου
135. Κατά την έρευνα της υπηρεσίας, αναδείχθηκε και το µετρολογικό ζήτηµα της αναγωγής
στους 15 βαθµούς κελσίου κατά τη διαδικασία πώλησης καυσίµων. Ειδικότερα, όταν οι
εταιρίες διύλισης πωλούν καύσιµα στις εταιρίες εµπορίας, η διαδικασία πραγµατοποιείται
µε ειδικά ηλεκτρονικά συστήµατα, στα οποία γίνεται αναγωγή στη θερµοκρασία των 15
βαθµών κελσίου, µε σκοπό την αντιµετώπιση του φαινοµένου ύπαρξης ελλειποβαρών
καυσίµων από τη διαστολή της θερµοκρασίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, στα δύο πρώτα
στάδια της αγοράς (διύλιση και χονδρική εµπορία) υπάρχει ένα σταθερό σηµείο
αναφοράς και αποφεύγονται φαινόµενα ελλειµµατικών ή πλεονασµατικών (σε
θερµοκρασίες κάτω των 15 βαθµών) παραδόσεων. Ωστόσο, στο στάδιο της λιανικής
διάθεσης η µέτρηση της ποσότητας και, κατ΄ επέκταση, η τιµολόγηση του καυσίµου
γίνεται µε βάση τον όγκο (λίτρα), χωρίς αναγωγή σε θερµοκρασία 15 βαθµών, µε
ενδεχόµενο αποτέλεσµα οι καταναλωτές να επιβαρύνονται για πλασµατικές παραδόσεις
καυσίµων.
136. Κατά την πλειοψηφία των µελών της Επιτροπής, το προαναφερόµενο ζήτηµα, το οποίο
εκφεύγει των αρµοδιοτήτων της, θα έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω από το αρµόδιο
Υπουργείο ή/και τις ελεγκτικές αρχές, ειδικότερα ως προς την προσφορότητα,
σκοπιµότητα και δυνατότητα εφαρµογής του µέτρου της αναγωγής σε 15 βαθµούς
κελσίου ή τυχόν άλλου συναφούς µετρολογικού κανόνα, ενιαία σε όλα τα στάδια της
εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίµων. Ένα από τα µέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος
∆ηµήτριος Κυριτσάκης, διατύπωσε τη γνώµη, ότι θα έπρεπε και στο τρίτο στάδιο της
διάθεσης των καυσίµων, η πώληση, δηλαδή, προς τους παντός είδους καταναλωτές, να
πραγµατοποιείται µε αναγωγή στη θερµοκρασία των 15 βαθµών κελσίου, ώστε να
αντιµετωπιστεί και στο στάδιο αυτό το φαινόµενο διάθεσης ελλειποβαρών καυσίµων από
τη διαστολή της θερµοκρασίας µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές να επιβαρύνονται µε
πλασµατικές παραδόσεις καυσίµων. Η αναγωγή θα πραγµατοποιείται αυτόµατα µε ειδικά
εξαρτήµατα, των οποίων γίνεται ήδη χρήση και στα δύο πρότερα στάδια της πώλησης από
τα διυλιστήρια και τους χονδρεµπόρους. Κατά την άποψη του εν λόγω µέλους, µε το
µέτρο αυτό θα µπορούσε να αποκατασταθεί σταδιακά και η εµπιστοσύνη των
καταναλωτών προς τους πρατηριούχους αλλά και να αποκλειστεί η συσσώρευση στα
πρατήρια πλεονασµατικών ποσοτήτων καυσίµων, τα οποία σήµερα διατίθενται έναντι
ανταλλάγµατος προς όφελος των πρατηριούχων και µόνο, οι οποίοι εισπράττουν τίµηµα
για την ίδια ποσότητα καυσίµων δύο φορές, µία κατά την ελλειποβαρή πώληση και
δεύτερη κατά την πώληση του «περισσεύµατος», χωρίς να υπάρχει καµία προς τούτο
δικαιολογία.
4.5

∆οµικά προβλήµατα – Παράνοµο εµπόριο

137. Για την πληρότητα της παρούσας γνωµοδότησης, γίνεται αναφορά και σε δύο από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα στον κλάδο των πετρελαιοειδών, παρόλο που αυτά δεν
συνιστούν ρυθµιστικά εµπόδια κατά την ανωτέρω έννοια (βλ. ενότητα 4.4). Ο εφοδιασµός
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της αγοράς µε υγρά καύσιµα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες από το
νόµο εισφορές και φόροι (λαθρεµπορία), καθώς και η διοχέτευση στην τελική
κατανάλωση προϊόντων αµφιβόλου ποιότητας (νοθεία), δηµιουργούν στρεβλώσεις σε όλο
το φάσµα διακίνησης των πετρελαιοειδών (διύλιση, εµπορία, µεταφορά, λιανική διάθεση)
µε αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονοµία. Τα ζητήµατα αυτά είναι άρρηκτα
συνδεδεµένα µε τη λειτουργία της αγοράς και επιδρούν, σε τελική ανάλυση, στην
οργάνωση του κλάδου, στις τιµές των πετρελαιοειδών και, κατ΄ επέκταση, στην ευηµερία
του καταναλωτή.
138. Ειδικότερα, µε τον όρο λαθρεµπορία νοείται η εισαγωγή στην αγορά προϊόντων για τα
οποία παρανόµως δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
(ΕΦΚ) ή σε διαφορετική περίπτωση έχουν καταβληθεί µειωµένοι φόροι. Το φαινόµενο
της λαθρεµπορίας αφορά στο σύνολο του κλάδου των πετρελαιοειδών (εταιρίες εµπορίας,
επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας, βυτιοφορείς, ιδιοκτήτες δεξαµενοπλοίων, κ.λ.π) και
επηρεάζει εµµέσως το επίπεδο του ανταγωνισµού και στις τρεις αυτές διακριτές αγορές.
Τα εκτεταµένα φαινόµενα λαθρεµπορίας στα υγρά καύσιµα, εκτός από τις δυσµενείς
συνέπειες που επιφέρουν στην αγορά (αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ των
πρατηριούχων), δηµιουργούν επιπρόσθετα δηµοσιονοµικά προβλήµατα (απώλεια
φορολογικών εσόδων, άνιση κατανοµή φορολογικών βαρών, µείωση της κοινωνικής
ευηµερίας).
139. Με τον όρο νοθεία νοείται η αντικατάσταση επώνυµου προϊόντος, το οποίο έχει
συγκεκριµένες προδιαγραφές, µε κάποιο άλλο το οποίο είναι ποιοτικά κατώτερο από το
επώνυµο, αλλά διατίθεται στην αγορά µε το όνοµα και την τιµή του γνήσιου προϊόντος. Η
νοθεία διαφέρει από την πειρατεία, η οποία συνίσταται στη διάθεση σε πρατήρια που
φέρουν τα εµπορικά σήµατα µιας εταιρίας προϊόντων που εν αγνοία της δεν προέρχονται
από αυτήν. Οι συνηθέστερες µορφές νοθείας που παρατηρούνται, είναι η πρόσµειξη της
σούπερ αµόλυβδης µε απλή αµόλυβδη βενζίνη (95 οκτάνια) καθώς και η πώληση (ολική
ή µερική) πετρελαίου θέρµανσης για πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ κίνησης). Επίσης,
συνηθισµένη είναι και η περίπτωση πρόσµειξης ουσίων όπως η τολουόλη ή η µεθανόλη
στις βενζίνες84. Όπως και η παράνοµη διακίνηση πετρελαιοειδών (λαθρεµπορία) έτσι και
η νοθεία, δηµιουργεί σηµαντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο το φάσµα του κλάδου, αλλά και
στην οικονοµία γενικότερα. Μια άµεση συνέπεια που έχει η εκτεταµένη νοθεία υγρών
καυσίµων είναι η στρέβλωση του επιπέδου ανταγωνισµού στην αγορά λιανικής πώλησης.
Επιπλέον, έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες στην απώλεια των φορολογικών εσόδων και
οδηγεί µακροπρόθεσµα τις υγιείς επιχειρήσεις εµπορίας και διανοµής καυσίµων σε
οικονοµικό µαρασµό καθώς δεν είναι ικανές να αντέξουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό που
δηµιουργείται και συντηρείται από το «ιδιόµορφο» αυτό καθεστώς.
140. Το παράνοµο εµπόριο και υπό τις δύο ως άνω εκφάνσεις (λαθρεµπορία και νοθεία
καυσίµων) µπορεί να εµφανίζεται εκ πρώτης όψεως θελκτικό στον τελικό καταναλωτή
λόγω χαµηλών τιµών, εντούτοις υποβαθµίζει την ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων,
84

Η τολουόλη είναι ένας εύφλεκτος υδρογονάνθρακας, ο οποίος βρίσκει σηµαντικές εφαρµογές στη χηµική
βιοµηχανία.
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δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ των φορέων της αγοράς, και συνεπάγεται
µεγάλες απώλειες εσόδων για το κράτος. Μακροχρόνια, και δύο αυτοί παράγοντες
απαξιώνουν τις επενδύσεις και πλήττουν την αποτελεσµατική οργάνωση του κλάδου εν
γένει.
141. Προκειµένου να καταπολεµηθούν τα ανωτέρω δοµικά προβλήµατα του κλάδου των
πετρελαιοειδών (λαθρεµπόριο, νοθεία), τα οποία επηρεάζουν εµµέσως το επίπεδο του
ανταγωνισµού κυρίως στις αγορές της χονδρικής εµπορίας και λιανικής διάθεσης των
υγρών καυσίµων, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και λήψη συγκεκριµένης δέσµης
µέτρων από την πολιτεία σε συνεργασία πάντοτε µε τους εµπλεκόµενους φορείς της
αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η επίσπευση έκδοσης και εφαρµογής των ΚΥΑ που
προβλέπονται στο άρθρο 320 του ν. 4072/2012, µε σκοπό την καταπολέµηση του
λαθρεµπορίου στα καύσιµα, είναι καίριας σηµασίας. Το εν λόγω ρυθµιστικό πλαίσιο
αφορά σε σηµαντικά ζητήµατα, όπως η σήµανση (fuel tagging) των µεταφορικών µέσων
και η τοποθέτηση GPS, η ιχνηθέτηση των υγρών καυσίµων µε ραδιοϊσότοπα ή µοριακής
τεχνολογίας ιχνηθέτες, η εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών σε
φορολογικές αποθήκες και πλωτά µέσα µεταφοράς πετρελαιοειδών, κ.λ.π. Κατά την
κρίση της Επιτροπής, πέραν της εγκατάστασης συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών, θα
πρέπει να προωθηθούν µέτρα για τον εντοπισµό και τη χαρτογράφηση του συνόλου των
δεξαµενών (νόµιµων και παράνοµων) µέσω της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας, έτσι
ώστε να είναι εφικτή η ογκοµέτρηση µε κάθε λεπτοµέρεια του υπεδάφους γύρω από ένα
πρατήριο ή άλλο χώρο στο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και n αποκάλυψη των
παράνοµων δεξαµενών.
142. Προτείνεται, ακόµη, να συνεχιστεί ο αυστηρότερος και συστηµατικότερος έλεγχος από
όλους τους αρµόδιους εποπτικούς φορείς (Σ∆ΟΕ, Γενικό Χηµείο του Κράτους) και τα
Κλιµάκια Ελέγχου και ∆ιακίνησης Καυσίµων (Κ.Ε.∆.Α.Κ) του ΥΠΕΚΑ σε όλα τα
πρατήρια υγρών καυσίµων για παράνοµη διακίνηση, καθώς και έλεγχος στις αντλίες όλων
των προϊόντων για την ακρίβεια των παραδόσεων. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που
έχουν τα Κ.Ε.∆.Α.Κ, προτείνεται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (ενδεικτικά µήνας),
η επικόλληση ειδικού σήµατος ελέγχου ποιότητας καυσίµου µε διαφορετικό χρωµατισµό
ανάλογα µε τη διαπίστωση ή µη νοθείας εφόσον αυτή αποδεδειγµένα οφείλεται στον
πρατηριούχο85. Επίσης, στο πλαίσιο αυστηροποίησης του νοµοθετικού πλαισίου,
προτείνεται η διακοπή της λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµου για χρονικό
διάστηµα τριών µηνών σε περίπτωση υποτροπής του παραβάτη. Εκτός όµως από τον
έλεγχο στα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίµων, είναι απαραίτητη και η εντατικοποίηση
των ελέγχων στις περιπτώσεις που πραγµατοποιούνται εικονικές εξαγωγές καυσίµων, τα
οποία δεν προορίζονται προς εξαγωγή σε άλλες χώρες (αφορολόγητα), αλλά διακινούνται
παράνοµα εντός της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι νόµιµες
επιβαρύνσεις (φόροι και δασµοί). Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η αναθεώρηση της
κείµενης νοµοθεσίας στο πλαίσιο εφαρµογής βαρύτερων ποινών και ο έλεγχος των
εξαγωγών µε ηλεκτρονική διαδικασία όπως εφαρµόζεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
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Το εν λόγω µέτρο είχε προταθεί στο παρελθόν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την υπ. αριθµ.
334/V/2007 Απόφαση της στο πλαίσιο της πρώτης κανονιστικής παρέµβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών.
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143. Συνοπτικά, η σήµανση των µεταφορικών µέσων και η τοποθέτηση GPS, η ιχνηθέτηση
των υγρών καυσίµων µε ραδιοϊσότοπα ή µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, η εγκατάσταση
συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών σε φορολογικές αποθήκες και πλωτά µέσα
µεταφοράς πετρελαιοειδών, είναι ορισµένα από τα µέτρα πρόληψης. Η αυστηροποίηση
των ποινών αλλά και ο συνεχής έλεγχος των αρµόδιων ελεγκτικών µηχανισµών στους
χώρους διακίνησης των καυσίµων θα µπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Η
επικόλληση ειδικού σήµατος ελέγχου ποιότητας καυσίµου µε διαφορετικό χρωµατισµό
ανάλογα µε τη διαπίστωση ή µη νοθείας εφόσον αυτή αποδεδειγµένα οφείλεται στον
πρατηριούχο, θα µπορούσε επίσης να λειτουργεί αποτρεπτικά. Το αυτό και η διακοπή της
λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµων για ικανό χρονικό διάστηµα στις περιπτώσεις
υποτροπής των παραβατών. Οι εικονικές εξαγωγές καυσίµων, τα οποία δεν προορίζονται
προς εξαγωγή σε άλλες χώρες (αφορολόγητα), αλλά διακινούνται παράνοµα εντός της
ελληνικής επικράτειας χωρίς να έχουν καταβληθεί οι νόµιµες επιβαρύνσεις (φόροι και
δασµοί), καθώς και ο τοµέας των ναυτιλιακών καυσίµων θα πρέπει να είναι συνεχώς στο
µικροσκόπιο.
144. Τέλος, προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια των τιµών προς τον τελικό καταναλωτή, να
περιοριστούν τα φαινόµενα παράνοµου εµπορίου και φοροδιαφυγής καθώς και να
διευκολυνθεί ο έλεγχος από τις εκάστοτε αρµόδιες Υπηρεσίες, προτείνεται η καταγραφή
της τιµής και της ποσότητας των υγρών καυσίµων στις ταµειακές αποδείξεις που
εκδίδονται από τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίµων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή
Ανταγωνισµού, στο πλαίσιο επικαιροποίησης και συµπλήρωσης της
Κανονιστικής Παρέµβασής της του έτους 2008 στον κλάδο των πετρελαιοειδών:
∆ιαπίστωσε, σε µείζονα Ολοµέλεια, ότι στα επιµέρους στάδια του εν λόγω κλάδου
υφίστανται ρυθµίσεις που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη του ανταγωνισµού, περιορίζουν
υπέρµετρα την οικονοµική και επιχειρηµατική ελευθερία και εισάγουν εµπόδια στη
λειτουργία του ανταγωνισµού (ιδίως αναφορικά µε την είσοδο νέων επιχειρήσεων ή/και την
επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά), χωρίς να προκύπτει ή να υφίσταται πλέον
επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη διατήρησή τους, και προτείνει οµόφωνα:
Ι. Στάδιο διύλισης
1. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να γνωστοποιούν στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το
κόστος τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας που χρεώνουν τις εταιρίες εµπορίας και τους
µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης,
θέρµανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιµα).
2. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να προβαίνουν σε αναλυτικό επιµερισµό των
στοιχείων κόστους που περιλαµβάνονται στην προσαύξηση (premium) που χρεώνουν τις
εταιρίες εµπορίας και τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά
(βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης) όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά
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καύσιµα), και να γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτά στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και στο
Υπουργείο Ανάπτυξης.
3. Να συσταθεί Ανεξάρτητος Οργανισµός Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας (ειδικός φορέας
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχής), κατά τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, ο οποίος θα τηρεί τα αποθέµατα ασφαλείας για λογαριασµό των υπόχρεων, έναντι
καθορισµένου τιµήµατος που θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους αναλογικά µε τις
καταναλώσεις τους κατά το προηγούµενο έτος (και όχι αναλογικά µε τις εισαγωγές που
πραγµατοποίησαν). Σε διαφορετική περίπτωση, να προκριθεί η καθιέρωση ενός συστήµατος
ρυθµιζόµενης πρόσβασης τρίτων (regulated third-party access) στους αποθηκευτικούς χώρους
των εταιριών διύλισης ή εµπορίας ή και τρίτων, για την τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας,
µε την εκ των προτέρων διοικητική ρύθµιση των όρων, κανόνων τιµολόγησης ή / και τιµών
για τη χρήση της αναγκαίας υποδοµής (αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας) που θα
προσδιορίζει και θα εγκρίνει ανεξάρτητος ρυθµιστής (ΡΑΕ).
4. Να καταργηθεί η νοµοθετική πρόβλεψη για ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους για
την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας στη σύµβαση µεταξύ των υπόχρεων και τρίτων που
διαθέτουν πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας (άρθρο 12 παρ. 8 ν.
3054/2002).
5. Να δοθεί άµεσα, στο πλαίσιο και της επικείµενης ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ
στο εθνικό δίκαιο, η δυνατότητα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό µέχρι και 30%, ανεξάρτητα από τη σύσταση Οργανισµού
Τήρησης Αποθεµάτων Ασφαλείας. Να προβλεφθούν παράλληλα, προς το σκοπό αυτό,
ευέλικτοι µηχανισµοί για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση αξιοποίησης της εν λόγω
δυνατότητας, µέσω της αναγνώρισης συστήµατος τιτλοποίησης (ticketing) του δικαιώµατος
στα αποθέµατα ή αντίστοιχων πρακτικών που εφαρµόζονται σε άλλα κράτη της Ε.Ε, πέραν
των τυχόν διµερών διακρατικών συµφωνιών που µπορεί να συνάψει η Ελλάδα µε άλλες
χώρες για την τήρηση των εν λόγω αποθεµάτων ασφαλείας.
6. Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών χώρων: α) σε παροπλισµένα
στρατόπεδα των Ενόπλων ∆υνάµεων και β) σε χώρους µεγάλων τελικών καταναλωτών (∆ΕΗ
κ.λπ.), για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας.
ΙΙ. Στάδιο χονδρικής εµπορίας
7. Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου για τη χορήγηση αδειών εµπορίας
καυσίµων (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β΄ ν. 3054/2002), δεδοµένου ότι η εν λόγω απαίτηση δεν
είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι τελεί σε εύλογη αναλογία µε τυχόν επιδιωκόµενο σκοπό
δηµοσίου συµφέροντος (λαµβανοµένου ιδίως υπόψη ότι αντίστοιχος περιορισµός δεν κρίθηκε
πρόσφορος και αναγκαίος για άλλο στάδιο της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας).
8. Να επιτραπεί η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίµων που συνδέονται
αποκλειστικά µε βυτιοφόρα οχήµατα (άρθρο 6 παρ. 5 περ. β΄ ν. 3054/2002), υπό την
προϋπόθεση ότι για τα διακινούµενα καύσιµα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενοι δασµοί
και φόροι, και τούτο για την αποφυγή ενδεχόµενης λαθρεµπορίας.
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9. Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου αριθµού επαναπληρούµενων φιαλών υγραερίου για
τη χορήγηση άδειας εµπορίας υγραερίου (άρθρο 6 παρ. 5 περ. δ΄ ν. 3054/2002), µε
διατήρηση, ωστόσο, της υποχρέωσης οι διατιθέµενες φιάλες να φέρουν, αποτυπωµένο µε
ανεξίτηλο τρόπο επί του σώµατός τους, την επωνυµία και τα σήµατα του κατόχου της άδειας
εµπορίας υγραερίων.
10. Να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύναψη γραπτών συµβάσεων µεταξύ εταιριών χονδρικής
και λιανικής εµπορίας υγρών καυσίµων (µε βάση σχετική σύµβαση), στις οποίες θα
αποτυπώνεται εκ των προτέρων, η πιστωτική πολιτική και η πολιτική παροχών και
εκπτώσεων. Θα περιλαµβάνονται, επίσης, ρήτρες αναφορικά µε τον τρόπο και το χρόνο
απόσβεσης τυχόν επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τις εταιρίες εµπορίας προς τις
επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας, και θα προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν
επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων
των εταιριών εµπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας.
11. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες εµπορίας υγρών καυσίµων να αναγράφουν τη χρονική
διάρκεια για την οποία θα δίνονται οι εκπτώσεις στα εκδιδόµενα από αυτές παραστατικά
έγγραφα.
12. Να καταργηθεί η υποχρέωση αποθήκευσης προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από
τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα πετρελαίου προκειµένου να χορηγηθεί άδεια
χονδρικής εµπορίας (άρθρο 6 παρ. 6 ν. 3054/2002).
Προτείνεται, ωσαύτως, κατά πλειοψηφία:
13. Να προσδιορισθεί σε κατ’ ανώτατο όριο 7000 κυβικά µέτρα ο απαιτούµενος ελάχιστος
όγκος αποθηκευτικών χώρων για τη χορήγηση αδειών εµπορίας καυσίµων κατηγορίας Α΄
(άρθρο 6 παρ. 5 περ. β΄ ν. 3054/2002). Για τις µικρές νησιωτικές ή /και τις αποµακρυσµένες
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα µπορούν να χορηγούνται σχετικές τοπικές άδειες, χωρίς
απαίτηση ύπαρξης ελάχιστου αποθηκευτικού όγκου.
14. Να προσδιορισθεί σε κατά ανώτατο όριο µία πενταετία, η απαιτούµενη ελάχιστη διάρκεια
της µίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικών χώρων για την απόκτηση ισόχρονης
άδειας χονδρικής εµπορίας υγρών καυσίµων (άρθρο 6 παρ. 5 ν. 3054/2002).
ΙΙΙ. Στάδιο λιανικής εµπορίας
Προτείνεται, ωσαύτως, οµοφώνως:
15. Να καταργηθεί ο περιορισµός ότι οι Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί και οι Κοινοπραξίες
δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν
αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του
Συνεταιρισµού ή της Κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 ν. 3054/2002).
16. Να καταργηθεί ο περιορισµός ότι οι Προµηθευτικοί Συνεταιρισµοί και οι Κοινοπραξίες
δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιµοποιούν βυτιοφόρα οχήµατα πέραν αυτών που
προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι µέλη του Συνεταιρισµού ή
της Κοινοπραξίας (άρθρο 7 παρ. 10 ν. 3054/2002).
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17. Να καταργηθεί ο περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων
οχηµάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων (άρθρο 2
Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008).
18. Να καταργηθεί ο περιορισµός ελάχιστου και µέγιστου µεικτού βάρους των βυτιοφόρων
οχηµάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί σε πρατηριούχους
υγρών καυσίµων (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/36824/3042/2008).
19. Να επιτραπεί η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων µε βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.), σε
κάτοχο άδειας λιανικής εµπορίας (Ανεξάρτητο Πρατηριούχο ή Κοινοπραξία) που δεν
διαθέτει σήµα (άρθρο 15 παρ. 8α ν. 3054/2002), υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω
βυτιοφόρο θα φέρει εµφανώς αναγεγραµµένη επί της δεξαµενής την επωνυµία του κατόχου
άδειας λιανικής εµπορίας (ΑΠ ή Κοινοπραξίας).
20. Να καταστεί αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων Άδειας Λιανικής Εµπορίας
«Ανεξάρτητου Πρατηρίου» για την ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων
που διακινούν, από την παραλαβή του καυσίµου µέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή
(άρθρο 6 παρ. 7 ν. 3054/2002).
21. Να καταργηθεί ο περιορισµός µέγιστου αριθµού αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων
οχηµάτων ΙΧ που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πωλητές πετρελαίου θέρµανσης (άρθρο 2
Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276).
22. Να καταργηθεί ο περιορισµός ελάχιστου και µέγιστου µεικτού βάρους των βυτιοφόρων
οχηµάτων ΙΧ των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χορηγηθεί σε πωλητές
πετρελαίου θέρµανσης (άρθρο 2 Υπουργικής Απόφασης Α8/οικ3895/276).
23. Να ισχύσει ενιαία ρύθµιση ως προς το ανώτατο ηλικιακό όριο βυτιοφόρων οχηµάτων για
όλες τις περιπτώσεις χρήσης τους (άρθρο 21 παρ. 1 γ΄ Κανονισµού Αδειών).
24. Να τοποθετηθούν ειδικοί ηλεκτρονικοί πίνακες κατά µήκος των εθνικών
αυτοκινητοδρόµων προς ενηµέρωση των διερχοµένων οδηγών για τη λιανική τιµή πώλησης
των υγρών καυσίµων (απλή αµόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) στα επόµενα τρία (3) πρατήρια
(από το σηµείο τοποθέτησης του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα), καθώς και για τη
χιλιοµετρική απόσταση από αυτά.
25. Να διερευνηθεί η δυνατότητα αναθεώρησης των συµβάσεων των Σ.Ε.Α µε τους
διαχειριστές των εθνικών αυτοκινητοδρόµων, µε σκοπό την άρση τυχόν περιοριστικών όρων
του ανταγωνισµού (υπολογισµός µισθώµατος/οικονοµικού ανταλλάγµατος επί του συνολικού
τζίρου του ΣΕΑ).
26. Να τροποποιηθεί το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 3054/2002, κατά τρόπο ώστε να
αποσαφηνιστεί ότι οι πωλητές πετρελαίου θέρµανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις δύνανται να προµηθεύονται τα προϊόντα αυτά, τόσο από άλλους πωλητές
πετρελαίου θέρµανσης µε εγκαταστάσεις όσο και από οποιαδήποτε άλλη εταιρία
πετρελαιοειδών (διύλισης και εµπορίας) µε εγκαταστάσεις.
27. Να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της τιµής και της ποσότητας των υγρών καυσίµων
στις ταµειακές αποδείξεις που εκδίδονται από όλα τα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίµων.
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28. Να εγκατασταθούν συστήµατα εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης
πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εµπορία και πάσης φύσεως λιανική διάθεση).
29. Να καταργηθεί η δυνατότητα επιβολής κατώτατης τιµής πώλησης στους καταναλωτές
(άρθρο 20 παρ. 5 ν. 3054/2002).
30. Να καταργηθεί η απαγόρευση διάθεσης πετρελαίου θέρµανσης από τα πρατήρια υγρών
καυσίµων που είναι εγκατεστηµένα κατά µήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόµων (άρθρο 7
παρ. 9 ν. 3054/2002).
31. Να καταργηθεί η υποχρέωση του κατόχου άδειας πρατηρίου υγρών καυσίµων να ασκεί τη
δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρµανσης εκτός του χώρου των δεξαµενών του
πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να µην έχει καµία σχέση µε τη λειτουργία του πρατηρίου
(άρθρο 21 παρ. 2 Κανονισµού Αδειών).

Η Γνωµοδότηση εκδόθηκε την 24η Οκτωβρίου 2012.
Η Γνωµοδότηση και τα συνηµµένα σε αυτή παραρτήµατα να δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 3959/2011.

Ο Πρόεδρος

∆ηµήτριος Κυριτσάκης

Η Γραµµατέας

Ευαγγελία Ρουµπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
Η Ελληνική αγορά Πετρελαιοειδών ρυθµίζεται από το ν.3054/2002 (όπως τροποποιήθηκε µε
το ν. 3335/2005) και τον σχετικό Κανονισµό Αδειών. Στιν εν λόγω κλάδο
δραστηριοποιούνται:
• 2 εταιρίες διύλισης µε 4 διυλιστήρια.
• 22 εταιρίες εµπορίας µε άδεια Α µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά
την Ελλάδα.
• 30 εταιρίες µε άδεια Β1 ή/και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιµα µε
ευκολίες ανεφοδιασµού πλοίων σε λιµάνια και µε σταθµούς ανεφοδιασµού
αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόµια. Από αυτές τις εταιρίες, οι 13 διαθέτουν και
Άδεια τύπου Α.
• 26 εταιρίες µε άδεια Γ – δηλαδή εµπορίας Υγραερίου µε εγκαταστάσεις ή/και
εµφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρίες, οι 3 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
• 25 εταιρίες µε άδεια ∆ – δηλαδή εµπορίας Ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρίες, οι 9
διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
• 1 εταιρία µε Άδεια Μεταφοράς µε Αγωγό που δραστηριοποιείται στη µεταφορά Jet
fuels από τα ∆ιυλιστήρια στον Αερολιµένα Ε. Βενιζέλος
• Περίπου 7.000 πρατήρια (που η πλειοψηφία τους φέρει σήµατα εταιρειών). Στην
Ελλάδα αντιστοιχεί 1 πρατήριο ανά 1.400 κατοίκους, ενώ ο µέσος όρος της Ε.Ε είναι
1 πρατήριο ανά 3.800 κατοίκους.
• περίπου 1.500 Πωλητές Πετρελαίου Θέρµανσης.
Για τη διακίνηση των καυσίµων χρησιµοποιούνται:
• δίκτυο σωληναγωγών – pipelines.
• περίπου 1.300 βυτιοφόρα ∆ηµόσιας Χρήσης.
• περίπου 390 βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης των Εταιρειών Εµπορίας.
• περίπου 8.600 µικρά βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης διανοµής θέρµανσης.
Οι Πωλήσεις το 2011 ήταν:
- Στην Εσωτερική Αγορά: 9.131.000 τόνοι.
- Στην ∆ιεθνή Αγορά: 4.235.000 τόνοι.
- Στο Σύνολο της Αγοράς: 13.366.000 τόνοι86.

86

Βλ. σχετικά www.seepe.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α∆ΕΙΑΣ
(µητρώο ΥΠΕΚΑ 09/2012)
Πρατήρια υγρών καυσίµων
Άδειες διανοµής εµφιάλωσης υγραερίου
Άδειες εµφιάλωσης υγραερίου
Άδειες πρατηρίων υγραερίου κίνησης
Άδειες διύλισης
Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου Α σύνολο
Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου Β1 σύνολο
Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου Β2 σύνολο
Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου Γ σύνολο
Άδειες εµπορίας υγρών καυσίµων τύπου ∆ σύνολο
Άδειες µεταπωλητών πετρελαίου θέρµανσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Πίνακας 1: Επιβληθέντα µέτρα Επιτροπής Ανταγωνισµού (Απόφαση 334/V/2007)
A/A

1

2

3

4

5

6

Μέτρα Επιτροπής Ανταγωνισµού
(ΦΕΚ Β΄ 513/10.4.2007)
Οι εταιρίες διύλισης να τιµολογούν
τα πετρελαιοειδή που προορίζονται
για την εγχώρια αγορά (βενζίνες,
πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης)
σε γνωστή τιµή κατά την
ηµεροµηνία παραγγελίας.

Γνωστοποίηση του µέτρου 1 στις
εταιρίες εµπορίας µε τις οποίες
κάθε µία εταιρία διύλισης
συναλλάσεται στην ελληνική αγορά
πετρελαιοειδών.
Οι εταιρίες εµπορίας
πετρελαιεοιδών που χορηγούν
εκπτώσεις (τιµολογίου,
απολογιστικές, υποστηρικτικές,
κ.ο.κ) υποχρεούται να θεσπίσουν
αντικειµενικά κριτήρια εθνικής
εµβέλειας στον τρόπο χορήγησης
των (τήρηση αρχών
αναλογικότητας και διαφάνειας).
Γνωστοποίηση του µέτρου 3 στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού (κριτήρια,
όροι και λοιπές προϋποθέσεις βάση
των οποίων χορηγούνται οι
διάφορες εκπτώσεις προς τους
πρατηριούχους).
Οι εταιρίες εµπορίας
πετρελαιεοιδών υποχρεούται να
αναγράφουν το ποσό (Ευρώ/λίτρο)
έκπτωσης στα εκδιδόµενα από
αυτές τιµολόγια πώλησης.
Γνωστοποίηση στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού του µηχανισµού
τιµολόγησης και κάθε αλλαγή
αυτού που εφαρµόζουν οι εταιρίες
εµπορίας στις επιχειρήσεις λιανικής
εµπορίας και στους λοιπούς
αγοραστές των.

Τροποποίηση Υπουργείου
Ανάπτυξης
(ΦΕΚ Β΄ 554/18.4.2007
Οι εταιρίες διύλισης να
γνωστοποιούν εγγράφως ή µε
ηλεκτρονικό µέσο στις εταιρίες
εµπορίας την τιµή πώλησης των
πετρελαιεοιδών που προορίζονται
για την εγχώρια αγορά (βενζίνες,
πετρέλαιο κίνησης και
θέρµανσης), το αργότερο έως τις
10:00 το πρωί της ηµέρας
παράδοσης τους.
Αµετάβλητο

Χρονική ∆ιάρκεια
Εφαρµογής
Μέτρων σύµφωνα
µε την Υπουργική
Απόφαση
1.7.2007

Τριάντα (30)
ηµέρες από
18.4.2007

Αµετάβλητο

Τριάντα (30)
ηµέρες από
18.4.2007

Αµετάβλητο

Τριάντα (30)
ηµέρες από
18.4.2007

Αµετάβλητο

Εξήντα (60) ηµέρες
από 18.4.2007

Αµετάβλητο

Εξήντα (60) ηµέρες
από 18.4.2007
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Πίνακας 2: Προτάσεις Επιτροπής Ανταγωνισµού (Απόφαση 334/V/2007)
A/A
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18

19
20
21

Προτάσεις Επιτροπής Ανταγωνισµού
∆ηµιουργία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Πετρελαίου (ΟΠΣΠ).
Επιπρόσθετες αρµοδιότητες στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά µε την εποπτεία της
αγοράς πετρελαιοειδών.
Άµεση ολοκλήρωση του κανονισµού τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας.
Μελέτη και διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας οργανισµού τήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας.
Μέριµνα της πολιτείας για τη διευκόλυνση δηµιουργίας αποθηκευτικών χώρων από τις εταιρίες
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των καυσίµων µέσω της παραχώρησης και χωροθέτησης
δηµόσιας γης για τις εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων και δεξαµενών µεγάλου κυβισµού.
Γνωστοποίηση των εκπτώσεων των εταιρειών εµπορίας στο αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και
ένταξη τους στο ΟΠΣΠ.
Άρση των εµποδίων για την αντικατάσταση των Ιδιωτικής Χρήσης Βυτιοφόρων (ΙΧΒ)
αυτοκινήτων των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών µε νέα σύγχρονων προδιαγραφών.
Άρση των περιορισµών ως προς την έκδοση νέων αδειών µεταφοράς υγρών καυσίµων από ΙΧΒ.
Απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίµων.
Αναθεώρηση της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά στην αδειοδότηση και τους όρους
λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίµων µε σκοπό την είσοδο δυνητικών ανταγωνιστών.
Επανακαθορισµός του καθεστώτος αδειοδότησης στους χώρους των πρατηρίων υγρών
καυσίµων µε σκοπό την αύξηση των πηγών εσόδων και κατά συνέπεια τη δυνατότητα µείωσης
της τελικής τιµής των καυσίµων.
Άρση της διάταξης που αφορά στην επιβολή ανώτατων τιµών καταναλωτή (πλαφόν).
Αναθεώρηση των συµβάσεων των πρατηρίων εντός «κλειστών» αυτοκινητόδροµων µε σκοπό
την άρση των περιορισµών του ανταγωνισµού.
Τοποθέτηση ειδικών ηλεκτρονικών πινάκων σε «κλειστούς» αυτοκινητόδροµους προς
ενηµέρωση των διερχοµένων οδηγών για την τιµή των υγρών καυσίµων στα επόµενα δύο
πρατήρια.
Άµεση ολοκλήρωση από την αρµόδια Επιτροπή του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
σχετικού νοµοσχεδίου καταπολέµησης παράνοµου εµπορίου υγρών καυσίµων.
Σταδιακή εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή.
Συνεχής έλεγχος από τα Κλιµάκια Ελέγχου ∆ιακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων
(Κ.Ε.∆.Α.Κ) στα πρατήρια υγρών καυσίµων.
Επικόλληση σε πρατήρια υγρών καυσίµων ειδικού σήµατος ελέγχου ποιότητας καυσίµου µε
διαφορετικό χρωµατισµό ανάλογα µε τη διαπίστωση ή µη νοθείας εφόσον αυτή αποδεδειγµένα
οφείλεται στον πρατηριούχο.
∆ιακοπή της λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµων για χρονικό διάστηµα τριών µηνών σε
περίπτωση υποτροπής του παραβάτη.
Εγκατάσταση ταµειακών µηχανών σε πρατήρια υγρών καυσίµων.
Αναδιάρθρωση της κείµενης νοµοθεσίας για τη διακίνηση των ναυτιλιακών καυσίµων µε τη
θέσπιση αυστηρότερων µέτρων, την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τον
εξοπλισµό των ελεγκτικών αρχών µε τα αναγκαία υλικοτεχνικά µέσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Πίνακας 1: Επιβληθέντα µέτρα Επιτροπής Ανταγωνισµού (Απόφαση 418/V/2008)
A/A

Μέτρα Επιτροπής
Ανταγωνισµού
(ΦΕΚ Β΄ 2466/4.12.2008)

Τροποποίηση Υπουργείου
Ανάπτυξης
(ΦΕΚ Β΄ 2551/16.12.2008)

α΄

Οι εταιρίες διύλισης να
γνωστοποιούν το κόστος
τήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας που χρεώνουν τις
εταιρίες εµπορίας και τους
µεγάλους τελικούς
καταναλωτές στην εγχώρια
(βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης,
θέρµανσης) και τη διεθνή
αγορά (αεροπορικά,
ναυτιλιακά καύσιµα).
Οι εταιρίες διύλισης
υποχρεούνται σε αναλυτικό
επιµερισµό των στοιχείων
κόστους που περιλαµβάνονται
στην προσαύξηση (premium)
που χρεώνουν τις εταιρίες
εµπορίας και τους µεγάλους
τελικούς καταναλωτές στην
εγχώρια (βενζίνες, πετρέλαιο
κίνησης, θέρµανσης) και
διεθνή αγορά (αεροπορικά,
ναυτιλιακά καύσιµα) και
γνωστοποίηση των στοιχείων
αυτών στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ.
Οι εγχώριες εταιρίες διύλισης
που
προµηθεύουν µε καύσιµα τα
ανεξάρτητα πρατήρια (Α.Π.)
που πληρούν τις
προϋποθέσεις απευθείας
πρόσβασης σε αυτές, να
τιµολογούν µε τρόπο που να
µην καθιστά άνευ
αντικειµένου τη οµοθετική
πρόβλεψη περί απευθείας
πρόσβασης αυτών των
πρατηρίων στα διυλιστήρια».

Οι εταιρίες διύλισης να
γνωστοποιούν στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και στις εταιρίες
εµπορίας πετρελαιοειδών, το
εκάστοτε ισχύον αντάλλαγµα
τήρησης αποθεµάτων ασφάλειας
που εµπεριέχεται στις τελικές τιµές
πώλησης

β΄

γ΄

δ΄

Οι εταιρίες εµπορίας
πετρελαιοειδών που χορηγούν
εκπτώσεις (τιµολογίου και
απολογιστικές) να
αναγράφουν τις εκπτώσεις
αυτές στις συµφωνίες των
εταιρειών εµπορίας µε τις
επιχειρήσεις λιανικής

Χρονική ∆ιάρκεια
Εφαρµογής Μέτρων
σύµφωνα µε την
Υπουργική Απόφαση
Η Υπουργική απόφαση
εφαρµόστηκε στις
1.3.2009

Με την υπ’ αριθµ.
∆1/25111/17.10.2008 προκήρυξη
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για
την «Κοστολογική διερεύνηση της
αγοράς πετρελαιοειδών στην
Ελλάδα» το Υπουργείο Ανάπτυξης
έχει ήδη λάβει σχετική µέριµνα
υπερκαλύπτοντας το σκοπό του εν
λόγω µέτρου. Μετά την
ολοκλήρωση του εν λόγω έργου το
Υπουργείο Ανάπτυξης θα
επανεξετάσει το υπό στοιχείο β΄
µέτρο

Η διαδικασία του ανοικτού
διεθνούς διαγωνισµού δεν
ολοκληρώθηκε εν τέλει.

Έγινε δεκτό από τον Υπουργό
χωρίς τροποποίηση

Από την δηµοσίευση της
Υπουργικής Απόφασης
(16.12.2008)

Επιβάλλεται στις εταιρίες εµπορίας
πετρελαιοειδών που χορηγούν
εκπτώσεις (τιµολογίου και
απολογιστικές) η αναγραφή των
εκπτώσεων αυτών τόσο στα
τιµολόγια που εκδίδουν όσο και
στις νέες συµφωνίες που συνάπτουν
µε τις επιχειρήσεις λιανικής

1.3.2009
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εµπορίας

ε΄

στ΄

ζ΄

η΄

θ΄

Οι εταιρίες εµπορίας
πετρελαιοειδών να µην
χορηγούν άλλες εκπτώσεις
πλέον των αναγραφοµένων
στις συµφωνίες ως (δ)
ανωτέρω.
Οι εταιρίες εµπορίας
πετρελαιοειδών
υποχρεώνονται σε κατάργηση
των
«υποστηρικτικών»
εκπτώσεων που χορηγούν
στις επιχειρήσεις λιανικής
εµπορίας
Επιβάλλεται στις εταιρίες
εµπορίας πετρελαιοειδών η
αναγραφή της χρονικής
διάρκειας για την οποία θα
δίνονται οι εκπτώσεις στα
εκδιδόµενα από αυτές
τιµολόγια πώλησης.

Οι εταιρίες εµπορίας
πετρελαιοειδών να χορηγούν
εκπτώσεις όγκου (κλίµακας)
χωρίς διακριτική µεταχείριση
στις επιχειρήσεις λιανικής
εµπορίας σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια.
Οι εταιρίες εµπορίας
πετρελαιοειδών να µην
συνδέουν στο εξής τη
χορήγηση εκπτώσεων µε την
εξόφληση των ποσών
πιθανών επενδύσεων που
πραγµατοποιούνται από αυτές
προς τις επιχειρήσεις λιανικής
εµπορίας

εµπορίας. Από την έκδοση της
παρούσης απόφασης, κάθε
τροποποίηση, ανανέωση ή/και
παράταση υφιστάµενης συµφωνίας
λογίζεται ως νέα συµφωνία.
Οι εταιρίες εµπορίας
πετρελαιοειδών να µην χορηγούν
άλλες εκπτώσεις πλέον των
αναγραφοµένων στα τιµολόγια που
εκδίδουν και στις συµφωνίες κατά
το ανωτέρω υπό στοιχείο δ΄ µέτρο.
Έγινε δεκτό από τον Υπουργό
χωρίς τροποποίηση

Η εφαρµογή του εν λόγω µέτρου
είναι υπερβολικά
δυσχερής από πλευράς
µηχανογραφικών και λογιστικών
συστηµάτων των εταιρειών στις
οποίες απευθύνεται, ενώ ο σκοπός
του µέτρου εξυπηρετείται ήδη από
την αναγραφή των εκπτώσεων στα
τιµολόγια και τις συµφωνίες µεταξύ
εταιρειών εµπορίας και
επιχειρήσεων λιανικής εµπορίας.
Η εφαρµογή του εν λόγω µέτρου
δεν λαµβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητες συγκεκριµένων
γεωγραφικών περιοχών της χώρας
και το µέγεθος των επιχειρήσεων
λιανικής εµπορίας, τηρουµένης της
αρχής της διαφάνειας
Η εφαρµογή του εν λόγω µέτρου
δεν προάγει την ελευθερία άσκησης
οικονοµικής δραστηριότητας τόσο
των εταιρειών εµπορίας
πετρελαιοειδών όσο και των
επιχειρήσεων λιανικής εµπορίας

Από την έκδοση της
Υπουργικής Απόφασης
(16.12.2008)

1.3.2009

Το µέτρο δεν έγινε
αποδεκτό

Το µέτρο δεν έγινε
αποδεκτό

Το µέτρο δεν έγινε
αποδεκτό

Πίνακας 2: Προτάσεις Επιτροπής Ανταγωνισµού και πορεία υλοποίησης
(Απόφαση 418/V/2008)
A/A

1

2

Προτάσεις Επιτροπής
Ανταγωνισµού (Απόφαση
418/V/2008) & Φορείς Υλοποίησης
∆ηµιουργία ανεξάρτητου
οργανισµού τήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας.[Υπουργείο Ανάπτυξης &
Υπουργείο Υποδοµών]
∆ηµιουργία Ολοκληρωµένου

Πορεία υλοποίησης

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί. Θα εξετασθεί στο πλαίσιο
εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας στην Κοινοτική
Οδηγία 2009/119/ΕΚ, η οποία αναµένεται να
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2012.
Ο βασικός κορµός του πληροφοριακού συστήµατος έχει
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Πληροφοριακού Συστήµατος
∆ιύλισης & Εµπορίας
Πετρελαιοειδών.
[Υπουργείο Ανάπτυξης ]

3

Επιπρόσθετες αρµοδιότητες στη
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(εφαρµογή του ΟΠΣ∆ΕΠ,
ενηµέρωση καταναλωτών) σχετικά
µε την εποπτεία της αγοράς
πετρελαιοειδών. [Υπουργείο
Ανάπτυξης ]

4

Επέκταση της ψηφιακής εφαρµογής
που αφορά στο «Παρατηρητήριο»
λιανικών τιµών πώλησης υγρών
καυσίµων ανά γεωγραφική περιοχή
σε και σε άλλες µορφές (χρήση
κινητών τηλεφώνων, δηµιουργία
ειδικού τηλεφωνικού αριθµού
ενηµέρωσης, teletext, κ.λ.π).
[Υπουργείο Ανάπτυξης ]
Ενηµέρωση των καταναλωτών σε
θέµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο
και τα κριτήρια επιλογής των πλέον
ανταγωνιστικών πρατηρίων πώλησης
υγρών καυσίµων. [Υπουργείο
Ανάπτυξης ]
Άµεση κατάργηση των κατώτατων
κοµίστρων στα ∆ΧΒ [Υπουργείο
Μεταφορών & Επικοινωνιών ]

5

6

7

8

Πλήρης άρση των περιορισµών ως
προς την έκδοση νέων αδειών
µεταφοράς υγρών καυσίµων µε ΙΧΒ.
[Υπουργείο Μεταφορών &
Επικοινωνιών ]
Εθελοντική χρήση της πλήρους
απελευθέρωσης του ωραρίου
λειτουργίας των πρατηρίων υγρών
καυσίµων µε παράλληλη ισχύ του
υπάρχοντος καθεστώτος
υποχρεωτικής εκ περιτροπής
διανυκτέρευσης συγκεκριµένου
αριθµού πρατηρίων υγρών καυσίµων
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ήδη τεθεί σε δοκιµασική λειτουργία. Το σύστηµα που
περιλαµβάνει την καταγραφή των ποσοτήτων των
εταιρειών διύλισης και των εταιρειών εµπορίας ανά τύπο
καυσίµου έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από το
παρατηρητήριο τιµών και θα επικαιροποιηθεί έτσι ώστε να
παρέχει πληροφόρηση και στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείο
Οικονοµικών. Το σύστηµα που περιλαµβάνει την
καταγραφή των τιµών των ανωτέρω ποσοτήτων δεν έχει
τεθεί σε πλήρη εφαρµογή. Τα ανωτέρω, προβλέπονται από
ΚΥΑ των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονοµικών
(ΚΥΑ Α3-978/24.10.2011).
Έχουν ήδη δοθεί επιπρόσθετες αρµοδιότητες στη ΡΑΕ.
Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 3 του ν.
3784/2009, η ΡΑΕ είναι αρµόδια για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης µε την υποχρέωση παροχής πρόσβασης
τρίτων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, µετά από γνώµη της
ΡΑΕ, δύναται να επεκτείνει την πρόσβαση τρίτων και σε
άλλες υποδοµές, όπως στις αποθήκες λειτουργικών
αποθεµάτων σε ορισµένες περιοχές της χώρας, εφόσον
τούτο καθίσταται αναγκαίο για λόγους προστασίας ή
ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισµού.
Η επέκταση αφορά σε εφαρµογές µόνο στα κινητά
τηλέφωνα µέσω αποστολής µηνυµάτων στον αριθµό
51451.

Εφαρµόζεται ήδη (βλ. ανωτέρω στοιχείο 4)

Έχει ήδη καταργηθεί µε το άρθρο 11 του νόµου
3887/2010, στο οποίο προβλέπεται ότι κατ` εξαίρεση, στις
περιπτώσεις µεταφοράς καυσίµων, το κόµιστρο µπορεί να
καθορίζεται ως προς την ανώτατη τιµή µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Αυτή
η ανώτατη τιµή πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς και
µπορεί να εφαρµόζεται µόνο σε νησιά, αποµονωµένες και
ορεινές περιοχές, όταν περιορίζεται η πρόσβαση Φ.∆.Χ.
στην αγορά.
Οι κανονισµοί για την έκδοση νέων αδειών ΙΧΒ
ρυθµίζονται από την ΚΥΑ Α8/63771/6239/2011 (ΦΕΚ Β’
675/2011) µε ισχύ από 26 Απριλίου 2011. Παρόλα αυτά,
ορισµένοι περιορισµοί εξακολουθούν να υφίστανται
(βλ.στάδιο λιανικής διάθεσης).
Έχει απελευθερωθεί το ωράριο των πρατηρίων υγρών
καυσίµων σύµφωνα µε το άρθρο 37 του νόµου 4062/2012,
το οποίο τροποποίησε το άρθρο 22 του ν.3054/2002.
Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, το ωράριο λειτουργίας
όλων των πρατηρίων υγρών και αέριων καυσίµων, µικτών
και αµιγών, συµπεριλαµβανοµένων των αντλιών καυσίµων
εντός των σταθµών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο. Με
απόφαση του οικείου περιφερειάρχη καταρτίζονται
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ανά νοµό µετά το πέρας του
ισχύοντος σήµερα κανονικού
ωραρίου.
[Υπουργείο Ανάπτυξης]
9

10

11

12

13

Πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου
λειτουργίας των πρατηρίων υγρών
καυσίµων στις νησιωτικές περιοχές
κατά τη θερινή περίοδο (ΜάιοςΣεπτέµβριος). [Υπουργείο
Ανάπτυξης]
Αναθεώρηση της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορά στην
αδειοδότηση και τους όρους
λειτουργίας των πρατηρίων υγρών
καυσίµων µε σκοπό την είσοδο
µεγάλων δυνητικών ανταγωνιστών
(υπεραγορές). [Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων]
Αναθεώρηση των συµβάσεων των
πρατηρίων (Σ.Ε.Α) µε το Τ.Ε.Ο και
τους διαχειριστές των «κλειστών»
αυτοκινητόδροµων µε σκοπό την
άρση των περιορισµών του
ανταγωνισµού. [Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε &
διαχειριστές αυτοκινητόδροµων ]
Τοποθέτηση ειδικών ηλεκτρονικών
πινάκων σε «κλειστούς»
αυτοκινητόδροµους προς ενηµέρωση
των διερχοµένων οδηγών για τη
λιανική τιµή πώλησης των υγρών
καυσίµων (απλή αµόλυβδη και
πετρέλαιο κίνησης) στα επόµενα δύο
πρατήρια και τη χιλιοµετρική
απόσταση από αυτά. [Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε
& διαχειριστές αυτοκινητόδροµων ]
Εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου
εισροών-εκροών στα πρατήρια
πώλησης υγρών καυσίµων. Μέχρι
την εγκατάσταση τους κρίνεται
απαραίτητη η χρήση ταµειακών
µηχανών για πώληση υγρών
καυσίµων. [Υπουργείο Ανάπτυξης &
Οικονοµίας και Οικονοµικών]

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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πίνακες µε τους οποίους καθορίζονται τα πρατήρια
καυσίµων που λειτουργούν εκ περιτροπής, κατά τις
εργάσιµες ηµέρες, υποχρεωτικά, εντός του χρονικού
διαστήµατος της νυκτερινής λειτουργίας, της Κυριακής
και των λοιπών αργιών.
Εφαρµόζεται ήδη (βλ. ανωτέρω)

Με το ν. 3897/2010 (άρθρο 11) τα περισσότερα εµπόδια
και στρεβλώσεις µε εξαίρεση αυτά που αναφέρονται σε
θέµατα ασφάλειας έχουν αρθεί.

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί.

Η τοποθέτηση ειδικών πινακίδων έχει ολοκληρωθεί µόνο
στο τµήµα της Αττικής Οδού. Το αρµόδιο υπουργείο
Ανάπτυξης, Μεταφορών και Υποδοµών διερευνά την
εγκατάσταση πινακίδων στους λοιπούς
αυτοκινητόδροµους (Εγνατία Οδός, Ιώνια Οδός, Μωρέας,
Αυτοκινητόδροµοι Αιγαίου).

Η χρήση ταµειακών µηχανών στην πώληση υγρών
καυσίµων εφαρµόζεται ήδη στην ελληνική επικράτεια.
Αναφορικά µε το σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών,
τονίζεται ότι αυτό προβλέπεται στο νόµο 3784/2009
σύµφωνα µε τον οποίο, οι κάτοχοι άδειας λιανικής
εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων υποχρεούνται εντός
έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε
εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίµων
ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου εισροών-εκροών,
στο οποίο υποχρεωτικά συνδέεται φορολογικός
ηλεκτρονικός µηχανισµός. Η διάταξη αυτή του νόµου
παρέµεινε ανενεργή για µεγάλο χρονικό διάστηµα καθώς
µόλις στις 4.1.2012 υπεγράφη η προβλεπόµενη ΚΥΑ
(αριθµ. 1009/2012) που περιλαµβάνει όλες τις
λεπτοµέρειες για την πιλοτική εφαρµογή του εν λόγω
συστήµατος. Παρόλα αυτά, το σύστηµα δεν έχει ακόµα
τεθεί σε εφαρµογή, καθώς προβλέπεται µια περίοδος
προσαρµογής για την υποχρεωτική χρήση του µε βάση τη
γεωγραφική περιοχή των πρατηρίων (Αθήνα, Θες/νίκη,
κ.ο.κ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε
Στις χώρες της ΕΕ, διακρίνονται τρία διαφορετικά συστήµατα τήρησης των αποθεµάτων
ασφαλείας87. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε αποθέµατα που τηρούνται από τις εταιρείες
πετρελαίου (private companies). Τα αποθέµατα αυτά συνήθως ονοµάζονται και βιοµηχανικά
(industry stocks). Τα αποθέµατα αυτά περαιτέρω διακρίνονται σε δύο µέρη: α) στα εµπορικά
αποθέµατα πετρελαίου τα οποία τηρούνται από τις εταιρείες για τις επιχειρησιακές τους
ανάγκες και τέλος β) στα αποθέµατα που τηρούνται βάσει νοµοθεσίας. Στις χώρες του
∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου (∆ΟΕ), η υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας
αφορά περίοδο 90 ηµερών εγχώριας κατανάλωσης.
Ο δεύτερος τύπος αφορά σε αποθέµατα που τηρούνται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις των
χωρών. Χώρες που εφαρµόζουν το συγκεκριµένο σύστηµα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας
είναι οι ΗΠΑ (US Strategic Petroleum Reserve) και η Ιαπωνία (Japanese National Oil
Company). Τα αποθέµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους οργανισµούς και
τηρούνται αποκλειστικά για την αντιµετώπιση έκτακτων συνθηκών (παγκόσµια κρίση,
πολεµικές συρράξεις, κ.λ.π).
Σύµφωνα µε το τρίτο σύστηµα τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας, τα αποθέµατα τηρούνται για
λογαριασµό των εταιρειών πετρελαίου από ανεξάρτητους φορείς είτε ιδιωτικούς είτε
δηµόσιους (stockholding agencies).
Κατωτέρω, εξετάζεται το ειδικό καθεστώς τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας που
επικρατεί σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες.
Στη Γαλλία88, η τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας πραγµατοποιείται τόσο από τις εταιρείες
εµπορίας πετρελαιοειδών και τα εγχώρια διυλιστήρια, όσο και από ανεξάρτητο φορέα
τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας. Ειδικότερα, οι πιστοποιηµένες εταιρείες πετρελαίου
(µεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών, αλλά και εγχώριες εταιρείες διύλισης) είναι υπεύθυνες
για την τήρηση του αποθέµατος σε ποσοστό 27% των διακινούµενων ποσοτήτων κατά τη
διάρκεια του προηγούµενου έτους, το οποίο αντιστοιχεί σε 90 ηµέρες κατά τον ορισµό του
ΙΕΑ. Είτε το 44%, είτε το 19% της εκ του νόµου διατηρητέας ποσότητας τηρείται µε ευθύνη
τους, ενώ το υπόλοιπο 56% ή 81% καλύπτεται από τον ανεξάρτητο φορέας τήρησης
αποθεµάτων ασφαλείας (CPSSP). Επιπλέον, οι µη πιστοποιηµένες εκ του νόµου εταιρείες
πετρελαίου επιτρέπουν στον ανεξάρτητο φορέα (Επιτροπή) την κάλυψη του 100% της
τήρησης αποθέµατος καταβάλλουσες τις χρεώσεις µε τη διακίνηση προϊόντων στην αγορά. Η
CPSSP, έχει αναθέσει την εµπορική λειτουργία σε µια ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
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Για µια αναλυτική παρουσίαση του συστήµατος τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας βλ. IEA, 2002 –
«Overview of IEA Oil Emergency Procedures and Measures in IEA Member Countries».
88
Οι πληροφορίες για το καθεστώς τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας και τη λειτουργία και δράση του
ανεξάρτητου φορέα, προέρχονται από την ιστοσελίδα του τελευταίου (www.cpssp.fr).
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Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite (SAGESS). Είναι σηµαντικό να
σηµειωθεί ότι στη Γαλλία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να διατηρούν όλα τα αποθέµατα
στη µορφή τελικών προϊόντων. Τα κόστη που αναλαµβάνει ο ανεξάρτητος φορέας για την
τήρηση των αποθεµάτων ασφαλείας, αποτελούνται από: α) Τα κόστη αποθήκευσης που
καταβάλλονται για τα αγοραζόµενα προϊόντα (µισθώµατα αποθήκευσης, λειτουργικά έξοδα
ιδίων αποθηκών, β) Τα χρηµατοοικονοµικά κόστη (οµολογιακά δάνεια, τραπεζικά δάνεια,
χρεώγραφα, κ.ο.κ.) και τέλος γ) τα λειτουργικά κόστη (µισθώµατα εξοπλισµού, ασφάλιστρα,
φόρους, µισθοί προσωπικού).
Στη Γερµανία, την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας έχει η δηµόσια εταιρεία
κοινής ωφέλειας µε την επωνυµία EBV. Η υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων για την EBV
είναι 90 ηµέρες της αντίστοιχης ποσότητας των πετρελαιοειδών που προµηθεύτηκε το
προηγούµενο έτος. Περαιτέρω είναι υποχρεωτικό για όλα τα διυλιστήρια και τις εταιρείες
εµπορίας που πραγµατοποιούν εισαγωγές να γίνουν µέλη του EBV και να φέρουν µέρος των
εξόδων που αντιστοιχούν στις ποσότητες που διύλισαν ή ποσότητες που εισήγαγαν. Ας
σηµειωθεί ότι ο ετήσιος προϋπολογισµός χρηµατοδοτείται από τα δικαιώµατα της EBV που
καταβάλλονται από τις εταιρείες µέλη. Η εταιρεία αυτή, κατέχει κατάλληλους
αποθηκευτικούς χώρους και κατανέµει το κόστος τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας στις
επιχειρήσεις πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στη γερµανική αγορά ανάλογα µε τους
διακινούµενους από αυτές όγκους.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι υποχρεώσεις για την τήρηση αποθεµάτων ασφαλείας αναφέρονται
αποκλειστικά σε εµπορικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν παραδόσεις πετρελαιοειδών
µε σκοπό την τελική κατανάλωση και υπολογίζονται µε βάση το προηγούµενο έτος. Τα
εγχώρια διυλιστήρια, υποχρεούνται να διατηρούν αποθέµατα αντίστοιχα των 67,5 ηµερών
των παραδόσεων του προηγούµενου έτους ενώ όσες εταιρείες πετρελαίου, ασκούν µόνο
εµπορική δραστηριότητα (δεν δραστηριοποιούνται στη διύλιση) απαιτείται να τηρούν
αποθέµατα 48,5 ηµερών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι εταιρείες δεν
είναι υποχρεωµένες να διατηρούν όλα τα αποθέµατα τους σε µορφή τελικού προϊόντος και
µπορούν να συνδυάζουν τα προϊόντα µε αργό πετρέλαιο, πρώτη ύλη ή ανάµιξη συστατικών.
Τα αποθέµατα ασφαλείας, µπορούν επίσης να τηρούνται:
α) Από την ίδια την εταιρεία στο Ηνωµένο Βασίλειο,
β) Από τρίτο µέρος στο Ηνωµένο Βασίλειο για λογαριασµό της,
γ) Από την εταιρεία ή τρίτο µέρος σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την
προϋπόθεση ότι τα αποθέµατα καταγράφονται και τηρούνται σύµφωνα µε διµερείς συµβάσεις
µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και οποιουδήποτε άλλου µέρους κράτους.
Στην Ισπανία, όπως και τη Γαλλία, τα αποθέµατα ασφαλείας τηρούνται από τις εταιρείες
πετρελαιοειδών ή τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές καθώς και από έναν ανεξάρτητο
φορέα, ο οποίος ονοµάζεται CORES (Corporacion de reserves Estrategicas). Το CORES
τηρεί το 1/3 (που αντιστοιχεί σε 30 ηµέρες) των υποχρεωτικά τηρουµένων αποθεµάτων ως
στρατηγικό απόθεµα, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 τηρούνται από τις εταιρείες πετρελαιοειδών. Στα
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κόστη τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας (CSO), που αναλαµβάνει το CORES, περιλαµβάνεται
η διατήρηση των αποθεµάτων, οι χρηµατοοικονοµικές δαπάνες καθώς και οι λοιπές
διοικητικές δαπάνες.
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