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Τα παραπάνω επιση-
µαίνει η αρµόδια Υ-
πουργός, Οικονο-
µίας, Ανταγωνιστι-

κότητας και Ναυτιλίας κ. Λ.
Κατσέλη στη Βουλή - επισυ-
νάπτοντας και σχετικό έγ-
γραφο της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού - απαντώντας γρα-
πτώς σε σχετική ερώτηση του
βουλευτή Χανίων του ΠΑ-
ΣΟΚ, Μανώλη Σκουλάκη για
τις αδικαιολόγητα υψηλές τι-
µές των υγρών καυσίµων στη
Κρήτη.

Στην απάντηση της αρµό-
διας Υπουργού γίνεται εκτε-
νής αναφορά στις στρεβλώ-
σεις του κλάδου των πετρε-
λαιοειδών σηµειώνοντας ότι
«η πορεία των λιανικών τι-
µών των προϊόντων πετρελαί-
ου στην Ελλάδα έχει ακολου-
θήσει την πορεία των διε-
θνών τιµών των προϊόντων
πετρελαίου. Η τιµή του αρ-
γού πετρελαίου δεν έχει άµε-
ση σχέση µε τις τελικές λιανι-
κές τιµές τα πετρελαιοειδών.
Οι τιµές µε τις οποίες αγορά-
ζονται και πωλούνται τα
προϊόντα του αργού, (βενζί-
νες, ντήζελ, κ.ο.κ) δεν έχουν
σχέση µε το αργό αλλά µόνο
µε τα προϊόντα όπως αυτά
διαπραγµατεύονται στις διε-
θνείς χρηµατιστηριακές αγο-
ρές (commodity). Οι τελικές
λιανικές τιµές των πετρελαιο-
ειδών (τιµές αντλίας) δεν µε-
ταβάλλονται ποτέ µε το ίδιο
ποσοστό που µεταβάλλονται
οι διεθνείς τιµές. Και τούτο
διότι το µέγεθος «διεθνής τι-
µή» µεταβάλλεται στο σύνολο

της, ενώ το µέγεθος «λιανική
τιµή» αποτελείται τόσο από
το µεταβαλλόµενο τµήµα, αυ-
τό δηλαδή που εξαρτάται α-
πό τις διεθνείς τιµές, όσο και
από το σταθερό τµήµα το ο-
ποίο είναι φόροι και δα-
σµοί».

«Είναι δεδοµένο ότι ενώ
οι εγχώριες τιµές προσαρµό-
ζονται άµεσα (ακόµα και σε
µεγαλύτερο ύψος) στις ανοδι-
κές µεταβολές των διεθνών
τιµών του πετρελαίου και
των προϊόντων του, σε περιό-
δους καθοδικής κίνησης των
τιµών, εκτός του γεγονότος
ότι η προσαρµογή δεν είναι
άµεση, είναι και µικρότερου
µεγέθους. Αυτή η συµπερι-
φορά των τιµών σηµαίνει ότι
οι επιχειρήσεις του κλάδου
καθορίζουν τα περιθώρια
τους σε περιόδους ανόδου
και καθόδου των τιµών σε
διαφορετικό επίπεδο, επωφε-
λούµενες των διακυµάνσεων
των διεθνών τιµών» επιση-
µαίνει στο σχετικό έγγραφο
του ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού.

Ειδικά και σε ότι έχει να
κάνει µε την αγορά πετρελαι-
οειδών της Κρήτης, η κα. Κα-
τσέλη ενηµερώνει τον κ.
Σκουλάκη ότι «αυτή διερευ-
νάται από την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού µετά από αυτε-
πάγγελτη έρευνα, στα πλαί-
σια της οποίας διενεργείται
επισταµένος έλεγχος από
τους αρµόδιους υπαλλήλους»
και πως «τα πορίσµατα της έ-
ρευνας αυτής δεν έχουν ακό-

µη οριστικοποιηθεί».
Επίσης, γίνεται γνωστό

πως µε την µε αριθµ. πρωτ.
465/VI/2009 απόφαση της Ε-
πιτροπής Ανταγωνισµού, ε-
γκρίθηκε η κατ’ άρθρο 4β
του ν. 703/1977 συγκέντρωση,
που αφορά στη συµφωνία
πώλησης και εξαγοράς του
συνόλου του µετοχικού κεφα-
λαίου της εταιρείας ΒΡ στην
εταιρεία Ελληνικά Πετρέ-
λαια Α.Ε., υπό τους κάτωθι
όρους και προϋποθέσεις για
τους νοµούς Ηρακλείου, Ρε-
θύµνης, Λασιθίου, Χανίων,
∆ωδεκανήσου και Λέσβου,
για τις αγορές λιανικής πώ-
λησης βενζίνης και πετρελαί-
ου κίνησης:

α) η εταιρεία Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε. να απολέσει
εντός συγκεκριµένου χρονι-
κού διαστήµατος από το δί-
κτυο της πρατήρια τύπου µε-
ταπωλητών-µισθωτών (Deal-
er Owned- Dealer Operated)
στους Νοµούς Ηρακλείου,
Ρεθύµνης, Λασιθίου, Χανίων,
∆ωδεκανήσου και Λέσβου,
που ισοδυναµούν σε µείωση
όγκου και άρα σε αντίστοιχη
µείωση του µεριδίου αγοράς
του δικτύου λιανικής της νέ-
ας οντότητας στην αγορά
βενζίνης και στην αγορά πε-
τρελαίου κίνησης στο 55%,
µε βάση τα στοιχεία της σχε-
τικής έρευνας της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού
για το έτος 2008. Η απώλεια,
των πρατηρίων αυτών θα ε-
πιτευχθεί, είτε από τη µη α-
νανέωση, είτε από την καταγ-
γελία συµβάσεων των Ε-

ΚΟ/ΒΡ µε τους πρατηριού-
χους.

β) η εταιρεία Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε. να µην επα-
νακτήσει για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα τα συγκε-
κριµένα πρατήρια που θα α-
πολέσει στο αρχικό εξάµηνο
που θα επιτευχθεί η µείωση-
στόχος του µεριδίου στο
55%.

γ) η εταιρεία Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε. να παρέχει
πρόσβαση στις αποθηκευτι-
κές καταστάσεις της στην
Κρήτη σε τρίτες εταιρείες ε-
µπορίας, µε εύλογους όρους
και χωρίς διακριτική µετα-
χείριση, στο βαθµό που υ-
πάρχει η φυσική δυνατότητα
(επαρκής χωρητικότητα).

Τέλος, η κ. Κατσέλη κάνει
γνωστό πως: ενισχύεται η
λειτουργία Παρατηρητηρίου
των λιανικών τιµών των υ-
γρών καυσίµων των πρατη-
ρίων, η οποία φέρνει διαφά-
νεια στην αγορά καυσίµων σε
επίπεδο λιανικής προσθέτο-
ντας ότι, ενώ στις αρχές του
έτους δήλωναν στην ιστοσε-
λίδα www.fuelprices.gr τιµές
µόνο 300 πρατήρια υγρών
καυσίµων τώρα πια τα πρα-
τήρια που δηλώνουν τιµές
φτάνουν τα 2.500. η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου, µε
συναντήσεις τόσο µε τον Σύν-
δεσµο των Εταιρειών Εµπο-
ρίας Πετρελαιοειδών, όσο
και µε την Οµοσπονδία και
Ενώσεις των βενζινοπωλών,
έλαβε την διαβεβαίωση ότι
θα µεριµνήσουν, ώστε τα µέ-
λη τους, να µην προβούν σε
περαιτέρω αυξήσεις των τι-
µών πέραν της αύξησης του
Ε.Φ.Κ.

Συστήνεται οµάδα εργα-
σίας για τη µελέτη του πορί-
σµατος της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού σχετικά µε τις δο-
µικές στρεβλώσεις της αγο-
ράς των πετρελαιοειδών και
την υποβολή προτάσεων για
αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθ-
µίσεις.

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΣυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  δδηηµµ..
σσυυµµββοουυλλίίωωνν

Συνεδριάζει σήµερα, Τρίτη 11 Μαΐου, το δηµοτικό
συµβούλιο Ακρωτηρίου µε 31 θέµατα ηµερήσιας
διάταξης. 

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 12 Μαΐου, το δηµοτικό
συµβούλιο του ∆ήµου Ελευθερίου Βενιζέλου στις 8 το
βράδυ, µε 13 θέµατα ηµερήσιας διάταξης.

ΣΤΟ ΜΑΙΧ

ΜΜααθθηηττιικκήή  εεββδδοοµµάάδδαα  

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του
προγράµµατος LIFE+ Junicoast “∆ράσεις για την
προστασία των παράκτιων αµµοθινών µε είδη

Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)”
διοργανώθηκε στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο
Χανίων Μαθητική Εβδοµάδα µε σκοπό την ενηµέρωση
των µαθητών για τον σπάνιο οικότοπο των παράκτιων
αµµοθινών µε είδη κέδρων. Η µαθητική εβδοµάδα ξεκί-
νησε τη ∆ευτέρα 3 Μαΐου 2010 και ολοκληρώθηκε την
Παρασκευή 5 Μαΐου 2010. Το πρόγραµµα της µαθητι-
κής εβδοµάδας περιλάµβανε:

Παρουσίαση του προγράµµατος Junicoast στο εκθε-
σιακό κέντρο του ΜΑΙΧ

Ξενάγηση στο βοτανικό κήπο µε τα ενδηµικά και
σπάνια φυτά της Κρήτης

Ζωγραφική και κατασκευές µε θέµα την προστασία
του οικοτόπου.

Στη µαθητική εβδοµάδα συµµετείχαν συνολικά 432
µαθητές από 7 διαφορετικά σχολεία της Α’βάθµιας και
Β’βάθµιας εκπαίδευσης του νοµού Χανίων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΚΚααττααδδίίκκηη  ττηηςς  δδοολλοοφφοοννίίααςς

Καταδικάζει τη δολοφονία των τριών εργαζοµένων
στην τράπεζα Marfin στην Αθήνα ο Φιλοζωικός
Σύλλογος Χανίων "Η προστασία των ζώων" και

στη σχετική ανακοίνωσή του τονίζει:
"Σαν φιλοζωικός σύλλογος υπηρετούµε βαθιά και

σεβόµαστε το δικαίωµα κάθε έµβιου όντος στη ζωή, κα-
ταδικάζουµε την βία και τον θάνατό του, είτε αυτό έχει
ανθρώπινη είτε άλλη µορφή και σχήµα. Θεωρούµε ότι η
κοινωνική και οικονοµική κρίση που διέρχεται η χώρα
µας, έχει πάνω απ΄ όλα ρίζες πολιτιστικές, ρίζες που έ-
χουν να κάνουν µε την παιδεία και την κουλτούρα µας.
Γι’ αυτό ελπίζουµε αλλά και παλεύουµε και εµείς η ση-
µερινή σήψη και κρίση αξιών να φέρει την κάθαρση σε
όλους τους τοµείς, να οδηγήσει σε ένα νέο τρόπο ανά-
πτυξης  της χώρας µας µε επίκεντρο τις πανανθρώπινες
αξίες, την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία των
δηµόσιων αγαθών, την προστασία της φύσης, των ζώων,
του περιβάλλοντος".

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΑυυξξήήσσεειιςς  λλόόγγωω......
δδοοµµιικκώώνν  ααδδυυννααµµιιώώνν
«Η πλήρης διερεύνηση του κλάδου των πετρελαιοειδών σε όλα
του τα στάδια (διύλιση, χονδρική εµπορία, λιανική διάθεση) από
την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ανέδειξε δοµικές αδυναµίες και
χρόνια προβλήµατα που δυσχεραίνουν το επίπεδο του
ανταγωνισµού και δρουν αυξητικά στο επίπεδο των τιµών των
καυσίµων». 

Απάντηση 
Κατσέλη 

σε ερώτηση 
Μ. Σκουλάκη


