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Αθήνα, 04/08/2011

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ
Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
& ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20
Σ.Κ.: 101 81
Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ
Σειέθσλν
: 210 -3843343
Fax
: 210 -3805009
Email
: lampropoulou@gge.gr

Αρ. Πρωτ. : A3-876

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.)
ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ
ΚΑΘ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΘΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΘΑ ΚΑΘ ΚΛΘΜΑΣΘΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3054/2002 «Οξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α’ 230), φπσο ηζρχεη, θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 έσο 4
ηνπ άξζξνπ 20.
2. Σνλ Ν. 1558/85 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη (Α΄137).
3. Σν Π.Γ 63/05 «Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα» (Α’ 98).
4. Σν Π.Γ 397/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη. (Α’ 185)
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5. Σνπ Π.Γ. 66/2011 (ΦΔΚ148/Α/27-06-2011) Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
6. Σελ κε αξηζκφ Τ352/11
Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο
αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο σθξάηε Ξπλίδε»
(ΦΔΚ 1603/Β/11-07-11).
7. Σελ ππ. αξηζκ 568/2011 γλσκνδφηεζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο γηα ηελ
επηβνιή αλψηαησλ ηηκψλ πψιεζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ ζηνλ θαηαλαισηή
(Α.Σ.Κ), ζε νξηζκέλνπο Ννκνχο ηεο ρψξαο.
8. Σελ ππ’αξηζκ. ΓΓΔΚΛ/4208/29.04.2011 (ΡΑΔ Ι-136994/29.04.2011) επηζηνιή ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πξνο ηε
ΡΑΔ κε ηελ νπνία δεηείηαη ε γλσκνδφηεζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή αλψηαηεο
ηηκήο θαηαλαισηή.
9. Σα πθηζηάκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο κέζεο ρνλδξηθήο ηηκήο, θαζψο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ δηαθνξηθνχ θαη κεηαθνξηθνχ θφζηνπο γηα θάζε Ννκφ, ηα νπνία
ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Οη.Α.Ν θαη Π.Δ.Κ.Α.,
απφ ηα νπνία ππνινγίδεηαη ρνλδξηθή ηηκή αλαθνξάο αλά Ννκφ. Απηή ε ηηκή
εθθξάδεη ηε κέζε ρνλδξηθή ηηκή ε νπνία ζα ίζρπε ζ’ έλα Ννκφ ιακβάλνληαο
ππφςε ην κέζν δηαθνξηθφ θφζηνο δηαλνκήο ζε απηφλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν
κέζν θφζηνο ζην Ννκφ Αηηηθήο, ψζηε νη ηηκέο ρνλδξηθήο λα είλαη ζπγθξίζηκεο ζε
φιε ηελ Δπηθξάηεηα.
10. Σα πθηζηάκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ιηαληθψλ ηηκψλ πεηξειαηνεηδψλ ζε φινπο ηνπο
Ννκνχο ηεο ρψξαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο έσο ζήκεξα,
φπσο ζπιιέρηεθαλ απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Καπζίκσλ.
11. Όηη απφ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία, πξνθχπηνπλ απμεκέλα πεξηζψξηα θέξδνπο ζηελ
ηηκή πψιεζεο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο
απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηεξνχκελε θαηά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο
απμεηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ζηε ρψξα, θαζηζηά
ηηο ηειηθέο ηηκέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ
ζεκαληηθά, αδηθαηνιφγεηα θαη ζπζηεκαηηθά πςειφηεξεο ζε νξηζκέλνπο Ννκνχο
ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ζηελ ππφινηπε
επηθξάηεηα θαη ηδίσο ζην Ννκφ Αηηηθήο.
12. Σν γεγνλφο φηη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζε νξηζκέλνπο
Ννκνχο ηεο ρψξαο δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ δηπιηζηεξίνπ.
13. Σν γεγνλφο φηη, ε ακφιπβδε βελδίλε 95 νθηαλίσλ (95 RON, «απιή ακφιπβδε»)
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην επξχ θνηλφ θαη ηδίσο ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο
θαηαλαισηέο.
14. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθχπηεη
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
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ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Άρθρο 1
Σελ επηβνιή αλψηαησλ ηηκψλ πψιεζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ ζηνλ θαηαλαισηή
ζε νξηζκέλνπο Ννκνχο ηεο ρψξαο θαηά ηα νξηδφκελα θαησηέξσ:
1. Αλψηαηε Σηκή Καηαλαισηή (ΑΣΚ) επηβάιιεηαη ζηελ ακφιπβδε βελδίλε 95 RON
ζηνπο παξαθάησ Ννκνχο ηεο ρψξαο:

Νομός
Γσδεθαλήζνπ
Κπθιάδσλ
Υίνπ

2. Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο Ννκνχο Γσδεθαλήζνπ θαη Υίνπ ε ΑΣΚ ππνινγίδεηαη ζε
επξψ αλά ρίιηα ιίηξα (€/1000 ιίηξα), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εθάζηνηε
ηζρχνληνο ΦΠΑ ζε θάζε Ννκφ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
ΑΣΚ = ΑΣΥ + ΑΠΛ

(€/1000 ιίηξα)

Όπνπ:
α) ΑΣΥ (€/1000 ιίηξα): Η αλψηαηε ηηκή ρνλδξηθήο πψιεζεο ακφιπβδεο βελδίλεο (95
RON) ζην ζπγθεθξηκέλν Ννκφ, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο εμήο:
ΑΣΥ = WPA + Xo

(€/1000 ιίηξα)

Όπνπ:
i) WPA (€/1000 ιίηξα): Ο αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ησλ ηειηθψλ ηηκψλ ρνλδξηθήο
πψιεζεο ακφιπβδεο βελδίλεο (95 RON) ζην Ννκφ Αηηηθήο γηα ηηο ηέζζεξηο (4)
εξγάζηκεο εκέξεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκέξαο ππνινγηζκνχ ηεο Α.Σ.Κ., φπσο απηέο
γλσζηνπνηνχληαη ζην ΤΠΔΚΑ απφ ηνπο θαηφρνπο Άδεηαο Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ
Πξντφλησλ.
ii) Xν (€/1000 ιίηξα): Παξάγνληαο πνπ εθθξάδεη ηo κέζν δηαθνξηθφ θφζηνο δηαλνκήο
θάζε Ννκνχ ζε ζρέζε κε ην Ννκφ Αηηηθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηπηψζεηο
Ννκψλ κε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ, ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:

Νομός
Δωδεκανήζου
Χίου

Χο (€/1000 λίτρα)
-2
13
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β) ΑΠΛ (€/1000 ιίηξα): Σν αλψηαην πεξηζψξην ιηαληθήο πψιεζεο ακφιπβδεο
βελδίλεο (95 RON), ην νπνία νξίδεηαη γηα φινπο ηνπο Ννκνχο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζε
εβδνκήληα (70) επξψ αλά ρίιηα ιίηξα (€/1000 ιίηξα).
3. Γηα ην Ννκφ Κπθιάδσλ, ε ΑΣΚ ππνινγίδεηαη ζε επξψ αλά ρίιηα ιίηξα (€/1000
ιίηξα), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ΦΠΑ ζε θάζε Ννκφ,
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:
ΑΣΚ = WPA + Λν

(€/1000 ιίηξα)

Όπνπ:
α) WPA (€/1000 ιίηξα): Ο αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ησλ ηειηθψλ ηηκψλ ρνλδξηθήο
πψιεζεο ακφιπβδεο βελδίλεο (95 RON) ζην Ννκφ Αηηηθήο γηα ηηο ηέζζεξηο (4)
εξγάζηκεο εκέξεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκέξαο ππνινγηζκνχ ηεο ΑΣΚ, φπσο απηέο
γλσζηνπνηνχληαη ζην ΤΠΔΚΑ απφ ηνπο θαηφρνπο Άδεηαο Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ
Πξντφλησλ.
β) Λν (€/1000 ιίηξα): Παξάγνληαο πνπ εθθξάδεη ηo κέζν δηαθνξηθφ θφζηνο δηαλνκήο
θάζε Ννκνχ ζε ζρέζε κε ην Ννκφ Αηηηθήο θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ιηαληθήο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηπηψζεηο Ννκψλ κε κεησκέλν ζπληειεζηή ΦΠΑ, ε
αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Νομός
Κυκλάδων

Λο (€/1000 λίτρα)
69

4. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξάγνληα WPA
ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εκέξαο δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ησλ θαζ’ χιε
αξκνδίσλ Τπνπξγψλ.

Άρθρο 2
1. ε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ, νη αλψηαηεο ηηκέο Υνλδξηθήο θαη Καηαλαισηή (ΑΣΥ
θαη ΑΣΚ) γηα ηελ ακφιπβδε βελδίλε 95RON γηα ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη
εθαξκνγή ην κέηξν, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαζψο θαη ηνπο ηζρχνληεο θφξνπο, εηζθνξέο θαη ηέιε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα:

ΝΟΜΟΣ

Aνώτατη Tιμή
Xονδρικήσ

Ανώτατη Τιμή
Καταναλωτή

€ / 1.000 λίτρα
(ςυμπεριλαμβανομζνων Φόρων και Δαςμών)

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1634
1649
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2. Οη νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ινηπέο αξκφδηεο Τπεξεζίεο
κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ ηηκψλ θαη επηβάιινπλ ζε
πεξίπησζε ζεηηθήο απφθιηζεο ησλ ηηκψλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 17
ηνπ λ. 3054/2002, φπσο ηζρχεη, θπξψζεηο.
3. Γηα ηελ ηζρχ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη ηα δπν ηειεπηαία
εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ λ.3054/2002, φπσο ηζρχεη.
4. Η παξνχζα απφθαζε δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχεη
απφ 06-08-2011 θαη ψξα 00.01

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
& ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΩΚΡΑΣΗ ΞΤΝΙΓΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ

5

