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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ο.Β.Ε. δίνει στη δημοσιότητα το κάτωθι υπόμνημα, που εστάλη στον
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας κ. Γιώργο Σταθάκη και αφορά
τη μη ανάρτηση τιμών ΕΛΠΕ από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου:
«Προς τον
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας
κ. Γιώργο Σταθάκη
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Κοινοποίηση:
-Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη
- Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή
κ. Αντώνιο Παπαδεράκη
Θέμα: Ανάρτηση τιμών ΕΛ.ΠΕ. για καύσιμα στην ιστοσελίδα της Γενική
Γραμματείας Εμπορίου.
Κύριε Υπουργέ,
Σας ενημερώνουμε ότι από 4/5/2015, εντελώς απροειδοποίητα, η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου έπαψε να αναρτά στην ιστοσελίδα http://oil.gge.gov.gr/
τις ενδεικτικές Τιμές Αγοράς Υγρών Καυσίμων, με επιβαρύνσεις χωρίς Φ.Π.Α.,
από τα ΕΛ. ΠΕ.
Η αρμόδια διεύθυνση σε απάντηση διαμαρτυριών μας, μας απάντησε ότι «δεν
έχει καμία νομική υποχρέωση να αναρτά τις τιμές»! Προφανώς ο αρμόδιος
υπάλληλος ή αγνοεί ή σκοπίμως παραβλέπει ότι οι τιμές αυτές, οι οποίες
αναρτώνται επί δεκαετίες, αποτελούν τιμή αναφοράς για την ορθή υλοποίηση
εκατοντάδων ή και χιλιάδων συμβολαίων αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Συγκεκριμένα σε πολλά συμβόλαια η τιμή εφοδιασμού των πρατηρίων με
καύσιμα, καθορίζεται με ένα σταθερό ποσό κέρδους των εταιρειών επί της

τιμής διυλιστηρίου με τις επιβαρύνσεις, πλην ΦΠΑ! Η μη ανάρτηση των τιμών
αφήνει τους βενζινοπώλες στο «σκοτάδι» για την τιμή αναφοράς.
Δεν γνωρίζουμε κύριε υπουργέ ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτής της
κατάργησης ή αν ήταν απαίτηση των εταιρειών για να μένουν ανεξέλεγκτες
στις χρεώσεις προς τους βενζινοπώλες.
Όμως φοβόμαστε πολύ ότι στην ουσία ανοίγει το δρόμο για νέο πάρτι τιμών
από τις εταιρείες σε βάρος των πρατηριούχων και των καταναλωτών.
Παρόμοιο περιστατικό, μη ανάρτησης, έχει συμβεί και τον Απρίλιο του 2014,
λόγω τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι χρεώσεις
στους βενζινοπώλες.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα ώστε οι τιμές να αναρτηθούν. Δεν είναι
δυνατόν σε όλα τα πρατήρια να απαιτείτε τη διαφάνεια και πλήρη
δημοσιοποίηση των τιμών τους στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου(fuelprices.gr) αλλά και με
μεγάλες (φωτιζόμενες) πινακίδες επιβάλλοντας μάλιστα αυστηρά πρόστιμα σε
περίπτωση μη ανάρτησης τους και τις τιμές των εταιρειών και διυλιστηρίων
να τις αφήνετε στο σκοτάδι.
Με εκτίμηση,

