ΑΔΑ: 4ΑΘΒΦ-ΓΠ

Αθήνα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
& ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Tαχ. ∆/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Α. Λαµπροπούλου
Τηλέφωνο
: 210 -3843343
Fax
: 210 -3830779

03/05/2011

Αρ. Πρωτ. : A3-724

Θέµα: «Επιβολή Ανώτατης Τιµής Χονδρικής (Α.Τ.Χ.) και Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.)
στην αµόλυβδη βενζίνη 95 RON σε ορισµένους Νοµούς της χώρας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 230), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4
του άρθρου 20.
2. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Α΄137).
3. Το Π.∆ 63/05 «Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 98).
4. Το Π.∆ 397/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. (Α’ 185)
5. Tο Π.∆ 89/10 «∆ιορισµός
Υφυπουργών» (Α’ 154).

Υπουργών,
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6. Την µε αριθµό 46498/∆ΙΟΕ 1913/14-10-2010 Κ.Υ.Α του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «περί ανάθεσης
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας, Aνταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Κωνσταντίνο Ρόβλια» (Β΄1642).
7. Την µε αριθµό 52167/22.12.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, «Ανάθεση
Αρµοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής
στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β’
2514).
8. Την υπ. αριθµ 568/2011 γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την
επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή
(Α.Τ.Κ), σε ορισµένους Νοµούς της χώρας.
9. Την υπ’αριθµ. ΓΓΕΚΛ/4208/29.04.2011 (ΡΑΕ Ι-136994/29.04.2011) επιστολή του
Γενικού Γραµµατέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προς τη
ΡΑΕ µε την οποία ζητείται η γνωµοδότησή της σχετικά µε την επιβολή ανώτατης
τιµής καταναλωτή.
10. Τα υφιστάµενα στατιστικά στοιχεία της µέσης χονδρικής τιµής, καθώς και τα
στοιχεία του διαφορικού και µεταφορικού κόστους για κάθε Νοµό, τα οποία
συλλέχθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οι.Α.Ν και Π.Ε.Κ.Α.,
από τα οποία υπολογίζεται χονδρική τιµή αναφοράς ανά Νοµό. Αυτή η τιµή
εκφράζει τη µέση χονδρική τιµή η οποία θα ίσχυε σ’ ένα Νοµό λαµβάνοντας
υπόψη το µέσο διαφορικό κόστος διανοµής σε αυτόν σε σχέση µε το αντίστοιχο
µέσο κόστος στο Νοµό Αττικής, ώστε οι τιµές χονδρικής να είναι συγκρίσιµες σε
όλη την Επικράτεια.
11. Τα υφιστάµενα στατιστικά στοιχεία λιανικών τιµών πετρελαιοειδών σε όλους τους
Νοµούς της χώρας για το χρονικό διάστηµα από την αρχή του έτους έως σήµερα,
όπως συλλέχτηκαν από το Παρατηρητήριο Τιµών Καυσίµων.
12. Ότι από τα εν λόγω στοιχεία, προκύπτουν αυξηµένα περιθώρια κέρδους στην
τιµή πώλησης χονδρικής και λιανικής σε πολλές περιοχές της χώρας. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη κατά τις τελευταίες εβδοµάδες
αυξητική τάση των τιµών και τη γενικότερη οικονοµική ύφεση στη χώρα, καθιστά
τις τελικές τιµές χονδρικής και λιανικής των πετρελαιοειδών προϊόντων
σηµαντικά, αδικαιολόγητα και συστηµατικά υψηλότερες σε ορισµένους Νοµούς
της χώρας σε σχέση µε τις τιµές των αντίστοιχων προϊόντων στην υπόλοιπη
επικράτεια και ιδίως στο Νοµό Αττικής.
13. Το γεγονός ότι η αύξηση των τιµών χονδρικής και λιανικής σε ορισµένους
Νοµούς της χώρας δεν δικαιολογείται από την εξέλιξη των τιµών διυλιστηρίου.
14. Το γεγονός ότι, η αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (95 RON, «απλή αµόλυβδη»)
χρησιµοποιείται από το ευρύ κοινό και ιδίως τους οικονοµικά ασθενέστερους
καταναλωτές.

2

ΑΔΑ: 4ΑΘΒΦ-ΓΠ

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή
σε ορισµένους Νοµούς της χώρας κατά τα οριζόµενα κατωτέρω:
1. Ανώτατη Τιµή Καταναλωτή (ΑΤΚ) επιβάλλεται στην αµόλυβδη βενζίνη 95 RON
στους παρακάτω Νοµούς της χώρας:

Νοµός
Γρεβενών
∆ωδεκανήσου
Έβρου
Ευρυτανίας
Κερκύρας
Κεφαλληνίας
Κυκλάδων
Λασιθίου
Λέσβου
Ρεθύµνης
Σάµου
Φωκίδος
Χίου

2. Για κάθε έναν από τους Νοµούς ∆ωδεκανήσου, Λασιθίου, Ρεθύµνης, Σάµου και
Χίου, η ΑΤΚ υπολογίζεται σε ευρώ ανά χίλια λίτρα (€/1000 λίτρα),
συµπεριλαµβανοµένου του εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ σε κάθε Νοµό, σύµφωνα µε
τον ακόλουθο τύπο:
ΑΤΚ = ΑΤΧ + ΑΠΛ

(€/1000 λίτρα)

Όπου:
α) ΑΤΧ (€/1000 λίτρα): Η ανώτατη τιµή χονδρικής πώλησης αµόλυβδης βενζίνης (95
RON) στο συγκεκριµένο Νοµό, η οποία υπολογίζεται ως εξής:
ΑΤΧ = WPA + Xo

(€/1000 λίτρα)

Όπου:
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i) WPA (€/1000 λίτρα): Ο αριθµητικός µέσος όρος των τελικών τιµών χονδρικής
πώλησης αµόλυβδης βενζίνης (95 RON) στο Νοµό Αττικής για τις τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες που προηγούνται της ηµέρας υπολογισµού της Α.Τ.Κ., όπως αυτές
γνωστοποιούνται στο ΥΠΕΚΑ από τους κατόχους Άδειας Εµπορίας Πετρελαιοειδών
Προϊόντων.
ii) Xο (€/1000 λίτρα): Παράγοντας που εκφράζει τo µέσο διαφορικό κόστος διανοµής
κάθε Νοµού σε σχέση µε το Νοµό Αττικής, λαµβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις
Νοµών µε µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, η αριθµητική τιµή του οποίου καθορίζεται στον
παρακάτω πίνακα:

Χο (€/1000 λίτρα)
-2
63
48
8
13

Νοµός
∆ωδεκανήσου
Λασιθίου
Ρεθύµνης
Σάµου
Χίου

β) ΑΠΛ (€/1000 λίτρα): Το ανώτατο περιθώριο λιανικής πώλησης αµόλυβδης
βενζίνης (95 RON), το οποία ορίζεται για όλους τους Νοµούς της παραγράφου 1 σε
εβδοµήντα (70) ευρώ ανά χίλια λίτρα (€/1000 λίτρα).
3. Για κάθε έναν από τους Νοµούς Γρεβενών, Έβρου, Ευρυτανίας, Κερκύρας,
Κεφαλληνίας Κυκλάδων, Λέσβου και Φωκίδος, η ΑΤΚ υπολογίζεται σε ευρώ ανά
χίλια λίτρα (€/1000 λίτρα), συµπεριλαµβανοµένου του εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ
σε κάθε Νοµό, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:
ΑΤΚ = WPA + Λο

(€/1000 λίτρα)

Όπου:
α) WPA (€/1000 λίτρα): Ο αριθµητικός µέσος όρος των τελικών τιµών χονδρικής
πώλησης αµόλυβδης βενζίνης (95 RON) στο Νοµό Αττικής για τις τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες που προηγούνται της ηµέρας υπολογισµού της ΑΤΚ, όπως αυτές
γνωστοποιούνται στο ΥΠΕΚΑ από τους κατόχους Άδειας Εµπορίας Πετρελαιοειδών
Προϊόντων.
β) Λο (€/1000 λίτρα): Παράγοντας που εκφράζει τo µέσο διαφορικό κόστος διανοµής
κάθε Νοµού σε σχέση µε το Νοµό Αττικής και το περιθώριο κέρδους της λιανικής,
λαµβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις Ν οµών µε µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ, η
αριθµητική τιµή του οποίου καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Λο (€/1000 λίτρα)
81
88

Νοµός
Γρεβενών
Έβρου
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Ευρυτανίας
Κερκύρας
Κεφαλληνίας
Κυκλάδων
Λέσβου
Φωκίδος

89
109
114
69
67
80

4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του µέτρου, για τον υπολογισµό του παράγοντα WPA
λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών που
προηγούνται της ηµέρας δηµοσίευσης της σχετικής απόφασης των καθ’ ύλη
αρµοδίων Υπουργών.

Άρθρο 2
1. Σε εκτέλεση των παραπάνω, οι ανώτατες τιµές Χονδρικής και Καταναλωτή (ΑΤΧ
και ΑΤΚ) για την αµόλυβδη βενζίνη 95RON για τις περιοχές στις οποίες έχει
εφαρµογή το µέτρο, µε βάση τα στατιστικά στοιχεία που συλλέχτηκαν από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες καθώς και τους ισχύοντες φόρους, εισφορές και τέλη για το
συγκεκριµένο προϊόν, προσδιορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΝΟΜΟΣ

Aνώτατη Tιμή
Xονδρικής

Ανώτατη Τιμή
Καταναλωτή

€ / 1.000 λίτρα
(συμπεριλαμβανομένων Φόρων και Δασμών)

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

1654
1718
1704
1664
1669

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

1724
1788
1774
1734
1739
1736
1744
1745
1765
1769
1724
1722
1735

2. Οι οικείες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και λοιπές αρµόδιες Υπηρεσίες
µεριµνούν για την τήρηση των προσδιοριζόµενων τιµών και επιβάλλουν σε
περίπτωση θετικής απόκλισης των τιµών τις προβλεπόµενες από το άρθρο 17
του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, κυρώσεις.
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3. Για την ισχύ και την τροποποίηση της παρούσας εφαρµόζονται τα δυο τελευταία
εδάφια της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 20 του ν.3054/2002, όπως ισχύει.

4. Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει
από 4-5-2011 και ώρα 00.01.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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