ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Του σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πο
λιτικής XX: εμπορίας πετρελαιοειδών.
Προς τη Βονλή των Ελλήνων
Λίϊ το νομοσχέδιο αυτό επιχειρεί τ» ο εκσυγχρονισμός και
η εκλογίκευση του κυκλώματος εμπορίας πετρελαίου στη χω
ρά μας με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινω
νικού συνόλου σε πετρελαιοειδή. Παράλληλα επιδιώκεται η
πφοοδευτικη διαρρύθμιση της ελληνικής αγοράς πετρελαιο
ειδών σε σχέση με την ένταξη της -/ώρας στες Ευρωπαϊκές
Κοινότητες με όρους , και προϋποθέσεις κατάλληλες να δια.σφαλίσουν την ομαλή απορρόφηση ατό τ·ην εύ ληνική οικονο
μία των συνεπειών της διχσσύθμισης. του θα αοχίσει ατό
1.J.198G.
J. Η σημερινή κατάσταση.
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Χαρακτηριστικό της ισχύουσας νομοθεσία; για την αγορά
πετρελαιοειδών είναι η δεσπόζουσα -θέση του μονοπωλίου του
ελληνικού δημοσίου στον καίριο αυτόν τομέα. Η παρέμβαση
του ελλη/ικού δημοσίου στην αγορά πετρελαιοειδών αρχίζει
ατό το έτος 1884 με τη σύσταση ταυ κρατοκού μονοπωλίου
για το φωτιστικό πετρέλαιο. Το σημερινό καθεστώς που ϊιέπε: το τετοελαιο σαν καύσιμη όλη διαμορφώνεται με το X.
'312C της 3/10 Φεβρ. i960 (ΦΕΚ Α' 30) και το Ν.Δ.
3834 της 25/27 Αυγ. 1958 (ΦΕΚ Α" 30) σχετικά με τη
δημιουργία και την λειτουργία του Κρατικού Διυλιστηρίου.
- Στη σοανέχεια ιδρύθηκρτν τα διυλιστήρια της MOTOROIL
και της PETROLA, στα πλαίσια του Ν.Δ. 2887/53. Τα
διυλιστήρια αυτά λειτουργούν κάτω ατό ειδικό έλεγχο του
.ελληνικού Δημόσιου, όπως ειδικά προβλέπεται στις σχετικές
εγκρ:τεκές πράξεις ίδρυσής τους και μπορεί να χρησιμοποιη
θούν μετά ατό ειδική έγκριση του Ελληνικού Δημόσιου για
να καλύπτουν μέρος αναγκών της ελληνικής αγοράς πετρε
λαιοειδών σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις χου ορίζονται
.από τις σχετικές εγκριτικές πράξεις. Τα διυλιστήρια αυτά
έχουν τον χαρακτήρα εξαγωγικού διυλιστηρίου για. τους ε,ξής λόγους:
·
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. ■; --α) Η ίδρυσή τους δέχεται αχό το ειδικό νομικό καθεστώς
της εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού και για το οχοίο υχάρχε: ειδική συνταγματική κατοχύρωση, στο άρθρο 107 του
Συντάγματος.
ν
Γ ·
6) Τα προϊόντα χου παράγοντα·, σ’ αυτά τα διυλιστήρια
διατίθενται στην ελληνική αγορά με μηχανισαό ανάλογο ε
κείνου της εισαγωγής προϊόντων από το εξωτερικό.
-ΑΙε αυτό το νομικό καθεστώς η Δέση.του Κράτους στο κύ
κλωμα πετρέλαιοειδών δ:αμορσιάνετα: ως εξής: ' ·'
1. Το ελληνικό δημόσιο έχει αποκλειστικότητα στην διύ
λιση του αργού πετρελαίου για τις ανάγκες της ελληνικής
αγοράς, εκτός από τις περιπτώσεις ειδικών συμβάσεων με
ιδιωτικές επιχειρήσεις διύλισης, ειδικού νομικού καθεστώτος
συμβάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ανήκουν οι επιχερήσεις
διύλισης που συστήΔηκαν στα πλαίσια του Κ.Δ. 2687/53
και οι οποίες λειτουργούν σαν εξαγωγσκά διυλιστήρια.
2. Το ελληνικό δημόσιο έχε: αποκλειστικό δικαίωμα στην
•εισαγωγή αργού πετρελαίου προκεαιένου να ασκήσει το επί
σης αποκλειστικό του δικαίωμα γαζ διύλιση
" · ··
3. Η εμπορία των πετρελαιοειδών χροϋποΔέτε: προϊόντα
διύλισης είλληνικού δημοσίου, προϊόντα εισαγωγής του ελλη
νικού δημοσίου ή προϊόντα των διυλιστηρίων χου διέποντα: α
χό ειδικό νομικό καθεστώς για τα οποία υπάρχει ειδική πρό
βλεψη στις εγκριτικές πράξεις ίδρυσής τους για την διά
θεσή του; στην ελληνική αγορά.
4. Η πολιτεία καθορίζει τις μέγιστες τιμές καταναλωτή
των πωλούμενων προϊόντων για όλη τη χώρα.
• Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τις κύριες μορφές παρέμβα
σης του ελληνικού δημοσίου στο κύκλωμα πετρέλαιου και συν
θέτουν το μονοπώλιο πετρελαιοειδών.
Π χράλληλα και σε σχέση με την δραστηριότητα του κρα
τικού μονοπωλίου λειτουργούν οι εταιρίες εμπορίας πετρε
λαιοειδών οι οποίες ανήκουν στον χώρο του ιδιωτικού τομέα.
Στην αλειοψηφία τους οι εταιρίες .αυτές είναι θυγατρικές

αλλοδαπών εταιριών, κυρίως πολυεθνικών και λειτουργούν
στη χωρά μας μι ιδιότυπους οικονομικούς όρους. Ειδικότερα
η παρέμβαση του κράτους στο κύκλωμα των πετρελαιοειδών
ες ασφαλίζει ορισμένη τιμή και ομαλή τροφοδότηση της αγο
ράς μέσα αχό τα κρατικά όιυλιστηρ/α. στοιχεία που αμβλύ
νουν τους συνήθεις οικονομικούς .κινδύνους της άσκησης εμπο
ρίας. Επ: πλέον η απουσία ειδικών ρυθμίσεων όσον αφορά
τους κανόνες εγκατάστασης και λειτουργίας εταιριών εμπο
ρίας πετρελαιοειδών καθώς και η έλλειψη κανόνων για την
·Τϊ?γ73Γ αποθεμάτων ασφαλείας οδηγούν συχνά σε καταστά
σεις ανεπάρκειας για τροφοδότηση της αγοράς και αποκόμι
ση κερδών σε όαρος του κοινωνικού συνόλου.
Αυτά τα προβλήματα επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό και
την εκλογίκευση του συστήματος της παραγωγής και αγοράς
γενικότερα των πετρελαιοειδών, γεγονός που (αντιμετωπίζεται
με το νομοσχέδιο αυτό.
Πέρα όμως από τα παραπάνω υπάρχουν και ειδικά ζητή
ματα που απορρέουν από τη/ Πράξη Προσχώρησης της Ελ
λάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, κυρίως όσον αφορά την
εφαρμογή των κανόνων ελευθερίας του οικονομικού ανταγω
νισμού για όλους τους κατοίκους της Κοινότητας με ίσους
όρους.
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχοντας σταθμίσει την στμασί-α
του συντονισμού των παραγόντων που συνθέτουν το κύκλωμα
της παραγωγής και αγοράς πετρελαιοειδών με κυρίους στό
χους την διασφάλιση όρων επάρκειας σε πετρελαιοειδή για τις
ανάγκες της εθνικής άμυνας και ομαλής λειτουργίας της
οικονομίας της χώρας, εισηγείτα; την σταδιακή διαρρύθμιση
του κρατικού μονοπωλίου πετρελαιοειδών. Παράλληλα ρυθ
μίζονται και τα θέματα βμπορίας πετρελαιοειδών, ώστε η πα
ρεμβατική λειτουργία του Κράτους στην αγορά πετρελαιοει
δών να εγγυάτατ. την εφαρμογή των κανόνων του οικονομικού
ανταγωνισμού στα πλαίσια του ρυθμού ανάπτυξης της Ελ
ληνικής οικονομίας.
Η προτεινέμενη νομοθετική ρύθμιση
; II. Σκοποί.
Οι σκοποί του προτε ινόμενου νομοσχεδίου συνοψίζονται ως
εξής:
. ;
α) Εκσυγχρονυιμύς και ειδική ρύθμιση της νομικής ευθύ
νης του κράτους στην χάραξη και άσκηση πετρελαϊκής πολι
τικής. με τη/ ανάδειξη της ΔΕ Π (Δημόσια Επιχείρηση Πε
τρελαίου) σε ενιαίο φορέα ικανό να εφαρμόσει αποτελεσμα
τικά τη/ πολιτική αυτή.
β) Θέσπιση κανόνων για τη/ διαδικασία, τις αρχές και
τους ορούς .που θα όιεπχον τη/ διαρρύθμιση της ελληνικής
αγοράς πετρελαιοειδών αε σχέση με τις διατάξεις της νομο
θεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
:„
τ-γ) Θέσπιση κανόνων για την άσκηση της εμπορίας πετρε
λαιοειδών με σκοπό τη/ εκλογίκευση της οικονομικής λειτουρ
γίας του εμπορικού κυκλώματος και τη/ διασφάλιση της ομα
λής διακίνησης των πετρελαιοειδών σε όλη τη χώρα.
. δ) Θέσπιση γενικών όρων πολιτικής τιμών με παράλληλη
εισαγωγή της φιλοσοφίας και των κανόνων του ανταγωνισμού
χωρίς ν« αγνοείται ο κίνδυνος του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Αρχές πετρελαϊκής πολιτικής.
Οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο για τα παραπάνω
θέματα διέποντα: από την πολιτική εκτίμηση της κυβέρνη
σης ότι η ενεργειακή πολιτική eivat θεμελιώδης για την '
λειτουργία της οικονομίας της χώρας και την εξασφάλιση
της εθνικής άμυνας.
Ειδικότερα η πετρελαϊκή πολιτική εκτιμάται ότι αποτελεί
βασικό τομέα της ενεργειακής πολιτικής με επιπτώσεις στις
διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της χώρας. Αυτή
η εκτίμηση οδηγεί στον .καθαρισμό των ακολούθων αρχών
άσκησης πετρελαϊκής πολιτικής που για τους σκτπεύς αυτού
ταυ νομοσχεδίου εξειδικεύονται ως βξής:
1. Το Κράτος έχει την νομική -και πολιτική ευθύνη να χα
ράζει την πετρελαϊκή πολιτική της χώρας και να παρεμ
βαίνει ρυθμιστικά για την διασφάλιση της ομαλής λειτουρ
γίας της βιομηχανίας πετρελαιοειδών. ‘. Η πετρελαϊκή πολιτική .καλύπτει όλα τα προβλήματα της
βιομηχανίας πετρελαίου, η οποία έχει ευρύτατο φάσμα δρα
στηριοτήτων, ■ από την αναζήτηση και την έρευνα ως την τα-
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'ϊαγωγή, ΒμιβτάλΧόυση. διύλιση, -προμήύεια, οιάόεσηύ ίιχκιζηση/ μεταφορά κλπ. των τίρτγβνχνόρβχων χαι των προϊό
ντων τους. JKU τον νομέ αυτό επιδιώκεται η ρυόμιαη το- μερόαοτεφου ταμία δη/,. των προβλημάτων της διύλισης xr
εμπορίας πετρελαιοειδών.
Αυτή ή napejefc:rruur, /αιτοαρ-γύα του Κράτους στηρίζεται
-χασά χμρ-to λόγο στις διατάξεις των παραγραφών 1, 2 και 3
τοο αρ>->ραυ lub τικ Συντάγματος, στο π/.αι-ια των cnouov
ήάη «χει λειτούργησε: η ισχυουσα νομοθεσία.
ίάπιστ>υαινετια.ι οτι η παρέμβαση του Κράτους στον τομέα
των π&τρελ/αιοειδων χαι ειδικότερα ο αυντονιαμος των σχετν
χών οικονομικών ξριαστηριοτήτων με τι// ύεακιση κανόνων
λειτουργία» του δημοστου κα: ιδιωτικού τομέα, αποτελούν την
οικονομική χβι χΛυνωνικ/ή έκφραση της νομική; υποχρέωσης
του Κράτους να συντόνιζε: την -οικονομία της χωράς για τη/
ανάπτυξη όλων των τομέων της (αρ-ύρο 1(Κ) παρ. 1). Επιπλέον
η άσκηση ατό το ίδιε το Κράτος των σχετιχων δραστηριοτή
των σε ένα τόσο βοα»->ητο και ζωτικής σημασίας τομέα για
την κάλυψη αναγκών του χσ.νωνιχού συνόλου, όπως είναι οι
ανάγκες σε πετρελαιοε*ιδή,' ύαμβλιώνεται στην τ:χ£. 3 του
αρώρου 100 του Συντάγματος χαι επίτρεπε: στο Κράτος να
οτναπτόξει ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα για την εφαρ
μογή της πετρελαϊκής του πολιτικής.
Ακόμη η εό-νιχη αμυνα της χωρεσς και η δημόσια ασφά
λεια που συνδέεσαι άμεσια με την ομαλή λειτουργία της
οικονομίας ,συνύέτουν οοατα κύριο λόγο το ε»διχό περιεχόμενο
του γενικού συμφέροντος —του οπωσδήποτε είναι ευρύτερο
αχό μόνο αυτές— το άτονο διατνεει τις παραπανω διατάξεις
χαι το -οποίο ατοτέλεν xupr.o σκοπό ικαι νόμιμεπο ιητιχη 6 όση
για την παρέμβεσση του Κράτους στην οικονομική ζωή. . .
2. Σταδιακή διαρρύθμιση του κρατικού μονοπωλίου πετρε
λαιοειδών με σκοπό να αντιμετωπιστούν ο: σημερινές οικονο
μικές και Λειτουργικές αδυναμίες του συστήματος της αγοράς
πετρελα οοε ιδών.
· 7"
Ο ρυόμός της σταδιακής διαρρύθμισης ύα είναι συνολικά
πολιτική ευόύνη της κυβέρνησης γι’ αυτό και ύα ορίζεται με
ααόρατη του Γπουργιχού Συμβουλίου. -* -:
‘ · "·τ
Στην έκδοση αυτής της απόφασης η Κυβέρνηση μεριμνά
για τη διασφάλιση του γενικού συμφέροντος όσον αφορά τις
-επιπτώσεις της διαρρύθμισης ιδιαίτερα στη δημοσία ασφάλειαρκαι την ε/όν:χή άμυνα.
;
~
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- 3. Ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, που δραστηριοποιείτα: στα πετρελαιοειδή, -ύα λειτουργούν στα πλαίσιό αμοιβαίων υποχρεώσεων και συν-ύηχών ισότητας οιχον/χού ανταγωνι
σμού, ώστε να επιτυγχάνεται επάρκεια σε πετρελαιοειδή και
ομαλή διακίνησή τους σε όλη τη χώρα.
·
r
Στα πλαίσια αυτών των αρχών το προτεινόμενο νομοσχέ
διο αντιμετωπίζει τον εκσυγχρονισμό του κυκλώματος της
εμπορίας πετρελαιοειδών και της διαρρύθμισης του κρατι
κού μονοπωλίου πετρελαιοειδών με δάση τις ακόλοούες τολιτηυές κατευόύνσεις.
•α) Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το αποχλεισττκό δικαί
ωμα διάλυσης αργού πετρελαίου χαώώς και το αποκλειστικέ
δικαίωμα εισαγωγής του αναγκαίου αργού πετρε/άίου και
των αναγχαίων πρώτων υλών για τη διύλιση.
?) Τα ιδιωτικά διυλιστήρια που λειτουργούν στη χώρα
εξακολσυ-ύαύν να διέπονται από την ισχύουσα νομούεσία. Η
λειτουργία τους διατηρεί τον εξαγώγιχό χαρακτήρα και δεν
εντάσσεται στη σφαίρα του αποκλειστικού δικαιώματος του
Δημοσίου για εισαγωγή και διύλιση αργού πετρελαίου —
«που παραδοσιακά υπάρχει» — το οποίο έχει σκοπό την εξυ
πηρέτηση τσυ γενικού συμφέροντος με την εξασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της Εύνικής Οικονομίας.
γ) Ο: δραστηριότητες των επιχειρήσεων της βιομήχανίας
πετρελαίου ασκούνται από παλιά από ήη καύετοποιηεένες
επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό προδλέπετα: η σύσταση, μ
γχατάσταση και λειτουργία χωριστών επιχειρήσεων για τη
διύλιση και εμπορία.
Η διάκριση χυτή σκοπεύει στην εξασφάλιση σονόηκών ε
λεύθερου «χονσμιχσύ ανταγωνισμού χα: η αποφυγή μονοπω
λιακών καταστάσεων έτσι ώ*στε να μην δημιουργούνται προϋπο-ύάσεις για απόχτηση δεσπόζουσας -ύεσης στην αγορά πε
τρελαιοειδών με αρνητικέ? επιπτώσεις στα συμφέροντα του
καταναλωτή.

6) Οι εταιρίες διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών
χριε-ντα: να "συντάσσουν προγράμματα της οικονομικής ίρχ
•υνηριοτητα; τους. *
ε; ιο εκληνι,κο δημόσα έχε: την ευόσ/η διατήρησης αποόεμανων ασφαλείας τα οποιυ είναι δυνατόν να διατηρούνται
και σε χαταΧ-Ληλους ακοόηκευτιχους χωρσυς των εταιρών
εμπορίας πετρεΛαιοειέων.
στ; θεσπίζονται ειδικοί κανσ/ες σχετικά με τις προυποόεσείς και τα μέσα που απαιτείται να οια·υετουν οι εταιρίες
εμπορίας πετρελαιοειδών προκειμενου να είναι σε -ύεση να
χαΛΛ/πτουν ομαλα και απεύθυνα τις αναγκες της ε/άνηνικής
-■•αγέρας.
jcuuouKOTtpa. οι ρυόμισεις του νομοσχέδιου έχουν ως εήής:
ενιε το αρ-Λρο 1 ορίζεται η νομική ευ->υνη του Κράτους για
τη χάραςη και άσκηση πετρελαϊκής πολιτικής κα; ορίζεται
στ: το ε/./.ηνιχό δημόσιό εχει αποκλειστικό οικαύωμα στη
διύλιση.
;
Με το άρόρο αυτό διατυπώνεται και ο δασικός στόχος του
νομοσχέδιου που συνισταται στην αναληψη από τη/ πΟΛίτεία
της εοηΡυνης για ένα από τους νευραλγικούς τομείς της οικο
νομίας και συγκεκριμένα του κυκλώματος πετρελαιοειδών.
Μ* την παραγραφο 1 το ελληνικό δημόσιο παρευ-όαινεί
στα πλαίσια της πετρελαϊκής πολίτικης στην οικονομική
ζωή για την υλοποίηση των συντατγμαιτιχων στόχων όπως η
προστασία του γενικού «υμφεροντος και η επιδίωξη της *·■αασφαλιτης της οικονομικής ανάπτυξης όλων των τομέων
της εννικης οικονομίας. Η πραγμάτωση όμως αυτών τον
οτυχων προυποόετει προγραμματισμό, συντονισμό και πρώ
γνώση για την αντιμετώπιση 'των περίπλοκων οικονομικών
σχέσεων του τομέα των πετρε/.αιοειδών. Η ανάληψη από το
υνρατος της οραατηριοτηταις της χαραξης της πετρελαϊκής
πολίτικης συνδέεται άμεσα με την υποχρέωσή του για την
ομαλή λειτουργία της ε-ύνικης οικονομίας και την υπευθυνό
τητα του για την διασφάλιση της ομαλής προμήύευας κα:
διακίνησης πετρελαιοειδών στην χώρα, υλοποιώντας με αυ
τόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον, το οποίο ανάλογα με την
εμφάνιση νέων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων απαιτεί μτα
αυστηρή διιχφοροποίηση σχετικά με τη συγχεχριμενοποιησή
·*»· .
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_■ Ο εποπτικός και παρεμδαταός ρόλος ταυ ελληνικού δη
μόσιου στεν ευαίσόητο οικονομικό τομέα των πετρελαιοειδών
σιχαιολογείται αποκλειστικά και μόνο από την αρχή της υ
πέρ οχής του δημόσιον συμφέροντος, το οποίο στα πλαίσια
της σύγχρονης χαινωνιχοοικονομακής εξέλιξης μετασχηματί
ζεται σε κοινωνικό συμφέρον ή συμφέρον του κοινωνικού συνό
λου, ιδιαίτερα αν ληφ-ύεί υπόψη η απόλυτη εξάρτηση του κοινωνικαύ συνόλ» από τα πετρελαιοειδή προϊόντα, η ομαλή
προμή-ύεια και διακίνηση των οποίων αποτελούν τη δάση για
την λειτουργία τόσο του δημόσιου two χαι του ιδιωτικού το
μέα.
ιίϋτσι ο εποπτικές ρόλος του κράτους στην χάραξη και
άσκηση της πετρελαϊκής πολιτικής συγκεκριμυενοποιείται με
την την ρητή αναφορά στο αποκλειστικό δικαίωμα εισαγω
γής αργού πετρελαίου κα; στη συνέχεια διύλισής του πρσκειμένου να καλυφόούν ο; ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
Me. την παράγραφο 2 -ύεμευαώνεται και στα πλαίσια αυ
τού του νομοσχεδίου το αποκλειστικό δικαίωμα του ελληνικού
δημόσιου στην χώίχ είδους βιομηχανική επεξεργασία υδρογονον-ύράχων. Επειδή όμως η άσκηση αυτού .του διχαιώματος
συναρτάτα: ιέμεσα με την εισαγωγή των αναγκαίων πρώτων
υλών και κατά κύριο λόγο ταυ αργού πετρελαίου διευκρινίζετχ: από το δικαίωμα διύλισης περιλαμβάνει κα: το δικαίω
μα εισαγωγής αργού πετρελαίου.
Συμπερασματικά σημειώνεται ότι το άρόρο 1 όεμελιώνει
γεννά τη νομική ευ-ύύνη του κράτους στην χάραξη και ά
σκηση πετρελαϊκής πολιτικής και παράλληλα συγκεκριμενο
ποιεί τη δραστηριότητα του που επιφυλάσσεται για αποκλει
στική άσκηση από το ελληνικό δημόσιο.
Με το άρ-ύρο 2 θεσπίζεται η αρχή της μη διάκρισης με
ταξύ των υπηκόων των κρατών — μελών της ΒΟΚ σαν βασι
κή κατευθυντήρια αρχή ·πσυ_δια£νέει την εφαρμογή των δια
τάξεων αυτού του νομοσχεδίου περιλαμβανόμενου του μετάί)7·—ntotj
r*rvr· £*■'***!*&»»
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Μί το ιά'-Spc 3 δίδεται το οργανωτικό χλαίσιο με 6όση
το οχοίο χρόκειτχι να ασχηδει η χετμελαϊκή τολιτική. Ήδη
για το σκοχέ αυτό έχε: συσταδεί με τον Ν. 87/75 τ; ΔΕΠ
«Δημόσια Εχιχείρ'αη Πετρελαιοο». χου αποτελεί τον εξειδικευμένσ σορεα του Δημόσιου για την υλσχοίηση της τετρελβίκής χολιτικής. Ο φοεεα: 2ατό: είναι ικχζός να χζτχχοκι:δει ατοτελΕσματικά και ευέλικτα στις αναγκες της πετρελαϊ
κής χολιτνκή:. καλυχτοντας όλο το φάσμα αχό την έρευνα,
την βιομηχανική χα: αγωγή χαι την διακίνηση ‘των χετρελαιοειδών. 'Err. μετά τηζ ανάύεση των σχεπικων αρμοδιο
τήτων του Δημόσιου. σύατωνα με την ταράγραφο 1 κα: στην
συνέχεια τη1/ ανάληψη του συντονισμού των άλλων εχιχεισήσεων του δημόσιου τομέα του δρ,αστηριόχοιούνίτσ! αχ αχοεαδήχοτε φάση της όαμηχανίας χετρελαίου. η Δ.Ε.Π. δα λει
τουργήσει σχζ ο ενιαίος φορέας του δημόσιου μετά .ατό τον
οχοίο- το κράτος -5α ατ/.ε! την χετρελαϊκή πολιτική.
Ειδικότερα. με τις ρυδμίσεις αυτού του άρδρου 532ετβ:
τ, χρέσδεττ ευχέρεια στους αρμό:’.ους υχουργούς να αναδεσουν την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους χρος την
ΔΕΠ. υλοποιώντας έτσι την χολιτική της χάδετης αχοαίέντρωσης με χύρ:ο στόχο την αποτελεσματικότερη άσκησή
τους. Π.ροδλέχεται ετίσης ο τρόχος με τον οχοίο -δα οργανωδει η ΔΕΠ νωρίς να διαταράσσεται -η ίοαη 'της όχως την
χροίλέχει c ίϊρυτιχός της νόμος Ν—87/75 ώστε η χρ-ακτιχή διεύρυνση του έργου της να γίνει με τρόχο λειτουργικέ.
Με το άρ-δρο 4 δ!ε σχίζεται η αρχή της ίιαιρύδμισης του
κρατικού μονοχώλιου με στόχο τον αποκλεισμό των οιαν.·ρ ι
τεών μεταξύ υχηκόων των κρατών - μελών της ΕΟΚ ειδικά
στοζζ τομέα της εισαγωγής κα; εμπορίας ετοίμων χροΐοντων
πετρελαιοειδών.
Η διαρρύδμεση αυτή δα γίνεται με Πράξεις του Ταχυργικο-ύ Συμβουλίου για την έκδοση των οχοίων η Κυόέρνηση
δα εκτιμά και δ·α εγγυάται την ειδική διασφάλιση της δημό
σιας ασφάλειας κα: της εδνεκής. άμυνας αλλά και το γενι
κότερο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου για την ομαλή λει
τουργία της οικονομίας τη? Χώρας.
Οι ρήτρες αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις χφούτοδέσεις χου νομιμοποιούν. στα χλαίσεα των διατάξεων του
Συντάγματος, την χαρέμόαση του Κράτους στην χάραξη χαι
στην άσκηση πετρελαϊκής πολιτικής. όπως ειδικά χμοδλέχετα: στο άρδρο 106. Ο: ρήτρες αυτός λειτουργούν χαράλληλα
με τους καζόνες της ελευδερίκς του ανταγωνισμού. Συνιστοόν
επίσης τους όρους χου επιτρέπουν τηζ ανοδ ι αρ ρύδμιση της
αγοράς πετρελαιοειδών. όταν αχειλείται το γενικό συμοόρον
κα ειδικότερα η δσμεσια ασφάλεια και η εδνική άμυνα χόρια
μάλιστα σε εξαιρετικός περιπτώσεις εδνικών ή δεεδνών κρί
σεων. Αξίζει να εκισημαν-δεί ότι η ιδιαιτερότητα της γεωχυλιτικής δέσης της Χώρας μας. η χζυχζρξία κοινών συνόρων
μ: άλλες χώρες τω· Ευεωχαϊκών Κοινοτήτων, συνιστούζ χαράγτντες ο: οχειο: σε κά-δ-ε χερίχτωση χρέχε: να λαμίάνονται
υχσδη. Έττ: η ειδική ευχέρεια χου ορίζεται στην χαμάγρασο 3 του άρ-δρου 4 είνζι αναγκαία για την ουσιαστική ανά
ληψη της ευίύνης του Κράτους στηζ χροστασία του γενοχού
σ.μσεροντος.
Με το άρδρο 5 δεσχιζονται τα κριτήρια με τα οχοία το
Κράτος, δια ταυ Υχουργοό Βιομηηανίβς — Ενέργειας — Τε
χνολογίας. χορηγεί άδειες εισαγωγής ετοίμων χροΐόντων.
Ήδη με την σχετική αχόσζση του Τχουτγικού Συμ£σάλιου
του άρ-δρου 4 ορίζεται το χοσοστό κατά το οχοίο οι ετα.ρεέες
εμχορίας χετρε/^αιοεισών μχορούν να εισάγουν έτοιμα χρόιό
ντα. Το αρ-δρο 5 ορίζει τα κριτήρια με τα οχοία οι ενδιαφε
ρόμενε; εταιρίες δα δηλώσουν την χρήση αυτής της ευχέ
ρειας. ενω η σχετική κχόσαση ταυ Τχουργού δα εχιτρέψε:
στο Κράτος να διασραλίσει τηζ εχάρκεια της αγοράς χετρελαιοειδών αχό τα εισαγόμενα χριίά-ζτα κ» χαράλληλα να τη-,
ρηδούν οι αρχές του ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαρερμιενων εμχοριχών εταιριών.
....................
'"Ρ
Με το άρ-δρο 6 ορίζεται το χβδίο οικονομικής δραστηριότη
τας- των -εταιρειών εμχορίας χετρελαιοειδών. Ειδικότερα, με
την -χαράγραοί--1 δεσχίζετκ ειδικό- δτοαίωμα εμχορίας χε-

τρελαιοει-ίών μόνο για νομικά χρόσωχα χου λειτουργούν σύμρωνα μ- τις διατάξεις αυτού τοο νόιεαυ.
Με την χαοάγρχρο 2 ορίζεται ότι οι εταιρείες εμχορίας
χετρελαιοειοών χρομηδεύονται τα αχαραίτητα έτοιμα χρεέόντα αχό εταρρίες διύλισης ή αχό εισαγωγές ετοίμων χροίο
ν των στο χοσοστό χου διαρροδμίζεται το μονοχωλιακό δικαίον
μα τού Κράτοις για διάδεση ετοίμων χροϊόντων.
Τε/Λς με ττν χαραγρασο 3 σονιστατα: ειδική ευχέρεια για
χρσμή-όεια χετρεζ-αιοειδών αχ' εοδείας αχό τα διυλιστήρια,
χαρακάειχτοντας έτσ: τηζ μεσολάδηση των εταιριών εμχο
ρίας χετρελαιοειδών. Η ευχέρεια αυτή ισχύει οτχοκλειστικα
χα: μόνο για την κάλυψη αναγκών της εδνικής άμυνας και
οχιχειρήσεων του δημόσιου τομέα του έχουν ζωτική σημασία
για τ: κοι-ζωνικό σύνοΛΟ.
Με το άρ-δρο 7 ορίζονται οι αρχές με £άση τις οχοίες το
Κράτος ασκεί την τολιτική εισαγωγής αργού χετρελαίου και
ορίζεται εχίσης ότι οι εισαγωγές γίνονται μόνο αχό εχιχειρησεις διύλισης του Λημόσιου κα: μετά αχό έγκριση του Τχουρ
γού Βιομηχανίας — Ενέργειας κα: Τεχνολογίας.
Π διάταξη αυτή, αποτελεί συγκεκριμενοχοίηση της γενικής
αρχής χσυ δε σχίζεται στο άρ-δρο 1 χναράγραοος 2· με την οχοία
διατυπώνεται το αχοκλειατιχό δικαίωμα του Δημόσιου για
εισαγωγή κα. διύλιση αργού χετρελαίου.
Στα λειτουργικά χλαίσια χυτού του δικαιώματος του Δη
μόσιου χζαχτύ-σσσχζ την δραστήριοτητά τους τα πεξαγωγικά
διυλιστήρια» και γενικά εορδιάζεται η ευΔηνική αγορά με
αργό χετρέλαιο και υχοχροϊόντα του κατάλληλα για διύλιση.
Μι το άρδρο 8 ορίζεται το χεδίο οικονομικής δραστηριότη
τας των εταιριών διύλισης και διευκρινίζεται ότι οι εχιχειρησεις αυτές δεν ασκούν και εμχορία τω-ζ χροιέτζτων τους. Στο
άρδρο αυτό επαναλαμβάνεται η αρχή της απαγόρευσης λειττζργίας καδετοχοιημένων επιχειρήσεων την οχοία δεσχίζει
κα: το άρδρο 6 όσον ασορά το χεδίο οικονομικής δραστηριότη
τας των εμχοριχών εχιχειρήσεων...............
' '■
"
Με το άρδρο 9 εισάγετα: ο δεσμός της κατάρτισης χρογραμμάτων για τις χροίλεχόμενες χωλήσεις των εταιρειών
χετρελαιοειοών κα: την χαραγωγιχή δραστηριότητα των διυ
λιστηρίων της Χώρας. Η ρύδμιση χυτή ϋΤΣσχσχεί στην χχοτεζ^σματιχή άσκ.ηση της κυβερνητικής χολιτιχής στα χετρολαιοειδή για τηζ εξααοάλιση της εχάρχειάς τους.
Με το άρδρο 10 ορίζεται η υχσχρέωση των εταιριών εμχο
ρίας χετρελαιοειδών για την διατήρηση χχοδεμάτων ασσαλείας.
' Εχίσης ορίζεται ότ: το κράτος ανχλαμίάνεί τηζ ευδύνη
εΰάγχου τήρησης χυτών των χχοδεμάτων με κατάλλη(λο διοι
κητικό και τεχνικό εξοχλισμό. Τέΰαζς δίνεται ειδική εξουσιο
δότηση στον Τχουργέ Βιομηχχζίας — Ενέργειας — Τεχνο/ατγίας να ροδμίζε: ειδ κά ζηττριατα όπως το ύψος των ·χχοδεμάτων αασαλείας κα: την διαδικασία ελέγχου για την τή
ρησή “τους.
_
"
'·.
. Εϊχιστρυαίνετα; ότι στα χλαίσια των διατάξεων του άρδροο
3 σύμυροτζα με τις οχοίες είναι δυνατόζ η ΔΕΠ να αναδειχτε! σε ενιαίο φορέα για την άσκηση χττρελαϊχής χολεττχής
υχάρχε: η δυνατότητα να συσταδέί είτε ειδική δυγαττσοη
εταιρία με μη κερδοσκοπικό σκοχό. ή να συσταδεί μέσα στηζ
r3ta τηζ ΔΕΠ άλλη διοικητική μονάδα με αυτοτελή χρούχολογι-ιό χα: ισολογισμό, κατάλληλη για να ετισορπστε:
το έργο της ϊατήρησης χχοδεμάτων.
Με το άρδρο 11 ορίζεται το νομικέ χλαίσιο κχύορισμου
των τιμών χετρελαιοειδών ώστε με τρόχο αντικειμενικέ) κσι
οικονομικοχολιτικά ουλύγιστο να διαμορφώνονται οι τιμές. Ο
μηχανισμός χου εακάγ-ει το άρδρο 11 λειτουργεί σε δύο επτιχεδα:
α. Με Προεδρικέ Διάταγμα το οχοίο εκδίδεται με χρστά
ση των αρμόδιων Τχουργών δα διαμορφώνεται ο μαδτ^υατπκές
τύχος με όάση συγκεκριμένους αντικειμενικούς χαραγοντες οι
σχσ'οι λαμόάνσνται υχόψη για τον καδορισμό ζζτιμής δόσης»
κάδε ετοίμου xporervio;. Στον τύχο αυτό δα ορίζεται και το
χοσρστέ με το οχοίο κάδε χαράγοντας συμμετέχει στη δια
μόρφωση της τιμής -δόσης. Αυτή η τιμή όασης δα «να:
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Tifjtr ϊιάδεσης -ετοίμων προϊόντων -ζτκ τα Sιυλκττήρια. Στη
συνέχεια με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας—Ενέργειας
—Τεχνολογίας δα εκφράζεται κατά τρίμηνο τ, «τιμή βάσης»
κατ’ αρχας σε δολλάρια και στη συνεχεία τα δολλάρΊα σε
δραχμές. σύμφωνα με τον αεσο όσο της ισοτιμίας της ίραχμής-Αολλαρίου ταυ τρωτού πενδημέρου του πρώτου μήνα τα
τρμεηναυ αυτου.
ε_ Mjt. κοινή απόφαση των αρμάδων Υπουργών Εδνικής
Οε^σνομίας. Οικονομικών. Βιομηχανίας—Ενεργ-ειας—Τεχνο
λογίας χα; Εμποσίου δα διαμορφώνεται η τιμή διαδέτης. δηλ,αϊή η τιμή η οποία δ«α ατοτελείτα: στο την τιμή δόσης
«αι τις πρόσδεσες βτ»6αρύ«*ις τον συνεπάγεται η διβ&εση
των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά, όπως κόστος δια
κίνησης, νόστος διατήρησης αποδεμαπων ασφαλείας όπως
ειδικά προάλέπεται στην παράγραφο S αυτού του άρδρου κλπ.
Β επσόφαση αυτή δα εκάέδιεται αμέσως μετά την έκδοση της
Υπουργικής Απόφασης της σταρ. 2 του άρδρου αυτού και -5α
ισχύει το ίϊιο χρονικό διάστημα με την παραπάνω απόφαση.
Αυτός ο μηχανισμός διαμόρφωσης τιμών συμπληρώνεται με
δύο προσδετες διατάξεις.
β. Η τελική τιμή δα αποτελεί και την μεγίστη τιμή διά
θεσης των προϊόντων.
Η τελική τιμή δα είναι δυνατόν να αποτελεί την ελά
χιστη τιμή διά-λεσης των προϊόντων <κ εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνονται ατό την πολιτεία ενέργειες
ή yjxi σονδήικβς αδέμιτοο ανταγωνισμού. Στις αεριστώ σεις
αυτές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εδνικής Οικονομίας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας—Ενέργειας—Τεχνολογίας δα ο
ρίζεται ελάχιστη τιμή διαδέτης προϊόντων. Η ρύδμιση αυτή
αποτελεί αναγκαία ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία
των καταναλωτών, των αν ταγών ιζόμενων οικονομικών ιταρα
γόντων στην οικονομία της χώρας γενικότερα.
Με το άρδρο 12 ρυδμίζεται η ευχέρεια των εταιριών ε
μπορίας πετρελαιοειδών να δρ αστηρ ίοττοι ηόαύν στον τομέα .των
εξαγωγών χωρίς όμως η δραστηριότητά τους αυτή να διατμράξει την επάρκεια της ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών.
Με το άρδρο 13 ορίζεται η διαδικασία με την οποία οι επι
χειρήσεις διύλισης και ο; εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών
χορηγούν τα απαραίτητα στοιχεία για την δρ αστηρ ιότητά του-ς
στην Π ολιτεία. Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών είναι
απαραίτητη για τψ χάραξη και άσκηση της πετρελαϊκής
πολιτικής.
. Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων αποτελεί ουσιιαιστική
υποχρέωση των εταιριών διάλυσης και εμπορίας πετρελαιοει
δών τόσο για την συνεπή και ακριβή όσο και -για την έγκαι
ρη υποόολή τους. Οι συνέπειες της μη τήρησης αυτής της
υποχρέωσης δα πρσβλεφδοΰν από τις διατάξεις του Προεδρτχού Διατάγματος παυ δα εχόοδεί στα πλαίσια της εξου
σιοδότησης του άρδρου 17.
Με το άρδρο 14 διατυπώνονται ο·, δασικό κανόνες για την
ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τον/ εταιριών εμπορίας
πετρελαιοειδών. Γίνεται ειδική πρόβλεψη ότι η νομική μορφή
των εταιριών αυτών, δα είναι αυτή τη; ανώνυμης εταιρίας.
Επιπλέον εξειδικεύεται η γενική αρχή της απαγόρευσης λει
τουργίας καδετοποιημένων επιχειρήσεων.
Επίσης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εταιρία εμπο
ρίας πετρελαιοειδών ασκεί και πύλες δραστηριότητες εκ.τός
από την εμπορία πετρελαιοειδών, η τήρηση των λογιστικών
της βιβλίων και η; σύνταξη του ισολογισμού της δα γίνε
ται χωριστά.
Σκοπός αυτών των ρυδμίσεων είνα- η οικονομική διαράνεια
του έργου των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών με σκοπό
τη/ προστασία του καταναλωτή.
Με το άρδρο 15 ρυδμίζοντκι ειδικά οι όροι και οι προΰποδέσεις σύμφωνα με τις οποίες εκδίδβντπι οι άδειες εμπο
ρίας πετρελαιοειδών. Γίνεται ειδική πρόβλεψη για τα/ καδορισμό της έκτασης της εμπορικής δραστηριότητας που περι
κλείει η κάδε άδεια και στη συ/έχε:α προσδιορίζονται η οικο
νομική επιρά/εια της κάδε επιχείρησης και c όγκος των αΪΤΎ.?ΜΛ> ϊττίίτν*ντ;κώ·/ νώτων nr δυτιοσόσων για την λει-

τουργτκη διεκπεραίωση του έργου τους. Με την δεσπότη »>τών των προΰποδέσεων επιδιώκεται η εκλογίκευση του εμπο
ρικού χειλώματος με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινωνικού συνόλου κοκ τον προσανατολισμό του εμπορικό κό
σμου στην οργάνωση βιώσιμων οοαντμικών μονάδων.
Μ_ε το άρδρο 16 γίνεται πρόβλεψη και -για τη δτμιουργόα'
κατάλληλου συστήματος που δα διασφαλίζει την τροφοδότηση
των προβληματικών γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας
με τα απαραίτητα πετρελαιοειδή.
Με το αρδρε 17 δίδεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Βιομηχανία;—Ενέργειας-—Τεχνολογίας να ορίσει τις κυρω
τικός συνέπειες για την μη εφαρμογή του νόμου και να δια
μορφώσει την σχετική διαδικασία γ:·α τη/ επιβολή τους.
Τέλος με το άρδρο 18 ρυδμίζονται μεταβατικά δέματα
που δημιουργούντα: ϊστην πρώτη εφαρμογή του νόμου.
Αδήνα, 27 Σεπτεμβρίου 1985
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Ρύδμιση δεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας.
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· Άρδρο 1.
Α-ο'/ίς Πετρέλαοκής Πολιτικής. .
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1. Το Κράτος χαράσσει την πετρελαϊκή πολιτική τη; χώ
ρας. Eivat υπελόυνο για τον συντονισμό τη; πρου.ήδεια; αρ
γού πετρελαίου κ.αι πετρελαιοειδών προϊόντων, της βιομηχα
νικής παραγωγής και της εμπορίας τους, επιδιώκοντας τηνπροστασία του γενικού συμφέροντος στα πλαίσια του άρδρομ
106 παρ. ιΐ, 2 και 3 του Συντάγματος. Ο: ανά-ρκες της εδνι-,
κής ιμυνας aα: ίτμόσιας ασφά/.ειας στα πιο πάνω πλαίσια
εξετάζονται ειδικά.
2. Το κράτος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διύλισης
και επομένως εισαγωγής αργού πετρελαίου.
Άρδρο 2.
Αρχή ισότητας.
Οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόζονται χωρίς καμιά
διάκριση μεταξύ των υπηκόων κρατών — μελών των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΈΟΚ), ως προς τις συνδήκες διά
δοσης και προμήθειας προϊόντων πετρελαίου.
Άρδρο 3.
Ενιαίος Φορέας Πετρελαιοειδών.
1. Με αποφάσεις των Υπουργών Εδνι κής Οικονομίας,
Οικονομικών και Βιομηχανίας — Ενέργειας — Τεχνολογίας
και του κατά περίπτωση αραόδιου Υπουογκύ είναι δυνατόν να
ανατίδεται στην ΔΗΑ10ΣΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕ
ΛΑΙΟΥ (ΔΕΠ) —προκειμένου να διαμοροωδε: με την ε
ταιρία αυτή ο ενιαίος φορέας πετρελαιοειδών— η άσκηση
μας ή περισσότερων απ’ τις αρμοδιότητες του Δημοσίου που
εντάσσονται στις δραστηριότητες της βιομηχανίας πετρε
λαίου. όπως αναζήτηση, έρευνα, παοανωγή. διύλιση, προμήδεια, διακίνηση, διατήρηση οτποδεμάτων ασφάλειας κ.λπ. υδρογονανδράκων εν γόνε: και των προϊόντων τους.
2. Η ΔΕΠ έχει δικαίωμα να ασκεί τις αρμοδιότητες αυ
τές είτε η Βία. ιδρύοντας ειδικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης
της σχετικής αρμοδιότητας με αυτοτελή καταγραφή των ε-

