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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.∗∗∗∗ 491/VI/2010 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11η Ιουνίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:15, αντί 
της ηµεροµηνίας που αρχικά είχε προγραµµατιστεί, ήτοι την 22.6.2010, κατόπιν απόφασης 
της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού κατά την 64η/8.6.2010 συνεδρίασή της, µε την 
εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος:  ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 
Μέλη:  Ασηµάκης Κοµνηνός, 

  ∆ηµήτριος Λουκάς, 
  Νικόλαος Τραυλός,  
  ∆ηµήτριος ∆ανηλάτος,  
  ∆ηµήτριος Αυγητίδης και 
  Μιχαήλ Τσαγκατάκης, λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος του τακτικού µέλους 
 Βασιλείου Νικολετόπουλου. 

Τα λοιπά τακτικά µέλη καίτοι προσκληθέντα δεν συµµετείχαν, λόγω δικαιολογηµένου 
κωλύµατος. 

Γραµµατέας:  Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 

Θέµα της συνεδρίασης: η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης κατά το 
άρθρο 4β του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών MOTOR OIL 
(ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (ΜΟΗ), SHELL OVERSEAS HOLDINGS 
LIMITED, SHELL HELLAS Α.Ε. και SHELL GAS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
(AEBEY). 

Κατά την 64η/8.6.2010 συνεδρίασή της έκανε αποδεκτό αίτηµα των µερών περί σύντµησης 
της προθεσµίας κλήτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 12 του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, 
επί της υποθέσεως προηγούµενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατά το άρθρο 4β του ιδίου 
Νόµου, όπου όρισε την ως ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα συζήτησης. 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τα νοµίµως κλητευθέντα ενδιαφερόµενα µέρη 
παραστάθηκαν ως εξής: α) η εταιρία SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED  διά των 
πληρεξουσίων δικηγόρων της Εµµανουήλ Μαστροµανώλη και Ηλία Κοϊµτζόγλου, β) η 
εταιρία SHELL HELLAS A.E. µετά του νοµίµου εκπροσώπου της Γεωργίου Θωµαΐδη και 
διά των πληρεξουσίων δικηγόρων της Νικολάου ∆ικαίου και Ιωάννη Μπιµπλή, γ) η εταιρία 
SHELL GAS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL (AEBEY) διά των πληρεξουσίων 

                                                 
∗ Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού ( ΦΕΚ 
1890/ Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν 
επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί 
υπάρχει η ένδειξη […] . Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν 
αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές 
( εντός […] ).  
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δικηγόρων της Νικολάου ∆ικαίου και Ιωάννη Μπιµπλή και δ) η εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
(ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., µετά του νοµίµου εκπροσώπου της Ιωάννη 
Κοσµαδάκη και διά των πληρεξουσίων δικηγόρων της Αναστασίας ∆ρίτσα και Χρήστου 
Πιλαφά. 

Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Εισηγητή της υπόθεσης, 
Ασηµάκη Κοµνηνό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3075/19.5.2010 
γραπτή Εισήγησή του, επί της κρινόµενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση:  

Α. Να εγκριθεί η υπό κρίση συγκέντρωση υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις 
(διορθωτικά µέτρα): Ειδικότερα, για τους νοµούς Κεφαλληνίας και Ιωαννίνων για τις αγορές 
λιανικής πώλησης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η εξαγοράζουσα θα πρέπει:  

α) Να απολέσει έως την […] από το δίκτυό της πρατήρια στους Νοµούς Κεφαλληνίας 
και Ιωαννίνων που ισοδυναµούν σε µείωση όγκου και άρα σε αντίστοιχη µείωση του 
µεριδίου αγοράς του δικτύου λιανικής της νέας οντότητας στην αγορά βενζίνης και 
στην αγορά πετρελαίου κίνησης στο 55%, µε βάση τα στοιχεία της σχετικής έρευνας 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού για το έτος 2009. Η απώλεια των πρατηρίων 
αυτών θα επιτευχθεί, είτε από τη µη ανανέωση, είτε από την καταγγελία συµβάσεων 
των SHELL/AVIN µε τους πρατηριούχους.  

β) Να χορηγήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά την έγκριση της συγκέντρωσης, 
κατάλογο και χάρτη µε την τοποθεσία των πρατηρίων των SHELL/AVIN που 
προτίθεται να αποδεσµεύσει σταδιακά στους επίµαχους νοµούς, το αργότερο έως και 
την […] και µε αναφορά στην ετήσια (βάσει στοιχείων έτους 2009) κατανάλωση ενός 
εκάστου πρατηρίου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η έγκριση της αποδέσµευσης 
των πρατηρίων καυσίµων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και η εν γένει 
παρακολούθηση της συµµόρφωσης της εταιρίας µε τις αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις. 

γ) Να µην επανακτήσει, για χρονικό διάστηµα έξι ετών από τις […], τα συγκεκριµένα 
πρατήρια που θα απολέσει στο αρχικό εξάµηνο που θα επιτευχθεί η µείωση-στόχος 
του µεριδίου στο 55%. 

Β. Να εγκριθεί η ρήτρα µη ανταγωνισµού υπό τον όρο της τροποποίησης του στο Ελληνικό 
µεταφρασµένο κείµενο κατά τρόπο, ώστε να διευκρινίζεται ότι ισχύει για µία διετία (όπως 
καταγράφεται και στο Αγγλικό κείµενο). 

Κατόπιν το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των ενδιαφεροµένων µερών, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν επί της Εισηγήσεως, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν διευκρινήσεις και 
απάντησαν σε ερωτήσεις, που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού. 

Μετά την ολοκλήρωση της ακροαµατικής διαδικασίας η Επιτροπή Ανταγωνισµού προχώρησε 
σε διάσκεψη και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόµενης 
υπόθεσης, την Έκθεση του Εισηγητή, το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τις απόψεις που 
διατύπωσαν τα ενδιαφερόµενα µέρη προφορικώς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και 
γραπτώς µε τα Υποµνήµατά τους, 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
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Ι. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
1. Στις 26.3.2010 γνωστοποιήθηκε στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (εφεξής 

«Γ∆Α») το από 24.9.2009 Συµφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών, δια του οποίου 
συµφωνήθηκε η πώληση και αγορά του συνόλου των µετοχών της εταιρίας Shell 
Hellas και της εταιρίας Shell Gas από την Shell Overseas Holdings Limited (γενικά, 
εφεξής «SHELL») στην εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Ε. (εφεξής «ΜΟΗ» - εξαγοράζουσα). 

2. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω συµφωνία, γνωστοποιήθηκε αρχικά στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 27.1.2010 ως εµπίπτουσα στις διατάξεις του Κανονισµού 139/2004 περί 
συγκεντρώσεων.1 Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν 
παγκοσµίως οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα € 5 δις (εν προκειµένω, τα € 
[…] δις), ενώ καθεµία από αυτές πραγµατοποιεί συνολικό κύκλο εργασιών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των € 250 εκατ.2 αλλά δεν πραγµατοποιούν άνω των δύο 
τρίτων του συνολικού Ενωσιακού τους κύκλου εργασιών στο ίδιο κράτος µέλος, όπως 
έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.3 

3. Στις 18.2.2010 η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού αιτήθηκε την παραποµπή της 
συγκεκριµένης συγκέντρωσης σε αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α' ή 
επικουρικά περ. β' του Κανονισµού 139/2004, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την από 
15.3.2010 Απόφασή της, την παρέπεµψε στην πρώτη για εξέταση, κρίνοντας ότι στην 
εν λόγω υπόθεση πληρούνται τα κριτήρια παραποµπής της ανωτέρω διάταξης, καθώς η 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε 
ορισµένες αγορές διάθεσης καυσίµων και ασφάλτου στην Ελλάδα. 

4. Κατόπιν τούτου, τα µέρη γνωστοποίησαν εµπρόθεσµα τη συµφωνία στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του Ν. 703/1977 και του 
Κανονισµού 139/2004.4 Στις 15.4.2010 και µε την αριθµ. πρωτ. 2242 Απόφαση του 
Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κοινοποιήθηκε στις συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις η κίνηση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης (B’ 
Φάση) σύµφωνα µε το άρθρο 4δ του Ν. 703/1977, ενώ στις 16.4.2010 στάλθηκαν 
επιστολές στους φορείς της αγοράς (εταιρίες διύλισης, εταιρίες εµπορίας, ενώσεις 
πετρελαιοειδών, κ.τ.λ.) µε σκοπό τη συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων για τη 
διερεύνηση της εν λόγω συγκέντρωσης.  

5. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά στον τοµέα των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, 
τόσο από άποψη χονδρικής πώλησης, όσο και από άποψη λιανικής πώλησης. Σύµφωνα 
µε τους όρους της συµφωνίας, µε την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης η εξαγοράζουσα 

                                                 
1 Κανονισµός 139/2004 του Συµβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, EE 2004 L 24/1. 
2 € […] δις για την ΜΟΗ και € […] δις για τον Όµιλο SHELL. 
3 Βλ. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.3.2010 Case COMP/M.5637-MOTOR OIL 
(HELLAS) CORINTH REFINERIES / SHELL OVERSEAS HOLDINGS, παρ. 15. 
4 ∆ηλαδή εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης 
παραποµπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα µέρη (16.3.2010). 
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(ΜΟΗ) θα αποκτήσει τον άµεσο και αποκλειστικό έλεγχο των εταιριών Shell Hellas 
και Shell Gas, ενώ παράλληλα θα ελέγχει από κοινού µε τη Shell Overseas Holdings 
Limited τον κλάδο αεροπορικού καυσίµου της εταιρίας Shell A.E στην Ελλάδα, όπως 
φαίνεται στο κατωτέρω ∆ιάγραµµα. 

∆ιάγραµµα 1: Καθεστώς ελέγχου πριν και µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης 

Τρέχουσα ∆οµή 

Shell Overseas Holdings Limited 

 100% 

 
 

∆οµή µετά τη συναλλαγή 

Motor Oil (Ελλάς) ∆ιυλιστήρια 

Κορίνθου Α.Ε. 

 

 

 

Shell Hellas Α.Ε. 

      

49%       51% 
 

Shell A.E. (νέα εταιρία στην οποία µεταβιβάσθηκε η εµπορία και η διάθεση αεροπορικού 
καυσίµου της Shell Hellas) 

 

6. Βάσει των όρων του Συµφωνητικού Σχεδίου Αναδιοργάνωσης, «οποιαδήποτε 
αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της SHELL στην Ελλάδα µπορεί να λάβει χώρα 
µόνο πριν από την πραγµατοποίηση της εν λόγω συµφωνίας». Η αναδιοργάνωση αυτή 
περιλαµβάνει την απόσχιση του τοµέα του αεροπορικού καυσίµου, ο οποίος ανήκε εξ 
ολοκλήρου (100%) στην εταιρία Shell Hellas, σε µια νέα, λειτουργικά αυτόνοµη κοινή 
επιχείρηση µε την επωνυµία Shell A.E.  

7. Στο µετοχικό κεφάλαιο της Shell A.E. θα συµµετέχει κατά 49% η εταιρία Shell Hellas 
και κατά 51% η Shell Overseas Holdings Limited. Η αναδιοργάνωση περιλαµβάνει 
επίσης την µεταβίβαση προς την εταιρία Shell Hellas δραστηριοτήτων σχετικών µε την 
εµπορία και διάθεση ορισµένων χηµικών, οι οποίες ανήκαν σε άλλη εταιρία του 
Οµίλου Shell. Περιλαµβάνει επίσης τη µεταβίβαση του κλάδου εµπορίας και 
προώθησης λιπαντικών της εταιρίας Shell Hellas, η οποία πραγµατοποιείται µέσω της 

Shell Hellas Α.Ε.  

(περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την εµπορία και διάθεση αεροπορικού καυσίµου) 

Shell Overseas Holdings 

Limited 
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θυγατρικής της εταιρίας OSTREA OIL A.E. στην εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΕΒΕ που δεν ελέγχεται από την εταιρία Shell Hellas και για το λόγο αυτό δεν 
αποτελεί µέρος της παρούσας Συναλλαγής.5  

8. Ακολούθως, η ΜΟΗ, ως αποτέλεσµα της ανωτέρω συµφωνηθείσας εξαγοράς των 
εταιριών Shell Hellas και Shell Gas, αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο επί των 
δραστηριοτήτων λιανικής και χονδρικής πώλησης καυσίµων προς πρατήρια της 
SHELL, λιανικής διάθεσης καυσίµων µέσω πρατηρίων, χονδρικής πώλησης καυσίµων 
προς εµπορικούς πελάτες ασφάλτου, υγραερίου και της εµπορίας, διάθεσης και 
αποθήκευσης χηµικών, καθώς και τον κοινό έλεγχο στην Ελληνική επιχείρηση 
εµπορίας και διάθεσης αεροπορικού καυσίµου της SHELL. Επιπλέον, αποκτά το 
εργοστάσιο ανάµειξης λιπαντικών της εταιρίας Shell Hellas, ενώ δεν αποκτά την 
εµπορία και διάθεση των λιπαντικών ουσιών.6  

9. Άλλες συµφωνίες / σχέδια τα οποία προσυµφωνήθησαν µεταξύ των µερών και θα 
καταρτισθούν κατά την πραγµατοποίηση της συναλλαγής είναι οι εξής:  

α) Συµφωνία παραχώρησης άδειας σήµατος, δυνάµει της οποίας […]   
β) Συµφωνία προµήθειας αργού πετρελαίου µεταξύ της SHELL και της 
ΜΟΗ, δυνάµει της οποίας η […] 
γ) ∆ιάφορες συµφωνίες σχετικές µε την Κοινή Επιχείρηση Αεροπορικού 
Καυσίµου Shell A.E.7 

10. Η πραγµατοποίηση της αγοράς και πώλησης των µετοχών αναµένεται να λάβει χώρα 
έως τις 20.8.2010 (εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά), υπό την προϋπόθεση της 
εκπλήρωσης διαφόρων όρων. Όπως αναφέρει η ΜΟΗ, η SHELL έλαβε τη στρατηγική 
απόφαση να αποχωρήσει από την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων της στις αγορές του 
επόµενου σταδίου (downstream), αλλά να διατηρήσει τον κοινό έλεγχο στην 
επιχείρηση αεροπορικού καυσίµου στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη µετά την 
επανεξέταση από την SHELL όλων των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα σε αγορές 
του επόµενου σταδίου και είναι σύµφωνη µε τη στρατηγική της να συρρικνώσει 
παγκοσµίως το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων επόµενου σταδίου. Από την άλλη 
πλευρά, η γνωστοποιούµενη συναλλαγή θα προσφέρει στην ΜΟΗ τη δυνατότητα να 
βελτιώσει την θέση της στην Ελληνική αγορά µέσω της απόκτησης µιας πλήρως 
καθετοποιηµένης επιχείρησης εµπορίας, προµήθειας και διάθεσης.  

11. Από την εξέταση του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι η γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση εµπίπτει στο ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 4β του Ν. 703/1977. 
Ειδικότερα, ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών εταιριών κατά τη 

                                                 
5 Η µεταβίβαση της εταιρίας OSTREA OIL A.E. προς την ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 
γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του N. 
703/1977 και εγκρίθηκε µε την Απόφαση ΕΑ 466/VI/2009. Σύµφωνα µε την εν λόγω Απόφαση, η 
εξαγοράζουσα (ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ) απέκτησε τον άµεσο και αποκλειστικό έλεγχο 
της εξαγοραζόµενης (OSTREA OIL A.E), η οποία δραστηριοποιείται, µεταξύ άλλων, στην εµπορία 
και διάθεση λιπαντικών προϊόντων (αυτοκινήτου, ναυτιλίας, αεροπορίας και βιοµηχανίας). Ως εκ 
τούτου, µετά την ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς, η εταιρία Shell Hellas δεν δραστηριοποιείται 
πλέον στην εµπορία λιπαντικών. 
6 Τα µέρη θα συνάψουν συµφωνία φασόν για την ανάµειξη των λιπαντικών ουσιών, δυνάµει της 
οποίας η ΜΟΗ θα αναµειγνύει λιπαντικά για λογαριασµό της SHELL.  
7 […]  
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διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής χρήσης (2009) υπερέβη τα € 150.000.000, ενώ 
για την ίδια χρήση ο εθνικός κύκλος εργασιών για κάθε µία επιχείρηση υπερβαίνει τα € 
15.000.000.8 

 
Β. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
12. Η εξαγοράζουσα MOH δραστηριοποιείται στον τοµέα της διύλισης πετρελαίου, στην 

πώληση πετρελαιοειδών προϊόντων σε εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών, καθώς και 
στον τοµέα της χονδρικής και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, όπου 
δραστηριοποιείται δια µέσου της θυγατρικής εταιρίας AVINOIL Α.Ε. Η ΜΟH επίσης 
συµµετέχει στην «OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίµου Α.Ε.», εταιρία η οποία 
εκµεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις αεροπορικού καυσίµου στο ∆ιεθνή Αερολιµένα 
Αθηνών. Η ΜΟΗ είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

13. Το διυλιστήριο της ΜΟΗ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, µαζί µε τις βοηθητικές 
εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίµων, αποτελεί το µεγαλύτερο 
Ελληνικό ιδιωτικό βιοµηχανικό συγκρότηµα και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα 
διυλιστήρια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το διυλιστήριο είναι πλήρως 
καθετοποιηµένο, καθώς, πέρα από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, διαθέτει 
εκτεταµένους χώρους αποθήκευσης χωρητικότητας 2,2 εκατ. κυβικών µέτρων, 
εγκαταστάσεις φόρτωσης και σύγχρονες λιµενικές εγκαταστάσεις τριών προβλητών µε 
µέγιστη χωρητικότητα υποδοχής 450.000 τόνων. 

14. Η εταιρία, χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη κυρίως το αργό πετρέλαιο από το οποίο παράγει 
βενζίνες, ντήζελ, µαζούτ, άσφαλτο, καύσιµα αεριωθουµένων και λιπαντικά, ενώ 
έµφαση δίνεται στα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και στα προϊόντα νέων 
προδιαγραφών, εξυπηρετώντας έτσι µεγάλες εταιρίες εµπορίας πετρελαίου στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  

15. Όσον αφορά στο δίκτυο πωλήσεων και διανοµής, ο µεγαλύτερος όγκος των προϊόντων 
της εταιρίας παραδίδεται στους πελάτες FOB (Free on Board) από τις εγκαταστάσεις 
του διυλιστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους. Μέρος της παραγωγής το οποίο 
προορίζεται για κατανάλωση στις µεγάλες αστικές περιοχές, µεταφέρεται µε πλοία για 
αποθήκευση και παράδοση σε εγκαταστάσεις τρίτων, ενώ το υπόλοιπο είτε 
µεταφέρεται µε αγωγούς στις παρακείµενες του διυλιστηρίου εγκαταστάσεις της 
εταιρίας εµπορίας καυσίµων AVINOIL, είτε παραδίδεται επί βυτιοφόρων ή φορτηγών 
από το διυλιστήριο. 

16. Η Shell Overseas Holdings Limited ανήκει εξ ολοκλήρου στον όµιλο εταιριών Shell 
που προήλθε από τη συγχώνευση το 1907 της Ολλανδικής Royal Dutch Petroleum 
Company, και της Αγγλικής Shell Transport and Trading Company. Η Shell 
δραστηριοποιείται στην έρευνα, παραγωγή και πώληση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, στην παραγωγή και πώληση πετρελαιοειδών και χηµικών προϊόντων, στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές. 

17. Η εταιρία Shell Hellas, αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες πετρελαιοειδών στην 
Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια µε ένα δίκτυο […]  περίπου 

                                                 
8 Βλ. και κατωτέρω παρ. 117 και 120. 
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πρατηρίων υγρών καυσίµων. Η εταιρία αποτελεί µέλος του οµίλου εταιριών Shell και 
λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Οι κύριες δραστηριότητές της καλύπτουν τη 
διανοµή και εµπορία ενός ευρέος φάσµατος πετρελαιοειδών (βενζινών, πετρελαίου, 
µαζούτ, λιπαντικών και υγραερίου), και χηµικών προϊόντων ενώ συγκεντρώνει πελάτες 
από το χώρο της βιοµηχανίας, του εµπορίου και της ναυτιλίας, και παράλληλα 
προµηθεύει αεροπορικές εταιρίες µε καύσιµα και λιπαντικά αεροπορίας. Ειδικότερα, η 
εταιρία δραστηριοποιείται σήµερα στις πωλήσεις προϊόντων υδρογονάνθρακα στην 
Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης της πώλησης στο επίπεδο λιανικής καυσίµων µέσω 
των θυγατρικών της εταιριών ΕΡΜΗΣ και ΜΥΡΤΕΑ που διαθέτουν σχετική άδεια 
λειτουργίας πρατηρίων πώλησης καυσίµων για αυτοκινούµενα οχήµατα, καυσίµων 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ασφάλτου και καυσίµων αεροσκαφών.  

18. Τέλος, η εταιρία Shell Gas, είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία της εταιρίας Shell 
Gas (LPG) Holdings BV, και δραστηριοποιείται στην πώληση υγραερίου στην Ελλάδα.  

 
ΙΙ. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
 

19. Η Ελληνική πετρελαϊκή αγορά σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, κυρίως το Ν. 
3054/2002,9 χωρίζεται σε τρία επίπεδα: α) διύλισης, β) εµπορίας και γ) διανοµής. Για 
κάθε επίπεδο, προβλέπεται από τη νοµοθεσία ειδική άδεια. 

20. Η άδεια διύλισης, η οποία χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
επιτρέπει την διύλιση και διάθεση πετρελαιοειδών σε εταιρίες εµπορίας, σε 
προµηθευτικούς συνεταιρισµούς ή κοινοπραξίες πρατηριούχων, σε µεγάλους τελικούς 
καταναλωτές και τις Ένοπλες ∆υνάµεις. 

21. Η άδεια εµπορίας, η οποία χορηγείται επίσης µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
επιτρέπει στην κάτοχο-εταιρία να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα σε πρατήρια, σε 
µεγάλους τελικούς καταναλωτές και τελικούς καταναλωτές µε ίδιους αποθηκευτικούς 
χώρους. Όσον αφορά στην εµπορία, προβλέπονται πέντε (5) είδη επιµέρους αδειών: 

• Άδεια εµπορίας όλων των υγρών καυσίµων που πωλούνται στην εγχώρια 
αγορά. 

• Άδεια εµπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών ή αεροπορικών καυσίµων 
αντίστοιχα.  

• Άδεια εµπορίας υγραερίων.  
• Άδεια εµπορίας ασφάλτου.  

22. Τέλος, η άδεια λιανικής διάθεσης, η οποία χορηγείται από την αρµόδια Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, επιτρέπει την διάθεση πετρελαιοειδών σε τελικούς καταναλωτές.  

23. Ο ως άνω νόµος, ο οποίος αντικατέστησε τον προγενέστερο Ν. 1571/1985, επέφερε 
σηµαντικές αλλαγές στη δοµή και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών. 
Συγκεκριµένα:  

α) Μετέβαλε το νοµικό καθεστώς τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας για 
την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης 
θεσµοθέτησε το δικαίωµα χρήσης και πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους 

                                                 
9 Βλ. γενικά Θεόδωρο Π. Φορτσάκη, ∆ίκαιο της Ενέργειας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2009, σ. 245 επ. 
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διυλιστηρίων ή εταιριών εµπορίας από τους υπόχρεους τήρησης αποθεµάτων 
ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση αµοιβαίας συµφωνίας µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων.  
β) Εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελληνική νοµοθεσία σύστηµα διαχείρισης 
κρίσεων εφοδιασµού σε πετρελαιοειδή για την ανταπόκριση της χώρας στις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας 
(IEA).  
γ) Καθιέρωσε νέο σύστηµα αδειοδότησης για κάθε δραστηριότητα της 
πετρελαϊκής αγοράς όπως διύλιση, µεταφορά µε αγωγό και λιανική εµπορία, 
και προέβλεψε την έκδοση κανονισµού για κάθε είδους άδεια.  
δ) Καθετοποίησε το σύστηµα διακίνησης πετρελαιοειδών δίνοντας την 
δυνατότητα στους συνεταιρισµούς πρατηριούχων να προµηθεύονται 
πετρελαιοειδή απευθείας από τα διυλιστήρια χωρίς τη µεσολάβηση των 
εταιριών εµπορίας.10  
ε) Κατάργησε την χορήγηση τοπικής άδειας εµπορίας και η άδεια εµπορίας 
ισχύει πλέον για ολόκληρη την επικράτεια, ενώ παράλληλα αύξησε τις 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εµπορίας κυρίως σε ό,τι αφορά στους 
ελάχιστους αποθηκευτικούς χώρους και στο ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.  
στ) Προέβλεψε αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα, 
αφαίρεση αδειών) µε σκοπό την πάταξη των φαινοµένων νοθείας και 
λαθρεµπορίας, ενώ παράλληλα έδωσε έµφαση σε θέµατα ενεργειακής 
ασφάλειας και περιβάλλοντος.  

24. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002, ο οποίος ενσωµατώνει µερικώς την Οδηγία 
98/93,11 τα αποθέµατα ασφαλείας τηρούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας για κάθε 
κατηγορία προϊόντων πετρελαίου (ελαφρά, µεσαία και βαρέα κλάσµατα), προκειµένου 
να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους κρίσης εφοδιασµού 
καυσίµων στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας. Υποχρέωση τήρησης 
αποθεµάτων ασφαλείας έχουν ανεξάρτητα από το είδος άδειας που κατέχουν: 

α) Όσοι εισάγουν αργό πετρέλαιο, πετρελαιοειδή, ή ηµικατεργασµένα 
προϊόντα προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.12 Το ύψος του αποθέµατος 

                                                 
10 Σύµφωνα µε την τροποποίηση από το Ν. 3335/2005, επετράπη η πρόσβαση κατόχων άδειας 
λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών (ανεξάρτητα πρατήρια) απευθείας από τα διυλιστήρια (άρθρο 5 
παρ. 2).  
11 Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1998 για την τροποποίηση της Oδηγίας 
68/414/ΕΟΚ περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αργού πετρελαίου ή/και 
προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη µέλη της ΕΟΚ, EE 1998 L 358/100. 
12 Σύµφωνα µε τον προηγούµενο Ν. 1571/1985, την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας 
είχαν οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών. Απαρχή για την ψήφιση νέου νόµου στάθηκε η καταδίκη 
της Ελλάδας από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «∆ΕΕ») το 2001 σχετικά µε το 
προηγούµενο καθεστώς τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας και πρόσβασης τρίτων σε αποθηκευτικούς 
χώρους. Σύµφωνα µε αυτό, η πρόσβαση τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους ήταν δυνατή µόνο υπό 
την προϋπόθεση ύπαρξης αποκλειστικής σύµβασης προµήθειας µε τον κάτοχο αυτών (εταιρίες 
διύλισης, εταιρίες εµπορίας). Το σύστηµα αυτό νόθευε τον ανταγωνισµό µεταξύ εγχώριας παραγωγής 
πετρελαιοειδών προϊόντων και απευθείας εισαγωγών και θεωρήθηκε από το ∆ΕΕ ως µέτρο 
ισοδυνάµου αποτελέσµατος περιορισµού των εισαγωγών (υπόθ. C-398/98, Επιτροπή κατά Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, Συλλ. 2001 σ. I-7915). 
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ασφαλείας του υποχρέου ισούται µε τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που 
πραγµατοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούµενο 
ηµερολογιακό έτος. 
β) Οι µεγάλοι τελικοί καταναλωτές, που εισάγουν πετρελαιοειδή προϊόντα για 
ίδια κατανάλωση. Το ύψος του αποθέµατος ασφαλείας του υπόχρεου ισούται 
µε τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγµατοποίησε στην εγχώρια 
αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Τα πιο πάνω όρια 
µπορεί να µεταβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
λαµβανοµένων υπόψη και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.  

25. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όσον αφορά στην εγχώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο 
κίνησης), οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών, στο βαθµό που πραγµατοποιούν 
εισαγωγές υγρών καυσίµων από χώρες του εξωτερικού, υποχρεούνται να διατηρούν 
διαθέσιµα 90 ηµερών. Φαίνεται, όµως, ότι µε τους αποθηκευτικούς χώρους που 
διαθέτουν, είναι µάλλον αδύνατο να τηρούν αποθέµατα ασφαλείας 90 ηµερών, όπως 
υποχρεούνται από το νόµο.  

26. Συνεπώς, καταλήγουν να προµηθεύονται τα υγρά καύσιµα από τις εγχώριες εταιρίες 
διύλισης (ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΗ),13 καθώς διαφορετικά θα έπρεπε να αποκτήσουν ή να 
εξασφαλίσουν κατά κάποιο τρόπο τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους, αλλά 
στην περίπτωση αυτή η επιβάρυνση θα ήταν σηµαντική. Σηµειώνεται δε ότι τροχοπέδη 
στην ενθάρυνση των εισαγωγών αποτελεί και το γεγονός ότι τα αποθέµατα ασφαλείας 
πρέπει να τηρούνται σε χώρους εντός της Ελληνικής επικράτειας (ιδιόκτητους ή 
ενοικιαζόµενους), γεγονός που είναι πολλές φορές ανέφικτο ή ασύµφορο λόγω των 
αυστηρών κανόνων ασφάλειας των εγκαταστάσεων, αλλά και λόγω των αντιδράσεων 
των τοπικών κοινωνιών. 

 
IΙI. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Α. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
27. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται 

από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω 
των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της χρήσης για την οποία 
προορίζονται. Για τον ορισµό της σχετικής αγοράς πρέπει να προσδιορισθούν οι 
περιορισµοί κατά τον καθορισµό της τιµολογιακής πολιτικής των εταιριών που 
προκύπτουν από τη δυνατότητα υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης και προσφοράς. 

28. Όπως αναφέρθηκε,14 ο κλάδος των πετρελαιοειδών, περιλαµβάνει τρία επιµέρους 
στάδια,15 ήτοι:  

                                                 
13 Οι εταιρίες εµπορίας διαθέτουν συνολικά αποθηκευτικούς χώρους περίπου 1.309.350 κυβικών 
µέτρων, ενώ το σύνολο της αγοράς, εσωτερικού και διεθνών πωλήσεων (αεροπορικά και ναυτιλιακά 
καύσιµα) ήταν το 2003 περίπου 16,5 εκατ. µετρικούς τόνους ή 19 περίπου εκατ. κυβικά µέτρα, µε 
αποτέλεσµα οι αποθηκευτικοί αυτοί χώροι να αντιστοιχούν σε 25 περίπου ηµέρες πωλήσεων (βλ. 
γενικά ΙΟΒΕ, Ο κλάδος της εµπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, Αθήνα, 2004). 
14 Βλ. ανωτέρω παρ. 20 επ. 
15 Βλ. και Απόφαση ΕΑ 242/III/2003, IV.2. 
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α) διύλισης πετρελαιοειδών όπου δραστηριοποιούνται τα εγχώρια 
διυλιστήρια, 
β) εµπορίας πετρελαιοειδών όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες εµπορίας 
(υγρών) καυσίµων (χονδρική αγορά) και 
γ) διανοµής πετρελαιοειδών όπου δραστηριοποιούνται τα πρατήρια καυσίµων 
(λιανική αγορά).  

29. Τα πετρελαιοειδή συνθέτουν µια ευρεία οµάδα προϊόντων, τα οποία ικανοποιούν 
διαφορετικές ανάγκες. Οι βενζίνες (απλή, αµόλυβδη, σούπερ αµόλυβδη) και το 
πετρέλαιο κίνησης, χρησιµοποιούνται για την κίνηση οχηµάτων, αεροσκαφών και 
πλοίων, ενώ προϊόντα όπως ή άσφαλτος και τα υγραέρια, χρησιµοποιούνται κατά κύριο 
λόγο στην οδοποιία και την βιοµηχανία. Πολλά πετρελαιοειδή δεν θεωρούνται 
υποκατάστατα από πλευράς ζήτησης, καθώς ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες. Για 
παράδειγµα, το πετρέλαιο κίνησης και οι βενζίνες δεν θεωρούνται µεταξύ τους 
εναλλάξιµα στο βαθµό που τα αυτοκίνητα καταναλώνουν µόνο τον ένα από τους δύο 
τύπους καυσίµων (βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα).16  

30. Η υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς σε επίπεδο διύλισης είναι επίσης σχετικά 
περιορισµένη. Οι βενζίνες, τα υγραέρια (προπάνιο, βουτάνιο, υγραέριο µίγµα), το 
πετρέλαιο (εσωτερικής και εξωτερικής καύσης, φωτιστικό πετρέλαιο) και κατ’ 
επέκταση το σύνολο των πετρελαιοειδών (άσφαλτοι, λιπαντικά) παράγονται από την 
επεξεργασία του αργού πετρελαίου. ∆ηλαδή, εάν µια µονάδα διύλισης επιθυµεί να 
παράγει περισσότερη βενζίνη, τότε αναγκαστικά θα αυξήσει την παραγωγή της σε 
πετρέλαιο και αντίστροφα µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να υποκαταστήσει χωρίς να 
επωµιστεί σηµαντικό κόστος το ένα προϊόν έναντι του άλλου (fuel switching). Επειδή, 
η αναλογία, για κάθε παραγόµενο καύσιµο (εκροή), από την επεξεργασία του αργού 
πετρελαίου είναι σταθερή, η έκταση της υποκατάστασης µεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων πετρελαίου µειώνεται. 

31. Βάσει των ανωτέρω και ενόψει της υπάρχουσας νοµολογίας,17 τα πετρελαιοειδή 
διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) τα πετρελαιοειδή εγχώριας κατανάλωσης 
και β) τα πετρελαιοειδή διεθνών πωλήσεων (∆ιάγραµµα 2). 

32. Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνονται τα παρακάτω προϊόντα που αποτελούν 
επιµέρους διακριτές σχετικές αγορές:  

α) Βενζίνες (κοινή βενζίνη ή απλή, βενζίνη L.R.P. / super, αµόλυβδη βενζίνη 
super) 
β) Υγραέριο (µίγµα, βουτάνιο, προπάνιο, κίνησης) 
γ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντήζελ) που διακρίνεται σε  

αα) Πετρέλαιο θέρµανσης και  
ββ) Πετρέλαιο κίνησης 

δ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (µαζούτ) που διατίθεται στις (µη 
υποκαθιστάµενες) ποιότητες  

                                                 
16 Για την απουσία υποκατάστασης µεταξύ των δύο τύπων καυσίµου (βενζίνες και ντήζελ), βλ. και 
Michael Polemis, Empirical Assessment of the Determinants of Road Energy Demand in Greece, 
Energy Economics, 28, 2006, σ. 385 επ.  
17 Bλ. ενδεικτικά Απόφαση ΕΑ 4/ΙΙ/1998, ΙΙ.Β.1.α. 
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αα) Μαζούτ Νο1, άλλως Μαζούτ 1500 (για χρήση στην βιοτεχνία και 
ελαφρά βιοµηχανία) και  
ββ) Μαζούτ Νο 3, άλλως Μαζούτ 3500 (για χρήση στην βαριά 
βιοµηχανία) και  

ε) Άσφαλτοι.  
33. Στη δεύτερη κατηγορία (πετρελαιοειδή διεθνών πωλήσεων) περιλαµβάνονται τα 

προϊόντα που διατίθενται για τον εφοδιασµό αεροσκαφών και πλοίων. Βάσει της 
σύστασης τους, της χρήσης για την οποία προορίζονται, της τιµής αλλά και της 
ιδιαίτερης φορολογικής µεταχείρισης για ορισµένα από αυτά, τα πετρελαιοειδή 
διεθνών πωλήσεων µπορούν να διακριθούν στις παρακάτω επιµέρους σχετικές αγορές:  

α) Βενζίνες αεροσκαφών και καύσιµα αεριωθουµένων τύπου βενζίνης 
β) Κηροζίνη αεροσκαφών τύπου JA-1 
γ) Πετρέλαια εσωτερικής και εξωτερικής καύσης για τη ναυτιλία.  

Τα ναυτιλιακά καύσιµα, µπορούν µε τη σειρά τους να διακριθούν στις εξής διακριτές 
αγορές:  

α) Ντήζελ ακτοπλοΐας  
β) Ντήζελ ποντοπόρων 
γ) Μαζούτ ακτοπλοΐας και  
δ) Μαζούτ ποντοπόρων. 

 

∆ιάγραµµα 2: Σχηµατική απεικόνιση των επί µέρους σχετικών αγορών 

 

 

Πετρελαιοειδή 

Εγχώριας 
κατανάλωσης  

∆ιεθνών 
πωλήσεων  1ο επίπεδο  

2ο επίπεδο  
1. Βενζίνες  
2. Υγραέριο   
3. Πετρέλαιο εσ/κής καύσης   
4. Πετρέλαιο εξ/κής καύσης 
5. Άσφαλτος/πίσσα 

1. Αεροπορικά  καύσιµα  
2. Ναυτιλιακά καύσιµα  

 

Πηγή: Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009 

 

34. Τα αεροπορικά καύσιµα (jet fuels) είναι καύσιµα τύπου κηροζίνης που 
χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία των µηχανών των αεροπλάνων. Παρόλο που 
µοιάζουν µε την οικιακή κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο), η οποία έχει µεν την ίδια 
σύνθεση µε τα αεροπορικά καύσιµα, αλλά χρησιµοποιείται για φωτισµό και θέρµανση 
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σε πολύ περιορισµένες ποσότητες, αντιµετωπίζουν αυστηρές προδιαγραφές απόδοσης. 
Λόγω της σύστασής τους, της χρήσης για την οποία προορίζονται και της τιµής τους, 
τα αεροπορικά καύσιµα τύπου κηροζίνης JA-1, τα οποία χρησιµοποιούνται από την 
πολιτική αεροπορία για την κίνηση αεριωθούµενων αεροσκαφών, αποτελούν 
ξεχωριστή αγορά, διότι, από την πλευρά της ζήτησης, δεν µπορούν να 
υποκατασταθούν από άλλα καύσιµα κίνησης.18 Οµοίως περιορισµένη είναι η 
υποκαταστασιµότητα από την πλευρά της προσφοράς, διότι η αναλογία για κάθε 
τελικό προϊόν, το οποίο παράγεται από τη διύλιση του αργού πετρελαίου, είναι 
συγκεκριµένη και σταθερή.19 

35. Έτσι, σύµφωνα και µε προηγούµενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 
αεροπορικά καύσιµα αποτελούν µια ξεχωριστή σχετική αγορά από τα υπόλοιπα 
καύσιµα κίνησης (όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο και τα ναυτιλιακά καύσιµα).20 
Μάλιστα, πρέπει να γίνει λόγος για δύο στάδια διανοµής, ήτοι α) την αγορά χονδρικής 
πώλησης καυσίµων από τα διυλιστήρια και τους λοιπούς προµηθευτές (εισαγωγείς) 
προς τις εταιρίες εµπορίας και β) την αγορά λιανικής πώλησης από τις εταιρίες 
εµπορίας προς τους τελικούς καταναλωτές που είναι συνήθως αεροπορικές εταιρίες 
τακτικών γραµµών ή πτήσεων charter.21  

36. Με βάση τα ανωτέρω, ως σχετικές αγορές προϊόντων σε κάθε στάδιο της αξιακής 
αλυσίδας (διύλιση, χονδρική εµπορία, λιανική διάθεση)22 διακρίνονται, για τους 
σκοπούς της υπό κρίση συγκέντρωσης, οι εξής:  

α) Σχετική αγορά βενζίνης  
β) Σχετική αγορά πετρελαίου κίνησης  
γ) Σχετική αγορά πετρελαίου θέρµανσης  
δ) Σχετική αγορά υγραερίου  
ε) Σχετική αγορά µαζούτ  
στ) Σχετική αγορά ασφάλτου / πίσσας  
ζ) Σχετική αγορά υγραερίου κίνησης23 και  
η) Σχετική αγορά αεροπορικού καυσίµου.  

37. Σηµειωτέον ότι οι αποθηκευτικοί χώροι των εταιριών εµπορίας µπορούν, επίσης, να 
θεωρηθούν ότι συνθέτουν µια ξεχωριστή σχετική αγορά, η οποία µπορεί περαιτέρω να 

                                                 
18 Βλ. Απόφαση ΕΑ 327/V/2007, παρ. 18.  
19 Βλ. και ανωτέρω παρ. 30. 
20 Βλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28.11.1997 Case IV/M.1013-Shell UK/Gulf Oil 
(Great Britain), παρ. 9-11, και της 11.6.2003 Case COMP/M.3110-OMV/BP ("Southern German 
Package"), παρ. 14 επ. 
21 Βλ. Απόφαση ΕΑ 327/V/2007, παρ. 20.  
22 Βλ. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7.11.2006 Case COMP/M.4348-PKN/ Mazeikiu, παρ. 
6-17.  
23 Το υγραέριο κίνησης (autogas), αποτελεί και αυτό ένα προϊόν εναλλάξιµο µε τη βενζίνη και το 
ντήζελ. Ο κλάδος αυτός δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στην Ελλάδα και το παρόν δίκτυο 
υγραερίου αριθµεί σήµερα πανελλαδικά µόνο περίπου 35 πρατήρια πώλησης. Την ίδια στιγµή, το 
ποσοστό των αυτοκινητιστών στην Ελλάδα που χρησιµοποιεί υγραέριο κίνησης ως καύσιµο δεν 
ξεπερνά το 1%. Για όλους τους ανωτέρω παράγοντες και κυρίως λόγω της χαµηλής σηµαντικότητας 
της συγκεκριµένης σχετικής αγοράς προϊόντος (φθίνουσα αγορά), η Επιτροπή Ανταγωνισµού θεωρεί 
ότι η εν λόγω αγορά δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, τόσο σε επίπεδο χονδρικής, όσο και σε επίπεδο 
λιανικής (πρατηρίων). 
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διακριθεί σε δύο επιµέρους υποαγορές, που αφορούν στην αποθήκευση αργού 
πετρελαίου και διυλισµένων προϊόντων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης, 
κ.τ.λ.).24 Για τους σκοπούς της υπό κρίση συγκέντρωσης, κρίνεται σκόπιµη η εξέταση 
της υποαγοράς των αποθηκευτικών χώρων για διυλισµένα (τελικά) προϊόντα. 

 
Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
38. Η σχετική γεωγραφική αγορά καταλαµβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν τα 

σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις 
υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού και η οποία µπορεί να διακριθεί από 
άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως επειδή οι υφιστάµενες συνθήκες 
ανταγωνισµού στις περιοχές αυτές είναι αισθητά διαφορετικές. Σηµαντικός εν 
προκειµένω είναι ο ρόλος των εισαγωγών, ειδικότερα πόσο αυτές επιτρέπουν ή όχι 
στους τοπικούς παραγωγούς να αυξήσουν τις τιµές.25  

39. Το στάδιο της διύλισης περιλαµβάνει µόνο δύο εταιρίες, οι οποίες προσφέρουν 
οµοιογενή προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας µε χαµηλό βαθµό διαφοροποίησης 
που απευθύνονται στην εγχώρια κατανάλωση και τις διεθνείς πωλήσεις. Η 
συγκεκριµένη αγορά, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που συµβάλλει θετικά στην 
ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας, καθώς το πετρέλαιο κατέχει κυρίαρχη θέση στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Τα προϊόντα και οι διαδικασίες που συνθέτουν το 
στάδιο της διύλισης πετρελαιοειδών, έχουν πολλαπλές και αλυσιδωτές επιδράσεις σε 
θεµελιώδεις τοµείς της οικονοµίας, όπως οι µεταφορές, η βιοµηχανία, τα νοικοκυριά, ο 
αγροτικός τοµέας και οι υπηρεσίες. ∆εδοµένου του κυρίαρχου ρόλου που 
διαδραµατίζει η αγορά της διύλισης στην Ελλάδα, η δηµιουργία και διατήρηση 
συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού συµβάλλει σηµαντικά τόσο στην εύρυθµη λειτουργία 
της εν λόγω αγοράς όσο και στο σύνολο του κλάδου των πετρελαιοειδών.  

40. Εν προκειµένω, ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής 
επικράτειας. Παρόλο που η ζήτηση έχει διεθνή χαρακτήρα και οι εταιρίες εµπορίας 
έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν πετρελαιοειδή από το εξωτερικό, εντούτοις σε 
ελάχιστες περιπτώσεις το έχουν κάνει, εξαιτίας αντικειµενικών δυσκολιών 
(περιορισµένες υποδοµές αγωγών και λοιπών διασυνδέσεων µε χώρες του εξωτερικού, 
υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας εντός της Ελληνικής επικράτειας). 
Γεγονός παραµένει ότι οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών προτιµούν να προβαίνουν 
σε αγορές από τα εγχώρια διυλιστήρια και όχι σε εισαγωγές. 

41. Εξάλλου, το γεγονός ότι µπορεί να γίνονται εισαγωγές, από µόνο του, δεν αρκεί για να 
επηρεάσει την κρίση σχετικά µε τον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς. Τυχόν 
δυνατότητες επιχειρήσεων εγκατεστηµένων εκτός Ελλάδας να απευθύνονται και σε 
καταναλωτές εντός της Ελληνικής επικράτειας λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση 

                                                 
24 Βλ. Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 26.3.1999 Case COMP/M.1464-Total/Petrofina (II), 
παρ. 28, και της 21.2.2007 Case COMP/M.4532-Lukoil/ConocoPhillips, παρ. 14· Απόφαση ΕΑ 
465/VI/2009, παρ. 30. 
25 Βλ. LECG, Quantitative Techniques in Competition Analysis, Prepared for the Office of Fair 
Trading, OFT Research Paper 17, Οκτώβριος 1999, παρ. 2.23.  
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της ύπαρξης πραγµατικού ή δυνητικού ανταγωνισµού στην εθνική αγορά,26 χωρίς όµως 
αυτό να σηµαίνει ότι επεκτείνεται η σχετική γεωγραφική αγορά πέρα από τα όρια της 
Ελληνικής επικράτειας.27 

42. Μια περιοχή ορίζεται ως γεωγραφική αγορά εφόσον υπάρχει περιορισµένη κίνηση του 
προϊόντος από και προς άλλες γεωγραφικές αγορές.28 Χρήσιµη από την άποψη αυτή 
είναι η εξέταση της διάρθρωσης των υφιστάµενων ροών συναλλαγών και η εξέλιξη 
αυτών.29 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά θεωρεί ότι, όταν τα ρεύµατα εισαγωγών / 
εξαγωγών µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών ή χωρών υπολείπονται του 
10% της εγχώριας κατανάλωσης, οι περιοχές αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται στη 
σχετική γεωγραφική αγορά.30 Εν προκειµένω, προκύπτει ότι τα ρεύµατα εισαγωγών 
προϊόντων διύλισης είναι µάλλον περιορισµένα.31 Πράγµατι, οι εισαγωγές των 
εταιριών εµπορίας το 2008 στις βενζίνες και στο πετρέλαιο θέρµανσης, σύµφωνα µε 
στοιχεία του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης, ήταν της τάξης του 5% και 4,6% της 
εγχώριας κατανάλωσης, αντίστοιχα. 

43. Κατά τούτο, σαφώς διακρίνεται η παρούσα περίπτωση από άλλες υποθέσεις όπου 
υπήρχε υψηλός βαθµός διασύνδεσης δικτύων και οι εισαγωγές προϊόντων διύλισης 
ήταν σαφώς πολύ υψηλότερες, µε αποτέλεσµα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει ότι 
η σχετική γεωγραφική αγορά ήταν ευρύτερη από εθνική. Έτσι, για παράδειγµα, στην 
υπόθεση Preem/Skandinaviska Raffinaderi, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οριοθέτησε τη 
σχετική γεωγραφική ως τουλάχιστον εκτεινόµενη στη Σκανδιναβία (στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, στη Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και ∆ανία), λόγω των πολύ 
σηµαντικών εισαγωγών και εξαγωγών µεταξύ των Σκανδιναβικών χωρών και του 
γενικού υψηλού ποσοστού εισαγωγών προϊόντων διύλισης, οι οποίες έφταναν (για τη 
∆ανία) στο 52% και 57% της εγχώριας κατανάλωσης για τις βενζίνες και το πετρέλαιο 
θέρµανσης, αντίστοιχα.32 

                                                 
26 Βλ. και άρθρο 4γ παρ. 2 του Ν. 703/1977. Βλ. επίσης Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον 
ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού, ΕΕ 1997 C 
372/5, παρ. 24: «[Ο] δυνητικός ανταγωνισµός, δεν λαµβάνεται υπόψη στον ορισµό των αγορών, εφόσον 
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δυνητικός ανταγωνισµός µπορεί να αποτελέσει πραγµατικό 
περιορισµό εξαρτώνται από την ανάλυση ορισµένων παραγόντων και περιστάσεων που συνδέονται µε 
τις συνθήκες εισόδου στην αγορά. Η ανάλυση αυτή, ανάλογα µε την περίπτωση, διεξάγεται σε 
µεταγενέστερο στάδιο, κατά κανόνα αφού προσδιοριστεί η θέση των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων στη 
σχετική αγορά και φανεί ότι δηµιουργούνται προβλήµατα από την άποψη του ανταγωνισµού». 
27 Πρβλ. Αποφάσεις ΕΑ 242/III/2003, IV.2, και 327/V/2007, παρ. 22. 
28 Πρβλ. Απόφαση ΕΑ 327/V/2007, παρ. 24. 
29 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του 
κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού, ΕΕ 1997 C 372/5, παρ. 31. 
30 Πρβλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30.9.1992 Case IV/M214-Du Pont/ICI, παρ. 29, 
της 17.10.2001 Case COMP/M.2187-CVC/Lenzing, παρ. 127, και της 11.6.2003 Case COMP/M.2947-
Verbund/EnergieAllianz, παρ. 60-62. 
31 Πρβλ. Απόφαση ΕΑ 327/V/2007, παρ. 24 και 25 in fine. 
32 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1.12.2003 Case COMP/M.3291-PREEM/ 
SKANDINAVISKA RAFFINERADI, παρ. 14. 
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44. Στο επίπεδο εµπορίας υγρών καυσίµων (χονδρική διάθεση),33 η δυνατότητα ενός 
τοπικού ενδεχόµενου µονοπωλητή να εκµεταλλευτεί τη γεωγραφική του θέση 
περιορίζεται από τον δυνητικό ανταγωνισµό που ασκείται από άλλους χονδρέµπορους 
σε γειτονικές περιοχές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλο που στην Ελλάδα 
λειτουργούν δύο µόνο διυλιστήρια (ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΗ), η δυνατότητα εναλλαγής 
προµήθειας (swapping activity)34 µεταξύ των εταιριών διύλισης διευκολύνει την 
επέκταση της δραστηριότητας των εταιριών εµπορίας (χονδρεµπόρων) µε σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα κόστους, γεγονός που τους επιτρέπει να λειτουργούν πανελλαδικά 
παρόλο που σε µερικές περιοχές της χώρας ορισµένες εταιρίες εµπορίας έχουν 
µεγαλύτερη παρουσία σε σχέση µε άλλες. 

45. Εξάλλου, το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις, µια εταιρία εµπορίας η οποία 
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους σε µια γεωγραφική περιοχή εξυπηρετεί και άλλες 
εταιρίες εµπορίας, παρέχει δηλαδή σε αυτές πρόσβαση για την αποθήκευση και 
διακίνηση των καυσίµων, αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει δυνατότητα 
ανταγωνισµού µεταξύ των εταιριών εµπορίας σε όλη την Ελληνική επικράτεια, δηλαδή 
δεν υφίσταται ανάγκη αποθηκευτικών χώρων για επέκταση σε µία περιοχή. 

46. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού θεωρεί ως σχετική γεωγραφική 
αγορά σε επίπεδο εµπορίας την Ελληνική επικράτεια. Τούτο επιβεβαιώνεται και από 
προηγούµενη νοµολογία.35 

47. Όσον αφορά στο επίπεδο διανοµής υγρών καυσίµων (λιανική αγορά),36 η σχετική 
γεωγραφική αγορά θα µπορούσε θεωρητικά να περικλείει το σύνολο της χώρας.37 Αυτό 
θα συνέβαινε, αν σε µια µικρή αλλά σηµαντική µη παροδική αύξηση της τιµής των 
υγρών καυσίµων σε µια γεωγραφική περιοχή, οι καταναλωτές µπορούσαν µέσω της 
αλυσίδας υποκατάστασης να οδηγηθούν σε φθηνότερα πρατήρια σε άλλη γεωγραφική 
περιοχή. Ωστόσο, προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι τα σχετικά κόστη 
που επιβαρύνουν τον καταναλωτή (χρόνος, έξοδα µετακίνησης, κ.τ.λ.) να είναι 
µικρότερα από το κόστος αγοράς του ίδιου του καυσίµου, γεγονός που δεν συµβαίνει 

                                                 
33 Στη διάκριση µεταξύ της αγοράς διύλισης και αγοράς εµπορίας (χονδρική διάθεση) έχει προβεί και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αποφάσεις της. Βλ., εν προκειµένω, Αποφάσεις της 26.4.2007 Case 
COMP/M.4588-PETROPLUS/CORYTON REFINERY BUSINESS, παρ. 14, και της 31.10.2008 Case 
COMP/M.5005-Galp Energia/ExxonMobil Iberia, παρ. 7. 
34 Με τον όρο αυτό νοείται η σύναψη συµφωνιών µεταξύ των εταιριών διύλισης. Αυτού του είδους οι 
εµπορικές συµφωνίες, επιτρέπουν σε µια εταιρία να παρέχει στην άλλη συγκεκριµένη ποσότητα και 
ποιότητα από ένα προϊόν για µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή µε σκοπό τη µεταξύ τους 
διευκόλυνση. Για παράδειγµα, η συµφωνία µεταξύ της ΕΛ.ΠΕ και της ΜΟΗ για την προµήθεια 
αεροπορικού καυσίµου (JA-1) µέσω του αγωγού τροφοδοσίας του αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος 
(Ασπρόπυργος-Σπάτα) αποτελεί µια τέτοιου είδους εµπορική συνεργασία ανταλλαγής. 
35 Βλ. και Αποφάσεις ΕΑ 242/III/2003, IV.2 και 465/VI/2009, παρ. 33. Βλ. και Αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7.11.2006 Case COMP/M.4348-PKN/ Mazeikiu, παρ. 28, της 26.4.2007 
Case COMP/M.4588-PETROPLUS/CORYTON REFINERY BUSINESS, παρ. 14-15, και της 
31.10.2008 Case COMP/M.5005-Galp Energia/ExxonMobil Iberia, παρ. 22-25. Βλ. επίσης και 
Απόφαση της 29.9.1999 Case IV/M.1383-Exxon/Mobil, παρ. 443. 
36 Σε αυτό το στάδιο περιλαµβάνονται οι πωλήσεις υγρών καυσίµων των εταιριών εµπορίας (βενζίνης, 
πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης), οι οποίες διακινούνται αποκλειστικά από τα πρατήρια υγρών 
καυσίµων που φέρουν το σήµα τους (branded petrol stations).  
37 Βλ. και υπ’ αριθµ. πρωτ. 418/8.6.2010 Προσθήκη της ΜΟΗ, σ. 1. 
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στις περισσότερες περιπτώσεις (αραιοκατοικηµένοι νοµοί, νοµοί µε µικρό αριθµό 
πρατηρίων και ανεπαρκές οδικό δίκτυο).  

48. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει παλαιότερα θεωρήσει ότι ο 
ανταγωνισµός που αναπτύσσεται σε επίπεδο λιανικής είναι «τοπικός» (localised) και 
ότι η σχετική γεωγραφική αγορά περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο,38 δηλαδή σε 
συγκεκριµένη χιλιοµετρική απόσταση από το πρατήριο39 ή σε επίπεδο νοµού.40 Η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού θεωρεί ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι οι οποίοι θα 
δικαιολογούσαν επί του παρόντος την διαφοροποίησή της σε σχέση µε την 
προηγούµενη πρακτική της. 

49. Για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, η σχετική γεωγραφική αγορά στο 
στάδιο της λιανικής διάθεσης (πρατήρια) ορίζεται σε επίπεδο νοµού.41 Στο 
συµπέρασµα αυτό συνηγορούν και οι κάτωθι παράγοντες:  

α) Οι εταιρίες εµπορίας καταρτίζουν τις ονοµαστικές τιµές τιµοκαταλόγου 
(αρχικές τιµές) ανά νοµό και στη συνέχεια διαµορφώνεται η τελική (καθαρή) 
τιµή χονδρικής ανά πρατήριο, η οποία λαµβάνει υπόψη τις τυχόν εκπτώσεις 
(τιµολογίου και όγκου) που χορηγούν οι εταιρίες.  
β) Υφίστανται σηµαντικές αποκλίσεις µέσων τιµών µεταξύ των νοµών σε 
επίπεδο λιανικής διάθεσης, οι οποίες στην αγορά της βενζίνης φθάνουν µέχρι 
και το 19,4%.  
γ) Παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές (αποκλίσεις) στα µερίδια αγοράς των 
δύο εµπλεκόµενων εταιριών (SHELL και AVINOIL), οι οποίες για τη σχετική 
αγορά της βενζίνης κυµαίνονται από 1,3 έως 45,8 ποσοστιαίες µονάδες. 
δ) Η µορφολογία του εδάφους της Ελληνικής αγοράς δεν επιτρέπει ιδίως τις 
νησιωτικές περιοχές να ενταχθούν στην ίδια σχετική αγορά µε την ηπειρωτική 
χώρα καθώς οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι διαφορετικές κυρίως λόγω του 
µεταφορικού κόστους.  

50. Όσον αφορά στη σχετική αγορά των αεροπορικών καυσίµων, η Επιτροπή 
Ανταγωνισµού κρίνει σκόπιµες ορισµένες διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, πρέπει να 
γίνει διαχωρισµός ανάµεσα στην παραγωγή αεροπορικών καυσίµων, όπου ως σχετική 
γεωγραφική αγορά µπορεί να θεωρηθεί η παγκόσµια, και στον εφοδιασµό 
συγκεκριµένων τοποθεσιών µε αεροπορικά καύσιµα, όπου η οργανωτική υποδοµή 
διανοµής θα µπορούσε να περιορίσει γεωγραφικά την δράση του ανταγωνισµού.42 
Ετσι, το ανταγωνιστικό περιβάλλον µπορεί να διαφέρει από ένα αεροδρόµιο ή 
τοποθεσία σε άλλο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υποδοµή διανοµής για την προσφορά 

                                                 
38 Είναι γενικά αποδεκτό στη βιβλιογραφία ότι σε επίπεδο λιανικής πώλησης, τα υγρά καύσιµα 
συνθέτουν µια τοπική σχετική γεωγραφική αγορά (Βλ. OFT, Competition in the Supply of Petrol in 
the UK, Μάιος 1998, OFT230 και Margaret Slade, Interfirm Rivalry in a Repeated Game: An 
Empirical Test of Tacit Collusion, Journal of Industrial Economics, 1987, 499-516).    
39 Βλ. Απόφαση ΕΑ 263/IV/2004, II.β. 
40 Βλ. Απόφαση ΕΑ 465/VΙ/2009, παρ. 36. 
41 Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αφήνει εν τούτοις ανοικτό το θέµα του κατά πόσο χρήζει στενότερη 
οριοθέτηση της αγοράς στην περίπτωση των νησιών. Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης αρκεί 
η χρήση του νοµού εν είδει «proxy» για την οριοθέτηση της αγοράς, όπου αναπτύσσεται «τοπικός» 
ανταγωνισµός. 
42 Βλ. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.9.1999 Case IV/M.1383-Exxon/Mobil, παρ. 321. 
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αεροπορικών καυσίµων στα διάφορα αεροδρόµια, που είναι γενικά εξειδικευµένη για 
κάθε συγκεκριµένο αεροδρόµιο. Εξαιτίας αυτού, οι προµηθευτές δεν αρκεί να 
παράγουν / προµηθεύονται αεροπορικά καύσιµα για να προµηθεύουν τις αεροπορικές 
εταιρίες, αλλά πρέπει επιπροσθέτως να έχουν πρόσβαση στην ιδιαίτερη υποδοµή 
διανοµής και διοχέτευσης που θα τους επιτρέπει να προωθούν αποτελεσµατικά το 
προϊόν τους στο τελικό στάδιο της αλυσίδας προσφοράς, δηλαδή σε κάποιο 
αεροπλάνο. 

51. Εποµένως, για τους ανωτέρω λόγους, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται το κάθε 
αεροδρόµιο χωριστά, καθώς λόγω της µεγάλης γεωγραφικής απόστασης µεταξύ των 
αεροδροµίων και της πεπερασµένης χωρητικότητας στις δεξαµενές καυσίµων των 
αεροσκαφών δεν είναι δυνατό τα αεροδρόµια να θεωρηθούν ως υποκατάστατες 
γεωγραφικές αγορές.  

52. Τέλος, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον επηρεάζει τον ορισµό της αγοράς η λειτουργία 
πρατηρίων καυσίµων κατά µήκος των λεγόµενων «κλειστών» αυτοκινητόδροµων 
(ΠΑΘΕ, Εγνατία, κ.τ.λ.), που ενώνουν περιφέρειες της χώρας και στους οποίους οι 
χρήστες καταβάλουν οικονοµικό αντάλλαγµα (διόδια). Η χορήγηση άδειας και 
λειτουργίας Σταθµών Εφοδιασµού Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) σε κλειστούς 
αυτοκινητόδροµους διέπεται από συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο.43 Για την 
λειτουργία ΣΕΑ συνάπτεται σύµβαση µε την Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης και 
Εκµετάλλευσης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόµων (ΤΕΟ Α.Ε.) ή τους λοιπούς 
διαχειριστές (π.χ. Αυτοκινητόδροµοι Αιγαίου, Μωρέας, κ.τ.λ.), η οποία έχει συνήθως 
µακρόχρονη διάρκεια, και υπάρχει υποχρέωση εικοσιτετράωρης λειτουργίας του 
πρατηρίου µε τη χρησιµοποίηση αρκετών υπαλλήλων.  

53. Οι ΣΕΑ καταβάλλουν υψηλό ετήσιο µίσθωµα, εγγύηση, ποσοστό επί των ακαθαρίστων 
εσόδων και ποσοστό επί διαφηµίσεων, ενώ προβλέπεται αναπροσαρµογή του σταθερού 
µέρους του µηνιαίου µισθώµατος, ανάλογα µε τον τρέχοντα δείκτη τιµών καταναλωτή. 
Πιο συγκεκριµένα, στις συµβάσεις που καταρτίζονται µε την ΤΕΟ προβλέπεται ότι 
µέρος των ενοικίων που καταβάλλουν οι ΣΕΑ έχει τη µορφή ποσοστού που κυµαίνεται 
µεταξύ 0,5% και 5,42% επί των πωλήσεων υγρών καυσίµων και λιπαντικών και σε 
ορισµένες περιπτώσεις επί του συνολικού τζίρου του ΣΕΑ. Επιπλέον αυτών, στις 
περισσότερες περιπτώσεις καταβάλλεται στην ΤΕΟ και ποσοστό επί των εισπράξεων 
διαφηµίσεων ίσο µε 30%.  

54. Οι τιµές πώλησης υγρών καυσίµων των εν λόγω πρατηρίων παρουσιάζονται αυξηµένες 
µέχρι και 5% σε σχέση µε τα λοιπά πρατήρια (εκτός αυτοκινητόδροµων) ακριβώς λόγω 
α) του υψηλού κατασκευαστικού κόστους για τη δηµιουργία / ανέγερσή τους, β) της 
καταβολής υψηλού µισθώµατος προς τον εκµισθωτή και γ) λοιπών 
χρηµατοοικονοµικών παραγόντων (λειτουργία των εν λόγω πρατηρίων όλο το 
εικοσιτετράωρο, αυξηµένος αριθµός προσωπικού, κ.τ.λ.).  

55. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, ζήτηµα γεννάται αν η ύπαρξη κλειστών 
αυτοκινητόδροµων διαφοροποιεί την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς. Σηµειώνεται 
ότι σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει πάγια στάση ως προς το 
ανωτέρω ζήτηµα λόγω των διαφορετικών συνθηκών που ισχύουν σε κάθε κράτος 

                                                 
43 Β∆ 465/1970, όπως ισχύει.  
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µέλος.44 Κατά την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κριτήρια για την ύπαρξη 
διακριτής αγοράς λιανικής σε επίπεδο κλειστού αυτοκινητοδρόµου είναι η σταθερή 
διαφορά στη µέση τιµή πώλησης και η διαφορετική διαδικασία αδειοδότησης 
πρατηρίου για να λειτουργήσει σε αυτοκινητόδροµο. 

56. Σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα λειτουργεί µόνον ένας πραγµατικά «κλειστός» 
αυτοκινητόδροµος µε διόδια, ο αυτοκινητόδροµος της Αττικής Οδού, επί του οποίου 
υπάρχουν πρατήρια κατά µήκος των τµηµάτων του µεταξύ των σταθµών διοδίων.45 
Αντιθέτως, ο αυτοκινητόδροµος Πάτρας-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ) 
δεν είναι σε όλο το µήκος του «κλειστός» αυτοκινητόδροµος διοδίων, αφού 
διακόπτεται από τµήµατα χωρίς διόδια. ∆ιευκρινίζεται δε ότι στον αυτοκινητόδροµο 
της Εγνατίας Οδού έως σήµερα δεν λειτουργούν διόδια, αλλά ούτε και πρατήρια υγρών 
καυσίµων. 

57. Ούτως ή άλλως τα πρατήρια στο εθνικό οδικό δίκτυο αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της ενιαίας αγοράς πρατηρίων της χώρας και δεν υφίσταται, επί του παρόντος, 
αγοραστικό κοινό το οποίο να προµηθεύεται πετρελαιοειδή αποκλειστικά από 
πρατήρια του εθνικού οδικού δικτύου τα οποία ανέρχονται µόλις σε 27. Αυτό 
συµβαίνει διότι στους περισσότερους αυτοκινητοδρόµους οι οδηγοί µπορούν να 
εισέλθουν και να εξέλθουν χωρίς να πληρώνουν διόδια, στοιχείο που τους επιτρέπει να 
είναι σε θέση ανέξοδα να βρουν φθηνότερα πρατήρια που βρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση εκτός των εθνικών οδών. Επίσης, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι τα πρατήρια 
υγρών καυσίµων που λειτουργούν στους αυτοκινητόδροµους συνιστούν ξεχωριστή 
σχετική αγορά στην Ελλάδα, διότι δεν υφίσταται ένα ολοκληρωµένο δίκτυο πρατηρίων 
στις εθνικές οδούς που να λειτουργούν υπό οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού ως 
προς το τµήµα της παροχής τελών / αµοιβών στους εκάστοτε διαχειριστές 
(παραχωρησιούχους).  

58. Συγκεκριµένα, οι ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης / λειτουργίας που απαιτούνται για 
τα εν λόγω πρατήρια, κατά το παρελθόν, τηρήθηκαν για ορισµένα µόνο από τα 
πρατήρια που βρίσκονται σήµερα κατά µήκος των εθνικών οδών. Τα δε λοιπά 
πρατήρια λειτουργούν είτε κατά µήκος είτε εκτός δρόµου αλλά σε σηµείο που συνήθως 
εξυπηρετούν τους οδηγούς, άρα βρίσκονται σε ευθεία ανταγωνιστική θέση µε τα 
αδειοδοτηµένα, χωρίς την υποχρέωση καταβολής των σηµαντικών τελών που 
καταβάλλουν ετησίως τα πρώτα. Συνεπώς για τους λογούς αυτούς και για τους 
σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, η ύπαρξη κλειστών αυτοκινητόδροµων δεν 
διαφοροποιεί την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς.46 

 

                                                 
44 Βλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9.2.2000 Case COMP/M.1628-TotalFina/Elf, παρ. 
334 επ., και της 13.9.2004 Case COMP/M.3516-Repsol/Shell Portugal, παρ. 8-10. 
45 Εντούτοις, µπορεί να θεωρηθεί ότι η Αττική Οδός έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες σε σχέση µε 
άλλους «κλειστούς» αυτοκινητόδροµους, καθότι βρίσκεται µέσα στον αστικό ιστό και το συνολικό 
της µήκος δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλο. Αυτό σηµαίνει ότι ο καταναλωτής, ο οποίος κινείται επί της 
Αττικής Οδού για ένα µέγιστο µήκος 60 ή 70 χιλιοµέτρων ή και για χρόνο 30 ή 45 λεπτών της ώρας, 
έχει τη δυνατότητα να προµηθευτεί καύσιµο είτε πριν εισέλθει στην Αττική Οδό, είτε αφού εξέλθει 
από την Αττική Οδό. 
46 Βλ Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 31. 



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

 19 

IV. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ 
 
A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
59. Προκειµένου να αξιολογηθεί η υπό κρίση συγκέντρωση βάσει του Ν. 703/1977, πρέπει 

πρώτα να ερευνηθεί η δοµή της αγοράς και οι ανταγωνιστικές συνθήκες που 
επικρατούν, καθώς και να συγκεκριµενοποιηθούν οι επηρεαζόµενες αγορές.  

60. Ως «επηρεαζόµενη αγορά» νοείται: α) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συµµετέχουσες στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιµάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε 
συνολικό µερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (επί οριζοντίων σχέσεων), 
καθώς και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
οποιαδήποτε συµµετέχουσα επιχείρηση και η οποία βρίσκεται σε προηγούµενο ή 
επόµενο στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας του προϊόντος, σε σχέση µε 
την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συµµετέχουσα επιχείρηση, και όπου 
οποιοδήποτε από τα ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, 
σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% 
τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν µεταξύ των µερών υφίσταται σχέση προµηθευτή / πελάτη 
(επί καθέτων σχέσεων). 

61. Στο ∆ιάγραµµα 3, απεικονίζεται σχηµατικά ο κλάδος των πετρελαιοειδών, όπως αυτός 
οριοθετείται σύµφωνα µε τις ειδικές ρυθµίσεις του Ν. 3054/2002. Ειδικότερα, στο 
στάδιο διύλισης δραστηριοποιούνται δύο εταιρίες οι οποίες εφοδιάζουν µε προϊόντα 
πετρελαίου τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές, τα ανεξάρτητα πρατήρια και τις 
εταιρίες εµπορίας. Οι περίπου 20 εταιρίες εµπορίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα, 
εκτός από τα διυλιστήρια, προµηθεύονται προϊόντα και από απευθείας εισαγωγές 
ετοίµων προϊόντων, και εφοδιάζουν µε τη σειρά τους µεγάλους τελικούς καταναλωτές, 
τα πρατήρια, τους πωλητές πετρελαίου θέρµανσης, τους µεταπωλητές εµφιαλωµένου 
υγραερίου και τη ναυτιλία. Τέλος, τα πρατήρια εφοδιάζουν τους τελικούς 
καταναλωτές.  
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∆ιάγραµµα 3: Σχηµατική απεικόνιση της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα 

 
Πηγή: Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009 

 
62. Για τους σκοπούς της υπό κρίση συγκέντρωσης, ως επηρεαζόµενες αγορές προϊόντων 

σε κάθε στάδιο της αξιακής αλυσίδας (διύλιση, χονδρική εµπορία, λιανική διάθεση), 
διακρίνονται οι εξής:  

α) Σχετική αγορά βενζίνης (οριζόντια σχέση), 
β) Σχετική αγορά πετρελαίου κίνησης (οριζόντια & κάθετη σχέση), 
γ) Σχετική αγορά πετρελαίου θέρµανσης (οριζόντια σχέση), 
δ) Σχετική αγορά υγραερίου (οριζόντια & κάθετη σχέση), 
ε) Σχετική αγορά µαζούτ (οριζόντια & κάθετη σχέση), 
στ) Σχετική αγορά ασφάλτου / πίσσας (οριζόντια & κάθετη σχέση) και 
ζ) Σχετική αγορά αεροπορικού καυσίµου (κάθετη σχέση). 

 
Β. ΣΤΑ∆ΙΟ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ  
63. Στην αγορά της διύλισης, δραστηριοποιούνται µόλις δύο εταιρίες (ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΗ), 

οι οποίες παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. Οι δύο εταιρίες διαφέρουν 
σηµαντικά ως προς το επίπεδο παραγωγικής δυναµικότητας. Πιο συγκεκριµένα, η 
διϋλιστική (παραγωγική) ικανότητα όλων των µονάδων της ΕΛ.ΠΕ (Ασπρόπυργος, 
Ελευσίνα και Θεσ/νίκη) στην Ελληνική επικράτεια είναι περίπου […] βαρέλια (αργού 
πετρελαίου) ηµερησίως. 

64. Ο βαθµός αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας (utilisation rate) εξαρτάται από τα 
διεθνή περιθώρια διύλισης στην Μεσόγειο και από την εκάστοτε ζήτηση των 
επιµέρους προϊόντων που προκύπτουν από τη διύλιση. Αντίστοιχα, η µέση ηµερήσια 
παραγωγική δυναµικότητα της ΜΟΗ στο σύνολο των επηρεαζόµενων αγορών της εν 
λόγω συγκέντρωσης για το 2009 διαµορφώνεται σε 19.062 µετρικούς τόνους. Στον 
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πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ετήσια συνολική παραγωγή των ΕΛ.ΠΕ και 
ΜΟΗ ανά κατηγορία προϊόντος. Από την εξέταση του σχετικού πίνακα, διαφαίνεται 
µια σηµαντική διαφοροποίηση στην παραγωγική δυναµικότητα των δύο εταιριών 
διύλισης. Η µεγαλύτερη διαφορά εστιάζεται στην παραγωγή πετρελαίου θέρµανσης 
[...]και υγραερίου [...]ενώ στις αγορές του πετρελαίου κίνησης [...]και της ασφάλτου 
[...], η διαφορά τείνει να είναι µικρότερη.  

 
Πίνακας 1: Ετήσια παραγωγική δραστηριότητα των εταιριών διύλισης ανά προϊόν (µετρικοί τόνοι) 
Τύπος καυσίµου 2007 2008 2009 
 ΕΛ.ΠΕ MOH ΕΛ.ΠΕ MOH ΕΛ.ΠΕ MOH 
Βενζίνες  […] […]   

[…]  
[…] […]   

[…]  
[…] […]   

[…]  
Πετρέλαιο κίνησης  […] […]   

[…]  
[…] […]   

[…]  
[…] […]   

[…]  
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

[…] […]   
[…]  

[…] […]   
[…]  

[…] [...]   
[...] 

Μαζούτ […] […]   
[…]  

[…] […]   
[…]  

[…] [...]   
[...] 

Υγραέριο
*  […] […]   

[…]  
[…] […]   

[…]  
[…] [...]   

[...] 
Άσφαλτος […] […]   

[…]  
[…] […]   

[…]  
[…] [...]   

[...] 
Αεροπορικό καύσιµο […] […]   

[…]  
[…] […]   

[…]  
[…] [...]   

[...] 
(*) Συµπεριλαµβάνεται και το υγραέριο κίνησης (Autogas) µόνο για την ΕΛ.ΠΕ 
Τα ποσοστά στις παρενθέσεις αποκαλύπτουν τη διαφορά στο ετήσιο επίπεδο παραγωγής της MOH σε 
σχέση µε την ΕΛ.ΠΕ 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
 

65. Σύµφωνα µε την ΜΟΗ, η διακύµανση του ύψους της συνολικής παραγωγής των 
διυλιστηρίων, αλλά και της παραγωγής κάθε κατηγορίας προϊόντων, οφείλεται σε ένα 
πλήθος παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής: 

α) Επιλογή των πρώτων υλών (κυρίως του αργού πετρελαίου, αλλά και των 
ενδιαµέσων προϊόντων) προς επεξεργασία, η οποία µε τη σειρά της 
καθορίζεται κυρίως από την οικονοµικότητά τους, τη διαθεσιµότητα τους και 
την επιθυµητή ασφάλεια εφοδιασµού του διυλιστηρίου.  
β) Ετήσιο πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης των επιµέρους µονάδων 
παραγωγής (π.χ. το 2008 πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη συντήρηση πολλών 
µονάδων παραγωγής). 
γ) ∆ιεθνείς τιµές των προϊόντων, οι οποίες µε τη σειρά τους υπαγορεύουν 
καθηµερινά τον τρόπο λειτουργίας των µονάδων και τις αναλογίες ανάµιξης 
των προϊόντων του διυλιστηρίου σε τελικά προϊόντα.47  

                                                 

47 Αυτό συµβαίνει, διότι η υποκατάσταση κάποιου παραγωγού προϊόντος από κάποιο άλλο (fuel 
switching) είναι δυνατή χωρίς σηµαντικό κόστος, δεδοµένου ότι η αναλογία εκροής για κάθε 
παραγόµενο καύσιµο από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου είναι δυνατό να µεταβάλλεται χωρίς 
σηµαντικό κόστος. Έτσι, η λειτουργία των µονάδων κάθε διυλιστηρίου ορίζεται βάσει οικονοµικών 
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δ) Ζήτηση για ορισµένα προϊόντα, όπως η άσφαλτος, η παραγωγή της οποίας 
πραγµατοποιείται εις βάρος του µαζούτ, και το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο 
έχει έντονη εποχικότητα και από πλευράς παραγωγής είναι πλήρως 
εναλλάξιµο µε το πετρέλαιο κίνησης. 
ε) Εισαγωγή του φυσικού αερίου στο διυλιστήριο της MOH από τα µέσα του 
2008, η οποία υποκατέστησε την ιδιοκατανάλωση υγραερίων και µαζούτ για 
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του διυλιστηρίου.  

66. Σηµειώνεται ότι η ΜΟΗ καθόλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών λειτούργησε το 
διυλιστήριό της σε πλήρη δυναµικότητα, σε συνέπεια µε τα διεθνή περιθώρια διύλισης 
για διυλιστήρια παρόµοιας πολυπλοκότητας, τα οποία ήταν συνεχώς θετικά. Η ΜΟΗ 
τονίζει, επίσης, ότι δεν χρειάσθηκε να µειώσει την παραγωγική δυναµικότητα του 
διυλιστηρίου της λόγω µειωµένης ζήτησης, καθώς ήταν πάντοτε σε θέση όχι µόνο να 
διαθέτει το σύνολο της παραγωγής της εντός της ευρύτερης περιοχής, αλλά και να 
αναπτύσσει σηµαντική εµπορική δραστηριότητα (µεταπώληση τελικών προϊόντων). 
Εποµένως, η ΜΟΗ έχει τη δυνατότητα να καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις της στην 
Ελληνική αγορά και ταυτόχρονα να προβαίνει σε σηµαντικές εξαγωγές.  

67. Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι δεν υφίσταται η έννοια της παραγωγικής δυναµικότητας 
ανά κατηγορία προϊόντος, δεδοµένου ότι ανάλογα µε τον τύπο των πρώτων υλών 
(κυρίως του αργού πετρελαίου), είναι δυνατό να µεταβάλλεται η αναλογία εκροής για 
κάθε παραγόµενο καύσιµο από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου χωρίς 
σηµαντικό κόστος  

68. Από την ανάλυση που ακολουθεί προκύπτει ότι η ΕΛ.ΠΕ, κατέχει σηµαντικότατο 
µερίδιο αγοράς, ύστερα και από την εξαγορά της ΠΕΤΡΟΛΑ τον Σεπτέµβριο του 2003, 
ήτοι κατέχει το [70-80%] περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας 
αγοράς διύλισης. Η ΜΟΗ, από την πλευρά της, κατέχει µερίδιο αγοράς που κατά µέσο 
όρο δεν ξεπερνά το [20-30%]. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η αγορά διύλισης 
πετρελαιοειδών στην Ελλάδα εµφανίζει συνθήκες δυοπωλίου µε τις εταιρίες εµπορίας 
να προµηθεύονται το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών τους σε πετρελαιοειδή από τις 
δύο εγχώριες εταιρίες διύλισης και ένα µικρό ποσοστό να καλύπτεται από εισαγωγές. 

69. Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, στη διυλισµένη βενζίνη, το 
µεγαλύτερο µέρος των αγορών των εταιριών εµπορίας και µεγάλων τελικών 
καταναλωτών προέρχεται από τις εγχώριες εταιρίες διύλισης ενώ ένα πολύ µικρό µέρος 
εισάγεται. Το 2009 η ΕΛ.ΠΕ κάλυπτε το [70-80%] των συνολικών αναγκών της χώρας 
σε βενζίνες µε τη MOH να ακολουθεί µε µερίδιο αγοράς που δεν υπερβαίνει το [20-
30%]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εισαγωγές, οι οποίες βαίνουν µειούµενες (σε σχέση 
µε το 2007 που αποτελούσαν το [1-10%], καλύπτουν µόλις το [1-10%] των συνολικών 
αναγκών στη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων. Στη σχετική αγορά του πετρελαίου 

                                                                                                                                                         
κριτηρίων. Για παράδειγµα, στην µονάδα καταλυτικής πυρόλυσης, σε περίπτωση ανόδου της τιµής 
των βενζινών σε σηµείο ώστε να υπερβαίνει κατά πολύ την τιµή του πετρελαίου, η παραγωγή 
εστιάζεται στην µεγιστοποίηση της βενζίνης σε βάρος της παραγωγής πετρελαίου. Στην περίπτωση 
αυτή, η ποσότητα του παραγόµενου πετρελαίου µειώνεται, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται η ποσότητα της 
παραγόµενης βενζίνης. Επίσης, ανάλογα µε τις σχετικές τιµές ντήζελ κίνησης και αεροπορικού 
καυσίµου είναι δυνατή έως και η πλήρης απορρόφηση των αποσταγµάτων που συνήθως προορίζονται 
για αεροπορικό καύσιµο στο ντήζελ κίνησης.  
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κίνησης, το 2009 η ΕΛ.ΠΕ, της οποίας το µερίδιο αγοράς παρουσίασε µείωση τη 
διετία 2008-2009, κάλυπτε το [60-70%] της συνολικής κατανάλωσης στην Ελλάδα µε 
την MOH να ακολουθεί µε µερίδιο αγοράς που δεν υπερβαίνει το [20-30%], οι δε 
εισαγωγές κάλυπταν µόλις το [1-10%] των συνολικών αναγκών σε πετρέλαιο κίνησης 
τη διετία 2007-2008. 

70. Στη σχετική αγορά πετρελαίου θέρµανσης, το 2009 η ΕΛ.ΠΕ κάλυπτε το [70-80%] 
και η ΜΟΗ το [20-30%] της εγχώριας ζήτησης, µε το [1-10%] να καλύπτεται από 
εισαγωγές. Στη σχετική αγορά υγραερίου, η ΕΛ.ΠΕ κάλυπτε το µεγαλύτερο τµήµα της 
ζήτησης, µε µερίδιο αγοράς ίσο µε [70-80%]. Ακολουθεί η ΜΟΗ µε µερίδιο αγοράς 
αισθητά χαµηλότερο [20-30%]. Σηµειώνεται ότι στη συγκεκριµένη αγορά προϊόντος 
δεν πραγµατοποιούνται εισαγωγές. Όσον αφορά στη σχετική αγορά µαζούτ, δεν 
πραγµατοποιούνται εισαγωγές το 2009, ενώ η ζήτηση καλύπτεται κατά [60-70%] από 
την ΕΛ.ΠΕ και κατά [30-40%] από την ΜΟΗ. Στη σχετική αγορά ασφάλτου / πίσσας, 
επίσης, δεν πραγµατοποιούνται εισαγωγές και η ΕΛ.ΠΕ κάλυπτε το [60-70%] της 
ζήτησης της συγκεκριµένης αγοράς, ενώ η ΜΟΗ το [30-40%]. Τέλος, στη σχετική 
αγορά αεροπορικού καυσίµου (JA-1), δεν πραγµατοποιούνται εισαγωγές το 2009, ενώ 
η ζήτηση καλύπτεται κατά [80-90%] από την ΕΛ.ΠΕ και µόλις κατά [10-20%] από το 
διυλιστήριο της ΜΟΗ. 

 
Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς ανά σχετική αγορά προϊόν στο στάδιο της διύλισης  

Σχετική αγορά  2007 2008 2009 Τάση  

Βενζίνες  
[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

↑ [ΕΛ.ΠΕ]  
↑ [ΜΟΗ]  
↓ [Εισαγωγές] 

Πετρέλαιο 
κίνησης  

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

[60-70%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

↓ [ΕΛ.ΠΕ]  
↑ [ΜΟΗ]  
↑ [Εισαγωγές] 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης  

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

― [ΕΛ.ΠΕ]  
↓ [ΜΟΗ]  
↑ [Εισαγωγές] 

Υγραέριο
*  

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  

[80-90%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ]  

― [ΕΛ.ΠΕ]  
↑ [ΜΟΗ] 

Μαζούτ  
[80-90%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[10-20%] [ΜΟΗ] 

[70-80%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[20-30%] [ΜΟΗ] 

[60-70%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[30-40%] [ΜΟΗ]  

↓ [ΕΛ.ΠΕ]  
↑ [ΜΟΗ]  

Άσφαλτος  
[60-70%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[40-50%] [ΜΟΗ]  

[60-70%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[30-40%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

[60-70%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[30-40%] [ΜΟΗ]  

↑ [ΕΛ.ΠΕ]  
↓ [ΜΟΗ]  
↓ [Εισαγωγές] 

Αεροπορικό 
καύσιµο  

- [80-90%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[10-20%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

[80-90%] [ΕΛ.ΠΕ]  
[10-20%] [ΜΟΗ]  
[1-10%] [Εισαγωγές] 

↑ [ΕΛ.ΠΕ]  
↓ [ΜΟΗ]  
― [Εισαγωγές] 

Πηγή: Απαντήσεις εταιριών σε ερωτηµατολόγιο της Γ∆Α 

 
Γ. ΣΤΑ∆ΙΟ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
71. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 19 εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες 

κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:48  

                                                 
48 Από το σύνολο των εταιριών εµπορίας σύµφωνα και µε στοιχεία του Σ.Ε.Ε.Π.Ε, 19 εταιρίες 
διαθέτουν άδεια εµπορίας Α µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα, ενώ 9 
εταιρίες διαθέτουν άδειες Β1 και Β2 – για ναυτιλιακά ή και αεροπορικά καύσιµα µε ευκολίες 
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α) Εταιρίες µε κάθετο βαθµό ολοκλήρωσης, όπως είναι η ΕΚΟ ΑΒΕΕ, η οποία 
είναι κατά 100% θυγατρική του οµίλου ΕΛ.ΠΕ, και η AVINOIL, η οποία 
ανήκει στον όµιλο της ΜΟΗ, 
β) εταιρίες που είναι θυγατρικές των πολυεθνικών εταιριών πετρελαίου BP49 
και SHELL και τέλος  
γ) εταιρίες Ελληνικής ιδιοκτησίας του ιδιωτικού τοµέα (JET OIL, AEGEAN, 
BITUMINA, CYCLON, DRACOIL, ELINOIL, ΕΤΕΚΑ, KAOIL, KMOIL, 
MEDOIL, REVOIL, ARGO, SILK OIL, GALONOIL και SUNOIL). 

72. Για την καλύτερη απόδοση της δοµής της αγοράς και των σχετικών ανταγωνιστικών 
συνθηκών, εκτός από την εξέταση δεικτών συγκέντρωσης που βασίζονται σε µερίδια 
αγοράς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση του δείκτη Hirschman-
Herfindahl (HHI).50 Ο δείκτης συγκέντρωσης HHI υπολογίζεται βάσει του 
αθροίσµατος των τετραγωνισµένων µεριδίων αγοράς των συµµετεχουσών 
επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος. Ο τύπος υπολογισµού του είναι HHI 
=∑

=

n

i
is

1

2 , όπου, :......1 ni =  οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις στη σχετική αγορά προϊόντος 
και :is  τα µερίδια αγοράς των i  επιχειρήσεων. Η µεταβολή του HHI δίνεται από τον 
τύπο ∆HHI = ji ss2 , όπου :, ji ss  τα µερίδια αγοράς των i  και j  εµπλεκόµενων 
επιχειρήσεων στη συγκέντρωση. Τέλος, ο δείκτης HHI µετά την πραγµατοποίηση της 
συγκέντρωσης δίνεται από τον τύπο HHI = ∑

=

n

i
is

1

2 + ji ss2 . 
73. Ειδικότερα, σύµφωνα και µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων,51 για δείκτη HHI>2000 µονάδων 
απαιτείται βαθµός µεταβολής αυτού (∆HHI) µικρότερος των 150 µονάδων, ενώ όταν ο 
δείκτης κυµαίνεται στο διάστηµα 1000<HHI<2000 µονάδων απαιτείται βαθµός 
µεταβολής µικρότερος των 250 µονάδων. Τέλος, όταν ο δείκτης HHI είναι µικρότερος 
των 1000 µονάδων, τότε θεωρείται ότι ο βαθµός συγκέντρωσης µετά την 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης είναι πάρα πολύ χαµηλός στη σχετική αγορά 
προϊόντος που αφορά. Ο δείκτης HHI λαµβάνει υπόψη του τόσο τον αριθµό των 
επιχειρήσεων όσο και την ανισότητα των µεριδίων αγοράς, ενώ κατά τον υπολογισµό 
του λαµβάνονται υπόψη στοιχεία από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τέλος, 
τονίζεται ότι ο δείκτης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα µερίδια αγοράς των 
µεγαλύτερων επιχειρήσεων λόγω του τετραγωνισµού των µεριδίων αγοράς. 

74. Ειδικότερα, Όσον αφορά στη σχετική αγορά της βενζίνης, τα µερίδια αγοράς που 
κατέχουν οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (2009), η εταιρία ΕΚΟ φαίνεται να 

                                                                                                                                                         
ανεφοδιασµού πλοίων σε λιµάνια και µε σταθµούς ανεφοδιασµού αεροσκαφών σε 25 περίπου 
αεροδρόµια. ων 
49 Η εταιρία BP, η οποία εξαγοράσθηκε από τον όµιλο της ΕΛ.ΠΕ µε πράξη η οποία εγκρίθηκε υπό 
όρους από την Επιτροπή Ανταγωνισµού (Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009) έχει µετονοµαστεί σε Ελληνικά 
Καύσιµα Α.Ε. Η εν λόγω εταιρία, δραστηριοποιείται µόνο στην εσωτερική αγορά χονδρικής διάθεσης 
υγρών καυσίµων, ενώ ο τοµέας των διεθνών πωλήσεων και λιπαντικών εξακολουθεί να ανήκει στη 
BP Ηellas A.E. 
50 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 16. 
51 Ό.π., παρ. 19 επ. 
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κατέχει την πρώτη θέση µε µερίδιο αγοράς της τάξης του 10-20% και ακολουθούν οι 
εταιρίες SHELL [10-20%] και BP [10-20%]. Μετά την ολοκλήρωση της 
συγκέντρωσης, οι εταιρίες SHELL και AVINOIL θα απορροφήσουν το [20-30%] του 
συνόλου των πωλήσεων βενζίνης. Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µερίδια αγοράς 
των µεγαλύτερων εταιριών του κλάδου (SHELL και BP) ακολουθούν πτωτική πορεία, 
η οποία γίνεται ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία έτη, ενώ το µερίδιο αγοράς της ΕΚΟ 
παρουσιάζει διαχρονική σταθερότητα. Στη συνέχεια ακολουθούν «µεσαίου» µεγέθους 
εταιρίες (AEGEAN, AVINOIL, και JET OIL), µε µερίδια αγοράς της τάξης του [0-
10%], [0-10%] και [0-10%] αντίστοιχα. Έπονται ορισµένες ακόµα εταιρίες «µικρού» 
µεγέθους που κερδίζουν σταδιακά µερίδια αγοράς από τις µεγαλύτερες εταιρίες του 
κλάδου (κυρίως από BP και SHELL).  

75. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα, η αγορά χονδρικής 
εµπορίας βενζινών στην Ελλάδα δεν εµφανίζεται υπέρµετρα συγκεντρωµένη µε τις 
τέσσερεις (CR-4) και οκτώ (CR-8) µεγαλύτερες εταιρίες να κατέχουν µερίδιο αγοράς 
ίσο µε 64,2% και 89% αντίστοιχα. Όσον δε αφορά στον δείκτη HHI πριν την 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης (HHIpre), αυτός διαµορφώνεται στις 1559 µονάδες 
για το 2009, ενώ µετά από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της SHELL από τη ΜΟΗ ο 
δείκτης (ΗΗΙpost) διαµορφώνεται στις 1786 µονάδες για το ίδιο έτος. Η µεταβολή 
(∆ΗΗΙ) του δείκτη ισοδυναµεί µε 227 µονάδες (<250). 
Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς & συγκέντρωση στην αγορά των βενζινών (2007-2009)  
Εταιρία 2007 2008 2009 

Μερίδια αγοράς (%)  
EKO [10-20] [10-20] [10-20]  
SHELL [10-20] [10-20] [10-20] 
BP* [10-20] [10-20] [10-20] 
AEGEAN [0-10] [0-10] [0-10] 
AVINOIL  [0-10] [0-10] [0-10] 
JET OIL [0-10] [0-10] [0-10] 
REVOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
ETEKA [0-10] [0-10] [0-10]  
ELINOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
SILKOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
CYCLON [0-10] [0-10] [0-10] 
DRACOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
KAOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
ARGO [0-10] [0-10] [0-10] 
KMOIL  [0-10] [0-10] [0-10] 
CHRYSOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
MEDOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
BITUMINA [0-10] [0-10] [0-10] 

Μέτρα συγκέντρωσης 
CR- 4 (%) 62,8 60,1 64,2 
CR – 8 (%) 85,8 84,6 89,0 
HHIpre  1226 1143 1559 
ΗΗΙpost  1468 1374 1786 
∆ΗΗΙ = ΗΗΙpost - HHIpre  242 230 227 

 (*) Οι εταιρίες ΕΚΟ και BP για το 2009 λαµβάνονται ως µια εταιρία, λόγω της εξαγοράς της 
τελευταίας από την ΕΛ.ΠΕ 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
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76. Όσον αφορά στη σχετική αγορά πετρελαίου κίνησης, τα µερίδια αγοράς που κατέχουν 

οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Σύµφωνα µε τα 
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (2009), οι εταιρίες ΕΚΟ και BP φαίνεται να κατέχουν 
σηµαντική θέση [20-40%] και ακολουθούν οι εταιρίες SHELL [10-20%] και AVINOIL 
[0-10%]. Τα µερίδια αγοράς της SHELL και AVINOIL ( που µετά την ολοκλήρωση της 
συγκέντρωσης θα κατέχουν το [20-30%] της συγκεκριµένης αγοράς) καταγράφουν 
διαχρονική µείωση κατά την τελευταία τριετία. Ακολουθούν «µεσαίου» µεγέθους 
εταιρίες (ELINOIL, JET OIL, AEGEAN και REVOIL), µε µερίδια αγοράς της τάξης 
του [0-10%]. Έπονται ορισµένες εταιρίες «µικρού» µεγέθους (µε µερίδιο στη 
συγκεκριµένη αγορά από 1,8% έως 4%) και κάποιες πολύ µικρού µεγέθους µε µερίδια 
µικρότερα της ποσοστιαίας µονάδας. 

77. Η αγορά χονδρικής εµπορίας πετρελαίου κίνησης ακολουθεί το πρότυπο του βαθµού 
συγκέντρωσης της αγοράς βενζινών, καθώς οι τέσσερεις και οι οκτώ µεγαλύτερες 
εταιρίες συγκεντρώνουν το 65% και 88% αντίστοιχα (δείκτες CR-4 = 64,7 και CR-8 = 
88,5). Ο δείκτης HHI πριν την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης (HHIpre) 
διαµορφώνεται στις 1785 µονάδες για το 2009, ενώ µετά από την ολοκλήρωση της 
εξαγοράς της SHELL από τη ΜΟΗ ο δείκτης (ΗΗΙpost) διαµορφώνεται στις 1997 
µονάδες για το ίδιο έτος. Η µεταβολή (∆ΗΗΙ) του δείκτη ισοδυναµεί µε 212 µονάδες. 

78. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέρη δεν έχουν στη διάθεση τους έναν ακριβή διαχωρισµό 
µεταξύ των χονδρικών πωλήσεων και των πωλήσεων σε τελικούς καταναλωτές, παρ’ 
ότι η ΜΟΗ εκτιµά ότι περίπου 65-75% των πωλήσεων πετρελαίου κίνησης γίνονται 
µέσω του καναλιού λιανικής πώλησης και 25-35% µέσω του καναλιού χονδρικής 
πώλησης.  
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Πίνακας 4: Μερίδια αγοράς & συγκέντρωση στην αγορά του πετρελαίου κίνησης (2007-2009) 
Εταιρία 2007 2008 2009 

Μερίδια αγοράς (%)  
EKO [20-30] [20-30] [20-30] 
BP* [10-20] [10-20] [10-20] 
SHELL [10-20] [10-20] [10-20] 
AVINOIL  [0-10] [0-10] [0-10] 
ELINOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
JET OIL [0-10] [0-10] [0-10] 
AEGEAN [0-10] [0-10] [0-10] 
REVOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
CYCLON [0-10] [0-10] [0-10] 
ETEKA [0-10] [0-10] [0-10] 
SILKOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
DRACOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
KAOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
ARGO [0-10] [0-10] [0-10] 
KMOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
CHRYSOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
MEDOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
BITUMINA [0-10] [0-10] [0-10]  

Μέτρα συγκέντρωσης 
CR- 4 (%) 60,3 57,6 64,7 
CR – 8 (%) 86,8 86,5 88,5 
HHIpre  1210 1144 1785 
ΗΗΙpost  1459 1380 1997 
∆ΗΗΙ = ΗΗΙpost - HHIpre  249 236 212 

(*) Οι εταιρίες ΕΚΟ και BP για το 2009 λαµβάνονται ως µια εταιρία, λόγω της εξαγοράς της 
τελευταίας από την ΕΛ.ΠΕ 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 

 
79. Όσον αφορά στη σχετική αγορά του πετρελαίου θέρµανσης, σηµειώνεται, καταρχήν, 

ότι αυτό χρησιµοποιείται πρωταρχικά για σκοπούς οικιακής θέρµανσης. ∆ιανέµεται 
µέσω τριών κύριων καναλιών πωλήσεων: α) τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν οι 
εταιρίες εµπορίας, οι οποίες προµηθεύουν τα νοικοκυριά µε βυτία, β) πρατήρια µε 
άδεια εµπορίας πετρελαίου θέρµανσης και γ) µεταπωλητές πετρελαίου θέρµανσης, οι 
οποίοι πωλούν σε τελικούς καταναλωτές. Επιπλέον, οι πελάτες του δηµόσιου τοµέα 
προµηθεύονται γενικά από τις εταιρίες εµπορίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου, το 69% περίπου του πετρελαίου θέρµανσης διανέµεται στους πελάτες µέσω 
πρατηρίων, ενώ το υπόλοιπο 31% περίπου διανέµεται από ενδιάµεσους µεταπωλητές 
και από τις ίδιες τις εταιρίες.52  

80. Τα µερίδια αγοράς που κατέχουν οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 5. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (2009), οι εταιρίες ΕΚΟ 
και BP φαίνεται να κατέχουν σηµαντική θέση αφού απορροφούν το [20-30%] της 
συνολικής αγοράς και ακολουθούν οι εταιρίες SHELL [10-20%], AVINOIL [10-20%], 
JET OIL [0-10%], και AEGEAN [0-10%]. Η SHELL εµφανίζει διαχρονική αύξηση 

                                                 
52 Σηµειώνεται ότι για την AVINOIL το 66% του πετρελαίου θέρµανσης διακινείται µέσω πρατηρίων, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την SHELL διαµορφώνεται σε 62% περίπου. 
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των µεριδίων αγοράς, ενώ η AVINOIL παρουσιάζει συρρίκνωση του µεριδίου της. Το 
συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των δύο εταιριών (SHELL και AVINOIL) 
διαµορφώνεται στο [20-30%].  

81. Η αγορά χονδρικής εµπορίας πετρελαίου θέρµανσης δεν εµφανίζεται υπέρµετρα 
συγκεντρωµένη, καθώς οι τέσσερεις µεγαλύτερες εταιρίες συγκεντρώνουν το 58,6% 
της συγκεκριµένης αγοράς. Ο δείκτης HHI πριν την πραγµατοποίηση της 
συγκέντρωσης (HHIpre) διαµορφώνεται στις 1356 µονάδες για το 2009, ενώ µετά από 
την ολοκλήρωση της εξαγοράς της SHELL από τη ΜΟΗ ο δείκτης (ΗΗΙpost) 
διαµορφώνεται στις 1570 µονάδες για το ίδιο έτος. Η µεταβολή (∆ΗΗΙ) του δείκτη 
ισοδυναµεί µε 215 µονάδες (<250).  

 
Πίνακας 5: Μερίδια αγοράς & συγκέντρωση στην αγορά πετρελαίου θέρµανσης (2007-2009) 

Εταιρία 2007 2008 2009 
Μερίδια αγοράς (%)  

EKO [10-20] [10-20] [10-20] 
BP* [10-20] [10-20] [10-20] 
SHELL [0-10] [10-20] [10-20] 
AVINOIL  [10-20] [0-10] [0-10] 
JET OIL [0-10] [0-10] [0-10] 
AEGEAN [0-10] [0-10] [0-10] 
REVOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
ELINOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
ETEKA [0-10] [0-10] [0-10] 
SILKOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
CYCLON [0-10] [0-10] [0-10] 
KAOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
DRACOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
ARGO [0-10] [0-10] [0-10] 
KMOIL  [0-10] [0-10] [0-10] 
MEDOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
CHRYSOIL [0-10] [0-10] [0-10] 
BITUMINA [0-10] [0-10] [0-10] 

Μέτρα συγκέντρωσης 
CR- 4 (%) 53,3 50,6 58,6 
CR – 8 (%) 82,7 81,4 85,6 
HHIpre  1037 983 1356 
ΗΗΙpost  1242 1184 1570 
∆ΗΗΙ = ΗΗΙpost - HHIpre  205 200 215 

(*) Οι εταιρίες ΕΚΟ και BP για το 2009 λαµβάνονται ως µια εταιρία, λόγω της εξαγοράς της 
τελευταίας από την ΕΛ.ΠΕ 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 

 
82. Όσον αφορά στη σχετική αγορά του υγραερίου, τα µερίδια αγοράς που κατέχουν οι 

εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του 2008, οι εταιρίες PETROGAZ και SHELL κατέχουν το [30-40%] και [20-
30%] αντίστοιχα της αγοράς του συγκεκριµένου προϊόντος. Η ΕΚΟ κατέχει [10-20%] 
της αγοράς, ενώ η LEON GAS το [0-10%]. H AVINOIL ακολουθεί µε µερίδιο αγοράς 
ίσο µε [5-6%], το οποίο σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΜΟΗ θα διαµορφωθεί σε [5-6%], 
το 2009. Η αγορά χονδρικής εµπορίας υγραερίου εµφανίζεται αρκετά συγκεντρωµένη, 
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καθώς οι 4 µεγαλύτερες εταιρίες (CR-4) ελέγχουν το 79,8% της συγκεκριµένης 
αγοράς. Ο δείκτης HHI πριν την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης (HHIpre) 
διαµορφώνεται στις 2022 µονάδες για το 2008, ενώ µετά από την ολοκλήρωση της 
εξαγοράς της SHELL από τη ΜΟΗ ο δείκτης (ΗΗΙpost) διαµορφώνεται στις 2307 
µονάδες για το ίδιο έτος. Η µεταβολή (∆ΗΗΙ) του δείκτη ισοδυναµεί µε 284 µονάδες. 

 
Πίνακας 6: Μερίδια αγοράς & συγκέντρωση στην αγορά του υγραερίου (2006-2009) 

Εταιρία 2006 2007 2008 2009 
Μερίδια αγοράς (%) 

PETROGAZ  [30-40] [30-40] [30-40] - 
SHELL [30-40] [30-40] [30-40] [30-40] 
ΕΚΟ [10-20] [10-20] [10-20] - 
LEON GAS [0-10] [0-10] [0-10] - 
AVINOIL  [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
CABI GAS  [0-10] [0-10] [0-10] - 
BLACK GOLD  [0-10] [0-10] [0-10] - 
RODOGAZ  [0-10] [0-10] [0-10] - 
ASPROPYRGAZ [0-10] [0-10] [0-10] - 
JET GAZ [0-10] [0-10] [0-10] - 
Λοιπές  [0-10] [0-10] [0-10] - 

Μέτρα συγκέντρωσης 
CR- 4 (%) 80,1 80,9 79,8 - 
HHIpre  2037 2014 2022 - 
ΗΗΙpost  2363 2316 2307 - 
∆ΗΗΙ = ΗΗΙpost - HHIpre  326 302 284 - 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 

 
83. Όσον αφορά στη σχετική αγορά µαζούτ, τα µερίδια αγοράς που κατέχουν οι εταιρίες 

εµπορίας πετρελαιοειδών παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Σύµφωνα µε στοιχεία του 
2009, οι εταιρίες ΕΚΟ/BP, ELINOIL, και AVINOIL κατέχουν το [30-40%], [10-20%] 
και [10-20%] αντίστοιχα της αγοράς του συγκεκριµένου προϊόντος, και ακολουθούν η 
JET OIL [10-20%], η SHELL [8-9%] και η SILKOIL [0-10%], ενώ η REVOIL κατέχει 
το [0-10%]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των 
συµµετεχουσών επιχειρήσεων διαµορφώνεται για το 2009 σε [20-30%]. Η αγορά 
χονδρικής εµπορίας µαζούτ είναι αρκετά συγκεντρωµένη, καθώς οι 4 µεγαλύτερες 
εταιρίες (CR-4) ελέγχουν το 85% περίπου της συγκεκριµένης αγοράς.  

84. Για την εν λόγω σχετική αγορά, ο δείκτης HHI πριν την πραγµατοποίηση της 
συγκέντρωσης (HHIpre) διαµορφώνεται στις 2232 µονάδες για το 2009, ενώ µετά από 
την ολοκλήρωση της εξαγοράς της SHELL από τη MOH ο δείκτης (ΗΗΙpost) 
διαµορφώνεται στις 2524 µονάδες για το ίδιο έτος. Η µεταβολή (∆ΗΗΙ) του δείκτη 
ισοδυναµεί µε 292 µονάδες. 
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Πίνακας 7 : Μερίδια αγοράς & συγκέντρωση στην αγορά µαζούτ (2006-2009) 
Εταιρία 2006 2007 2008 2009 

Μερίδια αγοράς (%) 
ΕΚΟ/BP [30-40] [30-40] [30-40] [30-40] 
ELINOIL [10-20] [10-20] [10-20] [10-20] 
AVINOIL [10-20] [10-20] [10-20] [10-20] 
JET OIL [10-20] [10-20] [10-20] [10-20] 
SHELL [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
SILK OIL [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
REVOIL [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
DRACOIL [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
CYCLON [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
KMOIL [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
ΕΛ.ΠΕΤΡΟΛ [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
BITUMINA [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
AEGEAN  [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
ΕΤΕΚΑ [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Μέτρα συγκέντρωσης 
CR- 4 (%) 75,9 78,5 73,9 85,0 
CR – 8 (%) 96,7 97,0 97,3 99,3 
HHIpre  2468 2416 2412 2232 
ΗΗΙpost  2618 2544 2643 2524 
∆ΗΗΙ = ΗΗΙpost - HHIpre  149 127 230 292 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 

 
85. Τέλος, Όσον αφορά στη σχετική αγορά ασφάλτου / πίσσας, τα µερίδια αγοράς που 

κατέχουν οι εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών εµφανίζονται στον Πίνακα 8. Οι 
εταιρίες ΕΚΟ και NETOIL το 2009 εµφανίζονται να κατέχουν από κοινού το [45-55%] 
περίπου της αγοράς του συγκεκριµένου προϊόντος. Η ATLANTIS ακολουθεί 
κατέχοντας το [20-30%] της αγοράς, ενώ το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς της SHELL 
και AVINOIL διαµορφώθηκε το 2009 σε [20-30%]. Η αγορά χονδρικής εµπορίας 
ασφάλτου εµφανίζεται υπέρµετρα συγκεντρωµένη, καθώς οι 4 µεγαλύτερες εταιρίες 
(CR-4) ελέγχουν το 82,3% της εν λόγω αγοράς. Ο δείκτης HHI πριν την 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης (HHIpre) διαµορφώνεται στις 1811 µονάδες για το 
2009, ενώ µετά από την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ο δείκτης (ΗΗΙpost) 
διαµορφώνεται στις 2021 µονάδες για το ίδιο έτος. Η µεταβολή (∆ΗΗΙ) του δείκτη 
αντιστοιχεί σε 210 µονάδες. 
Πίνακας 8: Μερίδια αγοράς & συγκέντρωση στην αγορά ασφάλτου / πίσσας (2008-2009) 

Εταιρία 2006 2007 2008 2009 
Μερίδια αγοράς (%) 

ΕΚΟ/BP [20-30] [20-30] [20-30] [20-30] 
NETOIL [20-30] [20-30] [20-30] [20-30] 
ATLANTIS [20-30] [20-30] [20-30] [20-30] 
SHELL [0-10] [0-10] [0-10] [10-20] 
AVINOIL [10-20] [10-20] [0-10] [0-10] 
BITUMINA [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 
Λοιποί  [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] 

Μέτρα συγκέντρωσης 
CR- 4 (%) 66,9 67,6 68,0 82,3 
HHIpre  1839 1788 1737 1811 
ΗΗΙpost  1915 1900 1919 2021 
∆ΗΗΙ = ΗΗΙpost - HHIpre  75 112 182 210 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
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∆. ΣΤΑ∆ΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
1. ΑΓΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
86. Η ευρύτερη αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων περιλαµβάνει τις πωλήσεις 

βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, και πετρελαίου θέρµανσης στον τελικό καταναλωτή, 
που πραγµατοποιούνται κατά κύριο λόγο από τα πρατήρια λιανικής. Ο διαχωρισµός 
αυτός σε σχετικές αγορές προϊόντος γίνεται κατά ανάλογο τρόπο µε το στάδιο 
χονδρικής εµπορίας. 

87. Tα πρατήρια υγρών καυσίµων διαχωρίζονται σε αυτά που φέρουν το σήµα µιας εκ των 
εταιριών εµπορίας και προµηθεύονται αποκλειστικά από αυτή (ήτοι καµία άλλη 
εταιρία εµπορίας, άλλος χονδρέµπορος ή διυλιστήριο δεν δύναται να τα προµηθεύσει) 
και στα καλούµενα ανεξάρτητα πρατήρια (Α.Π.), τα οποία είναι περίπου 700 
πανελλαδικά, δεν φέρουν σήµα συγκεκριµένης εταιρίας και µπορούν να 
προµηθεύονται προϊόν είτε απευθείας από τα διυλιστήρια είτε από εταιρίες εµπορίας. 

88. Τα πρατήρια του δικτύου των εταιριών εµπορίας, δηλαδή αυτά που ανήκουν στην 
πρώτη από τις ανωτέρω δύο οµάδες, διαχωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε το 
καθεστώς λειτουργίας τους. Έτσι διακρίνουµε:  

α) Τα λεγόµενα COCOs (company owned - company operated), τα οποία είναι 
ιδιο-διαχειριζόµενα πρατήρια, ήτοι πρατήρια που ανήκουν στην εταιρία 
εµπορίας

53 και τα διαχειρίζεται η ίδια (έχοντας έτσι την δυνατότητα ελέγχου 
και της τιµής µεταπώλησης). Αυτά αποτελούν το 4,6% των πρατηρίων που 
φέρουν το σήµα εταιριών εµπορίας. 
β) Τα λεγόµενα CODOs (company owned - dealer operated), τα οποία είναι 
πρατήρια που ανήκουν στην εταιρία εµπορίας αλλά τα διαχειρίζεται ο 
πρατηριούχος ως ανεξάρτητος επιχειρηµατίας, ο οποίος και καθορίζει την τιµή 
µεταπώλησης. Αυτά αποτελούν το 17,5% των πρατηρίων που φέρουν το σήµα 
εταιριών εµπορίας. 
γ) Και τα λεγόµενα DODOs (dealer owned dealer operated / managed), τα 
οποία ανήκουν στον πρατηριούχο

54 και τα διαχειρίζεται ο ίδιος ως 
ανεξάρτητος επιχειρηµατίας, καθορίζοντας ελεύθερα την τιµή µεταπώλησης, 
ενώ µπορεί, ως ιδιοκτήτης του πρατηρίου, να αλλάξει σχετικά εύκολα 
προµηθευτή. Αυτά αποτελούν το 77,8% των πρατηρίων που φέρουν το σήµα 
εταιριών εµπορίας. 

89. Εποµένως, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό της Ελληνικής αγοράς είναι ο 
µεγάλος αριθµός των πρατηρίων ιδιοκτησίας των πρατηριούχων που λειτουργούνται 
από τους ίδιους (DODOs). Επίσης, µόνο στο 5% των πρατηρίων οι τιµές ελέγχονται 
από το προηγούµενο στάδιο εµπορίας, ενώ στο υπόλοιπο 95% των πρατηρίων οι 
πρατηριούχοι καθορίζουν τις τιµές µεταπώλησης οι ίδιοι.55  

                                                 
53 Υπό την έννοια ότι είτε το οικόπεδο ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρία εµπορίας είτε αυτή έχει 
συνάψει µακροχρόνια σύµβαση µίσθωσης.  
54 Υπό την έννοια ότι είτε το οικόπεδο ανήκει κατά κυριότητα στον πρατηριούχο είτε αυτός έχει 
συνάψει µακροχρόνια σύµβαση µίσθωσης µε τον ιδιοκτήτη.  
55 Βλ. αναλυτικά Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 89 επ. 
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90. Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι η κατοχή µεγάλου αριθµού πρατηρίων COCOs παρέχει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην εταιρία εµπορίας, δεδοµένου ότι διασφαλίζει τόσο 
την παραµονή του σηµείου πώλησης στον έλεγχό της όσο και κάποιον έλεγχο επί της 
τιµής µεταπώλησης, αν και βέβαια οι τιµές αντλίας (pump prices) στις περισσότερες 
τοπικές αγορές λιανικής καθορίζονται από την αγορά. Τα µέρη γενικώς επιλέγουν να 
µην συνιστούν τιµές (recommended prices) για τα πρατήρια που ελέγχονται από τους 
πρατηριούχους (CODOs και DODOs), αν και η SHELL µπορεί να συνιστά τιµές για τη 
βενζίνη V-Power Racing, στην περίπτωση που πρατηριούχος της το ζητήσει.56 

91. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η πλειοψηφία των πρατηρίων της SHELL 
και της AVINOIL ( περίπου 70 % και στις δύο περιπτώσεις) είναι ιδιοκτησίας του 
πρατηριούχου και λειτουργούνται από τον ίδιο (DODOs). Τούτο σηµαίνει ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των πρατηρίων τους έχουν ανεξάρτητη τιµολογιακή πολιτική. 
Όσον αφορά στο υπόλοιπο 30% των πρατηρίων τους, αυτά είναι COCOs όσον αφορά 
στην SHELL, ενώ είναι CODOs όσον αφορά στην AVINOIL και για το λόγο αυτό οι 
τελικές τιµές είναι εκτός του ελέγχου τους. 

92. Σηµειώνεται, πάντως, ότι, σύµφωνα µε την άποψη των µερών,57 πρέπει να θεωρηθεί 
ότι οι εταιρίες εµπορίας δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής µόνο µέσω των 
ιδιολειτουργούµενων πρατηρίων τους. Ωστόσο, όπως έχει ήδη κριθεί, οι εταιρίες 
χονδρικής, οι οποίες λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια, δραστηριοποιούνται σε 
αυτό το στάδιο και ανταγωνίζονται η µία την άλλη, είτε άµεσα (µέσω πωλήσεων από 
πρατήρια που ελέγχονται από τις ίδιες), είτε έµµεσα (µέσω πωλήσεων από πρατήρια 
που φέρουν τα σήµατα των εταιριών χονδρικής αλλά τα διαχειρίζονται οι 
πρατηριούχοι).58 

93. Τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων φθάνουν τα 7.243 στην Ελληνική 
επικράτεια το 2010.59 Στο ∆ιάγραµµα 4 εµφανίζονται τα µερίδια των πρατηρίων ανά 
σήµα εµπορίας κάθε εταιρίας. Μετά την υποβληθείσα συγκέντρωση, η νέα εταιρία θα 
κατέχει το [10-20%] των πρατηρίων ([…] πρατήρια), ενώ την πρώτη θέση κατέχει η 
ΕΚΟ, η οποία µετά και από την εξαγορά της BP από τον Όµιλο της ΕΛ.ΠΕ κατέχει 
µερίδιο αγοράς ίσο µε [20-30%]. Στη συνέχεια ακολουθεί η MAMIDOIL-JET OIL 
([10-20%] ή […] πρατήρια), η AEGEAN ([10-20%] ή […] πρατήρια),) και η ELINOIL 
([10-20%] ή […] πρατήρια),). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα Α.Π. που µπορούν να 
προµηθευτούν καύσιµα από όλες τις εταιρίες εµπορίας κατέχουν µερίδιο αγοράς ίσο µε 
8% (579 πρατήρια). 

 

                                                 
56 Ωστόσο όπως τονίζουν τα γνωστοποιούντα µέρη, η SHELL δεν εφάρµοζε γενικά κατά το παρελθόν 
συνιστώµενες τιµές στα συγκεκριµένα προϊόντα. 
57 Βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. 418/8.6.2010 Προσθήκη της ΜΟΗ, σ. 5. 
58 Βλ. Απόφαση ΕΑ 465/VΙ/2009, παρ. 87. 
59 Βλ. Παράρτηµα 13 του Εντύπου Γνωστοποίησης.  
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∆ιάγραµµα 4: Μερίδια πρατηρίων υγρών καυσίµων ως προς τον αριθµό τους ανά εταιρία 

(Φεβρουάριος 2010) 

 
[…]  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 

 
94. Από την ανάλυση των ανταγωνιστικών συνθηκών από πλευράς διασηµατικού 

ανταγωνισµού (inter-brand competition), προκύπτει ότι η SHELL και η AVINOIL 
έχουν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ότι δεν είναι στενοί 
ανταγωνιστές (close competitors). Ειδικότερα, η SHELL επικεντρώνεται εν µέρει στην 
πώληση ειδικών, διαφοροποιηµένων ειδών καυσίµων (απλή αµόλυβδη βενζίνη 95 
RON V-Power, απλή αµόλυβδη βενζίνη 100 RON V-Power Racing). Τούτο 
επιβεβαιώνεται από την πρακτική της να δραστηριοποιείται σε σύγχρονα, 
ευπαρουσίαστα (πολυτελή) πρατήρια, κάτι το οποίο άλλωστε συνάδει και µε το 
µοντέλο υψηλής ποιότητας και επίδοσης που έχει υιοθετήσει η SHELL στην αγορά.  

95. Ο εγγύτερος ανταγωνιστής της SHELL, µε παρόµοια έµφαση στην υψηλή ποιότητα 
είναι η BP. Όπως αναφέρουν τα µέρη, η AVINOIL και η SHELL έχουν σηµαντικά 
διαφορετική εικόνα σήµατος, κάτι το οποίο απεικονίζεται στις προτιµήσεις των 
πελατών, όπως επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες πελατών. Η SHELL επικεντρώνεται 
στην εξειδίκευση των καυσίµων και η στρατηγική της συνίσταται στην τοποθέτησή της 
στην υψηλότερη θέση όσον αφορά στην ποιότητα. Τούτο σηµαίνει µεγάλου µεγέθους 
γενικά πρατήρια, προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προσφορά πρόσθετων 
υπηρεσιών και προϊόντων.  

96. Σε ανάλογη διαπίστωση έχει καταλήξει η Επιτροπή Ανταγωνισµού και πρόσφατα, 
όπου υπογραµµίζει ότι στην Ελληνική αγορά δύο µόνον εταιρίες (BP και SHELL) 
διαθέτουν ένα brand name µε διεθνές κύρος, που ερµηνεύεται από τον µέσο 
καταναλωτή ως εγγύηση ποιότητας και απόδοσης, γι’ αυτό και η πελατεία τους είναι 
διατεθειµένη να πληρώσει ακριβότερα τα προσφερόµενα απ’ αυτές καύσιµα, σε σχέση 
µε όλες τις υπόλοιπες εταιρίες.60 Τονίζεται, µεταξύ άλλων, και η διαφορά των δύο 
εταιριών (BP και SHELL) σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες χονδρικής. Όπως 
σηµειώνεται χαρακτηριστικά,  

«η περίπτωσή τους διαφέρει από όλες τις άλλες εταιρίες, διότι σε αντίθεση µε 
αυτές, καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή τους δεν είναι τόσο η τιµή όσο η 
εµπιστοσύνη που συναρτάται µε το brand name που διαθέτουν και που 
λειτουργεί ως bonus πιστότητας για την πελατεία τους. Κατά συνέπεια οι όροι 
ανταγωνισµού στην αγορά εµπορίας καυσίµων δεν είναι ίδιοι για τις δύο αυτές 
εταιρίες και τις υπόλοιπες εταιρίες εµπορίας, στο µέτρο που η τιµή ως µέσω 
προσεταιρισµού πελατείας και απόσπασης µεριδίων αγοράς, δεν έχει γι΄ αυτές 
τον ίδιο βαθµό ελαστικότητας που έχει για τις άλλες».61 

97. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις περί διαφοροποίησης της έντασης του διασηµατικού 
ανταγωνισµού στην αγορά χονδρικής εµπορίας λόγω ύπαρξης ισχυρών σηµάτων, 

                                                 
60 Βλ. Απόφαση ΕΑ 421/V/2008, VIII, σ. 24.  
61 Ό.π.  
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επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις των φορέων της αγοράς (ανταγωνιστές και 
πελάτες των εµπλεκόµενων εταιριών), οι οποίες γενικά συναινούν στο ότι οι δυο 
εµπλεκόµενες εταιρίες δεν είναι στενοί ανταγωνιστές σε επίπεδο λιανικής. Ειδικότερα, 
η SHELL βασίζει την πολιτική της στο ισχυρό της σήµα, σε διαφοροποιηµένα 
προϊόντα και υπηρεσίες, έχει το µεγαλύτερο δίκτυο ιδιολειτουργούµενων πρατηρίων 
(περίπου 200 COCOs), σύστηµα πιστότητας καταναλωτή, προβαίνει σε προωθητικές 
ενέργειες, κ.ο.κ. Η AVINOIL από την άλλη πλευρά, ακολουθεί διαφορετική πολιτική 
στοχεύοντας στην προσέλκυση πελατών που αναζητούν εφοδιασµό σε χαµηλές τιµές 
και έχει τοπικά αναγνωρισµένο σήµα χωρίς διεθνή εµπειρία και διαφοροποίηση 
προϊόντων.  

98. Όσον δε αφορά στον ενδοσηµατικό ανταγωνισµό (intra-brand competition), αυτός 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας στην Ελλάδα, δεδοµένης της υψηλής αναλογίας 
των πρατηρίων που λειτουργούνται από πρατηριούχους και του µεγάλου αριθµού των 
πρατηρίων κατά κεφαλή. Ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το µοντέλο 
που κυριαρχεί είναι τα COCOs, τα πρατήρια του ίδιου σήµατος που βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση δεν θα ανταγωνίζονταν µεταξύ τους στον ίδιο βαθµό, τα µέρη 
δηλώνουν ότι αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα, όπου δεν κυριαρχεί ο τύπος COCOs.  

99. Ειδικότερα, ένας πρατηριούχος αντιµετωπίζει τον ανταγωνισµό από όλα τα πρατήρια 
που βρίσκονται εντός συγκεκριµένης περιοχής, συµπεριλαµβανοµένων και των 
πρατηρίων που φέρουν το ίδιο σήµα. Τούτο ισχύει επειδή σύµφωνα µε τα συστήµατα 
διαχείρισης CODOs και DODOs, τα οποία αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των 
πρατηρίων στην Ελλάδα, ο πρατηριούχος που λειτουργεί το πρατήριο είναι ο µόνος 
δικαιούχος των κερδών που προέρχονται από το πρατήριο αυτό. Για το λόγο αυτό οι 
πρατηριούχοι στα πρατήρια CODOs και DODOs έχουν κίνητρο να ορίζουν 
ανταγωνιστικές τιµές λιανικής, λαµβανοµένων υπόψη των τιµών που χρεώνουν τα 
πρατήρια εντός των περιοχών τους, προκειµένου να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. 
Στην πραγµατικότητα, όχι µόνο έχουν το ίδιο κίνητρο να ανταγωνίζονται πρατήρια του 
ίδιου σήµατος, αλλά και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις τιµές των πρατηρίων αυτών. 

100. Εξάλλου, και τα πρατήρια COCOs έχουν επίσης κίνητρο να ανταγωνίζονται πρατήρια 
που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα (άλλα πρατήρια CODOs και DODOs) εντός της 
περιοχής τους. Ακριβώς όπως οι πρατηριούχοι ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τις τιµές 
των πρατηρίων που λειτουργούν µε το ίδιο σήµα, λόγω του παρόµοιου φάσµατος 
προϊόντος και εικόνας σήµατος και έχουν κίνητρο να τα ανταγωνιστούν προκειµένου 
να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, έτσι και τα πρατήρια COCOs έχουν κίνητρο να 
ανταγωνιστούν αυτά που λειτουργούν µε το ίδιο σήµα, προκειµένου να 
µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Την ίδια στιγµή, οι πρατηριούχοι DODOs θεωρούν 
ότι τα πρατήρια COCOs πλεονεκτούν απέναντί τους, λόγω κάθετης σχέσης, µε 
αποτέλεσµα να έχουν ένα πρόσθετο λόγο να ανταγωνιστούν µαζί τους, για την 
κατάκτηση µεγαλύτερου µεριδίου της εκάστοτε τοπικής αγοράς. 

101. Τέλος, όσον αφορά στα µερίδια αγοράς των µερών ανά νοµό που υπερβαίνουν το [30-
40%] ανά σχετική αγορά και ανά νοµό, αυτά διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 9: Συνδυαστικά µερίδια αγοράς των εταιριών SHELL και AVINOIL 2009 (%) 

Νοµοί  Βενζίνες  Πετρέλαιο 
κίνησης  

Πετρέλαιο 
θέρµανσης  

Ιωαννίνων  [50-60] [50-60] [50-60] 
Κεφαλληνίας  [50-60] [50-60] [50-60] 
Αχαΐας  [40-30] [40-30] [20-30] 
Λευκάδας  [30-40] [20-30] [30-40] 
Ζακύνθου  [30-40] [40-30] [40-30] 
Ευρυτανίας  [30-40] [40-30] [30-40] 
Κορινθίας  [30-40] [30-40] [40-30] 
Λακωνίας [30-40] [30-40] [30-40] 
Καστοριάς [30-40] [30-40] [30-40] 
Μεσσηνίας [30-40] [30-40] [20-30] 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 

 
102. Στη σχετική αγορά βενζινών, η νέα οντότητα µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης 

απορροφά το [50-60%] και [50-60%] της αγοράς στους νοµούς Ιωαννίνων και 
Κεφαλληνίας αντίστοιχα, ενώ σηµαντικά µερίδια παρουσιάζονται και στους νοµούς 
Αχαΐας [40-50%], Λευκάδας [30-40%], Ζακύνθου [30-40%], Ευρυτανίας [30-40%], 
Κορινθίας [30-40%], Λακωνίας [30-40%], Καστοριάς [30-40%], και Μεσσηνίας [30-
40%]. Στη σχετική αγορά του πετρελαίου κίνησης, η νέα οντότητα καταλαµβάνει 
ιδιαίτερα υψηλά µερίδια αγοράς στους νοµούς Ιωαννίνων [50-60%], Κεφαλληνίας [50-
60%], Αχαΐας [40-50%], Ευρυτανίας [40-50%], Ζακύνθου [40-50%] και Κορινθίας 
[30-40%]. Τέλος, στη σχετική αγορά πετρελαίου θέρµανσης, η ολοκλήρωση της εν 
λόγω συγκέντρωσης, θα οδηγήσει τη νέα οντότητα στην κατοχή ιδιαίτερα υψηλών 
µεριδίων στους νοµούς Κεφαλληνίας [50-60%], Ιωαννίνων [50-60%], Ζακύνθου [40-
50%], Κορινθίας [40-50%] και Λευκάδας [30-40%]. 

 
2. ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
103. Στη σχετική αγορά αεροπορικού καυσίµου τύπου JA-1, ο από κοινού έλεγχος της νέας 

εταιρίας Shell A.E από την εξαγοράζουσα (MOH) και την πωλήτρια (Shell Hellas 
A.E), δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό καθώς η 
εξαγοράζουσα δεν δραστηριοποιείται πλέον στην εν λόγω σχετική αγορά.62 Στον 
ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται λεπτοµέρειες σε σχέση µε όλους τους αερολιµένες 
που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το µερίδιο αγοράς της SHELL σε όλους 
τους αερολιµένες στους οποίους έχει παρουσία είναι µικρότερο του [30-40%], µε 
εξαίρεση αυτόν των Χανίων [30-40%], της Πρέβεζας (48%), της Μυτιλήνης [30-40%], 

                                                 
62 Τονίζεται ότι η AVINOIL µέσω της συµµετοχής της (50%) στην κοινή εταιρία µε την επωνυµία 
Ελληνική Εταιρία Αεροπορικών Καυσίµων (HAFCO) είχε δραστηριότητα στη σχετική λιανική αγορά 
πώλησης αεροπορικών καυσίµων µέχρι το 2009. Στις 11.11.2009 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του Ν. 703/1977 η πώληση των µετοχών της 
AVINOIL στην εταιρία Corsewall, η οποία και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού στις 
9.12.2009 (Απόφαση ΕΑ 471/VI/2009). Με την εν λόγω πράξη, ο όµιλος της MOH δεν έχει καµία 
δραστηριότητα στη σχετική αγορά πώλησης αεροπορικού καυσίµου.   



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

 36 

και της Ζακύνθου [40-50%]. Η ΕΚΟ και η BP έχουν, επίσης, µεγάλο µερίδιο στους 
ανωτέρω αερολιµένες. 

 

Πίνακας 10: Μερίδια αγοράς αεροπορικού καυσίµου ανά αεροδρόµιο 2009 (%) 
Αεροδρόµιο SHELL BP EKO ExxonMobil HAFCO Air Total 
Άραξος [20-30] [60-70] [10-20] [0-10] [0-10] [0-10] 

Αθήνα [20-30] [10-20] [30-40] [0-10] [10-20] [0-10] 

Κεφαλληνία [20-30] [10-20] [60-70] [0-10] [0-10] [0-10] 

Χανιά [30-40] [20-30] [30-40] [0-10] [0-10] [0-10] 

Κέρκυρα [30-40] [30-40] [20-30] [0-10] [0-10] [0-10] 

Κως [10-20] [10-20] [40-50] [10-20] [0-10] [0-10] 

Ηράκλειο [20-30] [30-40] [20-30] [10-20] [0-10] [0-10] 

Καλαµάτα [0-10] [50-60] [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] 

Κάρπαθος [0-10] [20-30] [70-80] [0-10] [0-10] [0-10] 

Καβάλα [20-30] [0-10] [60-70] [0-10] [0-10] [0-10] 

Μύκονος [10-20] [30-40] [50-60] [0-10] [0-10] [0-10] 

Μυτιλήνη [30-40] [20-30] [30-40] [0-10] [0-10] [0-10] 

Πρέβεζα [40-50] [10-20] [30-40] [0-10] [0-10] [0-10] 

Ρόδος [20-30] [20-30] [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] 

Σάµος [10-20] [30-40] [40-50] [0-10] [0-10] [0-10] 

Σαντορίνη [20-30] [20-30] [50-60] [0-10] [0-10] [0-10] 

Θεσσαλονίκη [20-30] [10-20] [30-40] [0-10] [10-20] [0-10] 

Ζάκυνθος [40-50] [10-20] [30-40] [0-10] [10-20] [0-10] 

Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης 
 
3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
104. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αποθηκευτικοί χώροι των εταιριών εµπορίας θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν ότι συνθέτουν µια ξεχωριστή σχετική αγορά.63 Από γεωγραφική δε 
άποψη, η ηπειρωτική χώρα χάρη στο σχετικά σύγχρονο πλέον δίκτυο 
αυτοκινητοδρόµων και στο αντίστοιχα σχετικά χαµηλό κόστος οδικής µεταφοράς, θα 
µπορούσε να αντιµετωπισθεί ως µία ενιαία σχετική γεωγραφική αγορά. Άλλωστε, την 
ηπειρωτική τουλάχιστον χώρα εξυπηρετούν πλήρως και οι πολλαπλάσιας 
χωρητικότητας αποθηκευτικοί χώροι των διυλιστηρίων.  

105. Εν µέρει διαφορετική είναι η εικόνα για τη νησιωτική χώρα. Ειδικότερα, αν και 
εταιρίες οι οποίες δεν έχουν αποθηκευτικούς χώρους µπορούν να µεταφέρουν καύσιµα 
µε δεξαµενόπλοια σε αυτές τις αγορές (και ήδη το πράττουν αρκετές από αυτές), η 
εναλλακτική αυτή πηγή προµήθειας έχει σχετικά υψηλότερο κόστος. Στη νησιωτική 
περιοχή της χώρας, η τροφοδοσία από τις εταιρίες εµπορίας δύναται να γίνει µε 
τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους:  

α) µε δεξαµενόπλοιο (τροφοδοσία βυτιοφόρων από δεξαµενόπλοια),  
β) µε βυτιοφόρα που µεταφέρονται µε οχηµαταγωγό πλοίο (RO-RO),  
γ) µε σύµβαση throughput ή προµήθειας (συµβάσεις αλληλοεξυπηρέτησης) µε 
εταιρία εµπορίας που έχει αποθηκευτικό χώρο στη συγκεκριµένη περιοχή, και 

                                                 
63 Βλ. ανωτέρω παρ. 37. 
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δ) µε συµφωνίες ανταλλαγής.64 
106. Κατά την άποψη του συνόλου σχεδόν των εταιριών εµπορίας, οι αποθηκευτικοί χώροι 

δεν συνιστούν ξεχωριστή αγορά, ενώ είναι δυνατό να διευκολύνουν την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα (εµπορία) των εταιριών στη γεωγραφική περιοχή που 
βρίσκονται. Αυτό συµβαίνει γιατί, υπό ορισµένες συνθήκες, δύνανται να προσδώσουν 
στην εταιρία ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα λόγω µειωµένου κόστους και ευελιξίας. 
Προσφέρουν µεν ένα εµπορικό πλεονέκτηµα στην εταιρία που τους διαχειρίζεται 
(κυρίως σιγουριά στον απρόσκοπτο εφοδιασµό), πλην όµως δεν πρέπει να 
αντιµετωπίζονται σαν ξεχωριστή αγορά, εφόσον ο οποιοσδήποτε ανταγωνιστής, µπορεί 
να παραδώσει δίπλα στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις προϊόντα που φορτώθηκαν από 
αρκετά µακριά. Εποµένως, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εφοδιασµού της αγοράς είτε 
µε βυτιοφόρα οχήµατα, είτε µε πλοία για τη νησιωτική χώρα, είτε µε συµβάσεις 
αλληλοεξυπηρέτησης µεταξύ των εταιριών εµπορίας. 

107. Ειδικότερα, για τις περιοχές της Ελλάδας που δεν είναι κοντά στο διυλιστήριό της, η 
ΜΟΗ έχει συνάψει συµφωνίες αποθήκευσης (throughput) µε άλλες εταιρίες εµπορίας. 
Επιπλέον, όλες οι από διυλιστηρίου πωλήσεις της ΜΟΗ λαµβάνουν χώρα στην «πύλη 
του διυλιστηρίου», ενώ οι χονδρικές πωλήσεις πραγµατοποιούνται σε διάφορους 
αποθηκευτικούς χώρους που εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Οι αποθηκευτικοί χώροι 
της ΜΟΗ βρίσκονται στο διυλιστήριο της Κορίνθου και σε επτά ακόµα γεωγραφικές 
περιοχές για τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις παρακαταθήκης / µίσθωσης. Η 
ΕΛ.ΠΕ, από την άλλη πλευρά, διαθέτει τρία διυλιστήρια στον Ασπρόπυργο, την 
Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας δυνατότητα κάλυψης πελατών (εταιρίες 
εµπορίας) τόσο στη Νότια όσο και στη Βόρεια Ελλάδα.  

108. Σηµειώνεται δε ότι η ΜΟΗ θα αποκτήσει από τη SHELL, ως µέρος της υπό κρίση 
συναλλαγής, τους αποθηκευτικούς χώρους που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. 
Πίνακας 11: Αποθηκευτικοί χώροι που θα αποκτήσει η ΜΟΗ από τη SHELL 
Τύπος καυσίµου Τοποθεσία Σύνολο 

χωρητικότητας 
(M3) 

% 
Ιδιοκτησία 

Χωρητικότητα 
(M3) επί της 
οποίας θα 
αποκτηθεί 
ιδιοκτησία 

Πέραµα [.…] 100 [.…] 
Αµφιλοχία [.…] 100 [.…] 
Θεσσαλονίκη [.…] 100 [.…] 
Χανιά [.…] 100 [.…] 
Αλεξανδρούπολη [.…] 37.5 [.…] 

Καύσιµα εδάφους 

Ρόδος [.…] 37.5 [.…] 
Ασπρόπυργος [.…] 100 [.…] 

Υγραέριο 
Θεσσαλονίκη [.…] 100 [.…] 

Χηµικά/Λιπαντικά Πέραµα [.…] 100 [.…] 

Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης  

 
109. Η ΜΟΗ θεωρεί ότι οι εταιρίες εµπορίας λειτουργούν περισσότερους από 50 

τερµατικούς σταθµούς καυσίµων µε συνολική χωρητικότητα περίπου 1.100km³. H 
                                                 
64 Βλ. Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 98.  
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SHELL και η AVINOIL λειτουργούν 5 από αυτούς (ο σταθµός της Αµφιλοχίας 
πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας το 2013), µε συνολική χωρητικότητα περίπου 
130km³. Το αθροιστικό ποσοστό και των δύο µερών είναι της τάξης του [10-20%]. Το 
συνδυασµένο µερίδιο των ΒΡ/ΕΛ.ΠΕ είναι περίπου [40-50%] καθώς λειτουργούν 23 
σταθµούς.  

110. Αναφορικά µε την επάρκεια ή µη των αποθηκευτικών χώρων στην ηπειρωτική και 
νησιωτική Ελλάδα, τα µέρη θεωρούν ότι η Ελλάδα διαθέτει επάρκεια σε χωρητικότητα 
αποθηκευτικών χώρων και αυτό αποδεικνύεται από την υψηλή κινητικότητα στον 
κλάδο όπου (ενδεικτικά και µόνο για τα τελευταία έτη):  

α) Η SHELL πώλησε 2 τερµατικούς σταθµούς, έναν στον Βόλο (είναι πλέον 
ιδιοκτησία της ELINOIL), και έναν τερµατικό σταθµό στο Ρίο (είναι 
ιδιοκτησία της CHRYSOIL και παραµένει ανενεργός). 
β) Η ΒΡ (πριν την εξαγορά της από την ΕΛ.ΠΕ) πώλησε έναν τερµατικό 
σταθµό στην Καβάλα. 
γ) Η DIMOIL κατασκευάζει έναν τερµατικό σταθµό µε αρχική χωρητικότητα 
περίπου 20km³ ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στο άµεσο µέλλον. 
δ) Η ΕΛ.ΠΕ ανακοίνωσε την πρόθεση της να µετατρέψει τµήµα του 
προσφάτως αποκτηθέντος από την ΒΡ τερµατικού σταθµού στο Πέραµα σε 
πάρκο και χώρο αναψυχής. 
ε) Η JET OIL δροµολόγησε την διαδικασία εκδόσεως άδειας για την 
κοινοπρακτική κατασκευή µίας εγκατάστασης αποθήκης στα Χανιά της 
Κρήτης µε χωρητικότητα περίπου 40km³. Η συγκεκριµένη αποθήκη µπορεί να 
διατεθεί και για χρήση τρίτων. 

111. Σύµφωνα µε την ΜΟΗ, η εξαγορά των αποθηκευτικών χώρων της SHELL, η οποία 
είναι µέρος της συγκέντρωσης δεν θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στον αποτελεσµατικό 
ανταγωνισµό. Η ΜΟΗ δεν έχει σήµερα στην ιδιοκτησία της άλλες αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις, εκτός από αυτές στο διυλιστήριό της στους Αγίους Θεοδώρους 
Κορινθίας. Η ΜΟΗ έχει επί του παρόντος συνάψει συµφωνίες αποθήκευσης σε 
διάφορα µέρη της Ελλάδας. Καµία από τις εγκαταστάσεις της SHELL δεν είναι 
παρακείµενη των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της ΜΟΗ, ενώ η πιο κοντινή 
αποθηκευτική εγκατάσταση στο διυλιστήριο της ΜΟΗ είναι στο Πέραµα Αττικής όπου 
υπάρχει, σε κάθε περίπτωση, µεγάλη αποθηκευτική δυναµικότητα.65  

112. Τέλος, σύµφωνα µε το ακόλουθο διάγραµµα, προκύπτει ότι µετά την εξαγορά της 
SHELL από τη ΜΟΗ, της οποίας θυγατρική είναι η AVINOIL, το συνδυασµένο 
µερίδιο αγοράς της νέας εταιρίας αναφορικά µε τη δυναµικότητα των αποθηκευτικών 
χώρων δεν παρουσιάζει σηµαντική αύξηση σε καµία γεωγραφική περιοχή της 
Ελληνικής επικράτειας. 

                                                 
65 Στο Πέραµα και τις γειτονικές περιοχές αυτού (Ασπρόπυργος και Ελευσίνα) υπάρχουν άλλοι δέκα 
(10) τερµατικοί σταθµοί µε χωρητικότητα, κατά προσέγγιση, 295.000 m3 τους οποίους λειτουργούν 
οκτώ εταιρίες (2 της ΕΚΟ, BP, DRACOIL, AEGEAN, CYCLON, ΕΤΕΚΑ και JET OIL).  
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∆ιάγραµµα 5: Μερίδια αγοράς εταιριών µε βάση τον δεξαµενισµό τους ανά γεωγραφική περιοχή 
 

[…]  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α  

 
 
V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
113. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 703/1977, συγκέντρωση πραγµατοποιείται και 

όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση ή µία 
ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή 
τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.  

114. Για την εφαρµογή του νόµου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα 
µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα, λαµβανοµένων υπόψη των 
σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας 
επιχείρησης, και ιδίως από:  

α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των 
περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης,  
β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας 
επιχείρησης.66 

115. Επίσης, κατά το άρθρο 4 παρ. 4 του νόµου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα 
πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που:  

α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις 
αυτές ή  
β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις 
αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτές.  

116. Η από 26.3.2010 γνωστοποιηθείσα εξαγορά από την ΜΟΗ του συνόλου του µετοχικού 
κεφαλαίου των εταιριών Shell Hellas και Shell Gas, η οποία θα λάβει χώρα δυνάµει 
της από 24.9.2010 Σύµβασης, συνεπάγεται την απόκτηση από την πρώτη 
αποκλειστικού ελέγχου επί των δεύτερων. Συνεπώς, η κρινόµενη εξαγορά συνιστά 
συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 
703/1977, η οποία εµπίπτει στις σχετικές µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου. 

117. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/1977, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να 
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την 
απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός 
κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4στ του νόµου ανέρχεται, στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε 
€ 150.000.000 και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

                                                 
66 Άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 703/1977. 
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πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των € 15.000.000 
στην Ελληνική αγορά.67 

118. Κατά το άρθρο 4β παρ. 3 του Ν. 703/1977 σε γνωστοποίηση υποχρεούνται:  
α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας των 
επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεµία από αυτές και  
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή οµάδες 
προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τµήµατα 
µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. 

119. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Επιτροπή Ανταγωνισµού ζήτησε στις 18.2.2010 την 
παραποµπή της εν λόγω υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 16.3.2010 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε την απόφαση παραποµπής στις συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις και στην Επιτροπή Ανταγωνισµού.68 Εν συνεχεία, η συγκέντρωση 
γνωστοποιήθηκε εµπρόθεσµα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού στις 26.3.2010, ήτοι εντός 
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

120. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση, 
καθόσον πληροί τα κριτήρια υπαγωγής του νόµου, δεδοµένου ότι το έτος 2009 ο 
συνολικός κύκλος εργασιών των µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ παρ. 
2 του Ν. 703/1977, υπερβαίνει τα € 150.000.000, ο δε κύκλος εργασιών εκάστου των 
µερών στην εθνική αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 4στ, υπερβαίνει τα € 15.000.000. Πιο 
συγκεκριµένα κατά το 2009 ο εθνικός κύκλος εργασιών της ΜΟΗ ανήλθε σε € […] και 
της SHELL σε € […].69 

121. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά και στα τρία στάδια της «αξιακής» αλυσίδας του 
κλάδου των πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εµπορία και λιανική διάθεση), ενώ η 
ολοκλήρωσή της επηρεάζει τις σχετικές αγορές α) της βενζίνης, β) του πετρελαίου 
κίνησης, γ) του πετρελαίου θέρµανσης, δ) του υγραερίου, ε) του µαζούτ, στ) της 
ασφάλτου / πίσσας και ζ) του αεροπορικού καυσίµου. Η εν λόγω συγκέντρωση δύναται 
να επηρεάσει την αγορά των πετρελαιοειδών τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο 
επίπεδο και ως προς αυτά τα αποτελέσµατά της εξετάζεται από την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού. Ειδικότερα, η υπό κρίση συγκέντρωση µπορεί να έχει  

α) οριζόντιες επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς, 
β) οριζόντιες επιπτώσεις συντονισµένης συµπεριφοράς, και 
γ) κάθετες επιπτώσεις. 

 
B. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
122. Μια συγκέντρωση µπορεί να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό στην αγορά, καταργώντας σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε έναν ή 
περισσότερους πωλητές, οι οποίοι ως εκ τούτου έχουν αυξηµένη ισχύ στην αγορά. Το 
πλέον άµεσο αποτέλεσµα της συγκέντρωσης θα είναι ο περιορισµός του ανταγωνισµού 
µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Κατά κανόνα, µία συγκέντρωση µε τέτοιου 

                                                 
67 Βλ. και ανωτέρω παρ. 2 και 11. 
68 Bλ. ανωτέρω παρ. 3.  
69 Bλ. και ανωτέρω παρ. 2, 11 και 117. 
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είδους επιπτώσεις θα εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό λόγω της 
δηµιουργίας µίας και µόνης επιχείρησης, η οποία θα έχει αισθητά µεγαλύτερο µερίδιο 
αγοράς από τον επόµενο σε µέγεθος ανταγωνιστή µετά τη συγκέντρωση.70 

123. Τα µερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης αποτελούν χρήσιµες πρώτες ενδείξεις 
για τη διάρθρωση της αγοράς και τη σπουδαιότητα τόσο των συµµετεχόντων µερών 
όσο και των ανταγωνιστών τους από πλευράς ανταγωνισµού.71 Πολύ υψηλά µερίδια 
αγοράς (άνω του 50%) µπορεί καθαυτά να µαρτυρούν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης 
στη σχετική αγορά.72 

Ωστόσο, οι µικρότεροι ανταγωνιστές µπορεί να ασκούν µια 
αρκετά πιεστική επιρροή εάν, για παράδειγµα, έχουν την ικανότητα και τα κίνητρα να 
αυξήσουν τις προµήθειές τους.  

124. Από την άλλη πλευρά, µία συγκέντρωση στην οποία συµµετέχει µια επιχείρηση µε 
µερίδιο αγοράς που θα παραµείνει κάτω από το 50% µετά την πραγµατοποίησή της, 
ενδέχεται να δηµιουργεί, επίσης, προβλήµατα ανταγωνισµού ενόψει άλλων 
παραγόντων, όπως η ισχύς και ο αριθµός των ανταγωνιστών, η ύπαρξη περιορισµών 
παραγωγικής ικανότητας ή ο βαθµός στον οποίο τα προϊόντα των συµµετεχουσών 
επιχειρήσεων αποτελούν στενά υποκατάστατα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 
κρίνει ότι συγκεντρώσεις που καταλήγουν στη δηµιουργία επιχειρήσεων µε µερίδιο 
αγοράς µεταξύ 40 και 50%73 και, σε ορισµένες περιπτώσεις, κάτω από 40%,74 οδηγούν 
στη δηµιουργία ή στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

125. Επισηµαίνεται, ότι καθένα από τα επίπεδα του δείκτη ΗΗΙ, σε συνδυασµό µε τις 
σχετικές µεταβολές του (∆), µπορεί να χρησιµεύει σαν αρχική σχετική ένδειξη.75 
Ωστόσο, δεν δηµιουργεί τεκµήριο είτε για την ύπαρξη είτε για την απουσία των εν 
λόγω προβληµάτων. Είναι, πάντως, ελάχιστα πιθανό να εντοπιστούν οριζόντια 
προβλήµατα ανταγωνισµού σε αγορές, όπου ο δείκτης ΗΗΙ µετά τη συγκέντρωση α) 

                                                 
70 Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 25. 
71 Ό.π., παρ. 27. 
72 Ό.π., παρ. 17. Βλ. και υπόθ. T-210/01, General Electric Company κατά Επιτροπής, Συλλ. 2005 σ. ΙΙ-
5575, παρ. 570-574, όπου το Γενικό ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Γεν∆ΕΕ») 
αποδέχτηκε τη στοιχειοθέτηση δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης της GE στην αγορά των κινητήρων 
επιχειρηµατικών αεροσκαφών, κυρίως διότι διέθετε µερίδιο αγοράς άνω του 50% που θεωρήθηκε 
τεκµήριο δεσπόζουσας θέσης πλην εξαιρετικών περιστάσεων. Βλ., επίσης, Αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.7.2005 Case COMP/M.3732-Procter & Gamble/Gillette, παρ. 19-20, 
22-24, όπου το µερίδιο αγοράς της νέας οντότητας κυµαινόταν µεταξύ 65-80%, της 4.12.1996 Case 
IV/M.774-Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, παρ. 223, όπου µερίδιο αγοράς άνω του 60% 
θεωρήθηκε ενδεικτικό δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας, και της 20.2.2007 Case 
COMP/M.4494-Evraz/Highveld, παρ. 91-93, όπου έγινε δεκτό ότι µερίδιο αγοράς περίπου 70-80% (σε 
συνδυασµό µε το χαµηλό µερίδιο αγοράς των ανταγωνιστών αλλά και της µη δυνατότητας άµεσης 
ανεύρεσης επαρκών και αξιόπιστων εναλλακτικών πηγών προµήθειας) συνιστούσε τεκµήριο ύπαρξης 
δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας. Βλ. και Απόφαση EA 434/V/2009, παρ. 28.  
73 Βλ. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27.7.2001 Case COMP/M.2337-Nestlé/Ralston 
Purina, παρ. 48-50. 
74 Βλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3.2.1999 Case IV/M.1221-Rewe/Meinl, παρ. 98-114 
και της 27.7.2001 Case COMP/M.2337-Nestlé/Ralston Purina, παρ. 44-47. 
75 Περί του δείκτη HHI, βλ. ανωτέρω παρ. 72 επ. 
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δεν ξεπερνά το 1000 ή β) κυµαίνεται µεταξύ 1000 και 2000 µε µεταβολή (∆) κάτω από 
το 250, ή γ) ξεπερνά το 2000 αλλά η µεταβολή (∆) κυµαίνεται κάτω από το 150.76 

126. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η υπό κρίση συγκέντρωση παρουσιάζει οριζόντιες 
αλληλεπικαλύψεις στις αγορές της χονδρικής εµπορίας και της λιανικής διάθεσης, 
όπου δραστηριοποιούνταν έως τώρα οι δύο ξεχωριστές εταιρίες SHELL και AVINOIL, 
οι οποίες µετά τη συγκέντρωση θα αποτελούν πλέον µία οντότητα. 

127. Στο στάδιο της χονδρικής εµπορίας, δηλαδή, σε ό,τι αφορά στις πωλήσεις των 
εταιριών εµπορίας προς πρατήρια υγρών καυσίµων που φέρουν το σήµα των µερών 
(λιανική διάθεση) και προς τρίτους πελάτες (εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, 
µεταπωλητές πετρελαίου θέρµανσης, πρατήρια Α.Π, δηµόσιες επιχειρήσεις, 
µεταφορικές επιχειρήσεις, κ.ο.κ), τα µερίδια αγοράς της νέας οντότητας σε αυτές τις 
σχετικές αγορές (ανά προϊόν), όπως φαίνεται στον Πίνακα 12, δεν θα υπερβαίνουν το 
[30-40%]. Με δεδοµένο µάλιστα ότι τα µερίδια αγοράς τουλάχιστον κάποιων εκ των 
µικρότερων εταιριών του κλάδου βαίνουν αυξανόµενα τα τελευταία χρόνια ανάλογα µε 
τη σχετική αγορά,77 θα πρέπει να θεωρηθεί ότι µετά τη συγκέντρωση η νέα οντότητα 
δεν θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στις σχετικές αγορές. 

128. Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 12, η υπό εξέταση συγκέντρωση 
εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντικές βραχυχρόνιες /στατικές επιδράσεις στις σχετικές 
αγορές βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης, δεδοµένου ότι 
τόσο ο δείκτης HHI όσο και η µεταβολή αυτού (∆ΗΗΙ) είναι σε χαµηλά επίπεδα µε 
αποτέλεσµα η επίδραση τους στις υπό κρίση σχετικές αγορές να είναι µηδαµινή. 
Αντίθετα, οι σχετικές αγορές στις οποίες η µεταβολή του δείκτη HHI κυµαίνεται σε 
ανώτερα από τα «επιτρεπτά» επίπεδα είναι οι αγορές του µαζούτ (∆ΗΗΙ = 292 > 150), 
του υγραερίου (∆ΗΗΙ = 284 > 150) και της ασφάλτου (∆ΗΗΙ = 210 > 150). Στις εν 
λόγω αγορές, το αθροιστικό µερίδιο αγοράς που θα προκύψει από την υπό κρίση 
συγκέντρωση κυµαίνεται από 22% έως 30%. Αξίζει να τονιστεί ότι οι ανωτέρω 
σχετικές αγορές είναι περισσότερο συγκεντρωµένες σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
δεδοµένου ότι ο δείκτης HHIpost κυµαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα των 2000 µονάδων. 

129. Ειδικότερα, ως προς τη σχετική αγορά του µαζούτ, µετά την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών θα διαµορφωθεί σε σχετικά 
χαµηλά επίπεδα της τάξης του [20-30%]. Ο όµιλος ΕΛ.ΠΕ (BP και ΕΚΟ) θα 
παραµένει ο ισχυρότερος παίκτης της αγοράς µε µερίδιο της τάξης του [30-40%] 
περίπου. Συνεπώς, η Επιτροπή Ανταγωνισµού θεωρεί ότι η υπό κρίση συγκέντρωση 
δεν θα επιφέρει σηµαντικές συνέπειες στον ανταγωνισµό στην εν λόγω αγορά.  

130. Στη σχετική αγορά του υγραερίου, παρ’ ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς 
διαµορφώνεται σε [30-40%], η αύξηση που επιτυγχάνει η SHELL είναι µόνο 6 

                                                 
76 Bλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 19-20. Βλ. όµως και Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19.1.2006 Case 
COMP/Μ.4314-Johnson & Johnson/Pfizer, παρ. 73, όπου η αύξηση µετά τη συγκέντρωση του δείκτη 
HHI από 2.904 σε 4.482 µονάδες µε µεταβολή (∆) 1.578 αποτέλεσε παράγοντα που λήφθηκε υπόψη 
για τη θεµελίωση δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας (σε συνδυασµό βέβαια µε το µερίδιο αγοράς 
άνω του 50% στη σχετική αγορά). 
77 Bλ. π.χ. ανωτέρω παρ. 74. 
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ποσοστιαίες µονάδες λόγω του µεριδίου αγοράς της AVINOIL. Επιπλέον, η παρουσία 
τουλάχιστον δύο ακόµα σηµαντικών παικτών (Petrogaz και ΕΚΟ), η ύπαρξη 
σηµαντικού περιθωρίου ανταγωνισµού, καθώς και η φθίνουσα πορεία που 
χαρακτηρίζει την εν λόγω σχετική αγορά, κυρίως λόγω της διείσδυσης του φυσικού 
αερίου στην κατανάλωση, αποτελούν ενδείξεις ότι η συγκέντρωση δεν πρόκειται να 
προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό.  

131. Τέλος, ως προς τη σχετική αγορά της ασφάλτου, τονίζεται ότι µε την ολοκλήρωση της 
συγκέντρωσης, δεν θα υπάρξουν σηµαντικά εµπόδια ως προς τον αποτελεσµατικό 
ανταγωνισµό διότι  

α) τα εµπόδια εισόδου είναι χαµηλά,78  
β) υπάρχουν λίγοι περιορισµοί όσον αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο,  
γ) οι συµβάσεις είναι βραχυχρόνιες και κατά συνέπεια η αλλαγή προµηθευτή 
είναι εύκολη, και 
δ) στην εν λόγω σχετική αγορά δραστηριοποιούνται και άλλοι προµηθευτές, οι 
οποίοι εισήλθαν στην αγορά κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών (BP, 
Aliagas, Vorras και ELINOIL). 

 
Πίνακας 12: ∆είκτης HHI στο στάδιο της χονδρικής εµπορίας πετρελαιοειδών ανά επιµέρους σχετική 

αγορά (2009) 

Σχετική αγορά  
Αθροιστικό 
µερίδιο 

αγοράς (%) 
HHI pre HHI post ∆ΗΗΙ 

“Επιτρεπτές”  
τιµές ∆ΗΗΙ 

Βενζίνης  [20-30] 1559 1786 227 < 250 
Πετρέλαιο κίνησης [20-30] 1785 1997 212 < 250 
Πετρέλαιο θέρµανσης [20-30] 1356 1570 215 < 250 

Μαζούτ [20-30] 2232 2524 292 < 150 
Υγραέριο* [30-40] 2022 2307 284 < 150 
Άσφαλτος/πίσσα [20-30] 1811 2021 210 < 150 

(*) Τα στοιχεία αφορούν στο έτος 2008 

HHIpre  = ∆είκτης HHI πριν τη συγκέντρωση, HHIpost  = ∆είκτης HHI µετά τη 

συγκέντρωση, ∆ΗΗΙ = Μεταβολή δείκτη HHI 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
 
132. Σε επίπεδο λιανικής διάθεσης, όπου γεωγραφικά οι σχετικές αγορές ορίζονται σε 

τοπικό επίπεδο (νοµού),79 η νέα οντότητα αποκτά µερίδιο αγοράς άνω του [50-60%] 
στις αγορές λιανικής διάθεσης βενζινών, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου 
θέρµανσης στους νοµούς Ιωαννίνων και Κεφαλληνίας.80 Ταυτόχρονα, τα µερίδια 

                                                 
78 Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα εµπόδια εισόδου για την προµήθεια ασφάλτου είναι 
χαµηλά καθώς απαιτείται µόνον άδεια εµπορίας ασφάλτου. Σηµειώνεται δε ότι η SHELL δεν διαθέτει 
κανένα πάγιο όσον αφορά στην άσφαλτο εκτός από την άδεια και µια δεξαµενή αποθήκευσης στο 
Πέραµα, η οποία απαιτείται για την έκδοση της άδειας. ∆ηλαδή, προµηθεύεται από τις δύο εταιρίες 
διύλισης άσφαλτο και τη µεταφέρει στους πελάτες της µε µισθωµένα φορτηγά οχήµατα. 
79 Bλ. ανωτέρω παρ. 48-49. 
80 Bλ. αναλυτικά Πίνακες 13, 14 και 15. 
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αγοράς όλων των ανταγωνιστών κυµαίνονται στις περιοχές αυτές περίπου ή και κάτω 
από [20-30%] µε εξαίρεση την αγορά του πετρελαίου θέρµανσης στο νοµό Ιωαννίνων, 
όπου η νέα οντότητα που προέκυψε εκ της προηγούµενης συγκέντρωσης (ΕΛ.ΠΕ - BP) 
θα έχει µερίδιο περίπου [30-40%]. 

133. Όσον αφορά στον δείκτη HHI σε επίπεδο νοµού για κάθε προϊόν που εµπορεύονται για 
το 2009 τα πρατήρια (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρµανσης), 
διαπιστώνεται ότι, για την αγορά της βενζίνης, 23 νοµοί εµφανίζουν τιµές του δείκτη 
HHIpost από 1000 έως 2000 µονάδες, ενώ οι υπόλοιποι 29 νοµοί εµφανίζουν τιµές του 
δείκτη HHIpost µεγαλύτερες από 2000. Από το σύνολο των νοµών της Ελληνικής 
επικράτειας, στην εν λόγω σχετική αγορά, υψηλή συγκέντρωση φαίνεται να υπάρχει 
στους νοµούς Κεφαλλήνιας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ιωαννίνων, Κορινθίας, Μεσσηνίας 
Λακωνίας, Αρκαδίας, Ευβοίας, Λευκάδας, Κέρκυρας, Πρέβεζας, Ευρυτανίας, 
Αργολίδας, Ηλίας, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας, Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Ρεθύµνου 
Κυκλάδων και Καστοριάς (Πίνακας 13). 

 
Πίνακας 13: Νοµοί µε υψηλή συγκέντρωση στη σχετική αγορά βενζινών  

Νοµοί 
 

Αθροιστικό 
µερίδιο 

αγοράς (%) 
HHI pre HHI post ∆ΗΗΙ “Επιτρεπτές”  

τιµές ∆ΗΗΙ 

Κεφαλληνίας  [50-60] 2.121 3070 949 <150 
Αχαΐας [40-50] 1.756 2522 766 <150 
Ζακύνθου [30-40] 1.785 2503 718 <150 
Ιωαννίνων [50-60] 3.510 4074 564 <150 
Κορινθίας [30-40] 1.869 2419 550 <150 
Μεσσηνίας [30-40] 1.619 2167 549 <150 
Λακωνίας [30-40] 1.763 2303 541 <150 
Αρκαδίας [20-30] 1.815 2221 406 <150 
Εύβοιας [20-30] 1.583 1988 405 <250 
Λευκάδας  [30-40] 3.127 3533 405 <150 
Κέρκυρας [20-30] 2.635 3029 394 <150 
Πρέβεζας [20-30] 1.452 1844 392 <250 
Ευρυτανίας  [30-40] 3.128 3509 382 <150 
Αργολίδας [20-30] 1.637 1991 354 <250 
Ηλίας [20-30] 1.341 1618 277 <250 
Φθιώτιδας [20-30] 1.830 2080 249 <150 
Θεσπρωτίας  [20-30] 1.837 2086 249 <150 
Αττικής [20-30] 1.993 2238 245 <150 
Αιτ/νίας [20-30] 1.340 1557 217 <250 
Ρεθύµνου [20-30] 4.782 4994 212 <150 
Καστοριάς [30-40] 2.128 2336 208 <150 
Κυκλάδων [10-20] 2.463 2616 153 <150 

HHIpre  = ∆είκτης HHI πριν τη συγκέντρωση, HHIpost  = ∆είκτης HHI µετά τη 

συγκέντρωση, ∆ΗΗΙ = Μεταβολή δείκτη HHI 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
 
134. Στην αγορά πετρελαίου κίνησης, η εικόνα είναι ανάλογη µε εκείνη των βενζινών, 

καθώς σε 18 νοµούς ο δείκτης HHIpost παίρνει τιµές από 1000 έως 2000 µονάδες, εκ 
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των οποίων σε 14 η µεταβολή του εν λόγω δείκτη (∆ΗΗΙ) είναι µικρότερη από 250 
µονάδες. Στους υπόλοιπους 34 νοµούς, ο δείκτης παίρνει τιµές µεγαλύτερες των 2000 
µονάδων. Από το σύνολο των νοµών της Ελληνικής επικράτειας, στην εν λόγω σχετική 
αγορά, παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση στους νοµούς που εµφανίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα.  

 
Πίνακας 14: Νοµοί µε υψηλή συγκέντρωση στη σχετική αγορά πετρελαίου κίνησης 

Νοµοί 
 

Αθροιστικό 
µερίδιο 

αγοράς (%) 
HHI pre HHI post ∆ΗΗΙ “Επιτρεπτές”  

τιµές ∆ΗΗΙ 

Ρεθύµνου  [20-30] 4.190 4522 332 <150 
Ιωαννίνων [50-60] 2.956 4110 1154 <150 
Κέρκυρας [20-30] 3.392 3663 271 <150 
Κεφαλληνίας [50-60] 2.350 3470 1120 <150 
Ευρυτανίας [40-50] 2.907 3224 317 <150 
Λευκάδας [20-30] 2.811 3124 313 <150 
Αρκαδίας [30-40] 2.586 3054 468 <150 
Κορινθίας  [30-40] 2.049 2596 548 <150 
Αχαΐας [40-50] 1.817 2581 765 <150 
Αργολίδας  [40-50] 2.012 2537 525 <150 
Λακωνίας [30-40] 1.852 2508 655 <150 
Ζακύνθου  [40-50] 1.684 2489 806 <150 
Φθιώτιδας [20-30] 2.097 2344 247 <150 
Γρεβενών  [30-40] 1.879 2250 371 <150 
Ευβοίας [30-40] 1.609 2243 635 <150 
Αττικής  [20-30] 2.062 2228 166 <150 
Μεσσηνίας  [30-40] 1.699 2186 486 <150 
Ξάνθης [30-40] 1.671 2129 458 <150 
Καστοριάς  [30-40] 1.738 2106 367 <150 
Θεσπρωτίας  [30-40] 1.581 2102 521 <150 
Πρέβεζας [30-40] 1.570 2030 461 <150 
Βοιωτίας [20-30] 1.516 1767 252 <250 
Μαγνησίας  [20-30] 1.348 1648 300 <250 

HHIpre  = ∆είκτης HHI πριν τη συγκέντρωση, HHIpost  = ∆είκτης HHI µετά τη 

συγκέντρωση, ∆ΗΗΙ = Μεταβολή δείκτη HHI 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
 
135. Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρµανσης, σε 24 νοµούς ο δείκτης παίρνει τιµές από 

1000 έως 2000 µονάδες, ενώ στους υπόλοιπους 28 νοµούς ο δείκτης παίρνει τιµές 
µεγαλύτερες των 2000 µονάδων. Από το σύνολο των νοµών, στην εν λόγω αγορά, 
παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση στους νοµούς που εµφανίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα. 
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Πίνακας 15: Νοµοί υψηλή συγκέντρωση στη σχετική αγορά πετρελαίου θέρµανσης 

Νοµοί 
 

Αθροιστικό 
µερίδιο 

αγοράς (%) 
HHI pre HHI post ∆ΗΗΙ “Επιτρεπτές” 

τιµές ∆ΗΗΙ 

Ρεθύµνου [20-30] 4.909 5107 198 <150 
Κέρκυρας [30-40] 3.697 4088 392 <150 
Ευρυτανίας  [30-40] 3.728 3997 269 <150 
Ιωαννίνων [50-60] 2.909 3930 1020 <150 
Λευκάδας  [30-40] 3.253 3733 480 <150 
Κεφαλληνίας  [50-60] 2.458 3649 1192 <150 
Κορινθίας  [40-50] 2.442 3289 847 <150 
Αρκαδίας [30-40] 2.216 2818 602 <150 
Πρέβεζας [40-50] 1.879 2724 845 <150 
Ζακύνθου  [40-50] 1.715 2706 991 <150 
Γρεβενών [30-40] 2.107 2672 565 <150 
Θεσπρωτίας  [30-40] 2.281 2568 287 <150 
Κυκλάδων [10-20] 2.222 2401 179 <150 
Καστοριάς [30-40] 2.045 2369 324 <150 
Μεσσηνίας [20-30] 1.876 2282 406 <150 
Ροδόπης [20-30] 1.938 2244 306 <150 
Λακωνίας  [30-40] 1.776 2212 436 <150 
Ευβοίας [20-30] 1.669 2031 362 <150 
Τρικάλων [20-30] 1.583 1877 294 <250 
Άρτας [30-40] 1.419 1762 343 <250 
Μαγνησίας  [20-30] 1.469 1733 265 <250 
Αχαΐας [20-30] 1.421 1726 306 <250 

HHIpre  = ∆είκτης HHI πριν τη συγκέντρωση, HHIpost  = ∆είκτης HHI µετά τη 

συγκέντρωση, ∆ΗΗΙ = Μεταβολή δείκτη HHI 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
 

Γ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
136. Συγκεντρώσεις σε αγορές µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης µπορεί να εµποδίσουν τον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µε τη δηµιουργία ή την ενίσχυση συλλογικής 
δεσπόζουσας θέσης,81 καθώς αυξάνουν τη πιθανότητα συντονισµού της συµπεριφοράς 
τους και άρα αύξησης των τιµών, δίχως να προσφεύγουν σε συµφωνία ή 
εναρµονισµένη πρακτική µε την έννοια των άρθρων 1 του Ν. 703/1977 και 101 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»). Έτσι, µία 
συγκέντρωση που δηµιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση κατεχόµενη από τους 
µετέχοντες στη συγκέντρωση µαζί µε µία τρίτη επιχείρηση µπορεί να αποδειχθεί 
ασύµβατη προς το καθεστώς του ανόθευτου ανταγωνισµού.  

137. Αν η νοµοθεσία περί συγκεντρώσεων αφορούσε µόνο πράξεις συγκέντρωσης που 
δηµιουργούν ή ενισχύουν δεσπόζουσα θέση κατεχόµενη από τους µετέχοντες στη 
συγκέντρωση, θα αποκλειόταν εν µέρει η επίτευξη των στόχων της νοµοθεσίας αυτής. 

                                                 
81 Συνεκδ. υποθ. C-68/94 και C-30/95, Γαλλική ∆ηµοκρατία και Société commerciale des potasses et 
de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique (EMC) κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 σ. Ι-1375, 
παρ. 165-170· υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 151-157· 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 113-116. 
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Θα έχανε, δηλαδή, η νοµοθεσία αυτή σηµαντικό τµήµα της αποτελεσµατικότητάς 
της.82   

138. Το γεγονός ότι η νοµοθεσία περί συγκεντρώσεων δεν προβλέπει ρητά διαδικασία που 
να διασφαλίζει τα δικαιώµατα άµυνας των τρίτων επιχειρήσεων που υποτίθεται ότι 
µπορεί να κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση µαζί µε τις µετέχουσες στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεις δεν αποτελεί αποφασιστική ένδειξη ότι η νοµοθεσία αυτή 
δεν εφαρµόζεται στις συλλογικές δεσπόζουσες θέσεις. Άλλωστε πρέπει να υποµνηστεί 
ότι ο σεβασµός των δικαιωµάτων άµυνας, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας που 
δύναται να καταστεί βλαπτική για συγκεκριµένο πρόσωπο, συνιστά θεµελιώδη αρχή 
του Ενωσιακού και εθνικού δικαίου που πρέπει να διασφαλίζεται ακόµη και ελλείψει 
σχετικής ρύθµισης.83  

139. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, η εξαγορά της SHELL από τη ΜΟΗ, η οποία ελέγχει 
αποκλειστικά την AVINOIL, οδηγεί στη µείωση του αριθµού των αποτελεσµατικών 
ανταγωνιστών στο στάδιο της χονδρικής εµπορίας. Ειδικότερα, η SHELL, η οποία 
διαθέτει σηµαντική ισχύ στις περισσότερες επηρεαζόµενες σχετικές αγορές, παύει να 
ασκεί ανταγωνιστική πίεση. Ως εκ τούτου, η µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων µε 
την αποχώρηση ενός σηµαντικού ανταγωνιστή στο στάδιο της χονδρικής εµπορίας 
αυξάνει την πιθανότητα συντονισµού των υπολοίπων επιχειρήσεων της αγοράς.  

140. Ο συντονισµός δύναται γενικά να λάβει ποικίλες µορφές. Σε ορισµένες αγορές, η 
πλέον πιθανή µορφή συντονισµού µπορεί να είναι η διατήρηση των τιµών σε επίπεδα 
ανώτερα από αυτά που αντιστοιχούν σε συνθήκες ανταγωνισµού. Σε άλλες αγορές, 
στόχος του συντονισµού µπορεί να είναι ο περιορισµός της παραγωγής. Ακόµη, ο 
συντονισµός µπορεί να συνίσταται σε κατανοµή αγοράς, π.χ. βάσει γεωγραφικών 
περιοχών ή άλλων χαρακτηριστικών των πελατών.84  

141. Τα κύρια και βασικά χαρακτηριστικά µίας αγοράς, στην οποία µπορεί να παρατηρηθεί 
συλλογική δεσπόζουσα θέση, είναι ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης, η οµοιογένεια 
προϊόντος, η διαφάνεια και η σταθερότητα αγοράς.85 Αυτοί και ορισµένοι άλλοι 
παράγοντες που είναι κρίσιµοι παρουσιάζονται στη συνέχεια.86 

                                                 
82 Βλ. και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.9.1999 Case IV/M.1383-Exxon/Mobil, παρ. 
227-229, και της 18.10.1995 Case IV/M.580-ABB/Daimler-Benz, παρ. 63-64.    
83 Συνεκδ. υποθ. C-68/94 και C-30/95, Γαλλική ∆ηµοκρατία και Société commerciale des potasses et 
de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique (EMC) κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 σ. Ι-1375, 
παρ. 171-175· υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 149-151. 
84 Bλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 40. 
85 Ό.π., παρ. 39. Βλ. γενικά και Ιωάννη Κόκκορη, Ανάλυση συγκεντρώσεων που οδηγούν σε 
συλλογική δεσπόζουσα θέση: Ποια είναι η πρακτική µετά την Airtours και την Impala; ∆ΕΕ 
2007.891, σ. 892 επ. 
86 Βλ., για συνοπτική αναφορά των εν λόγω παραγόντων, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 42. Σηµειώνεται πάντως ότι οι εν λόγω παράγοντες 
ούτε είναι απαραίτητο να συντρέχουν όλοι µαζί ούτε είναι εξαντλητικοί. Παρέχουν απλώς κάποιες 
χρήσιµες ενδείξεις. Βλ. και Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21.11.2001 Case 
COMP/Μ.2498-UPM-Kymmene/Haindl και Case COMP/M. 2499-Norske Skog/Parenco/Walsum, 
παρ. 77, όπου έγινε δεκτό ότι δεν είναι απαραίτητο σε συγκεντρώσεις, στις οποίες ερευνάται αν θα 
δηµιουργηθεί ή θα ενισχυθεί µία συλλογική δεσπόζουσα θέση ως αποτέλεσµα της συγκεντρώσεως, να 
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142. Τονίζεται, πάντως, ότι το βάρος απόδειξης στοιχειοθέτησης συλλογικής δεσπόζουσας 
θέσης είναι υψηλό και η Επιτροπή Ανταγωνισµού πρέπει να προσκοµίζει επαρκή και 
ισχυρά αποδεικτικά µέσα, προκειµένου να απαγορεύσει µία συγκέντρωση.87 

 
1. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
143. Κατά την ανάλυση των δυνατοτήτων των µελών ενός ολιγοπωλίου να υιοθετήσουν µία 

συµπεριφορά ανεξάρτητη σε µεγάλο βαθµό έναντι των ανταγωνιστών τους, των 
πελατών και τελικά των καταναλωτών, η κατοχή υψηλών µεριδίων αγοράς δεν έχει 
κατ’ ανάγκη την ίδια σηµασία όπως στην ανάλυση µιας ατοµικής δεσπόζουσας θέσης. 
Ωστόσο, η κατοχή υψηλού µεριδίου αγοράς, ιδίως στη περίπτωση δυοπωλίου, µπορεί, 
εκτός αποδείξεως του εναντίου, να συνιστά σηµαντική ένδειξη υπάρξεως συλλογικής 
δεσπόζουσας θέσης.88 Αντίθετα, µερίδια αγοράς που ανέρχονται έως το 60% της 
σχετικής αγοράς δεν αποτελούν από µόνα τους αποφασιστική ένδειξη για την ύπαρξη 
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.89 

144. Σηµειώνεται, επιπλέον, ότι η σχέση µεταξύ των µεριδίων αγοράς που κατέχουν οι 
µετέχουσες στο δυοπώλιο επιχειρήσεις και αυτών που κατέχουν οι ανταγωνιστές τους 
συνιστά ένδειξη υπάρξεως δεσπόζουσας θέσεως, αποτελώντας µέτρο για την 
ανταγωνιστική ικανότητα των ανταγωνιστών ή των επιχειρήσεων του δυοπωλίου.90 
Μικρά µερίδια αγοράς των ανταγωνιστών δεν µπορούν να προκαλούν ανταγωνιστική 
πίεση στο δυοπώλιο.91 

145. Ταυτόχρονα, κατά τη συγκεκριµένη ανάλυση, θα πρέπει να συνεκτιµάται ότι ο 
συντονισµός είναι πιο εύκολος σε περίπτωση συµµετρικών µεριδίων αγοράς,92 όταν οι 

                                                                                                                                                         
στοιχειοθετηθούν πλήρως όλοι οι παράγοντες που συνήθως διαπιστώνονται βάσει της νοµολογίας σε 
τέτοιες υποθέσεις.  
87 Υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 63· υπόθ. C-12/03 P, Tetra 
Laval BV κατά Επιτροπής, Συλλ. 2005 σ. Ι-987, παρ. 43 · υπόθ. C-413/06 P, Bertelsmann AG και Sony 
Corporation of America κατά Independent Music Publishers and Labels Association (Impala) και 
Επιτροπής, Συλλ. 2008 σ. Ι-4951, παρ. 47, 50-51. 
88 Υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 205-206· Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13.7.1999 Case IV/Μ.1517-Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson, 
παρ. 61.  
89 Συνεκδ. υποθ. C-68/94 και C-30/95, Γαλλική ∆ηµοκρατία και Société commerciale des potasses et 
de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique (EMC) κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 σ. Ι-1375, 
παρ. 226. Στην υπόθεση αυτή έγινε δεκτό ότι τα µερίδια αγοράς 37% και 23% αντίστοιχα των δύο 
εµπλεκοµένων επιχειρήσεων δεν αρκούσαν για τη στοιχειοθέτηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης 
στη σχετική αγορά. Αντίθετα, µερίδια άνω του 60% θεωρούνται ενδεικτικά συλλογικής δεσπόζουσας 
θέσης.  
90 Υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 202 επ. 
91 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 52.  
92 Ό.π. παρ. 45, 72. Συνολικό µερίδιο περίπου 50-60% θεωρήθηκε ενδεικτικό συλλογικής 
δεσπόζουσας θέσης µε δεδοµένο ότι τα µερίδια ήταν αρκετά υψηλά και συµµετρικά για τις 
συµµετέχουσες στη συγκέντρωση οντότητες. Ταυτόχρονα λήφθηκαν υπόψη η υψηλή παραγωγική 
δυναµικότητα στα σχετικά προϊόντα των δύο επιχειρήσεων έναντι της αντίστοιχης των ανταγωνιστών 
(παρ. 47), αλλά και ο µικρός αριθµός των ανταγωνιστών µε πολύ χαµηλά µερίδια αγοράς (παρ. 48, 50 
και 52). Βλ., επίσης, υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 207-
208, 222· Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 
123, της 15.3.2004 Case COMP/M.3314-Air Liquide/Messer Targets, παρ. 92, 123, της 13.6.2000 
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σχετικές επιχειρήσεις έχουν παρόµοια δοµή κόστους, παρόµοιο παραγωγικό δυναµικό 
και παρόµοια ποικιλία ή σειρά προϊόντων.93 Έτσι, όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός 
συµµετρίας των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος µετά την πραγµατοποίηση 
της συγκέντρωσης, τόσο πιθανότερο θεωρείται και το ενδεχόµενο συντονισµού των 
ενεργειών τους στο µέλλον. Αντίθετα, η ασυµµετρία των µεριδίων αγοράς συµβάλλει 
στην µη στοιχειοθέτηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.94 

146. Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογίζεται ως στοιχείο ευνοϊκό για την ύπαρξη συλλογικής 
δεσπόζουσας θέσης η σταθερότητα των µεριδίων αγοράς. Ο συντονισµός καθίσταται 
πιο ευχερής σε αγορές που δεν αναπτύσσονται, εµφανίζουν ωριµότητα, σταθερότητα 
και χαµηλό δείκτη καινοτοµίας, µε αποτέλεσµα για την όποια έστω µικρή αύξηση της 
ζήτησης να µην υπάρχει κίνητρο εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά ή να µην 
υιοθετείται κάποια επιθετική στρατηγική οικειοποίησης της νέας ζήτησης από τις 
υπάρχουσες επιχειρήσεις.95 Αντίθετα, η ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση µε τη τιµή, η 
ασταθής ζήτηση, µία αγορά που αναπτύσσεται εντόνως ή µία αγορά µε έντονα πτωτική 
πορεία υποδηλώνουν ότι οι τρέχουσες συνθήκες αγοράς δεν καθιστούν πιθανό τον 
συντονισµό.96 Σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των µεριδίων αγοράς κατά τη 

                                                                                                                                                         
Case COMP/M.1673-VEBA/VIAG, παρ. 64-65, και της 9.4.2002 Case COMP/M.2690-
Solvay/Montedison-Ausimont, παρ. 46.  
93 Ευκολότερο είναι π.χ. να υπάρξει συντονισµός σε µία αγορά µε λίγες επιχειρήσεις σχετικά µε την 
τιµή που θα ισχύει για ένα και οµοιογενές απ’ ότι για πολλά και ανόµοια προϊόντα. Βλ. υπόθ. Τ-
102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 159, 276· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 42, 69-70. Η οµοιογένεια του 
προϊόντος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της αγοράς που τείνουν στην πιθανότητα συντονισµού και 
ευθυγράµµισης της συµπεριφοράς ενός δυοπωλίου. Στη δεύτερη υπόθεση, το προϊόν θεωρήθηκε 
οµοιογενές, καθώς υπέκειτο σε δεσµευτικές προδιαγραφές, ώστε δεν υπήρχαν διαφορές ως προς τη 
ποιότητα µεταξύ των διαφόρων προµηθευτών (ό.π., παρ. 69· Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
13.6.2000 Case COMP/M.1673-VEBA/VIAG, παρ. 71). Βλ., όµως, Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 30.10.2001 Case COMP/M.2420-Mitsui/CVRD/Caemi, παρ. 229, 242, όπου η διάθεση 
διαφοροποιηµένων προϊόντων από το δυοπώλιο συνιστούσε παράγοντα αποτροπής δηµιουργίας 
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, της 15.3.2004 Case COMP/M.3314-Air Liquide/Messer Targets, 
παρ. 93-94, της 5.7.1999 Case IV/M.1539-CVC/Danone/Gerresheimer, παρ. 33, όπου κρίθηκε ότι η 
διαφοροποίηση των προϊόντων λόγω σχήµατος, χρώµατος και βάρους ήταν σηµαντική για τους 
καταναλωτές που θεωρούσαν τα προϊόντα για τους λόγους αυτούς διαφοροποιηµένα, οδηγώντας, 
κατά συνέπεια, στη µη δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, και της 18.10.1995 Case 
IV/M.580-ABB/Daimler-Benz, παρ. 91, 110. 
94 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22.10.1998 Case IV/M.1202-Renault/Iveco, παρ. 55, της 
23.10.1998 Case IV/Μ.1298-Kodak/Imation, παρ. 59, και της 22.11.1999 Case IV/M.1681-Akzo 
Nobel/Hoechst Roussel Vet, παρ. 68. 
95 Υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 235-237 και 244· υπόθ. Τ-
342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 121-125. Στην τελευταία υπόθεση, η 
υψηλή ζήτηση που παρατηρήθηκε τη τελευταία δεκαετία στη σχετική αγορά αποτελούσε παράγοντα 
µη διευκόλυνσης της δηµιουργίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης (ό.π., παρ. 133). Βλ. και 
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31.1.1994 Case IV/M.315-Mannesmann/Vallourec/Ilva, 
παρ. 55,78, 94, της 18.10.1995 Case IV/M.580-ABB/Daimler-Benz, παρ. 91, της 25.11.1998 Case 
IV/M.1225-Enso/Stora, παρ. 67, της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 126, και της 
13.6.2000 Case COMP/M.1673-VEBA/VIAG, παρ. 81-82. 
96 Η ελαστικότητα της ζήτησης έχει γίνει δεκτό ότι συνιστά παράγοντα αποτροπής της δηµιουργίας 
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Βλ. υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-
2585, παρ. 139-140. Αντίθετα, η σταθερή ζήτηση αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο στο χαρακτηρισµό 
µίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Βλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30.10.2001 Case 
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διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος αποτελούν, εποµένως, ένδειξη ότι η αγορά είναι 
ανταγωνιστική.97  

147. Τέλος, διαφορές στη δοµή του κόστους µπορεί να µην επιτρέψουν την εύρεση 
εστιακών σηµείων (focal points) για τιµές και να επιτείνουν τις δυσκολίες 
συντονισµού. Αν τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων του δυοπωλίου συγκλίνουν 
ή/και η διάρθρωση κόστους στη συγκεκριµένη αγορά είναι ανελαστική και 
χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό σταθερό κόστος, πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
συνολικό κόστος λειτουργίας µίας επιχείρησης και τυχόν οµοιότητα να συνεκτιµηθεί 
ως παράγων δηµιουργίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.98 

148. Στο ∆ιάγραµµα 6 παρουσιάζονται τα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών 
επιχειρήσεων στις επηρεαζόµενες σχετικές αγορές στο στάδιο της χονδρικής εµπορίας, 
τόσο πριν, όσο και µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Από το 
συγκεκριµένο διάγραµµα φαίνεται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν επιφέρει 
σηµαντικές αλλαγές στη δοµή των υπό ανάλυση σχετικών επηρεαζόµενων αγορών, 
εκτός από το γεγονός ότι η AVINOIL ισχυροποιεί τη θέση της έναντι των 
ανταγωνιστών της, αυξάνοντας παράλληλα τη δύναµή της στην αγορά των 
πετρελαιοειδών εν γένει. 

149. Αναλυτικότερα, στην αγορά της βενζίνης, πριν την πραγµατοποίηση της 
συγκέντρωσης, η SHELL και η AVINOIL κατείχαν τη δεύτερη και τέταρτη θέση 
αντίστοιχα, ενώ, µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, οι εµπλεκόµενες 
επιχειρήσεις στο σύνολο τους κατέχουν τη δεύτερη θέση µε µερίδιο αγοράς ίσο µε [20-
30%]. Την πρώτη θέση κατέχει ο όµιλος της ΕΛ.ΠΕ, ο οποίος πλέον ελέγχει τόσο την 
ΕΚΟ, όσο και την Ελληνικά Καύσιµα Α.Ε (πρώην BP).  

150. Ανάλογη εικόνα εµφανίζει και η σχετική αγορά του πετρελαίου κίνησης. Ειδικότερα, 
πριν την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, η SHELL και η AVINOIL κατείχαν τη 
δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ, µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, 
οι εν λόγω εταιρίες στο σύνολο τους κατέχουν τη δεύτερη θέση µε µερίδιο αγοράς ίσο 

                                                                                                                                                         
COMP/M.2420-Mitsui/CVRD/Caemi, παρ. 240, της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 
60, 124, όπου έγινε δεκτό ότι δεν υπήρχε ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση µε τη τιµή αφού 
διατηρήθηκαν τα µερίδια αγοράς λόγω ύπαρξης πιστής πελατείας, τούτο δε αποτελούσε παράγοντα 
ενίσχυσης της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, και της 13.6.2000 Case COMP/M.1673-VEBA/VIAG, 
παρ. 83-84. Βλ. και συνεκδ. υποθ. C-68/94 και C-30/95, Γαλλική ∆ηµοκρατία και Société commerciale 
des potasses et de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique (EMC) κατά Επιτροπής, Συλλ. 
1998 σ. Ι-1375, παρ. 238, όπου θεωρήθηκε ότι η έντονα πτωτική πορεία της ζήτησης, περίπου 30% τα 
τελευταία πέντε χρόνια, καθιστούσε την αγορά ανταγωνιστική.  
97 Βλ. υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 111, 117-119· 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 46, όπου 
παρά τις µικρές διακυµάνσεις των µεριδίων αγοράς (κατά περίπου 2,5%), θεωρήθηκε ότι τα µερίδια 
διατηρήθηκαν σταθερά κατά την εξεταζόµενη περίοδο.  
98 Βλ. υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 218-222, όπου έγινε 
δεκτό ότι υπήρχε πιθανότητα δηµιουργίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης όχι µόνο λόγω των υψηλών 
και συµµετρικών µεριδίων αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της οµοιότητας 
της διάρθρωσης κόστους, η οποία προέκυπτε από την ανελαστικότητά του και το πολύ υψηλό 
σταθερό κόστος της συγκεκριµένης αγοράς της πλατίνας (ό.π., παρ. 219-220). Βλ., επίσης, Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 73.  
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µε [20-30%]. Την πρώτη θέση κατέχει σταθερά ο όµιλος της ΕΛ.ΠΕ, µε µερίδιο 
αγοράς της τάξης του [30-40%].  

151. Στην αγορά του πετρελαίου θέρµανσης, πριν την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, 
η ΜΟΗ (µέσω της θυγατρικής της AVINOIL) κατέχει την τρίτη θέση, ενώ η SHELL 
την δεύτερη, µε αποτέλεσµα το συνδυασµένο τους µερίδιο, το οποίο υπολείπεται αυτού 
της ΕΛ.ΠΕ [20-30%], µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης να διαµορφωθεί σε 
[20-30%] (αύξηση κατά […] ποσοστιαίες µονάδες).  

152. Η κατάσταση δεν διαφοροποιείται σηµαντικά στην αγορά του µαζούτ, όπου η 
AVINOIL, µετά την απορρόφηση της SHELL, θα παραµείνει στην τρίτη θέση που ήδη 
κατείχε, µε αποτέλεσµα το µερίδιο της να κυµανθεί σε [20-30%] (αύξηση κατά […] 
ποσοστιαίες µονάδες περίπου). Αξίζει να σηµειωθεί ότι και στη σχετική αγορά του 
µαζούτ την πρώτη θέση κατέχει ο όµιλος της ΕΛ.ΠΕ µε µερίδιο αγοράς ίσο µε [30-
40%]. 

153. Στην δε σχετική αγορά του υγραερίου, πριν την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, η 
SHELL και η AVINOIL κατείχαν τη δεύτερη και πέµπτη θέση αντίστοιχα, ενώ, µετά 
την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, οι εν λόγω εταιρίες στο σύνολο τους 
κατέχουν τη δεύτερη θέση µε µερίδιο αγοράς ίσο µε [30-40%]. Σηµειώνεται ότι, µετά 
την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, ο όµιλος της ΜΟΗ ισχυροποιεί τη θέση του στην 
εν λόγω σχετική αγορά κατά 24 ποσοστιαίες µονάδες περίπου. Την πρώτη θέση 
κατέχει σταθερά η Petrogaz, µε µερίδιο αγοράς οριακά υψηλότερο και ίσο µε [30-
40%]. 

154. Τέλος, η επηρεαζόµενη αγορά της ασφάλτου δεν εγείρει σοβαρές αµφιβολίες ως προς 
τον περιορισµό του ανταγωνισµού, καθώς η SHELL και η AVINOIL κατέχουν την 
τέταρτη θέση, µε συνδυασµένο µερίδιο αγοράς της τάξης του [20-30%]. 
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∆ιάγραµµα 6: Μερίδια αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων ανά επηρεαζόµενη αγορά πριν και 

µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης (2009)*  
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(*) Για τη σχετική αγορά υγραερίου λήφθηκε υπόψη το έτος 2008 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 

 
155. Συµπερασµατικά, και µε βάση την ανωτέρω ανάλυση, προκύπτει ότι στο στάδιο της 

χονδρικής εµπορίας, η υπό κρίση συγκέντρωση οδηγεί στη δηµιουργία µιας 
περισσότερο συµµετρικής, από άποψη µεριδίων, αγοράς, µε κύριο χαρακτηριστικό την 
ισχυροποίηση του οµίλου της ΜΟΗ σε όλες σχεδόν τις επηρεαζόµενες αγορές (σε 
πέντε από τις έξι).  

 
156. Όσον αφορά στη δοµή του κόστους των σχετικών εταιριών, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 16, το µεγαλύτερο τµήµα καταλαµβάνει το κόστος πωληθέντων. Το µερίδιο 
της συγκεκριµένης κατηγορίας στο συνολικό κόστος διαµορφώνεται από 83,7% έως 
93,6%. Οι εταιρίες εµπορίας αγοράζουν περίπου στην ίδια τιµή από τα διυλιστήρια, µε 
µικρές διακυµάνσεις, οι οποίες σε σηµαντικό βαθµό οφείλονται στις εκπτώσεις όγκου 
από τους προµηθευτές τους (ΕΛ.ΠΕ και MOH). Τα σταθερά κόστη κυµαίνονται από 



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

 53 

[0-10%] του συνολικού κόστους. Τα µεταβλητά κόστη κυµαίνονται από από [0-10%] 
του συνολικού κόστους και αποτελούνται κυρίως από καύσιµα, µεταφορικά και 
αµοιβές τρίτων. Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι αν και η διάρθρωση του 
κόστους είναι αρκετά κοινή, η δοµή του διαφέρει µεταξύ των τεσσάρων εταιριών 
χονδρικής εµπορίας. Ως εκ τούτου, µπορεί να θεωρηθεί ότι και οι τέσσερεις εταιρίες 
(δηλαδή οι δύο καθετοποιηµένοι επιχειρηµατικοί όµιλοι) έχουν παρόµοια δοµή 
κόστους, αλλά διαφέρουν ως προς το ύψος αυτού. 

 
Πίνακας 16: ∆οµή κόστους εταιριών εµπορίας  

 Εταιρία   Έτος 
Σταθερό 
κόστος  

Μεταβλητό 
κόστος  

Κόστος  
πωληθέντων  Σύνολο  

AVIN 2008 [0-10%] [0-10%] [90-100%] 100,0% 
SHELL 2008 [0-10%] [0-10%] [80-100%] 100,0% 
EKO 2008 [0-10%] [0-10%] [80-100%] 100,0% 
BP 2008 - -  -  -  
            
AVIN 2009 [0-10%] [0-10%] [90-100%] 100,0% 
SHELL 2009 [0-10%] [0-10%] [80-100%] 100,0% 
EKO 2009 [0-10%] [0-10%] [80-100%] 100,0% 
BP 2009 [10-20%] [0-10%] [80-100%] 100,0% 

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
 
157. Με τα ανωτέρω συµπεράσµατα, συµφωνούν, κατά βάση, και οι περισσότερες εταιρίες 

εµπορίας που είναι ανταγωνίστριες των SHELL και AVINOIL. Οι εταιρίες αυτές 
θεωρούν ότι κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς χονδρικής πώλησης πετρελαιοειδών 
είναι η ασυµµετρία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, τόσο από 
πλευράς µεριδίου αγοράς όσο και αντικειµένου, αφού ορισµένες από τις εταιρίες 
εµπορίας δραστηριοποιούνται στην εµπορία βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και 
θέρµανσης, άλλες αποκλειστικά στην εµπορία ναυτιλιακών καυσίµων, ενώ λίγες 
εµπορεύονται αεροπορικά καύσιµα. Επίσης, κατ’ αυτές, δεν φαίνεται να υφίσταται 
συµµετρία µεταξύ των εταιριών του κλάδου, δεδοµένου ότι υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ τους ως προς το µέγεθος, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις 
στρατηγικές marketing. 

 
2. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΙΜΩΝ 
158. Η εναρµονισµένη συµπεριφορά είναι ευκολότερη όταν οι επιχειρήσεις µπορούν να 

παρατηρήσουν τις τιµές και τις πωλήσεις των άλλων επιχειρήσεων. Αντίθετα, η 
συµπεριφορά αυτή είναι πιο δύσκολη αν οι τιµές δεν είναι εύκολα παρατηρήσιµες ή το 
επίπεδο τους δεν συνάγεται εύκολα από τα δεδοµένα της αγοράς. Η απουσία 
διαφάνειας σε τιµές και πωλήσεις δεν αποκλείει εναρµονισµένη πρακτική, την κάνει 
όµως πιο δύσκολα διατηρήσιµη και πιο περιορισµένη σε έκταση. 

159. Ειδικότερα, η διαφάνεια θα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να επιτρέπει στο κάθε µέλος 
του ολιγοπωλίου να γνωρίζει την εξέλιξη της συµπεριφοράς στην αγορά καθενός εκ 
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των άλλων µελών του.99 Βεβαίως, η απαιτούµενη διαφάνεια δεν συνεπάγεται ότι κάθε 
µέλος µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να γνωρίζει µε την παραµικρή λεπτοµέρεια τους 
ακριβείς όρους κάθε πωλήσεως που πραγµατοποιούν τα άλλα µέλη του ολιγοπωλίου, 
αλλά πρέπει, αφενός, να καθιστά δυνατό τον προσδιορισµό των όρων του σιωπηρού 
συντονισµού και, αφετέρου, να δηµιουργεί σοβαρό κίνδυνο ότι µια παρεκκλίνουσα 
συµπεριφορά θα αποκαλυφθεί από τα άλλα µέλη του ολιγοπωλίου.100  

160. Ειδικότερα, υφίσταται διαφάνεια στη σχετική αγορά όταν δηµοσιεύεται η τιµή 
αναφοράς, επί της οποίας υπολογίζονται οι ατοµικές εκπτώσεις της κάθε σύµβασης, 
έστω και αν δεν υπάρχει άµεση πρόσβαση στους ακριβείς όρους των ατοµικών 
συµβάσεων. Το πρόβληµα έγκειται στο ότι οι δύο νέες επιχειρήσεις δεν θα 
ανταγωνίζονται για να αποσπάσουν η µία πελάτες από την άλλη, λόγω των 
µακροπρόθεσµων συµβάσεων που έχουν, αλλά θα προβούν σε σιωπηρό καταµερισµό 
αγοράς, προς τούτο δε δεν χρειάζονται λεπτοµερή στοιχεία για κάθε σύµβαση. Ο 
τυχόν, εποµένως, συνδυασµός δηµοσίευσης τιµών αναφοράς που περιλαµβάνονται στις 
ατοµικές συµβάσεις µε τη γενική πληροφόρηση επιτρέπουν αφενός να καταγράφεται 
µία διαφάνεια ως προς τις τάσεις των τιµών και αφετέρου να εξακριβώνεται αν υπήρξε 
αλλαγή προµηθευτή και σε ποιον ανατέθηκε η σύµβαση του κάθε πελάτη.101  

161. Όσο µεγαλύτερη είναι η διαφάνεια στη σχετική αγορά τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα 
ανακάλυψης τυχόν παρεκκλίσεων από τους όρους συντονισµού µεταξύ επιχειρήσεων. 
Καθοριστικό στοιχείο είναι να διαπιστωθεί τι µπορούν να συναγάγουν οι επιχειρήσεις 
από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες σχετικά µε τις ενέργειες άλλων 
επιχειρήσεων. Πρακτικές, που διευκολύνουν την παρακολούθηση παρεκκλίσεων είναι 
π.χ. η οικειοθελής δηµοσίευση πληροφοριών ή η ανταλλαγή τους µέσω εµπορικών 
ενώσεων.102  

                                                 
99 Υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 62· υπόθ. C-413/06 P, 
Bertelsmann AG και Sony Corporation of America κατά Independent Music Publishers and Labels 
Association (Impala) και Επιτροπής, Συλλ. 2008 σ. Ι-4951, παρ. 123· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 5.7.1999 Case IV/M.1539-CVC/Danone/Gerresheimer, παρ. 32.  
100 Υπόθ. T-464/04, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, international 
association) κατά Επιτροπής, Συλλ. 2006 σ. ΙΙ-2289, παρ. 440.  
101 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 103-
105.  
102 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 50-51· υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 228-229. 
Στη συγκεκριµένη υπόθεση, το Γεν∆ΕΕ δέχθηκε ότι στην αγορά υπήρχε διαφάνεια ως προς το 
µηχανισµό διαµόρφωσης των τιµών (αλλά και των πωλήσεων, της παραγωγής, των αποθεµάτων και 
των νέων επενδύσεων), λόγω της δηµοσίευσης στα χρηµατιστήρια µετάλλων της τιµολόγησης της 
πλατίνας, της δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων παραγωγής και πωλήσεων, του περιορισµένου και 
γνωστού στους ανταγωνιστές αριθµού πελατών στη σχετική αγορά και του ότι τα προγράµµατα 
επενδύσεων για τις ικανότητες παραγωγής ήταν γνωστά στους ενδιαφερόµενους κύκλους. Βλ και 
υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 159 επ., όπου, εντούτοις, δεν 
αποδείχθηκε ύπαρξη διαφάνειας στη σχετική αγορά.  
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162. Στο πλαίσιο αυτό, µέτρα αντιποίνων103 και αποτροπής, ώστε να µην έχει συµφέρον να 
παρεκκλίνει κάποιο µέλος του ολιγοπωλίου από τη κοινή συµπεριφορά µπορεί να είναι 
η δυνατότητα αύξησης των προσφορών σε περίοδο πωλήσεων ή η απειλή επιστροφής 
σε κατάσταση πλεονασµατικής προσφοράς ή η δυνατότητα επιλεκτικών πωλήσεων σε 
βάρος της συγκεκριµένης επιχείρησης, ώστε αυτή να υποχρεούται να προσφέρει 
µεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεων.104 Τα µέτρα όµως αυτά δεν θεωρούνται 
αποτελεσµατικά και εφικτά σε συνθήκες αδιαφάνειας της αγοράς.105  

163. Ως επαρκές αντίποινο πρέπει να συνυπολογίζεται το γεγονός ότι, παρά τον ενδεχόµενο 
µακροπρόθεσµο χαρακτήρα των συµβάσεων προµήθειας, µπορεί να υφίστανται 
αρκετές δυνατότητες για άµεση αντίδραση λόγω του ότι µπορεί να υπάρχει µεγάλος 
αριθµός τρεχουσών συµβάσεων στην αγορά, των οποίων οι όροι αλληλεπικαλύπτονται 
και λήγουν σε κοντινές ηµεροµηνίες. Τούτο συµβαίνει αν υπάρχουν µονίµως 
συµβάσεις που λήγουν ή που πρέπει να τύχουν αναδιαπραγµάτευσης, µέσω των οποίων 
ένας εκ των ηγετών της αγοράς θα µπορούσε να επιτεθεί στον άλλο σαν αντίδραση για 
την παρέκκλιση από τον συντονισµό.  

164. Προς ενίσχυση των ανωτέρω, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη διαφάνειας στη σχετική 
αγορά όταν υπάρχει διαφάνεια ως προς το κόστος παραγωγής, αλλά και όταν είναι 
εύκολο για τους προµηθευτές να γνωρίζουν την ταυτότητα των πελατών των 
ανταγωνιστών τους, καθώς και τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων τους (π.χ. µέσω της 
απλής επίσκεψης στον πιθανό πελάτη ενός πωλητή του προµηθευτή).106 Επίσης, οι 
παραγωγοί, λόγω της κάθετης ολοκλήρωσης τους, µπορούν να εκτιµήσουν µε ακρίβεια 
τη θέση των προµηθευτών στη συναφή αγορά προµήθειας, µε αποτέλεσµα το κόστος 
παραγωγής που επηρεάζει το µεταβλητό κόστος και ασκεί σηµαντική επίδραση στις 
τιµές πώλησης (χονδρικής ή λιανικής) να είναι γνωστό στο σύνολο των παραγόντων 
του κλάδου και οπωσδήποτε στις καθετοποιηµένες επιχειρήσεις.107 Επιπρόσθετα, 
διαφάνεια στη σχετική αγορά µπορεί να προσδώσει αφενός η δυνατότητα εύκολου 
ελέγχου των λιανικών τιµών108 και αφετέρου η οµοιογένεια του προϊόντος.109  

165. Εν προκειµένω, στο στάδιο της διύλισης πετρελαιοειδών, υπάρχει σχετική διαφάνεια 
τιµών δεδοµένου ότι η ΕΛ.ΠΕ, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση µε µερίδιο αγοράς 
της τάξης του 75% κατά µέσο όρο, δηµοσιεύει καθηµερινά στην ιστοσελίδα της τις 

                                                 
103 Τα αντίποινα µπορεί να λάβουν διάφορες µορφές όπως η µαταίωση κοινών επιχειρήσεων ή άλλων 
µορφών συνεργασίας. Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων 
συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 C31/5, παρ. 55.   
104 Υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 196· Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 108.  
105 Υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 198-199. 
106 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.3.2004 Case COMP/M.3314-Air Liquide/Messer 
Targets, παρ. 94-96. 
107 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13.6.2000 Case COMP/M.1673-VEBA/VIAG, παρ.72. 
108 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 121. 
109 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.3.2004 Case COMP/M.3314-Air Liquide/Messer 
Targets, παρ. 93, και της 13.6.2003 Case COMP/M.3197-Candover/Cinven/BertelsmannSpringer, 
παρ. 46, όπου έγινε δεκτό ότι η ύπαρξη διαφοροποιηµένων προϊόντων δεν συµβάλλει στη διαφάνεια 
της σχετικής αγοράς. Αντίθετα, η ύπαρξη οµοιογένειας των προϊόντων συµβάλλει στη διαφάνεια και 
διευκολύνει το συντονισµό µεταξύ του δυοπωλίου. 
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τιµές πώλησης πετρελαιοειδών σε κατόχους άδειας λιανικής εµπορίας. Οι τιµές αυτές 
οι οποίες περιλαµβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά), 
τον ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών) και την εισφορά του ταµείου 
επικουρικής ασφάλισης βενζινοπωλών, αφορούν δε σε τέσσερα προϊόντα (απλή 
αµόλυβδη βενζίνη, βενζίνη L.R.P, βενζίνη αµόλυβδη 100 RON, πετρέλαιο κίνησης και 
πετρέλαιο θέρµανσης).110 Σηµειώνεται ότι η ΜΟΗ δεν παρέχει ανάλογη ηλεκτρονική 
πληροφόρηση στους πελάτες της. Εκτός όµως από την ιστοσελίδα της εταιρίας, οι 
τιµές πώλησης υγρών καυσίµων και ασφάλτου της ΕΛ.ΠΕ, µε επιβαρύνσεις και ΦΠΑ, 
είναι αναρτηµένες και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.111 

166. Στο στάδιο χονδρικής εµπορίας, κάθε εταιρία εµπορίας εφαρµόζει µια αρχική τιµή 
(τιµή χονδρικής) ανά νοµό (τιµή τιµοκαταλόγου), η οποία περιλαµβάνει διάφορα 
στοιχεία κόστους (κόστος µεταφοράς, κόστος διάθεσης, λοιπές επιβαρύνσεις, κ.τ.λ.) 
και το µικτό περιθώριο κέρδους, και στη συνέχεια χορηγεί εκπτώσεις (τιµολογίου ή 
απολογιστικές), οι οποίες είναι εξατοµικευµένες για κάθε πελάτη (εταιρία, πρατήριο 
υγρών καυσίµων) και αποτελούν προϊόν διαπραγµάτευσης µεταξύ των δύο µερών.112 

167. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µόνες δηµοσιευµένες πληροφορίες είναι ο µέσος 
αριθµητικός όρος πανελλαδικά και ανά νοµό για τα υγρά καύσιµα που αναρτάται κάθε 
∆ευτέρα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής βάσει των στοιχείων που συλλέγει απευθείας το Υπουργείο από τις εταιρίες 
εµπορίας και τους πρατηριούχους.113 Τα εν λόγω ποσοτικά στοιχεία, προέρχονται κατά 
κύριο λόγο από πρωτογενή έρευνα δηλαδή από δειγµατοληψία πρατηρίων υγρών 
καυσίµων ανά νοµό ή περιοχή και είναι απόρρητα στο σύνολό τους.  

168. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε σχετική Υπουργική Απόφαση,114 οι εταιρίες εµπορίας 
πετρελαιοειδών που κατέχουν άδειες τύπου Α΄ και Γ΄ υποβάλλουν στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης

115 και κοινοποιούν στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), εντός της 
επόµενης ηµέρας από το χρόνο τιµολόγησης, τις πραγµατικές ανώτατες και κατώτατες 
τιµές στις οποίες διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα προς τους πρατηριούχους ανά 
νοµό. Επίσης, κοινοποιούν στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου τον πραγµατικό 
µέσο σταθµικό όρο τιµών (µε βάση τον όγκο πωλήσεων), συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους µεταφοράς καθώς και τυχόν εκπτώσεων. 

169. Εντούτοις, στη διαµόρφωση των τιµών χονδρικής επιδρά κατά µεγάλο ποσοστό το 
κόστος κτήσης και κάποιοι άλλοι παράγοντες που είναι διαφανείς. Συγκεκριµένα η 
τιµή αναφοράς διυλιστηρίου δηµοσιεύεται καθηµερινά από την ΕΛ.ΠΕ,116 ενώ οι 

                                                 
110 Ενδεικτικά, βλ. δελτίο τιµών της 27.4.2010 http://www.hellenic-petroleum.gr/online/item.aspx.  
111 Ενδεικτικά, βλ. δελτίο τιµών της 23.4.2010 http://www.gge.gr/36/sub.asp?3982. 
112 Περί της αδιαφάνειας των τιµών στο στάδιο χονδρικής εµπορίας υγρών καυσίµων, βλ. Απόφαση 
ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 184. 
113 Βλ. Απάντηση του Σ.Ε.Ε.Π.Ε. σε σχετικό ερωτηµατολόγιο της Γ∆Α (υπ’ αριθµ. πρωτ. 
2457/23.4.2010).  
114 Υπ’ αριθµ. ∆1/11144 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 995/5.7.2004). 
115 Τώρα πλέον στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
116 Βλ. ανωτέρω παρ. 165. Τονίζεται ότι τη τιµή αυτή αναφοράς ακολουθείται και από την ΜΟΗ (βλ. 
Έντυπο Γνωστοποίησης, σ. 168-171). 
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φόροι, τέλη και λοιπές χρεώσεις είναι επίσης γνωστές στους παράγοντες της αγοράς. 
Μόνο το µικτό περιθώριο κέρδους της κάθε εταιρίας διαφέρει, το οποίο όµως 
αντιπροσωπεύει µόλις περίπου το [10-20%] της τελικής τιµής χονδρικής.117 Επίσης, εκ 
του αριθµητικού µέσου όρου που αναρτάται κάθε ∆ευτέρα πανελλαδικά για τις 
βενζίνες,118 είναι δυνατό για τις εταιρίες εµπορίας να συναγάγουν γενικές τάσεις επί 
των τιµών, αν δηλαδή ασκείται κάποια πίεση για µείωση των τιµών. 

170. Επιπρόσθετα, ως προς τη πελατεία και τις πιθανότητες καταµερισµού της αγοράς, 
πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει σχετική διαφάνεια, καθώς είναι εύκολο για όλες τις 
εταιρίες εµπορίας να γνωρίζουν τη ταυτότητα των πελατών (πρατηρίων καυσίµων) των 
ανταγωνιστών, καθώς και την διάρκεια ισχύος των συµβάσεων τους δια της απλής 
επισκέψεως σε ένα πιθανό πελάτη του εκάστοτε προµηθευτή.  

171. Παρά δε το µακροπρόθεσµο χαρακτήρα των συµβάσεων (συνήθως πενταετίας), 
υφίσταται πιθανότητα αντίδρασης και λήψεως αντιποίνων λόγω του ότι υπάρχει 
αριθµός τρεχουσών συµβάσεων που αλληλεπικαλύπτονται χρονικά και λήγουν σε 
κοντινές ηµεροµηνίες. Εποµένως, υπάρχουν συµβάσεις που λήγουν ή πρέπει να τύχουν 
αναδιαπραγµάτευσης, µέσω των οποίων, ιδίως οι εταιρίες που απαρτίζουν το 
δυοπώλιο, θα µπορούσαν να επιτεθούν η µία στην άλλη, ως αντίδραση για τυχόν 
παρέκκλιση από τη συµφωνηµένη συµπεριφορά. 

172. Τέλος, στο στάδιο λιανικής πώλησης, οι τελικές τιµές υγρών καυσίµων (τιµές 
αντλίας) βάσει σχετικής νοµοθεσίας είναι αναρτηµένες στα πρατήρια υγρών καυσίµων, 
γεγονός που επιτείνει την διαφάνεια. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, κάθε ∆ευτέρα 
δηµοσιεύονται µέσοι όροι λιανικών τιµών και µάλιστα κατά νοµό, γεγονός που 
εξασφαλίζει την ύπαρξη διαφάνειας ιδίως σε νοµούς όπου διαπιστώνεται υψηλή 
συγκέντρωση αγοράς. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και για το στάδιο χονδρικής εµπορίας, 
οι κύριοι παράγοντες που διαµορφώνουν την τελική τιµή καταναλωτή

119 είναι 
διαφανείς (τιµή αναφοράς ΕΛ.ΠΕ,120 φόροι, λοιπές εισφορές κ.τ.λ.). Οι δε επιπτώσεις 
της διαφάνειας ως προς τη πελατεία που παρατηρούνται στο στάδιο χονδρικής 
εµπορίας αντανακλούν και στο στάδιο της λιανικής πώλησης. 

173. Με τα ανωτέρω συµπεράσµατα συµφωνούν και οι περισσότερες εταιρίες εµπορίας, οι 
οποίες τονίζουν ότι, δεδοµένου ότι η διαπραγµάτευση των συµβάσεων προµήθειας 
µεταξύ αυτών και των πρατηριούχων γίνεται σε διµερές επίπεδο και λόγω του έντονου 
ανταγωνισµού, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στην ατοµική εµπορική πολιτική τους προς 
τον εκάστοτε πελάτη (πρατηριούχο, βιοµηχανίες, µεταφορικές εταιρίες, κ.ο.κ), χωρίς 
όµως αυτό να σηµαίνει ότι υπάρχει διαφάνεια στην εµπορική και τιµολογιακή τους 
πολιτική (µεταξύ τους).  

                                                 
117 Βλ. Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 49. 
118 Βλ. ανωτέρω παρ. 168. 
119 Βλ. Απόφαση ΈΑ 465/VI/2009, παρ. 49-53.   
120 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, σ. 170-171, όπου αναφέρεται ότι η τιµή αναφοράς της ΕΛ.ΠΕ 
χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση της τελικής τιµής λιανικής πώλησης από όλα τα πρατήρια. 
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3. ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
174. Προκειµένου να κριθεί επιτυχής ο συντονισµός µεταξύ επιχειρήσεων, θα πρέπει, σε 

περίπτωση θέσεως όρων συντονισµού εκ µέρους των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, οι 
ανταγωνιστές τους να µην έχουν κίνητρο ή να µην είναι σε θέση να αντιδράσουν από 
άποψη παραγωγικής ικανότητας.121 Όσο µεγαλύτερη είναι η πίεση που µπορεί να 
ασκηθεί στο δυοπώλιο από τους µικρότερους ανταγωνιστές τόσο µικρότερη είναι η 
πιθανότητα διαπίστωσης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.122 

175. Ειδικότερα, έχει γίνει δεκτό ότι για την ένταση του εσωτερικού ανταγωνισµού έχει 
σηµασία και η ένταση του ανταγωνισµού εκτός δυοπωλίου, δεδοµένου ότι οι 
διαρθρωτικές τάσεις για ουσιαστικό εσωτερικό ανταγωνισµό είναι δυνατόν να 
ενισχυθούν σε τέτοιο βαθµό µέσω του εξωτερικού ανταγωνισµού, ώστε η µη 
ανταγωνιστική συντονισµένη συµπεριφορά των µερών του δυοπωλίου να καταστεί είτε 
οικονοµικά αδύνατη είτε απίθανη.123 Εάν, εποµένως υφίσταται εξωτερικός 
ανταγωνισµός, τα κίνητρα των µελών του δυοπωλίου για παράλληλη συµπεριφορά 
αντίθετη προς τον ανταγωνισµό µειώνονται. Κίνητρο για περικοπές τιµών µπορεί να 
προκύψει µόνο από την ύπαρξη σηµαντικού ανταγωνισµού που θα ασκούσε σχετική 
πίεση. 

                                                 
121 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 56· υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 218. Στην 
υπόθεση αυτή, οι µικρές ανταγωνίστριες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι σε περίπτωση µείωσης της 
προσφοράς σε επίπεδο κάτω του ανταγωνισµού από τις τρεις µεγάλες επιχειρήσεις, θα µπορούσαν 
αυτές να αυξήσουν τη δυναµικότητα τους και να καλύψουν τη ζήτηση και µάλιστα σε όλους τους 
προορισµούς µε παρεµφερείς τιµές (ό.π., παρ. 219-222). Επίσης, έγινε δεκτό ότι οι µικρότερες αυτές 
επιχειρήσεις θα µπορούσαν να έχουν πρόσβαση στη διανοµή των προϊόντων, καθώς υπήρχαν 
περιθώρια διανοµής ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς δίαυλους διανοµής (ό.π., παρ. 257). Βλ., 
επίσης, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 
116-118, όπου έγινε δεκτό ότι οι εισαγωγές δεν συνιστούσαν ένα επαρκές ανταγωνιστικό 
αντιστάθµισµα για τις δύο επιχειρήσεις, διότι αντιπροσώπευαν χαµηλό ποσοστό σε σχέση µε τη 
συνολική κατανάλωση (περίπου 15%) και αφετέρου, κατά δηλώσεις των ίδιων των ενδιαφεροµένων, 
είχαν αρκετά µειονεκτήµατα (π.χ. κόστος µεταφοράς και ανεπαρκής δυνατότητα αποθεµατοποίησης).  
122 Βλ. συνεκδ. υποθ. C-68/94 και C-30/95, Γαλλική ∆ηµοκρατία και Société commerciale des potasses 
et de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique (EMC) κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 σ. Ι-
1375, παρ. 246-248, όπου ο µικρότερος ανταγωνιστής (Coposa) µπορούσε να ασκήσει ανταγωνιστική 
πίεση στο δηµιουργούµενο δυοπώλιο λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναµικότητάς του, 
γεγονός το οποίο σήµαινε τη µη δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά· 
υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 256-258, όπου έγινε δεκτό 
το αντίθετο, ότι δηλαδή οι δυνατότητες αναπτύξεως της παραγωγής των ανταγωνιστών ήταν 
περιορισµένες, άρα περιορισµένη ήταν και η δυνατότητα άσκησης ανταγωνιστικής πίεσης· υπόθ. Τ-
342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 210 επ., όπου θεωρήθηκε ότι οι 
εκατοντάδες µικρές επιχειρήσεις που υπήρχαν στην αγορά µπορούσαν να καλύψουν την ενδεχόµενη 
µείωση προσφοράς εκ µέρους του ολιγοπωλίου (ό.π., παρ. 213-214, 218-220), ενώ οι µικρές αυτές 
επιχειρήσεις στη πράξη µπορούσαν να εξυπηρετήσουν και εξυπηρετούσαν όλους τους προορισµούς 
προσφέροντας αντίστοιχης ποιότητας προϊόντα, ίσως και σε καλύτερες τιµές (ό.π., παρ. 226), και δεν 
είχαν µεγάλες δυσκολίες πρόσβασης στη ζήτηση των υπηρεσιών τους (ό.π., παρ. 244). 
123 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18.10.1995 Case IV/M.580-ABB/Daimler-Benz, παρ. 87.  
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176. Tα εµπόδια που µπορεί να αντιµετωπίσουν κατά την είσοδό τους οι δυνητικοί νέοι 
ανταγωνιστές καθορίζουν τους κινδύνους και το σχετικό κόστος εισόδου στην αγορά, 
επηρεάζοντας έτσι και την αποδοτικότητά της. Όταν τα εµπόδια αυτά είναι µικρά, τα 
συµµετέχοντα στη συγκέντρωση µέρη έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
αντιµετωπίσουν ανταγωνιστική πίεση από την ενδεχόµενη είσοδο. Και αντιστρόφως, 
όταν τα εµπόδια που φράσσουν την είσοδο στην αγορά είναι σοβαρά, η ανωτέρω 
πιθανότητα δεν θα ασκήσει σοβαρή πίεση στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, αν αυτές 
επιθυµούν να αυξήσουν τις τιµές τους.  

177. Η δυσκολία εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά παρεµποδίζεται σε µεγάλο 
βαθµό, όταν οι επενδύσεις είναι πολύ µεγάλες και ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη 
εφοδιασµού της αγοράς. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν το τυχόν ολιγοπώλιο 
περισσότερο ισχυρό. Περαιτέρω εµπόδια εισόδου έχει διαπιστωθεί ότι αποτελούν η 
απουσία εισαγωγών,124 ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς,125 αλλά και η 
κατοχή υποδοµής και σηµάτων που υπερέχουν ως προς τον αριθµό, το µέγεθος και την 
αξία σε σχέση µε τους µικρότερους ανταγωνιστές.126 

178. Για να µπορεί, όµως, η είσοδος σε µία αγορά να µαταιώσει ή να αποτρέψει τις 
αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις µίας συγκέντρωσης, πρέπει να είναι πιθανή, έγκαιρη 
και επαρκής.127 

179. Η είσοδος είναι πιθανή εάν είναι επικερδής λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα 
έχει στις τιµές η αύξηση του όγκου παραγωγής που είναι διαθέσιµη στην αγορά και τις 
πιθανές αντιδράσεις των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων. Η είσοδος ενδέχεται να είναι 
δυσκολότερη αν οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις προστατεύουν τα µερίδια αγοράς 
τους προσφέροντας µακροχρόνιες συµβάσεις ή επιλεκτικές µειώσεις τιµών στους 
πελάτες που προσπαθεί να προσελκύσει ο νεοεισερχόµενος. Επίσης, oι πιθανότητες 
εισόδου µειώνονται, εάν το κόστος αποτυχίας είναι µεγάλο. Το επικερδές της εισόδου 
σε µία αγορά εξαρτάται και από το εάν η αγορά είναι υπό ανάπτυξη ή εάν είναι 
κορεσµένη ή αναµένεται να συρρικνωθεί.128 

                                                 
124 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 30, και 
της 13.6.2000 Case COMP/M.1673-VEBA/VIAG, παρ. 113. 
125 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 34, 98. 
126 Ό.π., παρ. 54-56, 76, 83, 96· Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13.6.2000 Case 
COMP/M.1673-VEBA/VIAG, παρ. 105-106, 109, όπου έγινε δεκτό ότι εµπόδιο ανάπτυξης 
ανταγωνισµού στο δυοπώλιο αποτελούσε το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές αυτού εξαρτιόνταν από τη 
χρήση δικτύου που ανήκε στο δυοπώλιο, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η διακριτική µεταχείριση εις 
βάρος τους.  
127 Βλ. υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ. 262, 266-268, όπου 
έγινε δεκτή η πιθανότητα άµεσης και έγκαιρης εισόδου επιχειρήσεων οργανώσεων ταξιδίων σε 
περίπτωση περιορισµού της προσφοράς εκ µέρους του δυοπωλίου. Βλ., επίσης, Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15.7.2005 Case COMP/Μ.3732-Procter & Gamble/Gilette, παρ. 26-27, 
όπου λήφθηκε υπόψη το κόστος δηµιουργίας ενός ανταγωνιστικού σήµατος, τα έξοδα προώθησης και 
τα σηµαντικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ως εµπόδια εισόδου ενός νέου ανταγωνιστή στη σχετική 
αγορά, γεγονός το οποίο συνέβαλλε στη θεµελίωση δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας. 
128 Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 69-71. Βλ. και Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4.12.1996 Case IV/M.774-Saint-
Gobain/Wacker-Chemie/NOM, παρ. 232, όπου το γεγονός ότι συνολικά η ζήτηση των σχετικών 
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180. Η είσοδος είναι έγκαιρη εάν γίνει εντός δύο ετών, πάντοτε όµως εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς.129 Επίσης, πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να θεωρηθεί 
υπολογίσιµη.130 Παραδείγµατα επιχειρήσεων που εισήλθαν και εξήλθαν από τον κλάδο 
κατά το παρελθόν µπορούν να παράσχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε το 
µέγεθος των εµποδίων εισόδου.  

181. Πολύ σηµαντική, εν προκειµένω, είναι η πρόσβαση σε προµήθειες και αγορές. Μια 
συγκέντρωση θεωρείται ότι µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό από την 
αγορά, όταν η πρόσβαση πραγµατικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προµήθειες ή 
αγορές εµποδίζεται ή καταργείται λόγω της συγκέντρωσης, µειώνοντας µε τον τρόπο 
αυτό την ικανότητα ή/και τα κίνητρα των εν λόγω εταιριών να ανταγωνισθούν η µια 
την άλλη. Ειδικότερα, η νέα οντότητα µπορεί να ελέγχει ή να επηρεάζει σε τέτοιο 
βαθµό τους όρους προµήθειας εισροών131 ή τις δυνατότητες διανοµής,132 ώστε να είναι 
περισσότερο δαπανηρή και να αποθαρρύνεται η είσοδος ή η επέκταση των 
ανταγωνιστών στην αγορά ή να ενθαρρύνεται η έξοδός τους από αυτήν.133 

182. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού παρατηρεί, εν προκειµένω, ότι στη σχετική αγορά της 
διύλισης πετρελαιοειδών καταγράφονται πολύ υψηλά εµπόδια εισόδου. Τα εµπόδια 
αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη σηµαντικού µη ανακτήσιµου κόστους 
(sunk costs). Αυτά τα υψηλά µη ανακτήσιµα κόστη, όταν συνδυάζονται µε τις 
οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος που χαρακτηρίζουν την εν λόγω αγορά, ενισχύουν 
σηµαντικά τους φραγµούς εισόδου για κάθε δυνητικό ανταγωνιστή. Ενδεικτικό της 
ύπαρξης υψηλών εµποδίων εισόδου και εξόδου στον κλάδο της διύλισης είναι και το 
γεγονός ότι τα τελευταία έτη δεν έχει σηµειωθεί καµία νέα είσοδος επιχειρήσεων 
διύλισης στην αγορά, παρόλο που σηµειώθηκαν µεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
των υφιστάµενων επιχειρήσεων (απορρόφηση ΠΕΤΡΟΛΑ από ΕΛ.ΠΕ).  

183. Στο στάδιο της χονδρικής εµπορίας πετρελαιοειδών, φαίνεται να υφίστανται ορισµένα 
εµπόδια εισόδου, όπως η αναγκαιότητα υλικοτεχνικής υποδοµής και ιδίων 

                                                                                                                                                         
προϊόντων αναµένονταν να περιοριστεί, αποτελούσε παράγοντα αποτροπής εισόδου στη σχετική 
αγορά.  
129 Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 74. 
130 Ό.π., παρ. 74-75. 
131 Βλ. υπόθ. Τ-221/95, Endemol Entertainment Holding BV κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-1299, 
παρ. 167-168. Στην υπόθεση αυτή, έγινε δεκτό ότι οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις είχαν εξασφαλίσει 
λόγω σχετικής συναφθείσας συµφωνίας ελάχιστη παραγωγή και προµήθειες σε αντίθεση µε τους 
ανταγωνιστές τους, µε αποτέλεσµα τούτο να συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά τους. 
132 Βλ. υπόθ. Τ-22/97, Kesko Oy κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-3775, παρ. 141 επ. Στην υπόθεση 
αυτή, το Γεν∆ΕΕ επιβεβαίωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εταιρία Kesko θα 
αποκτούσε δεσπόζουσα θέση µετά τη συγκέντρωση, µεταξύ άλλων, λόγω της ύπαρξης συµβάσεων 
διανοµής µεταξύ της Kesko και των λιανέµπορων, της παρέµβασης της Kesko στην τιµολογιακή 
πολιτική των λιανέµπορων και των διανοµέων, της άσκησης εκ µέρους της Kesko επιρροής επί των 
λιανέµπορων της µέσω της κυριότητας των καταστηµάτων και των αγαθών που εκµεταλλεύονται και 
του ότι πολύ µικρό µέρος (περίπου 17%) των προµηθειών των λιανέµπορων γινόταν ανεξάρτητα και 
δίχως τη παρέµβαση της Kesko. 
133 Bλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 36. 
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αποθηκευτικών χώρων για τη χορήγηση άδειας σε µία νέα επιχείρηση,134 η 
αναγκαιότητα λήψης άδειας για βυτιοφόρα, αλλά και η ύπαρξη συµβάσεων 
αποκλειστικότητας που συνάπτουν οι εταιρίες εµπορίας για πέντε (5) χρόνια, γεγονός 
που µπορεί να δυσχεραίνει την ανεύρεση πρατηρίων για µία νεοεισερχόµενη 
επιχείρηση.  

184. Εξάλλου, η καθετοποίηση της νέας οντότητας που θα προκύψει από τη συγκέντρωση, 
αναµένεται να της δώσει ευχερέστερη πρόσβαση στη βασική πρώτη ύλη που 
χρησιµοποιούν οι εταιρίες εµπορίας (καθώς θα αποτελεί µέρος του οµίλου ΜΟΗ).135 
Ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα µπορεί, επίσης, να αποτελεί και η αρνητική στάση των 
τοπικών αρχών και οργανώσεων στην εγκατάσταση σχετικών µονάδων στην περιοχή 
τους. Επιπρόσθετα, εγείρονται έµµεσα εµπόδια εισόδου και από τις δυσκολίες 
εισαγωγής πετρελαιοειδών από τις εταιρίες εµπορίας,136 λόγω του συστήµατος 
τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας.137 

185. Αναφορικά µε την ύπαρξη εµποδίων εισόδου στο στάδιο λιανικής πώλησης, τονίζεται 
ότι τα εµπόδια εισόδου στην αγορά χονδρικής έχουν κάποιες συνέπειες και για την 
αγορά λιανικής διάθεσης. Περαιτέρω, η αγορά λιανικής πώλησης µπορεί να 
χαρακτηριστεί από ιδιαίτερα εµπόδια εισόδου, όπως είναι ο υψηλός βαθµός 
πρατηρίων, τα χαµηλά περιθώρια κέρδους και οι σηµαντικοί χωροταξικοί περιορισµοί 
για την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων.138 Επισηµαίνεται δε ότι καµία 
σηµαντική είσοδος δεν έχει λάβει χώρα στην αγορά τα τελευταία πέντε έτη.139 Η 
είσοδος της NOVA BUNKERS αφορά µόνο στο ναυτιλιακό καύσιµο, ενώ οι είσοδοι 
των εταιριών GALLON OIL και CHRYSOIL αποδεικνύεται ότι έχουν ελάχιστη 
επίπτωση στις σχετικές αγορές, αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, 
το µερίδιο τους από το 2007 και εντεύθεν κυµαίνεται κάτω του [0-5%]. 

186. Εξάλλου, δεν µπορεί να παραβλεφθεί ότι η ΜΟΗ αποτελεί σήµερα έναν από τους 
µεγαλύτερους εµπορικούς οµίλους στην Ελλάδα µε εθνικό κύκλο εργασιών περίπου € 
[…] δις, ενώ η νέα οντότητα αποκτά ένα σήµα µε διεθνή φήµη, το σήµα SHELL,140 και 

                                                 
134 Πάντως, το συγκεκριµένο εµπόδιο εισόδου αµβλύνεται, αφενός λόγω των συµβάσεων 
αλληλοεξυπηρέτησης που συνάπτονται µεταξύ των εταιριών εµπορίας και αφετέρου µε τη νοµοθετική 
πλέον πρόβλεψη που καθιστά τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εγγυητή πρόσβασης των τρίτων 
στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών εµπορίας για λόγους διασφάλισης του υγιούς 
ανταγωνισµού. 
135 Εντούτοις, ο κλάδος της εµπορίας πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται γενικά από σχετικά χαµηλό 
βαθµό κάθετης ολοκλήρωσης. Εάν η πλειοψηφία των πρατηρίων υγρών καυσίµων ανήκε σε κάθετα 
ολοκληρωµένες εταιρίες διύλισης, τότε η αγορά χονδρικής διάθεσης υγρών καυσίµων πιθανώς να 
εµφάνιζε έντονα σηµάδια παρακώλυσης (foreclosed market). Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει στην 
περίπτωση της Ελλάδας, αφού η διύλιση και η εµπορία σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002, αποτελούν 
ξεχωριστές δραστηριότητες (αγορές) από τη λιανική διάθεση των πετρελαιοειδών. 
136 Προκύπτει µε σαφήνεια ότι η κάλυψη των εταιριών εµπορίας από εισαγωγές (και όχι από τις 
ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΗ) κυµαίνεται περίπου στο 2,5% (βλ. και Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 61).   
137 Βλ. Απόφαση ΕΑ 421/V/2008, IV.2, σ. 12.  
138 Βλ. Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 119-121, 175. 
139 Ό.π., παρ. 177. 
140 Ειδικά ως προς αυτό τον παράγοντα, βλ. και Απόφαση ΕΑ 434/V/2009, παρ. 32-33 και την εκεί 
παραπεµπόµενη νοµολογία. Τη σηµασία του σήµατος SHELL δεικνύει το γεγονός ότι η ΜΟΗ 
σκοπεύει να το διατηρήσει στην Ελληνική αγορά να συνεχίσει να εµπορεύεται τα προϊόντα που 
φέρουν το εν λόγω σήµα, ξεχωριστά από αυτά που φέρουν το σήµα της AVIN (βλ. ανωτέρω παρ. 9).  
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θα ελέγχει µετά τη πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης περίπου το [10-20%] των 
πρατηρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα.141 

187. Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά ο βαθµός ευκολίας µετακίνησης των πρατηριούχων υγρών 
καυσίµων από έναν προµηθευτή σε άλλον. Είναι γεγονός ότι η ύπαρξη πενταετών 
(κατά κανόνα) συµβάσεων αποκλειστικότητας, κατά τη διάρκεια ισχύος των οποίων τα 
πρατήρια δεσµεύονται να διανέµουν προϊόντα µίας συγκεκριµένης εταιρίας,142 αφενός 
δηµιουργεί στενή σχέση µεταξύ των εταιριών εµπορίας και των πρατηρίων τους και 
αφετέρου καθιστά δύσκολη την αλλαγή προµηθευτή κατά τη διάρκεια ισχύος των 
συµβάσεων αυτών.  

188. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται µία όχι αµελητέα κινητικότητα των πρατηρίων καυσίµων 
λιανικής πώλησης. Στα πρατήρια των συµµετεχουσών επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι 
στην πράξη το ποσοστό πρατηρίων που µετακινήθηκε κατά τη διάρκεια της τριετίας 
2006-2009 κυµαίνεται γενικά µεταξύ [0-5%] και [1-10%], πράγµα που δείχνει ότι 
αυτά, τουλάχιστον µετά τη λήξη των συµβάσεων τους, µπορούν να αλλάξουν 
προµηθευτή. Αυτό φαίνεται παραστατικά στον Πίνακα 17, ο οποίος περιλαµβάνει 
ενδεικτικά στοιχεία για τα πρατήρια των µερών που άλλαξαν σήµα κατά την τελευταία 
τριετία, καθώς και τον αριθµό των νέων πρατηρίων που ξεκίνησαν την λειτουργία τους 
από τα µέρη. 

 
Πίνακας 17: Κινητικότητα πρατηρίων υγρών καυσίµων (2006-2009)  
  SHELL AVINOIL  

Έτος Νέα 
πρατήρια 

Αριθµός πρατηρίων που 
στράφηκαν από την SHELL σε 

άλλη εταιρία εµπορίας**  

Νέα 
πρατήρια 

Αριθµός πρατηρίων που 
στράφηκαν από την 

AVINOIL σε άλλη εταιρία 
εµπορίας**  

2006 […] […]  […]  […]  

2007 […]  […]  […]  […]  

2008 […]  […]  […]  […]  

2009 […]  […]  […]  […]  
(**) Ποσοστά εκ του συνολικού αριθµού πρατηρίων των SHELL και AVINOIL  
Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης  

 
189. Μάλιστα τα έξοδα προσαρµογής ενός πρατηρίου, εφόσον αποφασίσει να αλλάξει 

προµηθευτή, τα αναλαµβάνει κατά κανόνα η ίδια η νέα εταιρία εµπορίας.143 
Ειδικότερα, οι εταιρίες εµπορίας δύνανται να προσφέρουν νοµική και οικονοµική 
κάλυψη στον πρατηριούχο προκειµένου να ενθαρρύνουν την εναλλαγή σήµατος 
(πληρωµή ποινικής ρήτρας, ειδικοί όροι πίστωσης, παραίτηση από αποζηµίωση, 
παροχές για υπηρεσίες διαφήµισης, κ.τ.λ.). Τούτο συµβάλλει σηµαντικά στην άρση 
των δυσχερειών αλλαγής σήµατος κατά τη διάρκεια της ισχύος της πενταετούς 
αποκλειστικότητας των συµβάσεων εµπορικής συνεργασίας µεταξύ των µερών 

                                                 
141 Βλ. ανωτέρω παρ. 93. 
142 Βλ. ανωτέρω παρ. 87· Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 115 και 171. 
143 Βλ. και Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 115, 171. 
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(εταιρίες, πρατηριούχοι), µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται τόσο η είσοδος όσο και η 
εξάπλωση µικρότερων και ανεξάρτητων «παικτών» της αγοράς.144 

190. Απ’ όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η νέα οντότητα, µη έχοντας κυρίαρχη θέση στην 
αγορά διύλισης, δεν θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη προµήθεια εισροών προς τους 
ανταγωνιστές της στην κάθετη συναφή αγορά της χονδρικής εµπορίας και, εποµένως, 
δεν θα µπορεί να εµποδίσει την επέκταση των ήδη υπαρχόντων ανταγωνιστών ή την 
είσοδο νέων επιχειρήσεων στην ανωτέρω αγορά.  

191. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, οι εταιρίες εµπορίας 
διαθέτουν πλεονάζουσα δυναµικότητα και είναι σε θέση να καλύψουν τυχόν αυξηµένη 
ζήτηση υγρών καυσίµων στην αγορά από ενδεχόµενο περιορισµό της προσφοράς σε 
τοπικές αγορές. Εταιρίες εµπορίας µεσαίου µεγέθους (AEGEAN, MAMIDOIL-JET 
OIL) συνεχίζουν να επεκτείνουν το δίκτυο του σήµατός τους και να αυξάνουν το 
µερίδιο αγοράς τους σε βάρος µεγαλύτερων εταιριών (BP, ΕΚΟ και SHELL), η δε 
τάση που καταγράφεται στον κλάδο των πετρελαιοειδών συντείνει στην διαπίστωση 
ότι οι πρατηριούχοι υγρών καυσίµων στρέφονται κυρίως σε εταιρίες από τις οποίες 
µπορούν να προµηθεύονται µε χαµηλότερες τιµές, έτσι ώστε να µπορούν να κερδίσουν 
τελικούς καταναλωτές προσφέροντας καλύτερο επίπεδο παροχών. 

 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MAVERICK 
192. Γενικά, ο αριθµός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µια αγορά ή κλάδο 

αποτελεί ένδειξη εµφάνισης και διατήρησης εναρµονισµένων πρακτικών. Είναι γενικά 
αποδεκτό από την οικονοµική θεωρία ότι ο µεγάλος αριθµός ανταγωνιστών αυξάνει 
την πιθανότητα παρέκκλισης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί δυσκολίες στην εµφάνιση 
και διατήρηση εναρµονισµένων πρακτικών. Ο λόγος είναι ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο 
αριθµός των επιχειρήσεων σε µία αγορά, τόσο µικρότερο είναι το µερίδιο του κέρδους 
που προκύπτει από την εναρµονισµένη πρακτική που αντιστοιχεί σε κάθε επιχείρηση. 
Επίσης, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των επιχειρήσεων, τόσο πιο δύσκολος είναι ο 
συντονισµός µεταξύ τους και η εποπτεία εφαρµογής των εναρµονισµένων πρακτικών, 
ιδιαίτερα όταν ο συντονισµός αυτός βασίζεται σε µία σιωπηρή κατανόηση των 
παραµέτρων της εναρµονισµένης συµπεριφοράς (όπως η αναγνώριση ενός εστιακού 
σηµείου για τιµή και µερίδια αγοράς). Τούτο ισχύει ιδιαίτερα όταν οι επιχειρήσεις για 
διάφορους λόγους δεν είναι συµµετρικές µεταξύ τους.145 

193. Εξάλλου, ανασταλτικό παράγοντα συµπαιγνίας αποτελεί η τυχόν ύπαρξη επιχείρησης 
«maverick». Ως τέτοια θεωρείται µία επιχείρηση µε σηµαντικά διαφορετική δοµή 
κόστους ή διαφορετικό παραγωγικό δυναµικό. Όταν µια επιχείρηση χρησιµοποιεί 
διαφορετική παραγωγική τεχνική, οι τιµές της επηρεάζονται από διαφορετικούς 
συντελεστές παραγωγής, ενώ το κόστος εργασίας της µπορεί να έχει διαφορετικές 
διακυµάνσεις από αυτές των άλλων επιχειρήσεων. Μια τέτοια επιχείρηση συχνά δεν 

                                                 
144 Η ευκολία εναλλαγής µπορεί να διαφέρει, βέβαια, ανάλογα µε το είδος της σύµβασης (και το 
βαθµό ανάµιξης της εταιρίας εµπορίας στο «στήσιµο» του πρατηρίου). Πιο συγκεκριµένα, η εναλλαγή 
είναι ευκολότερη όταν ο πρατηριούχος είναι ιδιοκτήτης του πρατηρίου (DODOs). 
145 Βλ. Νίκο Βέττα – Γιάννη Κατσουλάκο, Πολιτική ανταγωνισµού και ρυθµιστική πολιτική, Αθήνα, 
2004, σ. 441-442.  
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επιθυµεί να συµµετέχει σε συµπαιγνιακή συµπεριφορά ή έχει κίνητρο να το κάνει µε 
όρους που δεν είναι αποδεκτοί από τις άλλες επιχειρήσεις. Η ύπαρξη µίας τέτοιας 
επιχείρησης καθιστά δύσκολη την διατήρηση εναρµονισµένης πρακτικής, είναι όµως 
σηµαντικό σε κάθε περίπτωση να ερευνηθούν τα αίτια της εν λόγω ιδιαιτερότητας, 
ώστε να καθορισθεί κατά πόσον πρόκειται για κάποιο µακροχρόνιο χαρακτηριστικό ή 
για κάτι προσωρινό.146 

194. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, ο µεγάλος αριθµός ανταγωνιστών και η ύπαρξη 
µεγάλου εύρους ανταγωνισµού υποδηλώνει ότι θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί και να 
διατηρηθεί µια συµφωνηµένη αύξηση τιµών. Επιπρόσθετα, η παρουσία ανταγωνιστών 
µεσαίου µεγέθους (AEGEAN, JET OIL), υποδηλώνει ότι υπάρχει σηµαντικός αριθµός 
προµηθευτών που ανταγωνίζονται επιθετικά ο ένας τον άλλον ως προς τις τιµές. Αυτό 
σηµαίνει ότι ενδεχόµενη σιωπηρή συµπαιγνία προς την κατεύθυνση αύξησης των 
τιµών θα αποτύγχανε λόγω της παρουσίας αυτών των παικτών. Η εξέλιξη αυτή 
αποτυπώνεται και στη διαχρονική εξέταση των µεριδίων αγοράς, τα οποία αυξάνονται 
για τις εταιρίες µικρού και µεσαίου µεγέθους σε βάρος των µεγαλύτερων 
ανταγωνιστών τους.147  

195. Όσον δε αφορά στην τυχόν ύπαρξη επιχείρησης maverick, δεν µπορεί καταρχήν να 
θεωρηθεί ότι υπάρχουν επιχειρήσεις µε σηµαντικά διαφορετική δοµή κόστους στις υπό 
εξέταση σχετικές αγορές (διύλιση, χονδρική εµπορία, λιανική διάθεση).148 Παρ’ όλα 
αυτά, στο στάδιο χονδρικής εµπορίας υπάρχουν επιχειρήσεις, κυρίως µεσαίου 
µεγέθους (AEGEAN, JET OIL, ELINOIL), οι οποίες κατά καιρούς ακολουθούν µια 
περισσότερο επιθετική πολιτική στα επίπεδα τιµών και παροχών προς τους 
πρατηριούχους (εκπτώσεις, πιστώσεις, λοιπές παροχές), µε αποτέλεσµα να αυξάνουν 
διαχρονικά το µερίδιο αγοράς τους. Η εν γένει επιθετική πολιτική των εν λόγω 
εταιριών εµπορίας, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις (συγκεκριµένες γεωγραφικές 
περιοχές) έχει οδηγήσει στην εµφάνιση «πολέµου» τιµών, συµβάλλει αρνητικά στην 
ύπαρξη και διατήρηση εναρµονισµένων πρακτικών και κατ’ επέκταση συντονισµένων 
επιδράσεων από το δυοπώλιο στο στάδιο χονδρικής εµπορίας. 

 
5. ∆ΟΜΙΚΟΙ – ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΣΜΟΙ 
196. Για την ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης απαιτείται οι επιχειρήσεις να είναι 

επαρκώς συνδεδεµένες µεταξύ τους, ώστε να ακολουθούν µία και την αυτή γραµµή 
δράσεως στη σχετική αγορά, οι δεσµοί δε αυτοί πρέπει να είναι σηµαντικοί.149 Είναι, 
συνεπώς, αναγκαίο να εξετάζεται η ύπαρξη τυχόν οικονοµικών δεσµών ή 
διασυνδέσεων µεταξύ των οικείων επιχειρήσεων που τους επιτρέπουν να ενεργούν από 

                                                 
146 Ό.π., σ. 444.  
147 Βλ. ανωτέρω παρ. 74 και 127. 
148 Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουν και οι εταιρίες εµπορίας, οι οποίες σε σχετικό ερωτηµατολόγιο 
της Γ∆Α απαντούν ότι στον κλάδο πετρελαιοειδών δεν υπάρχει Maverick επιχείρηση.  
149 Υπόθ. C-393/92, ∆ήµος του Almelo κ.ά. κατά NV Energiebedrijf Ijsselmij, Συλλ. 1994 σ. Ι-1477, 
παρ. 42-43· συνεκδ. υποθ. T-24/93, T-25/93, T-26/93 και T-28/93, Compagnie maritime belge 
transports SA κ.ά. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996 σ. II-1201, παρ. 62. 
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κοινού ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές τους, από τους πελάτες τους και τους 
καταναλωτές.150 

197. Η ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης µπορεί να προκύπτει (και) από την ύπαρξη 
µεταξύ των οικείων επιχειρήσεων συµφωνίας και από τον τρόπο εφαρµογής αυτής, 
καθώς και από τους απορρέοντες δεσµούς ή διασυνδέσεις. Πάντως, η ύπαρξη 
συµφωνίας ή άλλων νοµικών δεσµών δεν είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση 
συνδροµής συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, διαπίστωση που θα µπορούσε να 
προκύπτει από άλλες διασυνδέσεις βάσει οικονοµικής ανάλυσης της διάρθρωσης της 
οικείας αγοράς.151 Τυχόν δεσµοί µεταξύ των µερών σε άλλη σχετική αγορά δεν 
µπορούν να ληφθούν υπόψη, ενώ οι δεσµοί ακόµα και στην ίδια σχετική αγορά 
προϊόντος πρέπει να βαίνουν πέρα από απλές συναλλαγές µε συνήθεις όρους πώλησης-
αγοράς.152  

198. Συναφώς, έχει θεωρηθεί ότι η άσκηση εκ µέρους των επιχειρήσεων ενός δυοπωλίου 
κοινού ελέγχου επί της στρατηγικής εµπορικής πολιτικής µίας επιχείρησης που ασκεί 
ανταγωνιστική δραστηριότητα στη σχετική αγορά, δύναται να συµβάλει στη 
δηµιουργία ή ενίσχυση µίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.153 Επιπλέον, η ύπαρξη 
κοινής επιχείρησης σε συναφή σχετική αγορά µπορεί να θεµελιώσει διαρθρωτικούς 
δεσµούς µεταξύ των επιχειρήσεων του δυοπωλίου.154 Τυχόν, επίσης, εταιρία διανοµής 
σε κάθετο επίπεδο που συνδέει τους δύο κύριους ανταγωνιστές ενός δυοπωλίου ευνοεί 
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους.155  

199. Περαιτέρω, έχει θεωρηθεί ότι δεσµοί µεταξύ επιχειρήσεων προκύπτουν στη περίπτωση 
που αυτές είναι κάθετα διαρθρωµένες και έχουν επαγγελµατικές σχέσεις, υπό την 
έννοια ότι χρησιµοποιούν υποδοµές η µία της άλλης (και αντίστροφα), αξιοποιώντας 
κατά το δυνατό περισσότερο την παραγωγή και το δυναµικό τους. Επιπρόσθετα, 
δεσµοί που προσδίδουν διαφάνεια ως προς τις ποσότητες που διατίθενται σε κάθε 
ανταγωνιστή είναι η πιθανή σύναψη µεταξύ τους συµβάσεων χονδρικής, συµβάσεων 
προµήθειας, συµβάσεων ανταλλαγής και συµβάσεων tolling.156 

200. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη και διατήρηση δοµικών ή διαρθρωτικών δεσµών 
(structural links) µεταξύ των επιχειρήσεων ενός κλάδου αυξάνει σηµαντικά την 
πιθανότητα εµφάνισης και διατήρησης εναρµονισµένων πρακτικών και συντονισµού. 
Πιο συγκεκριµένα, η συµµετοχή (χωρίς δικαίωµα άσκησης ελέγχου) µιας εταιρίας στο 
µετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου (minority shareholdings) 

                                                 
150 Υπόθ. T-228/97, Irish Sugar plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-2969, παρ. 46.  
151 Υπόθ. C-413/06 P, Bertelsmann AG και Sony Corporation of America κατά Independent Music 
Publishers and Labels Association (Impala) και Επιτροπής, Συλλ. 2008 σ. Ι-4951, παρ. 119.  
152 Συνεκδ. υποθ. C-68/94 και C-30/95, Γαλλική ∆ηµοκρατία και Société commerciale des potasses et 
de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique (EMC) κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 σ. Ι-1375, 
παρ. 230-231.  
153 Υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 179, 186-188, 193.  
154 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3.12.1997 Case IV/Μ.942-VEBA/Degussa, παρ. 55. 
155 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28.9.1998 Case IV/Μ.1229-American Home 
Products/Monsanto, παρ. 24, 53-54· συνεκδ. υποθ. C-68/94 και C-30/95, Γαλλική ∆ηµοκρατία και 
Société commerciale des potasses et de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique (EMC) 
κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 σ. Ι-1375, παρ. 229-231. 
156 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6.6.2006 Case COMP/M.4141-Linde/BOC, παρ. 185.  
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αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης συντονισµένων πρακτικών και άρα την 
εξάλειψη ή εξασθένιση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων.  

201. Εν προκειµένω, στην αγορά της διύλισης, οι δύο δραστηριοποιούµενες εταιρίες 
(ΕΛ.ΠΕ και MOH) παρουσιάζουν ορισµένους συνεκτικούς δεσµούς, δεδοµένου ότι 
συµµετέχουν στην επιχείρηση «Εταιρία Αγωγού Καυσίµων Αεροδροµίου Αθηνών 
Α.Ε» µε ποσοστά συµµετοχής της τάξης του […] και […]  αντίστοιχα. Σκοπός της εν 
λόγω εταιρίας, σύµφωνα µε το Ν. 3054/2002, είναι η ασφαλής και συνεχής τροφοδοσία 
του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» µε αεροπορικά καύσιµα, µε 
ιδιαίτερα θετικές συνέπειες για το περιβάλλον. Επίσης, οι ΜΟΗ και ΕΛ.ΠΕ έχουν 
υπογράψει συµφωνία αµοιβαίας αγοραπωλησίας αεροπορικού καυσίµου (JA-1),157 
µέσω της οποίας τα καύσιµα που πωλεί η ΜΟH στις εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών 
(AVINOIL, SHELL, κ.τ.λ.) στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, µεταφέρονται µέσω του 
αγωγού της ΕΛ.ΠΕ, ο οποίος ξεκινά από το διυλιστήριο της τελευταίας στον 
Ασπρόπυργο και καταλήγει στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών.158 

202. Στις δε αγορές της χονδρικής εµπορίας και λιανικής διάθεσης, καταγράφονται 
ορισµένοι διαρθρωτικοί δεσµοί µεταξύ των εταιριών εµπορίας υπό τη µορφή κυρίως 
συµβάσεων throughput (συµβάσεις αλληλοεξυπηρέτησης ή αποθήκευσης για τη 
διακίνηση και αποθήκευση των υγρών καυσίµων). Πιο συγκεκριµένα, καταγράφονται 
οι ακόλουθοι δεσµοί:  

α) Έχουν συναφθεί συµβάσεις αλληλοεξυπηρέτησης, δια των οποίων η […] 
εξυπηρέτησε την SHELL στη Κέρκυρα.159  
β) Έχουν συναφθεί συµβάσεις προµήθειας µεταξύ ΕΛ.ΠΕ και AVINOIL, 160 
[…] και SHELL161 και ΜΟΗ και BP.162  
γ) Η SHELL αγόραζε και πωλούσε βενζίνη από και προς […] και […] 
(ΕΛ.ΠΕ) µεταξύ των ετών 2007-2009.163  
δ) Η ΜΟΗ (και κατ’ επέκταση η AVINOIL) έχει συνάψει συµβάσεις 
αποθήκευσης µε τις εταιρίες […] και […] για πρόσβαση στους 
αποθηκευτικούς τους χώρους σε Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα.164  

203. Συνεπώς, στο στάδιο της εµπορίας υγρών καυσίµων υφίστανται ορισµένοι επουσιώδεις 
διαρθρωτικοί δεσµοί, οι οποίοι δεν θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν θέµα επιπτώσεων 
συντονισµένης συµπεριφοράς µεταξύ των εταιριών του δυοπωλίου (EKO-BP και 
SHELL-AVINOIL). Άλλωστε, όπως θεωρεί και η πλειοψηφία των ανταγωνιστριών 
εταιριών εµπορίας, ο εν λόγω παράγοντας δεν είναι αρκετά σηµαντικός καθώς οι 

                                                 
157 Η εν λόγω συµφωνία, υπογράφηκε στις 28.1.2004 µε γνώµονα την απρόσκοπτη τροφοδοσία του 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και την αποφυγή άσκοπων µεταφορών αεροπορικού καυσίµου µεταξύ 
των εγκαταστάσεων των συµβαλλόµενων µερών µε τελικό σκοπό τη µείωση της πιθανότητας 
ατυχηµάτων ή/και περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης (Βλ. Απόφαση ΕΑ 480/VI/2010, σ. 5).   
158 Ό.π., σ. 2.    
159 Έντυπο Γνωστοποίησης, σ. 211. 
160 Ό.π., σ. 94. 
161 Ό.π., σ. 96 και 131. 
162 Ό.π., σ. 95. 
163 Ό.π., σ. 95-96. 
164 Ό.π., σ. 211. 
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εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο στάδιο χονδρικής δεν συµµετέχουν στο µετοχικό 
κεφάλαιο άλλων εταιριών χονδρικής εµπορίας.  

 
6. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
204. Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, όσο µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα 
υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων των συµµετεχουσών εταιριών, τόσο πιθανότερο 
είναι οι τελευταίες να αυξήσουν σηµαντικά τις τιµές τους.165 Ειδικότερα, η εµφάνιση 
και διατήρηση εναρµονισµένων πρακτικών είναι περισσότερο εύκολο να επιτευχθεί 
όταν το προϊόν είναι οµοιογενές παρά διαφοροποιηµένο. Στην περίπτωση ύπαρξης 
διαφοροποιηµένων προϊόντων είναι δυσκολότερη η «τιµωρία» των επιχειρήσεων που 
παρεκκλίνουν από τη συµπαιγνία, διότι ακόµα και µια σηµαντική µείωση των τιµών 
από τους ανταγωνιστές ως στρατηγική για την «τιµωρία» της παρεκκλίνουσας 
επιχείρησης (deviant firm) δεν θα επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, καθώς η 
τελευταία θα απολαµβάνει ενός θετικού επιπέδου ζήτησης στην αγορά, κυρίως λόγω 
της αφοσίωσης των καταναλωτών στο προϊόν της (customer loyalty). 

205. Αντίθετα, τα κίνητρα των συµµετεχουσών εταιριών να αυξήσουν τις τιµές είναι 
πιθανότερο να περιοριστούν όταν οι αντίπαλες επιχειρήσεις παράγουν στενά 
υποκατάστατα των προϊόντων των πρώτων. Εποµένως, µία συγκέντρωση έχει 
λιγότερες πιθανότητες να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, 
ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, όταν υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 
και εκείνων που προσφέρουν οι αντίπαλοι παραγωγοί. 

206. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, τα πετρελαιοειδή που εµπορεύονται οι εταιρίες 
χονδρικής εµπορίας µπορούν να χαρακτηριστούν ως στενά υποκατάστατα, καθώς, 
στην πραγµατικότητα, η προµήθεια των εταιριών εµπορίας γίνεται από δύο µόνο 
εταιρίες διύλισης και το προϊόν είναι σε σηµαντικό βαθµό οµοιογενές. Επίσης, τα 
προϊόντα των εταιριών BP και SHELL δεν αποτελούν ξεχωριστή σχετική αγορά 
(premium fuels), καίτοι υπάρχει υψηλή αναγνωρισιµότητα του εµπορικού τους 
σήµατος (brand loyalty).166 Συνεπώς, ο κλάδος των πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται 
από οµοιογένεια προϊόντος, γεγονός που ενδέχεται να ενθαρρύνει την εµφάνιση 
συντονισµένων επιδράσεων.  

207. Παρ’ όλα αυτά, µπορεί να υποστηριχθεί ότι στο στάδιο λιανικής διάθεσης, υπάρχει 
διαφοροποίηση ως προς την τοποθεσία διάθεσης του προϊόντος, µε δεδοµένο ότι τα 
πρατήρια είναι τοποθετηµένα σε διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία και οι ακριβείς 
συνθήκες ζήτησης διαφέρουν από τοποθεσία σε τοποθεσία.167 

 
 

                                                 
165 Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 28-29. 
166 Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 114. 
167 Απόφαση ΕΑ 263/IV/2004, V.2, σ. 26.  
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7. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
208. Η συµπαιγνία είναι ευκολότερο να διατηρηθεί σε αγορές όπου η καινοτοµία παίζει 

µικρό ρόλο. Ο λόγος είναι ότι η καινοτοµία, ιδιαίτερα η δραστική, προσδίδει στις 
επιχειρήσεις που την εισάγουν σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, λόγω της 
µείωσης κόστους ή/και αύξησης της ποιότητας των προϊόντων. Συνεπώς, η προσδοκία 
καινοτοµίας µειώνει την αξία της συµπαιγνίας και τη σηµασία της τιµωρίας από 
ανταγωνίστριες επιχειρήσεις για το µέλλον. Αντίστροφα, η προσδοκία ότι µια άλλη 
επιχείρηση (υπάρχουσα ή νέα) θα καινοτοµήσει και θα αποκτήσει σηµαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αυξάνει σηµαντικά το κίνητρο παρέκκλισης για το 
παρόν.168  

209. Εν προκειµένω, η αγορά των πετρελαιοειδών είναι µία ώριµη αγορά µε 
οµογενοποιηµένα προϊόντα (commodities). Η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτοµία 
επικεντρώνονται κυρίως στην πιο αποδοτική παραγωγή αυτών των προϊόντων 
(τεχνολογίες επεξεργασίας), ενώ τα τελευταία έτη υπάρχει µία τάση προς την 
παραγωγή ολοένα και λιγότερο ρυπογόνων καυσίµων. Τα προϊόντα V-Power της 
SHELL (ιδιαιτέρως η V-Power Racing 100 RON) και το προϊόν Gas-to-Liquids για την 
παραγωγή της V-Power Diesel, αποτελούν αξιόλογη εξέλιξη στα καύσιµα στο επίπεδο 
της λιανικής πώλησης. Στοχεύουν στην απόδοση και προστασία των µηχανών και 
έχουν καταγράψει σηµαντικές πωλήσεις από την αρχή της κυκλοφορίας τους στην 
Ελλάδα. Τα εν λόγω προϊόντα, µπορούν να χαρακτηρισθούν ως σχετικώς καινοτόµα, 
διότι ενσωµατώνουν την τεχνολογία τροποποίησης τριβής (FMT), µε ειδικά στοιχεία 
σχεδιασµένα ώστε να επικαλύπτουν τα τοιχώµατα των κυλίνδρων. Η µείωση της 
τριβής µεταξύ των τοιχωµάτων του κυλίνδρου και του εµβόλου, βοηθάει στην αύξηση 
της συνολικής ενέργειας που µεταδίδει ο κινητήρας προς τους τροχούς, 
συνεισφέροντας στην καλύτερη συνολική απόδοση του οχήµατος. 

210. Εν κατακλείδι, στο στάδιο της διύλισης, η όποια καινοτοµία επικεντρώνεται στην 
εισαγωγή νέων µεθόδων (διαδικασιών) παραγωγής, οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή 
φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων, ενώ στο επόµενο στάδιο της αξιακής 
αλυσίδας (χονδρική εµπορία) η προσφορά από τις εταιρίες εµπορίας νέων 
διαφοροποιηµένων προϊόντων που επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις όπως οι βενζίνες V-
Power (95 και 100 οκτανίων) που διαθέτει η SHELL, καθώς και οι βενζίνες Ultimate 
(95 και 100 οκτανίων) της BP, έχει οδηγήσει την εν λόγω αγορά σε σηµαντικά επίπεδα 
καινοτοµίας. 

 
8. ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
211. Σε ορισµένες αγορές, η επιχείρηση που συµπεριφέρεται ως ηγέτης (price leader) ορίζει 

τιµές που µεταβάλλονται διαχρονικά, είτε για να µην δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει 
«ηγέτης» στη διαµόρφωση των τιµών, είτε για να µοιραστεί µεταξύ των επιχειρήσεων 
µία δραστηριότητα (διαµόρφωση τιµής) που έχει το µειονέκτηµα ότι η επιχείρηση που 

                                                 
168 Βλ. Νίκο Βέττα – Γιάννη Κατσουλάκο, Πολιτική ανταγωνισµού και ρυθµιστική πολιτική, Αθήνα, 
2004, σ. 441.  
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την αναλαµβάνει είναι η πρώτη που αυξάνει την τιµή. Η πρακτική του «ηγέτη» στην 
διαµόρφωση τιµών είναι ένας τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος επιλογής µιας 
από τις πιθανές τιµές εναρµονισµένης πρακτικής. Αν ο «ηγέτης» έχει την ικανότητα να 
επιλέγει τιµές που είναι αµοιβαία αποδεκτές από όλες τις επιχειρήσεις και έχει αρκετή 
δύναµη ώστε να µπορεί να τιµωρήσει τους όποιους παρεκκλίνοντες (deviant firms), η 
«συµφωνία» µπορεί να διατηρηθεί µε απόλυτα σιωπηρό τρόπο.169  

212. Εν προκειµένω, δεν µπορεί να υποστηριχθεί ότι στο στάδιο χονδρικής εµπορίας 
πετρελαιοειδών µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα υπάρχει επιχείρηση ή 
οµάδα επιχειρήσεων που θα λειτουργεί ως «ηγέτης» τιµών. Από πλευράς δοµής, η 
σχετική αγορά, ακόµα και µετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση εξαγοράς, µπορεί να 
θεωρηθεί ως κατακερµατισµένη (fragmented) και προσοµοιάζει κατά τούτο µε το 
υπόδειγµα ανταγωνισµού ποσοτήτων (τύπου Cournot).170 Ως εκ τούτου, δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ύπαρξης ηγεσίας στο επίπεδο των τιµών.171 

 
9. ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
213. Η πιθανότητα εκδήλωσης εναρµονισµένης πρακτικής είναι πολύ µικρή όταν στον 

συγκεκριµένο επιχειρηµατικό κλάδο ή αγορά, οι επιχειρήσεις δεν ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και δεν αναπτύσσουν συνεργασίες (αλληλεπίδραση), ως προς τις τιµές 
και τις ποσότητές τους. Επίσης, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, η συνύπαρξη των 
ίδιων εταιριών σε επιµέρους σχετικές αγορές (multi-market contacts) βοηθά στην 
ανάπτυξη εναρµονισµένων πρακτικών και κάνει περισσότερο δαπανηρή την απόκλιση 
από το συµπαιγνιακό επίπεδο (collusive outcome).172  

214. Στην παρούσα υπόθεση, προκύπτει ότι αρκετές εταιρίες δραστηριοποιούνται στις ίδιες 
αγορές πετρελαιοειδών (Πίνακας 18). Πιο συγκεκριµένα, στις βενζίνες, πετρέλαιο 
κίνησης, θέρµανσης και µαζούτ δραστηριοποιούνται όλες σχεδόν οι εταιρίες εµπορίας. 
Αντίθετα, ορισµένες εταιρίες έχουν εξειδικευθεί στην εµπορία υγραερίου (Petrogaz, 
Leon Gaz, Rodogaz, κ.τ.λ.), ενώ στην αγορά του αεροπορικού καυσίµου (διεθνείς 
πωλήσεις) δραστηριοποιούνται κυρίως οι µεγαλύτερες από άποψη µεγέθους εταιρίες 
εµπορίας (SHELL, EKO και BP). Επίσης, στην αγορά της ασφάλτου, εκτός από τις 
µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, δραστηριοποιούνται και άλλες περισσότερο 
εξειδικευµένες εταιρίες (ΝΕΤOIL, ATLANTIS, DIMOIL). 

                                                 
169 Ό.π. σ. 467. 
170 Βλ. Μassimo Motta, Competition Policy – Theory and Practice, Cambridge, 2004, σ. 556-557. 
171 Σε αντιδιαστολή, στο στάδιο διύλισης η αγορά µπορεί να ερµηνευθεί καλύτερα από το υπόδειγµα 
ηγέτη-ακόλουθου (leader-follower). Στο υπόδειγµα ηγέτη-ακόλουθου, το οποίο αναπτύχθηκε από τον 
H. Stackelberg, µία εκ των δύο επιχειρήσεων (ηγετική επιχείρηση) έχει κάποιο πλεονέκτηµα 
(µεγέθους ή οποιοδήποτε άλλο) και λαµβάνει τις αποφάσεις της ως προς την ποσότητα παραγωγής 
(εκροή) πρώτη. Η ηγετική επιχείρηση λαµβάνει δεδοµένη τη συνάρτηση αντίδρασης της άλλης 
επιχείρησης όταν λύνει το πρόβληµα µεγιστοποίησης των κερδών της. Το εν λόγω υπόδειγµα, 
εξετάζει µια ειδική περίπτωση του δυοπωλίου Cournot, στην οποία η µία επιχείρηση (ηγέτης) έχει την 
δυνατότητα να θέσει πρώτος την ποσότητα, ενώ η δεύτερη επιχείρηση (ακόλουθος) αποφασίζει την 
ποσότητα αφότου έχει ήδη αποφασίσει η πρώτη επιχείρηση. 
172 Για την επίδραση του εν λόγω παράγοντα στην πιθανότητα εµφάνισης εναρµονισµένων πρακτικών, 
βλ. Μassimo Motta, Competition Policy – Theory and Practice, Cambridge, 2004, σ. 148. 
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215. Αναφορικά µε την ενδεχόµενη εµφάνιση και διατήρηση συντονισµένων επιδράσεων 
στο στάδιο της χονδρικής εµπορίας µεταξύ του δυοπωλίου (EKO-BP και SHELL-
AVINOIL), τονίζεται ότι και οι τέσσερεις εταιρίες, µε εξαίρεση την BP, είναι ενεργές 
σε όλες τις επιµέρους σχετικές αγορές πλην του υγραερίου. Στην δε σχετική αγορά του 
αεροπορικού καυσίµου δραστηριοποιούνται οι εταιρίες ΕΚΟ, BP και SHELL, ενώ η 
AVINOIL διέκοψε την εµπορία του συγκεκριµένου καυσίµου το 2005. 

 
Πίνακας 18: ∆ραστηριότητες των εταιριών εµπορίας ανά επιµέρους σχετική αγορά 

 
Εταιρία Βενζίνες Πετρέλαιο 

κίνησης 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

Υγραέριο 
(LPG) Μαζούτ Άσφαλτος 

/ Πίσσα 

Αεροπορικό 
καύσιµο 

(JET A-1) 
SHELL ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
EKO ABEE ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
πρώην BP*  ���� ���� ����  ���� ����  
AVINOIL ���� ���� ���� ���� ���� ����  
JET OIL � � �  �   
ΕΛΙΝΟΙΛ � � �  � �  
AEGEAN  � � �  �   
ΡΕΒΟΙΛ � � �  �   
CYCLON � � �  �  � 
ΕΤΕΚΑ � � �  �   
SILK OIL � � �  �   
DRACOIL � � �  � �  
KAOIL � � �     
KMOIL � � �     
GALLON-OIL � � �  �   
MEDOIL � � �     
BITUMINA � � �  � �  
AΡΓΩ � � �   �  
ΧΡΥΣΟΙΛ � � �  �   
DIMOIL     �  �  
PETROGAZ     �    
LEON GAS    �    
CABI GAS     �    
BLACK GOLD     �    
RODOGAZ     �    
ASPROPYRGAZ    �    
JET GAZ    �    
NETOIL      �  
ATLANTIS      �  
HAFCO        � 
TEXACO       � 

(*) Η BP έπειτα από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από την ΕΛ.ΠΕ προµηθεύει µόνο αεροπορικό 
καύσιµο, ενώ τις υπόλοιπες δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, 
πετρέλαιο θέρµανσης, µαζούτ, άσφαλτος) έχει αναλάβει η Ελληνικά Καύσιµα Α.Ε.  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Γ∆Α 
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10. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 
216. Ανεξάρτητα από το περιβάλλον της προσφοράς είναι πολύ πιθανό εναρµονισµένη 

πρακτική µεταξύ επιχειρήσεων να στηρίζεται σε παράγοντες που συνδέονται µε τη 
ζήτηση του προϊόντος. Τα σηµεία που ενδείκνυνται να ελεγχθούν ως προς τη ζήτηση 
είναι: 

α) η ελαστικότητα ζήτησης,  
β) οι διακυµάνσεις και ιδιαίτερα κατά πόσο αυτές ακολουθούν περιοδικότητες 
ή τυχαία συµπεριφορά και  
γ) η τάση και ο ρυθµός µεταβολής της.  

217. Ως προς την ελαστικότητα, αν η αγορά χαρακτηρίζεται από αστάθεια στη ζήτηση, 
ανεξάρτητα από διαφορές στο κόστος, προκύπτει ότι χαµηλή ελαστικότητα ζήτησης 
καθιστά τον συντονισµό των ενεργειών ασύµφορο. Σε σχέση µε τις διακυµάνσεις, 
τονίζεται ότι σύµπραξη µπορεί να διατηρηθεί µόνο αν η ζήτηση ακολουθεί αυστηρή 
περιοδικότητα και όχι χρηµατιστηριακή διακύµανση. Τέλος, σε σχέση µε το ρυθµό 
µεταβολής της, η εµφάνιση και διατήρηση εναρµονισµένων πρακτικών είναι εφικτή 
µόνο αν η ζήτηση αυξάνεται και δεν επικρατεί τάση µείωσης. 

218. Γενικά, η ελαστικότητα της ζήτησης των πετρελαιοειδών προσδιορίζει τον βαθµό 
αντίδρασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ως προς τις µεταβολές των τιµών 
των πετρελαιοειδών και του γενικού εισοδήµατος. Οικονοµετρικές µελέτες που 
αφορούν στην Ελλάδα173 κατατείνουν στο συµπέρασµα ότι η ζήτηση πετρελαιοειδών 
είναι ελαστική ως προς το εισόδηµα των καταναλωτών και ανελαστική ως προς τις 
πραγµατικές τιµές της ενέργειας γενικά. 

219. Αναφορικά µε την εξέλιξη της ζήτησης πετρελαιοειδών, τονίζεται ότι, σε πρόσφατη 
µελέτη του, το ΙΟΒΕ επισηµαίνει ότι η αγορά των πετρελαιοειδών εµφανίζει θετικές 
προοπτικές ανάπτυξης αλλά µε χαµηλότερους ρυθµούς µεγέθυνσης σε σχέση µε τα 
προηγούµενα έτη.174 Η υποκατάσταση των πετρελαιοειδών από άλλες µορφές 
ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, θα πραγµατοποιηθεί µε σχετικά αργούς ρυθµούς, 
αποτέλεσµα της έλλειψης κινήτρων και των υψηλών κεφαλαιακών επενδύσεων που 
απαιτούνται τόσο από τα νοικοκυριά όσο και την βιοµηχανία. Σύµφωνα µε την ίδια 
µελέτη, η συνολική ζήτηση της εσωτερικής αγοράς ενισχύεται, εξέλιξη που οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση της ζήτησης της αµόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου 
θέρµανσης που κατέχουν και τα υψηλότερα µερίδια στην εσωτερική αγορά.  

220. Ειδικότερα, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η κατανάλωση βενζινών 
(αµόλυβδη, σούπερ αµόλυβδη και LRP) αυξήθηκε κατά την τριετία 2006-2009, 
εµφανίζοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 2,3%, αύξηση που οφείλεται 

                                                 
173 Βλ. Michael Polemis, Empirical Assessment of the Determinants of Road Energy Demand in 
Greece, Energy Economics, 2006, 385-403· Vassilis Rapanos – Michael Polemis, Energy Demand and 
Environmental Taxes: The Case of Greece, Energy Policy, 2005, 1781-1788· Nicos Christodoulakis - 
Sarantis Kalyvitis - Dimitrios Lalas - Stylianos Pesmajoglou, Forecasting Energy Consumption and 
Energy Related CO2 Emissions in Greece with an Evaluation of the Consequences of CSF II and 
Natural Gas Penetration, Energy Economics, 2000, 395-422· George Donatos – George Mergos, 
Energy Demand in Greece: The Impact of Two Energy Crises, Energy Economics, 1989, 147-152. 
174 ΙΟΒΕ, Οι προσδιοριστικοί παράγοντες διαµόρφωσης των τιµών των πετρελαιοειδών, Ιούνιος 2009, 
σ. 83.  
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αποκλειστικά στην µεγάλη αύξηση της ζήτησης για αµόλυβδη βενζίνη. Όσον αφορά 
στην ζήτηση του πετρελαίου κίνησης, κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζεται 
σηµαντικότερη αύξηση, καθώς ο αντίστοιχος µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής έφθασε 
το 7%. Αντίθετη εξέλιξη παρουσίασε η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρµανσης, κατά την 
ίδια τριετία, εµφανίζοντας αρνητικούς µέσους ετήσιους ρυθµούς (-8%), γεγονός το 
οποίο οφείλεται στη σηµαντική υποκατάσταση του συγκεκριµένου προϊόντος από το 
φυσικό αέριο για τη συγκεκριµένη χρήση. Τέλος, σχετική σταθερότητα ή ελαφρά 
συρρίκνωση παρουσιάζει η ζήτηση τόσο του υγραερίου όσο και του µαζούτ.  

221. Εποµένως, σηµειώνεται ότι η ζήτηση των προϊόντων των σχετικών αγορών 
παρουσιάζει αυξητική τάση στα περισσότερα των προϊόντων.175 Εξάλλου, δεδοµένης 
και της χρηµατιστηριακής φύσης των πετρελαιοειδών (commodities), η ζήτησή τους 
ακολουθεί τις διακυµάνσεις των χρηµατιστηριακών τιµών και ως εκ τούτου δεν είναι 
διαχρονικά σταθερή, γεγονός που αµβλύνει την πιθανότητα εµφάνισης και διατήρησης 
συντονισµένων αποτελεσµάτων ως απόρροια της υπό κρίση συγκέντρωσης. Λόγω της 
αστάθειας (volatility) των τιµών των εµπορευµάτων αυτών, στην πράξη είναι αδύνατο 
να προβλεφθούν οι τιµές τους, φαινόµενο σύνηθες για όλα τα εµπορεύµατα που η τιµή 
τους καθορίζεται χρηµατιστηριακά.176 

222. Σηµειώνεται δε ότι η ανελαστικότητα ζήτησης σε σχέση µε τη τιµή, που διαπιστώνεται 
στον κλάδο πετρελαιοειδών και στα προϊόντα του, επιβεβαιώνεται και από το ότι οι 
εταιρίες BP και SHELL έχουν σε γενικές γραµµές διατηρήσει τα µερίδια αγοράς τους 
παρά το ότι οι τιµές στα πρατήριά τους διαµορφώνονται σε υψηλό επίπεδο σε σχέση µε 
αυτά των λοιπών εταιριών. Σε τούτο συµβάλλει και η πίστη στο σήµα. 

223. Με τα ανωτέρω συµφωνούν και αρκετές εταιρίες εµπορίας, οι οποίες όµως θεωρούν 
ότι η ανελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση µε τις αυξοµειώσεις των τιµών δεν είναι 
καταρχήν η ίδια στις βενζίνες, όπου ο βασικός καταναλωτής είναι ιδιώτης, και στο 
πετρέλαιο κίνησης, όπου ο κύριος καταναλωτής είναι επαγγελµατίας. Κατ’ αυτές, είναι 
προφανές ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ πιο ανελαστικό από τις βενζίνες 
δεδοµένου ότι ο επαγγελµατίας θα το αγοράσει έστω και σε υψηλές τιµές 
επιβαρύνοντας το κόστος του προϊόντος που παράγει, εν αντιθέσει µε τον ιδιώτη ο 
οποίος σε αυξήσεις τιµών περιορίζει την κατανάλωση του. Επίσης, η ζήτηση του 
πετρελαίου θέρµανσης και του υγραερίου επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, 
όπως είναι οι καιρικές συνθήκες και η ανάπτυξη της χρήσης του φυσικού αερίου. 

 

                                                 
175 Βλ. Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 184.   
176 Οι εγχώριες εταιρίες διύλισης (ΕΛ.ΠΕ και MOH) αγοράζουν το αργό πετρέλαιο, τις πρώτες ύλες 
και τα τελικά προϊόντα µε βάση συµβόλαια στηριζόµενα στις δηµοσιευόµενες επικρατούσες τιµές 
βασικών τύπων αργού πετρελαίου (Brent, Urals) και πετρελαιοειδών (βενζίνες, υγραέριο, πετρέλαιο 
εσωτερικής και εξωτερικής καύσης) στη Μεσόγειο, χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων την τελική 
τιµή αγοράς. Εποµένως, πωλούν τα προϊόντα τους κατά αντίστοιχο τρόπο, ακολουθώντας τις 
διακυµάνσεις της διεθνούς αγοράς. Η πρακτική αυτή, η οποία δεν ακολουθεί την προσανατολισµένη 
στο κόστος λογική (cost plus), εφαρµόζεται σε παγκόσµιο επίπεδο σε όλες τις αγορές πετρελαίου. 
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11. ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 
224. Εξάλλου, η καθετοποίηση που παρατηρείται σε µια συγκέντρωση µπορεί να καθιστά 

πιο εύκολο τον συντονισµό µεταξύ επιχειρήσεων που παρουσιάζουν κοινά σηµεία ως 
προς τη κάθετη ολοκλήρωση.177 Ειδικότερα, εφόσον οι δύο νέες επιχειρήσεις (του 
δυοπωλίου) που θα προκύψουν µετά τη συγκέντρωση είναι πλήρως καθετοποιηµένες 
και δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της σχετικής αγοράς, ενώ οι ανταγωνιστές 
δεν είναι καθετοποιηµένες επιχειρήσεις, τούτο συνιστά στοιχείο που µπορεί να οδηγεί 
στην δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης λόγω της εξάρτησης των 
ανταγωνιστών από τις υποδοµές και τα προϊόντα των δύο νέων οντοτήτων.178  

225. Στις περιπτώσεις αυτές, οι επιχειρήσεις του δυοπωλίου θα έχουν τη δυνατότητα και το 
κίνητρο να θίξουν την ανταγωνιστικότητα των ανταγωνιστών τους στην κάθετη 
συναφή αγορά, αυξάνοντας τις τιµές προµήθειας και έτσι µειώνοντας το περιθώριο 
κέρδους των ανταγωνιστών τους.179 Τούτο δε ακόµα και αν η µία εκ των δύο είναι 
ισχυρότερη στις διάφορες επιµέρους αγορές.180 Μάλιστα, ο έλεγχος υποδοµών, εκ των 
οποίων εξαρτώνται οι ανταγωνιστές, προκειµένου να διατηρηθούν ή να εισέλθουν στη 
σχετική αγορά, συνιστά στοιχείο δηµιουργίας ή ενίσχυσης ενός δυοπωλίου.181  

226. Οι κάθετες συγκεντρώσεις ενδέχεται, επίσης, να αυξήσουν τον βαθµό συµµετρίας 
µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Οµοίως, η κάθετη 
ολοκλήρωση ενδέχεται να αυξήσει το επίπεδο διαφάνειας της αγοράς διευκολύνοντας 
φαινόµενα συντονισµού.182 Πρόβληµα αύξησης της διαφάνειας της αγοράς ενδέχεται 
να ανακύψει εάν το επίπεδο διαφάνειας είναι µεγαλύτερο στην αγορά επόµενης 
οικονοµικής βαθµίδας απ’ ό,τι στην αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας, π.χ. 
όταν οι τιµές για τους τελικούς καταναλωτές είναι δηµόσια γνωστές, ενώ οι 
συναλλαγές στην ενδιάµεση αγορά είναι εµπιστευτικές. Η κάθετη ολοκλήρωση 
ενδέχεται να παράσχει στους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην αγορά 
προηγούµενης βαθµίδας τον έλεγχο επί των τελικών τιµών, επιτρέποντας µε τον τρόπο 

                                                 
177 Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 48.  
178 Βλ. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 
49-51, της 13.6.2000 Case COMP/M.1673-VEBA/VIAG, παρ. 75, όπου θεωρήθηκε ότι η κάθετη 
ολοκλήρωση του δυοπωλίου σε όλες τις βαθµίδες της σχετικής αγοράς, σε συνδυασµό µε τις 
ισοδύναµου µεγέθους εγκαταστάσεις, οδηγούσε σε εξάρτηση των υπόλοιπων παραγωγών-
προµηθευτών από το δυοπώλιο, ενισχύοντας έτσι το τελευταίο. Βλ. και υπόθ. Τ-102/96, Gencor Ltd. 
κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 159, όπου θεωρήθηκε ότι η παρουσία των επιχειρήσεων 
του ολιγοπωλίου και των οµίλων τους σε ποικίλες σχετικές αγορές αύξανε την πιθανότητα 
συντονισµού, λόγω του επαφών που ανέπτυσσαν, και τον κίνδυνο αντιποίνων σε περίπτωση που δεν 
ακολουθούταν ο συντονισµός αυτός.   
179 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 74, 89-
92, όπου εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της καθετοποίησης στην κάθετη συναφή αγορά (αγορά 
παραγωγών αιθυλενίου). 
180 Ό.π., παρ. 81, 84 και 87. 
181 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13.6.2000 Case COMP/M.1673-VEBA/VIAG, παρ. 59 
και 75. 
182 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2008 
C265/6, παρ. 83-84. 



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

 74 

αυτό να παρακολουθούν τις παρεκκλίσεις αποτελεσµατικότερα. Η µείωση, επίσης, του 
αριθµού των επιχειρήσεων ενδέχεται να διευκολύνει την παρακολούθηση των 
ενεργειών καθενός στην αγορά.183  

227. Τέλος, µια κάθετα ολοκληρωµένη εταιρία ενδέχεται να είναι σε θέση να επιβάλλει 
αποτελεσµατικότερα κυρώσεις σε αντίπαλες εταιρίες που επιλέγουν να παρεκκλίνουν 
από τους όρους συντονισµού, επειδή είναι κρίσιµος πελάτης ή προµηθευτής τους.184 

228. Εν προκειµένω, οι ΜΟΗ και ΕΛ.ΠΕ, µε θυγατρικές, αντίστοιχα τις εταιρίες AVINOIL 
και ΕΚΟ, είναι οι µόνες εταιρίες που είναι πλήρως καθετοποιηµένες και 
δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της σχετικής αγοράς, ενώ η συνύπαρξή τους σε 
επιµέρους σχετικές αγορές µπορεί να βοηθά στην ανάπτυξη εναρµονισµένων 
πρακτικών και να κάνει περισσότερο δαπανηρή την απόκλιση από το συµπαιγνιακό 
επίπεδο (collusive outcome).  

 
∆. ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
229. Όπως αναφέρθηκε,185 µια συγκέντρωση µπορεί να εµποδίζει ή να καταργεί την  

πρόσβαση πραγµατικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προµήθειες ή αγορές, 
µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό την ικανότητα ή τα κίνητρά τους να ανταγωνισθούν ο 
ένας τον άλλον. Η υπό κρίση συγκέντρωση πρέπει να εξεταστεί, εκτός από την άποψη 
των οριζοντίων επιπτώσεων, και από την άποψη των καθέτων επιπτώσεων, ως προς 
την δυνατότητά της να προκαλέσει «κάθετο αποκλεισµό» (vertical foreclosure), µε τη 
µορφή αποκλεισµού ανταγωνιστών από την αγορά χονδρικής ή από την αγορά 
λιανικής. Όταν µία κάθετη συγκέντρωση συνεπάγεται αποκλεισµό από την αγορά, 
οδηγεί σε µείωση του αριθµού των αποτελεσµατικών ανταγωνιστών στην αγορά, µε 
αποτέλεσµα να διευκολύνεται ο συντονισµός των επιχειρήσεων που έχουν παραµείνει. 

 
1. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
230. Γενικά, οι µη οριζόντιες συγκεντρώσεις δεν συνιστούν απειλή για τον αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό, εκτός εάν η επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση διαθέτει 
σηµαντική ισχύ σε µία τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών.186 Ο κάθετος 

                                                 
183 Ό.π., παρ. 86-87. 
184 Ό.π., παρ. 88. 
185 Βλ. ανωτέρω παρ. 181. 
186 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11.11.1998 Case IV/M.1157-Skanska/Scancem, παρ. 69 
και 78, της 31.10.2008 Case COMP/M.5005-Galp Energia/ExxonMobil Iberia, παρ. 62, και της 
20.2.2007 Case COMP/M.4494-Evraz/Highveld, παρ. 94 και 97, και της 19.1.2006 Case 
COMP/Μ.4314-Johnson & Johnson/Pfizer, παρ. 122-123. Στην τελευταία υπόθεση, το µερίδιο αγοράς 
περίπου 50% του προµηθευτή σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι αυτός παρείχε τα σχετικά προϊόντα µε 
µακροχρόνιες συµβάσεις αποκλειστικής προµήθειας, µεταξύ των άλλων, και στον κύριο ανταγωνιστή 
του στη κάθετη συναφή αγορά, θεωρήθηκε εκκίνηση δηµιουργίας κάθετων προβληµάτων (ό.π., παρ. 
125). Βλ. όµως και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1.12.2003 Case COMP/M.3291-
PREEM/ SKANDINAVISKA RAFFINERADI, παρ. 24-25, όπου θεωρήθηκε ότι τα χαµηλά µερίδια 
αγοράς σε όλες τις σχετικές αγορές (κάτω του 25%) οδηγούσαν στην µη δηµιουργία κάθετων 
επιπτώσεων, της 9.11.2005 Case COMP/M.3943-SAINT-GOBAIN/BPB, παρ. 45, 48, 55-57, 59 και 65, 
όπου ο προµηθευτής BPB των προϊόντων plasterboard κατείχε µερίδιο αγοράς περίπου 40-50%, ενώ 
στη κάθετη συναφή αγορά της διανοµής οικοδοµικών υλικών στην Γαλλία ο διανοµέας S. Gobain 
διέθετε µερίδιο κάτω από 25%, και θεωρήθηκε ότι σε καµία αγορά (ούτε στην upstream ούτε στη 
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αποκλεισµός µπορεί να αναφέρεται είτε στις εισροές είτε στην πρόσβαση στους 
πελάτες. 

231. Αποκλεισµός πρόσβασης στις εισροές υφίσταται όταν, µετά τη συγκέντρωση, η νέα 
επιχείρηση περιορίζει την πρόσβαση στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες που θα παρείχε 
εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση, αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό το 
κόστος των ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται στην αγορά επόµενης οικονοµικής 
βαθµίδας και δυσχεραίνοντας έτσι τη προµήθεια εισροών υπό παρεµφερείς τιµές και 
συνθήκες µε εκείνες που ίσχυαν προ της συγκέντρωσης.187  

232. Ο αποκλεισµός ανταγωνιστών ενδέχεται να προσλάβει διάφορες µορφές. Η νέα 
οντότητα ενδέχεται να αποφασίσει να µη συναλλάσσεται µε τους πραγµατικούς ή 
δυνητικούς ανταγωνιστές στην κάθετη συναφή αγορά ή να περιορίσει τις προµήθειες 
ή/και να αυξήσει τις τιµές που χρεώνει όταν προµηθεύει ανταγωνιστές ή/και να 
καταστήσει µε οποιονδήποτε τρόπο τους όρους εφοδιασµού λιγότερο ευνοϊκούς από 
εκείνους που θα ίσχυαν αν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση.188 Ο 
αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές προκαλεί προβλήµατα 
ανταγωνισµού όταν αυτές είναι σηµαντικές για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 
της αγοράς επόµενης οικονοµικής βαθµίδας.189 

233. Ειδικότερα, για να υπάρξει πρόβληµα µε τον αποκλεισµό των ανταγωνιστών στην 
αγορά χονδρικής εµπορίας από την πρόσβαση σε εισροές, πρέπει η κάθετα 

                                                                                                                                                         
downstream) δεν υπήρχε σηµαντική ισχύς κάποιων εκ των δύο, µε αποτέλεσµα στην αγορά 
προηγούµενης βαθµίδας να υπάρχει επαρκής ανταγωνισµός µεγάλων διεθνών οµίλων, στους οποίους, 
σε περίπτωση άρνησης πώλησης εκ µέρους της BPB, θα µπορούσαν να στραφούν οι πελάτες, και της 
24.7.2007 Case COMP/M.4723-ENI/ EXXON MOBIL (Hungary, Czech Republic and Slovakia), παρ. 
30.   
187 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2008 
C265/6, παρ. 29-31. 
188 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19.1.2006 Case COMP/Μ.4314-Johnson & 
Johnson/Pfizer, παρ. 126, 131-135, όπου η νέα οντότητα καθίστατο ο µοναδικός προµηθευτής του 
ανταγωνιστή της στην κάθετη συναφή αγορά και έτσι υπήρχε κίνητρο αποκλεισµού ανταγωνιστών, 
καθιστώντας δυσκολότερες τις προµήθειες προς αυτούς. Ταυτόχρονα λήφθηκε υπόψη και η πρόσβαση 
της νέας οντότητας σε ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. ως προς το κόστος παραγωγής, εκτιµήσεις ως 
προς τις πωλήσεις ανά χώρα και τη στρατηγική πωλήσεων κ.τ.λ.), µε αποτέλεσµα να µπορεί να 
καθορίσει την πολιτική τιµών και πωλήσεων αντίστοιχα µε τη πολιτική του ανταγωνιστή. Βλ. και 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.2.2007 Case COMP/M.4494-Evraz/Highveld, παρ. 100-
102, όπου έγινε δεκτό ότι, εφόσον η παραγωγός δεν δεσµευόταν µε µακροχρόνιες συµβάσεις να 
προµηθεύει τους ανταγωνιστές της στη κάθετη συναφή αγορά µε το απαραίτητο για αυτούς προϊόν, η 
νέα οντότητα θα µπορούσε να µειώσει τη παραγωγή της και τη διάθεση προς τις ανταγωνίστριες 
επιχειρήσεις, αυξάνοντας τις πωλήσεις της στο εσωτερικό του οµίλου (ιδίως παρ. 102).   
189 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11.11.1998 Case IV/M.1157-Skanska/Scancem, παρ. 94, 
98-99, 132, 135, 157-159, όπου το τσιµέντο αποτελούσε τη βασική πρώτη ύλη για το σκυρόδεµα και 
υπόλοιπα δοµικά υλικά, καταλαµβάνοντας περίπου το 30% για τη παραγωγή ετοίµου σκυροδέµατος. 
Η εξάρτηση από την Scancem θα αυξανόταν λόγω του ότι ήταν η µεγαλύτερη εταιρία και καµία από 
τις ανταγωνίστριες δεν µπορούσε άµεσα να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Θα µπορούσε έτσι να απειλήσει 
µε µείωση προµηθειών κάποιον ανταγωνιστή της στην κάθετη συναφή αγορά και µε αύξηση του 
κόστους των ανταγωνιστών. Βλ. και Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων 
συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2008 C265/6, παρ. 33-34. 
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ολοκληρωµένη επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση να έχει σηµαντική ισχύ 
στην αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας (εδώ, στην αγορά διύλισης). Μόνον 
στις περιπτώσεις αυτές θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι η συγχωνευθείσα εταιρία δύναται 
να επηρεάσει σηµαντικά τους όρους του ανταγωνισµού στην αγορά προηγούµενης 
οικονοµικής βαθµίδας και εποµένως, πιθανότατα και τις τιµές και τους όρους 
εφοδιασµού στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας.190  

234. Αυτό ενδέχεται να συµβεί όταν οι εναποµείναντες παραγωγοί στην αγορά 
προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας προσφέρουν λιγότερο ελκυστικά προϊόντα191 ή 
δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή192 ως απάντηση στον περιορισµό 
της παραγωγής, π.χ. διότι έχουν περιορισµένες παραγωγικές δυνατότητες. Βέβαια, 
στην περίπτωση που η νέα οντότητα αποφασίζει να αλλάξει τον εφοδιασµό της στην 
αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας (downstream), ώστε το εκεί ευρισκόµενο τµήµα 
της να προµηθεύεται εισροές µόνο από το τµήµα της στην αγορά προηγούµενης 
οικονοµικής βαθµίδας (upstream), δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και το ότι έτσι 
απελευθερώνεται παραγωγική δυνατότητα για τους εναποµείναντες προµηθευτές 
εισροών, από τους οποίους προηγουµένως εφοδιαζόταν το δραστηριοποιούµενο στην 
downstream αγορά τµήµα της νέας οντότητας. Σε µια τέτοια περίπτωση η 
συγκέντρωση απλώς αναπροσαρµόζει την αγοραστική συµπεριφορά ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων.193  

235. Οι συνέπειες στην ζήτηση στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας θα είναι 
εντονότερες εάν τα προϊόντα της νέας οντότητας και των αποκλεισµένων 
ανταγωνιστών είναι στενά υποκατάστατα και εάν η επηρεαζόµενη εισροή 
αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό του κόστους παραγωγής των ανταγωνιστών που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας. Όσο µεγαλύτερα 
είναι τα µερίδια αγοράς της νέας οντότητας στην αγορά επόµενης οικονοµικής 
βαθµίδας τόσο µεγαλύτερη είναι η βάση πωλήσεων, στις οποίες θα απολαµβάνει 
αυξηµένα περιθώρια κέρδους.194  

236. Αποκλεισµός ανταγωνιστών από τη πρόσβαση σε πελάτες ενδέχεται να προκύψει 
όταν ένας προµηθευτής προβαίνει σε συγκέντρωση µε ένα σηµαντικό πελάτη στην 
αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας. Η νέα οντότητα µπορεί να αποκλείσει τη 

                                                 
190 Ό.π., παρ. 35.  
191 Βλ. και Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19.1.2006 Case COMP/Μ.4314-Johnson & 
Johnson/Pfizer, παρ. 127-128.   
192 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4.12.1996 Case IV/M.774-Saint-Gobain/Wacker-
Chemie/NOM, παρ. 194 και 196, όπου η περιορισµένη παραγωγική δυναµικότητα του ανταγωνιστή 
της νέας οντότητας λόγω των αναγκαίων επενδύσεων, στις οποίες έπρεπε να προβεί αυτός, 
προκειµένου να ανταγωνιστεί τη νέα οντότητα, καθιστούσε την τελευταία υποχρεωτικό συνέταιρο για 
τους πελάτες της (γεγονός που λήφθηκε υπόψη για τη θεµελίωση δεσπόζουσας θέσης της νέας 
οντότητας), και της 11.11.1998 Case IV/M.1157-Skanska/Scancem, παρ. 138-139, όπου θεωρήθηκε 
ότι οι ανταγωνιστές της Scancem δεν είχαν µεγάλα περιθώρια ελιγµών και αντίδρασης έναντι της 
τυχόν αύξησης των τιµών, διότι το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής τους, άρα και η αποδοτικότητά 
τους, εξαρτιόταν από την Scancem.  
193 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2008 
C265/6, παρ. 35-37. 
194 Ό.π., παρ. 40-43. 
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πρόσβαση σε επαρκή βάση πελατών στους πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές 
της προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας και να µειώσει την ικανότητά τους να 
ανταγωνιστούν. Το κόστος ανταγωνιστών της αγοράς επόµενης βαθµίδας µπορεί να 
αυξηθεί δυσκολεύοντας τους να αποκτήσουν εισροές υπό τιµές και όρους που θα 
ίσχυαν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση. 

237. Ο αποκλεισµός από τη πρόσβαση σε πελάτες µπορεί να λάβει διάφορες µορφές. Η νέα 
οντότητα δύναται να αποφασίσει να προµηθεύεται το σύνολο των απαιτούµενων 
προϊόντων από το τµήµα της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης που 
δραστηριοποιείται στην αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας και, ως εκ τούτου, 
να σταµατήσει να αγοράζει από τους ανταγωνιστές στην αγορά αυτή. Επίσης, δύναται 
να µειώσει τις αγορές της από ανταγωνιστές της αγοράς προηγούµενης βαθµίδας ή να 
αγοράζει από αυτούς µε λιγότερο ευνοϊκούς για εκείνους όρους.195 Βεβαίως, σε αυτές 
τις περιπτώσεις, εξετάζεται εάν υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές δυνατότητες στην 
αγορά επόµενης βαθµίδας, ώστε οι πραγµατικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά προηγούµενης βαθµίδας να µπορούν να πωλήσουν 
την παραγωγή τους. Για να δηµιουργηθεί θέµα, πρέπει η κάθετη συγκέντρωση να 
αφορά εταιρία που αποτελεί σηµαντικό πελάτη µε µεγάλη ισχύ στην αγορά επόµενης 
βαθµίδας.196 

238. Ο αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα υψηλότερες τιµές εισροών όταν οι ανταγωνιστές, δραστηριοποιούµενοι 
στην αγορά προηγούµενης βαθµίδας, λειτουργούν κοντά στην ελάχιστη αποδοτική 
κλίµακά τους. Εάν, επίσης, υπάρχουν οικονοµίες κλίµακος ή φάσµατος, ο αποκλεισµός 
ανταγωνιστών ενδέχεται να καταστήσει την είσοδο στην αγορά προηγούµενης 
βαθµίδας λιγότερο ελκυστική µειώνοντας σηµαντικά τις προοπτικές εσόδων για τους 
δυνητικά εισερχόµενους. 

239. Το δε κίνητρο αποκλεισµού ανταγωνιστών από τη πρόσβαση σε πελάτες εξαρτάται 
από το κατά πόσον ο αποκλεισµός αυτός θα είναι επικερδής. Είναι δε µεγαλύτερο όσο 
περισσότερο αναµένεται ότι το τµήµα της καθετοποιηµένης επιχείρησης που 
δραστηριοποιείται στην αγορά επόµενης βαθµίδας θα επωφεληθεί από τα υψηλότερα 
επίπεδα τιµών στην αγορά, ως αποτέλεσµα της στρατηγικής αποκλεισµού. Όσο 
µεγαλύτερο είναι το µερίδιο αγοράς της καθετοποιηµένης επιχείρησης στην αγορά 
επόµενης βαθµίδας, τόσο ευρύτερη είναι η βάση πωλήσεων, επί της οποίας θα 
επωφεληθεί από αυξηµένα περιθώρια κέρδους. 

                                                 
195 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5.12.2006 Case COMP/M.4389-WLR/BST, παρ. 33-35, 
όπου έγινε δεκτό ότι η νέα οντότητα δεν θα µπορούσε να οδηγήσει τους ανταγωνιστές της στην αγορά 
της προηγούµενης βαθµίδας σε σηµαντική στέρηση πελατείας, διότι µόνο ένας εξ αυτών εξαρτιόταν 
σε ποσοστό πάνω από 10% (ως προς το κύκλο εργασιών του) από τους συγκεκριµένους αγοραστές. 
Ταυτόχρονα, οι ανταγωνιστές της BST ήταν µεγάλοι και µπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε µία 
ξαφνική µείωση πωλήσεων δίχως να οδηγηθούν σε οικονοµικές δυσκολίες. Επίσης, οι αγορές από την 
SCI αντιπροσώπευαν ποσοστό µόλις περίπου 20% της συνολικής ζήτησης των εν λόγω προϊόντων, 
εποµένως σε µία αγορά που βρισκόταν σε διαρκή ανάπτυξη (κατ’ έτος περίπου 5%) θα υπήρχε 
πάντοτε επαρκής πελατεία για τους ανταγωνιστές της BST (που ήταν αρκετοί).   
196 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2008 
C265/6, παρ. 58, 60-61. 
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240. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισµού ξεκινά από την διαπίστωση 
ότι η ΜΟΗ δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά προηγούµενης οικονοµικής 
βαθµίδας (στάδιο διύλισης). Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ΜΟΗ αποσπά το [20-30%] 
κατά µέσο όρο των συνολικών πωλήσεων διυλισµένων προϊόντων στην Ελλάδα, ενώ 
σηµαντικό τµήµα των πωλήσεών της κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. 
Ταυτόχρονα, στην αγορά χονδρικής εµπορίας και λιανικής διάθεσης, η νέα οντότητα 
θα κατέχει πανελλαδικά µερίδιο αγοράς, ανάλογα µε το σχετικό προϊόν, µεταξύ 20% 
και 30%.197 Εποµένως, σε καµία εκ των σχετικών αγορών, είτε της προηγούµενης είτε 
της επόµενης οικονοµικής βαθµίδας, η νέα οντότητα δεν θα κατέχει µετά τη 
συγκέντρωση σηµαντική θέση, λαµβάνοντας υπόψη και το ότι η οντότητα που 
προέκυψε από την προηγούµενη συγκέντρωση (BP-ΕΛ.ΠΕ) κατέχει πιο ισχυρή θέση 
σε όλες σχεδόν τις σχετικές αγορές. 

241. Η µόνη άµεση επίπτωση της γνωστοποιηθείσας εξαγοράς ενδέχεται να αφορά στην 
µεταφορά προς την ΜΟΗ των πωλήσεων που τώρα κάνει η ΕΛ.ΠΕ στις 
εξαγοραζόµενες εταιρίες. Αυτό ενδεχοµένως θα µπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες 
απώλειες οικονοµιών κλίµακας και µείωση του µεσοσταθµικού περιθωρίου πωλήσεων 
της δεσπόζουσας επιχείρησης ΕΛ.ΠΕ στην αγορά διύλισης.198  

242. Εντούτοις, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εκτιµά ότι η ανωτέρω εξέλιξη δεν θα συµβεί για 
διάφορους λόγους.  

• Πρώτον, η SHELL έχει µερίδιο αγοράς που προσεγγίζει (για παράδειγµα στις 
βενζίνες) το [10-20%] στην Ελλάδα,199 και ποσοστό [60-70%] από αυτό 
προέρχεται από τις δυο Ελληνικές εταιρίες διύλισης, ενώ το υπόλοιπο το 
εισάγει.  

• ∆εύτερον, ποσοστό [50-60%] των αγορών (όλων των προϊόντων) που 
πραγµατοποιεί η SHELL από τα διυλιστήρια είναι αγορές από την ΕΛ.ΠΕ.  

• Τρίτον, οι αγορές της SHELL από την ΕΛ.ΠΕ εκπροσωπούν ένα µικρό 
σχετικά ποσοστό, το οποίο στο σύνολο των επηρεαζόµενων σχετικών αγορών 
δεν ξεπερνά κατά µέσο όρο το 10-20% των συνολικών πωλήσεων της ΕΛ.ΠΕ, 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 19, και τούτο µόνο προς την εξαγοραζόµενη 
SHELL και όχι την AVINOIL, που έως τώρα προµηθευόταν ούτως ή άλλως 
σχεδόν αποκλειστικά από την ΜΟΗ.  

• Αλλά, τέλος, και από τη στιγµή που ήδη το 0-5% κατά µέσο όρο των 
πωλήσεων της ΕΛ.ΠΕ κατευθύνεται στην AVINOIL, η οποία αποτελεί 
θυγατρική του οµίλου της ΜΟΗ (και άρα ανταγωνιστική της ΕΚΟ, θυγατρικής 
της ΕΛ.ΠΕ), δεν υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα η ΜΟΗ να αλλάξει την 
πολιτική της κατά τρόπο ώστε το σύνολο των αγορών της SHELL να 
µεταφερθεί από την ΕΛ.ΠΕ στην ΜΟΗ.  

 

                                                 
197 Βλ. ανωτέρω παρ. 74-85, Πίνακες 3-7. 
198 Για την δεσπόζουσα θέση της ΕΛ.ΠΕ στην αγορά διύλισης, βλ. Απόφαση ΕΑ 465/VΙ/2009, παρ. 
116. 
199 Βλ. ανωτέρω Πίνακα 3. 
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Πίνακας 19: Πωλήσεις της ΕΛ.ΠΕ σε εταιρίες εµπορίας ανά προϊόν (%)  
 

Εταιρία Βενζίνες 
 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

Θέρµανση 
 

Υγραέριο 
 

Μαζούτ 
 

Άσφαλτος 
 

 
JET 
A1 

Μ.Ο. 
 

SHELL [0-10] [0-10] [0-10] [20-30] [0-10] [0-10] [10-20] [10-20] 
AVINOIL [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] [0-10] - [0-10] 
SHELL-AVINOIL [0-10] [0-10] [10-20] [20-30] [0-10] [10-20] [10-20] [10-20] 
Λοιπές  [80-90] [80-90] [80-90] [70-80] [90-100] [80-90] [80-90] [80-90] 

Πηγή: ΕΛ.ΠΕ  

 
243. Εξάλλου, τονίζεται ότι ακόµη και αυτό το ποσοστό 10-20% της παραγωγής της 

ΕΛ.ΠΕ, που κατευθύνεται στην SHELL, αποτελεί υπερεκτίµηση της αναµενόµενης 
τελικής επίδρασης της εξαγοράς στις πωλήσεις της ΕΛ.ΠΕ. Αυτό συµβαίνει διότι η 
ΕΛ.ΠΕ είναι εταιρία µε σηµαντική οικονοµική ισχύ στην αγορά της διύλισης και τυχόν 
µείωση πωλήσεων ως απόρροια της υπό κρίση συγκέντρωσης θα αντισταθµιστεί από 
αύξηση των πωλήσεων σε τρίτες εταιρίες ή άλλους πελάτες.  

244. Επίσης, τα οικονοµικά υποδείγµατα, που αφορούν στην εκτίµηση των επιδράσεων 
συγχωνεύσεων, δείχνουν ότι µετά από µια συγχώνευση ή εξαγορά, στη νέα τελική 
ισορροπία που θα προκύψει στην αγορά, οι συνολικές πωλήσεις των συγχωνευόµενων 
εταιριών (SHELL-AVINOIL) µειώνονται σε σχέση µε τις συνολικές πωλήσεις άλλων 
εταιριών (ΕΚΟ, BP, AEGEAN, JETOIL, κ.ο.κ.), οι οποίες αυξάνονται.200 Η αύξηση 
των πωλήσεων των άλλων εταιριών εµπορίας θα ωφελήσει την ΕΛ.ΠΕ µε δεδοµένο ότι 
κατά µέσο όρο το ποσοστό που αυτές οι εταιρίες αγοράζουν από την ΜΟΗ, συγκριτικά 
µε το ποσοστό που αγοράζουν από την ΕΛ.ΠΕ, είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 
ποσοστό των SHELL και AVINOIL. 201 Εποµένως, οι συνολικές πωλήσεις της ΕΛ.ΠΕ 
δεν πρόκειται να επηρεασθούν αρνητικά, αλλά αντίθετα αναµένεται να επηρεασθούν 
θετικά από την υπό κρίση εξαγορά.  

245. Ακόµα και αν αποφάσιζε η νέα οντότητα (SHELL-AVINOIL) να προµηθευτεί το 
σύνολο των αναγκών της µόνο από την MOH, το ποσοστό της παραγωγής στο σύνολο 
των επηρεαζόµενων σχετικών αγορών που θα έµενε ελεύθερο για τους ανταγωνιστές 
διαµορφώνεται κατά µέσο όρο σε [10-20%] (των πωλήσεων της ΕΛ.ΠΕ), όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 19. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι οι ανταγωνιστές των SHELL και 
AVINOIL απορροφούν από το σύνολο των πωλήσεων της ΜΟΗ κατά µέσον όρο το 
[…] της τελευταίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 20.202 Εποµένως, κάθε προσπάθεια 
τους εκ µέρους της ΜΟΗ φαίνεται ότι δεν θα ήταν παραγωγική. 

 

                                                 
200 Βλ. Νίκο Βέττα – Γιάννη Κατσουλάκο, Πολιτική ανταγωνισµού και ρυθµιστική πολιτική, Αθήνα, 
2004, σ. 491. 
201 Η ΕΚΟ προµηθεύεται το 100% των αναγκών της από την ΕΛ.ΠΕ, ενώ η SHELL περίπου το 58%. 
Το ποσοστό προµήθειας σε υγρά καύσιµα από την ΕΛ.ΠΕ του συνόλου των εταιριών εµπορίας 
ανέρχεται σε περίπου 32%. 
202 Με εξαίρεση το µαζούτ και την άσφαλτο, όπου το ποσοστό θα προσέγγιζε το 20% και το 40% 
αντίστοιχα.  



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

 80 

Πίνακας 20: Πωλήσεις της ΜΟΗ σε εταιρίες εµπορίας ανά προϊόν (%)  
Εταιρία Βενζίνες 

 
Πετρέλαιο 
κίνησης 

Θέρµανση 
 

Υγραέριο 
 

Μαζούτ 
 

Άσφαλτος 
 

JET 
A1 

Μ.Ο. 
 

SHELL […] […] […] […] […] […] […] […] 
AVINOIL […] […] […] […] […] […] […] […] 
SHELL-AVINOIL […] […] […] […] […] […] […] […] 
Λοιπές  […] […] […] […] […] […] […] […] 

Πηγή: ΜΟΗ  

 
246. Τέλος, και οι εταιρίες εµπορίας συµφωνούν ότι είναι σχετικά ευχερής η αλλαγή 

προµηθευτή σε επαρκή και αποτελεσµατική κλίµακα παραγωγής, καθώς σηµειώνεται 
τρέχουσα συνεργασία και µε τις δύο εταιρίες διύλισης, ενώ οι όποιες δυσκολίες 
αλλαγής προµηθευτή ή πραγµατοποίησης εισαγωγών έχουν µάλλον να κάνουν µε το 
θεσµικό πλαίσιο και τη δέσµευση τήρησης αποθεµάτων 90 ηµερών για την περίπτωση 
εισαγωγών. Αλλά και η ΕΛ.ΠΕ συµφωνεί ότι µπορεί να καλύψει ενδεχόµενη αυξηµένη 
ζήτηση από τις εταιρίες εµπορίας και τους λοιπούς πελάτες (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, 
µεταφορικές εταιρίες, κ.ο.κ.), είτε µε αύξηση ιδίας παραγωγής είτε και µε εισαγωγές.203 

 
2. ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  
247. Τα κίνητρα αποκλεισµού εξαρτώνται από το βαθµό στον οποίο ο αποκλεισµός 

(foreclosure) θα είναι επικερδής. Ουσιαστικά, η συγχωνευθείσα εταιρία βρίσκεται 
αντιµέτωπη µε µια αντιστάθµιση µεταξύ του κέρδους που απώλεσε στην αγορά 
προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας, λόγω µείωσης των πωλήσεων εισροών σε 
(πραγµατικούς ή δυνητικούς) ανταγωνιστές, και του κέρδους που αποκτά 
βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα από την αύξηση των πωλήσεων στην αγορά 
επόµενης οικονοµικής βαθµίδας ή, ανάλογα µε την περίπτωση, από τη δυνατότητα 
αύξησης των τιµών.204 

248. Η αντιστάθµιση είναι πιθανό να εξαρτάται από το επίπεδο κερδών που αποκτά η 
συγχωνευθείσα εταιρία στις αγορές επόµενης και προηγούµενης οικονοµικής 
βαθµίδας. Εφόσον οι λοιποί παράγοντες παραµένουν αµετάβλητοι, όσο χαµηλότερα 
είναι τα περιθώρια κέρδους στην αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας τόσο 
µικρότερη είναι η απώλεια από τον περιορισµό των πωλήσεων εισροών. Οµοίως, όσο 
υψηλότερα είναι τα περιθώρια κέρδους στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας, 
τόσο µεγαλύτερο είναι το κέρδος που αποκτά από την αύξηση του µεριδίου στην 
αγορά αυτή εις βάρος των αποκλεισµένων ανταγωνιστών. 

249. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός ενδέχεται να 
παρακωλύεται σηµαντικά και από την αύξηση των εµποδίων εισόδου στην αγορά για 

                                                 
203 Βλ. και κατωτέρω παρ. 252-253. 
204 υπόθ. T-210/01, General Electric Company κατά Επιτροπής, Συλλ. 2005 σ. ΙΙ-5575, παρ. 298-300, 
όπου το Γεν∆ΕΕ θεώρησε ότι η νέα οντότητα θα είχε κίνητρο να περιορίσει τις προµήθειες στους 
ανταγωνιστές στην κάθετη συναφή αγορά, διότι εν προκειµένω ο εκκινητήρας ήταν µεν ουσιώδες 
στοιχείο για το επόµενο στάδιο παραγωγής, δηλαδή την παραγωγή κινητήρα, εντούτοις ο εκκινητήρας 
αντιπροσώπευε ελάχιστο ποσοστό του κόστους του κινητήρα (0,2%), οπότε τα κέρδη που θα είχε η 
νέα οντότητα από το να πουλήσει το προϊόν αυτό σε ανταγωνιστές ήταν ελάχιστα σε σχέση µε τα 
κέρδη που µπορούσε να αποκοµίσει εάν αύξανε το µερίδιο αγοράς της στην κάθετη συναφή αγορά εις 
βάρος των εταιριών αυτών. 
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τους δυνητικούς ανταγωνιστές. Το απλό ενδεχόµενο η νέα επιχείρηση να εφαρµόσει 
µία στρατηγική αποκλεισµού µετά τη συγκέντρωση ενδέχεται να λειτουργήσει από 
µόνο του έντονα αποτρεπτικά για τους δυνητικά εισερχόµενους στην αγορά.205  

250. Εάν, αντίθετα, παραµένουν στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας επαρκείς 
αξιόπιστοι ανταγωνιστές, των οποίων το κόστος παραγωγής δεν είναι πιθανό να 
αυξηθεί, π.χ. επειδή είναι κάθετα ολοκληρωµένοι ή είναι σε θέση να στραφούν σε 
κατάλληλες εναλλακτικές εισροές, ο ανταγωνισµός από τις επιχειρήσεις αυτές 
ενδέχεται να ασκεί πίεση στη νέα επιχείρηση και, εποµένως, να αποτρέψει την αύξηση 
των τιµών της σε επίπεδα άνω των υφιστάµενων προ της συγκέντρωσης.206 Επίσης, 
σηµαντικό στοιχείο αποτελεί και η αγοραστική δύναµη των πελατών στη σχετική 
αγορά προµήθειας, καθώς δεν µπορεί να προκύψει δεσπόζουσα θέση ή ενίσχυσή της 
εάν ο προµηθευτής εξαρτάται από ισχυρούς πελάτες του.207 Ταυτόχρονα, ερευνάται και 
αν ο προµηθευτής που ελέγχει τον διανοµέα στην αγορά επόµενης οικονοµικής 
βαθµίδας αποτελούσε ή όχι την κύρια πηγή προµήθειας των προϊόντων του 
τελευταίου.208 

251. Εν προκειµένω, από την εξέταση, καταρχήν, των περιθωρίων κέρδους στα στάδια της 
διύλισης, χονδρικής εµπορίας και λιανικής διάθεσης, προκύπτει ότι κατά µέσο όρο τα 
περιθώρια κέρδους στην διύλιση είναι χαµηλότερα σε σχέση µε τα περιθώρια κέρδους 
στις επόµενες αγορές της αξιακής αλυσίδας (ιδίως στη χονδρική εµπορία), γεγονός που 

                                                 
205 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11.11.1998 Case IV/M.1157-Skanska/Scancem, παρ. 
83, και της 20.2.2007 Case COMP/M.4494-Evraz/Highveld, παρ. 114-115, όπου έγινε δεκτό ότι, µετά 
τη συγκέντρωση, η νέα οντότητα θα είχε το κίνητρο να ακολουθήσει στρατηγική αποκλεισµού 
επηρεάζοντας αρνητικά τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, καθώς θα προµήθευε πλέον 
επιχειρήσεις σε κάθετο επίπεδο που αντιπροσώπευαν συνολικά το 50-60% της σχετικής παραγωγής. 
Επιπλέον, λήφθηκε υπόψη η περιορισµένη δυνατότητα εξαγωγών από τη Κίνα, ώστε να µη 
θεωρούνται επαρκές ανταγωνιστικό αντιστάθµισµα για τη νέα οντότητα. Βλ. και Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19.1.2006 Case COMP/Μ.4314-Johnson & Johnson/Pfizer, παρ. 130, 
όπου έγινε δεκτό ότι δεν υπήρχε πιθανότητα δυνητικού ή και πραγµατικού άµεσου ανταγωνισµού 
λόγω των συµβάσεων αποκλειστικότητας που είχαν συναφθεί. 
206 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2008 
C265/6, παρ. 49-50. 
207 Βλ. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11.11.1998 Case IV/M.1157-Skanska/Scancem, παρ. 
89-90.   
208 Βλ. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9.11.2005 Case COMP/M.3943-SAINT-
GOBAIN/BPB, παρ. 78. Στην υπόθεση αυτή, θεωρήθηκε ότι, παρά το υψηλό µερίδιο αγοράς του 
προµηθευτή ύψους 80%, δεν υπήρχε κίνητρο εκ µέρους της νέας επιχείρησης να αυξήσει το κόστος 
των ανταγωνιστών, επειδή τα προϊόντα του πρώτου κατευθύνονταν κυρίως προς άλλους διανοµείς 
(80-90%) και όχι προς την επιχείρηση που ήλεγχε σε κάθετο επίπεδο. Βλ. και Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5.12.2006 Case COMP/M.4389-WLR/BST, παρ. 27-29, όπου ο 
προµηθευτής BST κατείχε στη σχετική αγορά µερίδιο περίπου 50%, ενώ ο διανοµέας (στη κάθετη 
αγορά) SCI κατείχε µερίδιο περίπου 15-20% και οι ανταγωνιστές του µερίδια µεγαλύτερα, περίπου 
20-25% (παρ. 23-24). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κίνητρο αποκλεισµού ανταγωνιστών 
στην κάθετη αγορά εκ µέρους της νέας επιχείρησης, διότι ακόµα και αν αυτή αποφάσιζε να 
προµηθεύεται προϊόντα µόνο από την BST, πάνω από 50-70% της παραγωγής της BST θα έµενε 
ελεύθερο για τους ανταγωνιστές, ενώ οι ανταγωνιστές της SCI απορροφούσαν µεγάλο µέρος της 
παραγωγής της BST (παρ. 28). Εποµένως, κάθε προσπάθεια αποκλεισµού των ανταγωνιστών δεν θα 
ήταν παραγωγική.    
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κατατείνει στο συµπέρασµα ότι η ΜΟΗ θα µπορούσε να έχει καταρχήν κίνητρο να 
εφαρµόσει στρατηγικές µε σκοπό τον αποκλεισµό των ανταγωνιστών από την 
πρόσβαση στην αγορά της διύλισης (εισροές).  

252. Με την ολοκλήρωση της υπό κρίσης συγκέντρωσης ο όµιλος της ΜΟΗ ισχυροποιεί 
την θέση του στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας (χονδρική εµπορία), 
αποσπώντας µερίδια αγοράς στην πλειοψηφία των επηρεαζόµενων αγορών µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται η βάση πωλήσεων στις οποίες θα απολαµβάνει αυξηµένα 
περιθώρια κέρδους. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, δεν αποκλείεται η ΜΟΗ, µετά 
την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, να έχει κάποιο κίνητρο να αυξήσει τις τιµές που 
χρεώνει στους ανταγωνιστές των εταιριών που ελέγχει στην αγορά χονδρικής εµπορίας 
(SHELL και AVINOIL), σε µια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος αυτών των 
ανταγωνιστών (στρατηγική αποκλεισµού).  

253. Εντούτοις, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν επηρεάζει σηµαντικά τις δυνατότητες της 
ΜΟΗ να θέσει σε εφαρµογή µια τέτοια στρατηγική αποκλεισµού. Όπως πριν, έτσι και 
µετά από την εξαγορά, η δυνατότητα αποκλεισµού εκ µέρους της ΜΟΗ περιορίζεται 
από την ευχέρεια των εταιριών εµπορίας να προµηθευτούν τις αναγκαίες γι’ αυτές 
ποσότητες από την ΕΛ.ΠΕ. Επιπλέον, η εξαγορά δεν δηµιουργεί αντικειµενική 
δυσκολία στην ΜΟΗ να καλύψει τη ζήτηση από τις εταιρίες εµπορίας που ήδη 
προµηθεύει. Εάν η SHELL µεταφέρει στην ΜΟΗ το ποσοστό των προµηθειών της που 
τώρα αγοράζει από την ΕΛ.ΠΕ ([…] των αγορών της) ή εισάγει ([…] των αγορών της), 
αυτό θα οδηγούσε σε άµεση αύξηση των πωλήσεων της ΜΟΗ. Ωστόσο, η τελική 
αύξηση των πωλήσεων θα είναι ενδεχοµένως σηµαντικά µικρότερη. Αυτό συµβαίνει, 
διότι είναι αδύνατο στο παρόν στάδιο να ποσοτικοποιηθεί η ακριβής αναµενόµενη 
µεταβολή στις σχετικές πωλήσεις, ακόµη και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
επιδράσεις αποτελεσµατικότητας.  

254. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδεχόµενες ποσοστιαίες αυξήσεις πωλήσεων µπορούν να 
καλυφθούν από την ΜΟΗ χωρίς περικοπές των πωλήσεών της σε άλλες εταιρίες 
εµπορίας. Αλλά ακόµη και σε περίπτωση που η ΜΟΗ αναγκαζόταν λόγω περιορισµών 
στο παραγωγικό δυναµικό της να µειώσει κατά ένα µικρό ποσοστό τις πωλήσεις της 
στις άλλες εταιρίες εµπορίας, οι τελευταίες θα µπορούσαν πολύ εύκολα να καλύψουν 
αυτή τη µικρή µείωση προµηθευόµενες πετρελαιοειδή από την ΕΛ.ΠΕ.209 

255. Ενόψει των ανωτέρω, πρόβληµα ανταγωνισµού, εξ επόψεως κάθετων επιδράσεων, 
φαίνεται ότι θα µπορούσε να προκύψει µόνο σε συγκεκριµένες τοπικές σχετικές αγορές 
επόµενων σταδίων (π.χ. στους νοµούς Ιωαννίνων και Κεφαλληνίας), όπου 
παρουσιάζεται παράλληλα σηµαντική οριζόντια επίδραση ως αποτέλεσµα της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, καθώς η βάση πωλήσεων της νέας οντότητας 
αυξάνεται σε βαθµό σε αυτές τις περιοχές που δύναται να καταστήσει επικερδείς τυχόν 
στρατηγικές αποκλεισµού ανταγωνιστών. 

256. Ακόµη όµως και αν µπορούσε να θεωρηθεί ότι η ΜΟΗ έχει την δυνατότητα 
αποκλεισµού από το στάδιο χονδρικής εµπορίας µιας ή περισσότερων εταιριών 
εµπορίας που τώρα ανταγωνίζονται τις SHELL και AVINOIL, δεν θα έχει το κίνητρο 
να το κάνει. Και τούτο, λόγω της ύπαρξης ενός σηµαντικού αριθµού παραγόντων. 

                                                 
209 Βλ. και ανωτέρω παρ. 246. 
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Ένας παράγοντας είναι τα µοναδιαία περιθώρια κέρδους στο στάδιο λιανικής 
συγκριτικά µε τα περιθώρια κέρδους στην αγορά χονδρικής. Τα περιθώρια όµως 
κέρδους είναι ενδογενή (και στα δύο ανωτέρω στάδια) και τελικά προσδιορίζονται από 
άλλους πρωτογενείς παράγοντες, όπως τις συνθήκες ανταγωνιστικής συµπεριφοράς 
στις αγορές, την τυχόν διαφοροποίηση των «προϊόντων και υπηρεσιών» που 
προσφέρουν οι εταιρίες εµπορίας, τις διαφορές κόστους µεταξύ των εταιριών στο 
στάδιο λιανικής και χονδρικής εµπορίας, καθώς και το µερίδιο µετά την εξαγορά στο 
στάδιο χονδρικής.  

257. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν θα υπάρχουν κίνητρα για αποκλεισµό όταν τα περιθώρια 
κέρδους στο στάδιο της εµπορίας είναι πολύ µικρότερα απ’ ό,τι τα περιθώρια στην 
αγορά διύλισης. Αντίθετα, όταν τα περιθώρια κέρδους είναι χαµηλά στο στάδιο 
εµπορίας συγκριτικά µε το στάδιο της διύλισης (λόγω µεγαλύτερης έντασης στον 
ανταγωνισµό στην «κάτω» αγορά της εµπορίας), τα κίνητρα για αποκλεισµό στο 
στάδιο εµπορίας είναι µεγαλύτερα.210 Εν προκειµένω, όµως, στην περίπτωση της 
Ελληνικής αγοράς πετρελαιοειδών, τα περιθώρια κέρδους στο στάδιο διύλισης είναι 
µικρότερα από τα περιθώρια κέρδους στην αγορά εµπορίας (χονδρική και λιανική).211 
Με δεδοµένα τα χαρακτηριστικά αυτά, η εκτίµηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι 
ότι η ΜΟΗ δεν θα έχει κίνητρο να αποκλείσει ανταγωνιστές από την αγορά χονδρικής. 

258. Τέλος, η βάση πωλήσεων της νέας οντότητας αυξάνεται µεν µετά την πραγµατοποίηση 
της συγκέντρωσης, εντούτοις δεν µπορεί να λεχθεί ότι αυτή εκτείνεται σε τέτοιο 
βαθµό, ώστε να καταστεί επικερδής τυχόν αύξηση των πωλήσεων στην αγορά 
χονδρικής εµπορίας και µείωση των αντίστοιχων πωλήσεων στην αγορά διύλισης.  

 
Ε. ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 
259. Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων,212 η ανταγωνιστική πίεση που δέχεται µια 
επιχείρηση δεν ασκείται µόνο από τους ανταγωνιστές της, αλλά µπορεί να προέρχεται 
και από τους πελάτες της. Ακόµα και επιχειρήσεις µε πολύ υψηλά µερίδια αγοράς 
ενδέχεται να µην είναι σε θέση, µετά τη συγκέντρωση, να παρακωλύσουν αισθητά τον 
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως να ενεργούν σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητα από 
τους πελάτες τους, αν οι τελευταίοι διαθέτουν αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ (buyer 
power). 

                                                 
210 Βλ. Roman Inderst - Tommaso M. Valletti, A Tale of Two Constraints: Assessing Market Power in 
Wholesale Markets, European Competition Law Review, 2007, 84-91.  
211 Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευθεί ότι απορρέει από τη φύση του ανταγωνισµού σε κάθε 
αγορά / στάδιο του κλάδου των πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, στο στάδιο εµπορίας (χονδρική και 
λιανική διάθεση) οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται ως προς τις τιµές (ανταγωνισµός τύπου Bertrand) σε 
αντιδιαστολή µε το στάδιο της διύλισης όπου οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µε βάση τις ποσότητες 
(ανταγωνισµός τύπου Cournot). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, δεν είναι 
εφικτός ο περαιτέρω διαχωρισµός του περιθωρίου κέρδους στην Ελλάδα ανά στάδιο εµπορίας 
(χονδρική και λιανική). 
212 Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 64. 
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260. Ως αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς πρέπει να νοείται η διαπραγµατευτική ισχύς που 
έχει ο πελάτης έναντι του πωλητή στις διαπραγµατεύσεις λόγω του µεγέθους του, της 
εµπορικής σηµασίας για τον πωλητή και της ικανότητας του να στραφεί σε 
εναλλακτικούς προµηθευτές.213 Μία πηγή αντισταθµιστικής ισχύος είναι η δυνατότητα 
του πελάτη να απειλήσει ότι σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα στραφεί σε εναλλακτικές 
πηγές εφοδιασµού, αν ο προµηθευτής αποφάσιζε να αυξήσει τις τιµές ή να εφαρµόσει 
δυσµενέστερους όρους παράδοσης. Συνήθως, η αντισταθµιστική ισχύς χαρακτηρίζει 
µεγάλους και πολυσύνθετους πελάτες παρά µικρές επιχειρήσεις σε ένα 
κατακερµατισµένο κλάδο.  

261. ∆εν αρκεί η ύπαρξη αγοραστικής ισχύος πριν τη συγκέντρωση, αλλά πρέπει να υπάρχει 
και µετά τη πραγµατοποίησή της, καθώς η συγκέντρωση δύο προµηθευτών µπορεί να 
καταργεί µία αξιόπιστη πηγή εφοδιασµού.214 Αντίθετα, εφόσον υφίσταται ένας ή 
περισσότεροι µεγάλοι αγοραστές, τούτο µπορεί να προκαλέσει ανταγωνισµό µεταξύ 
των µερών που απαρτίζουν τη συλλογική δεσπόζουσα θέση.215  

262. Εν προκειµένω, η αγορά σε επίπεδο πρατηρίων είναι πολύ λιγότερο συγκεντρωµένη σε 
σχέση µε την αγορά χονδρικής εµπορίας, καθώς υπάρχουν περίπου 7.500 πρατήρια 
υγρών καυσίµων216 σε όλη τη χώρα, ενώ δραστηριοποιούνται στην αγορά περίπου 19 
εταιρίες εµπορίας. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να γίνει λόγος για αντισταθµιστική ισχύ 
των πρατηρίων ιδίως έναντι της νέας οντότητας.217 Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η 
αγορά είναι κατακερµατισµένη µε µεγάλο αριθµό πρατηρίων, υπάρχει έντονος 
ανταγωνισµός λόγω του µεγάλου αριθµού εταιριών που δραστηριοποιούνται στο 
στάδιο χονδρικής εµπορίας (προµηθευτές), πράγµα που προσδίδει αυξηµένη 
δυνατότητα επιλογής προµηθευτή στις επιχειρήσεις λιανικής, µε συνέπεια η 
διαπραγµατευτική ισχύς των τελευταίων να µην είναι αµελητέα. Η διαπραγµατευτική 
δύναµη των πρατηριούχων υγρών καυσίµων, που, σηµειωτέον, στην µεγάλη τους 

                                                 
213 Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20.12.2001 Case COMP/Μ.2533-BP/E.ON, παρ. 128-
132, της 15.7.2005 Case COMP/Μ.3732-Procter & Gamble/Gillette, παρ. 24, όπου λήφθηκε υπόψη η 
αγοραστική δύναµη των µεγάλων πελατών Metro και Carrefour, αλλά η Επιτροπή κατέληξε ότι τα 
µεγάλα µερίδια αγοράς και η µεγάλη δύναµη της νέας οντότητας δεν µπορούσαν να αντισταθµιστούν 
από τη ισχύ των µεγάλων αυτών πελατών, της 4.12.1996 Case IV/M.774-Saint-Gobain/Wacker-
Chemie/NOM, παρ. 228-229, 265, όπου έγινε δεκτό ότι το γεγονός ότι η αγορά προµήθειας (buyer 
side) ήταν λιγότερο συγκεντρωµένη από την αγορά παραγωγής (supplier side) και είχε µεγαλύτερο 
αριθµό αγοραστών, οδηγούσε σε µη θεµελίωση αγοραστικής ισχύος των πελατών, της 15.3.2004 Case 
COMP/M.3314-Air Liquide/Messer Targets, παρ. 125, όπου το γεγονός ότι οι πελάτες ήταν µικρές 
επιχειρήσεις µε µικρή διαπραγµατευτική ισχύ έναντι του δυοπωλίου ενίσχυε τη θέση του τελευταίου, 
της 22.7.1992 Case IV/M.190-Nestlé/Perrier, παρ. 78, και της 13.6.2000 Case COMP/M.1673-
VEBA/VIAG, παρ. 86.  
214 Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 
C31/5, παρ. 65-67.  
215 Βλ. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18.10.1995 Case IV/M.580-ABB/Daimler-Benz, παρ. 
99-102, 110, όπου θεωρήθηκε ότι η ύπαρξη ενός µεγάλου αγοραστή µπορούσε να προκαλέσει 
ανταγωνισµό προσφορών µεταξύ των µελών του δυοπωλίου.  
216 Κατά το Έντυπο Γνωστοποίησης (σ. 39), ο αριθµός των πρατηρίων ανερχόταν σε 8.100 το έτος 
2008.  
217 Βλ. και Απόφαση ΕΑ 465/VI/2009, παρ. 173. 
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πλειοψηφία είναι DODOs, διαφαίνεται και από την έντονη κινητικότητα που 
παρατηρείται στο στάδιο λιανικής. 

263. Επίσης, δεν µπορεί να γίνει λόγος για αντισταθµιστική ισχύ του συνόλου των εταιριών 
εµπορίας έναντι των δύο εταιριών διύλισης, λαµβάνοντας υπόψη και την εν τοις 
πράγµασι απουσία εισαγωγών στην αγορά καυσίµων τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, η 
διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών αποτελεί συνάρτηση του σχετικού µεγέθους 
τους. Έτσι, οι µεγάλοι πελάτες των εταιριών εµπορίας (βιοµηχανικές επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, µεταφορικές εταιρίες), οι οποίοι διακινούν µεγάλες 
ποσότητες υγρών καυσίµων, διαπραγµατεύονται συνήθως µε καλύτερους όρους (τιµές, 
εκπτώσεις όγκου, πιστώσεις), σε αντίθεση µε τις µικρότερες εταιρίες, οι οποίες κυρίως 
λόγω όγκου καταναλώσεων διαθέτουν µικρότερη διαπραγµατευτική ισχύ.  

 
VI. ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
264. Κατά το άρθρο 4δ παρ. 7 του Ν. 703/1977, οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

που εκδίδονται βάσει των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων, 
καλύπτουν και τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε την πραγµατοποίηση της 
συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι για αυτή (δευτερεύοντες περιορισµοί).218 
Αντίθετα, περιορισµοί που δεν ικανοποιούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν 
καλύπτονται από την εγκριτική απόφαση. Τούτο βέβαια δεν σηµαίνει ότι η τυχόν 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού τίθεται κατά κάποιο τρόπο υπό 
αίρεση. Απλώς, δεν καλύπτει τους περιορισµούς αυτούς, οι οποίοι κρίνονται µε βάση 
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 703/1977 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, εφόσον οι 
τελευταίες είναι εφαρµοστέες. 

 
Β. Η ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
265. Οι ρήτρες µη ανταγωνισµού που επιβάλλονται στον πωλητή κατά τη µεταβίβαση µίας 

επιχείρησης ή τµήµατός της δεν δικαιολογούνται από το θεµιτό στόχο της 
πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης παρά µόνο εφόσον η διάρκεια, το γεωγραφικό 
πεδίο εφαρµογής, το αντικείµενό τους και τα πρόσωπα που συνδέονται µε αυτές δεν 
υπερβαίνουν το εύλογα αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Έχει θεωρηθεί 
ότι ρήτρες µη ανταγωνισµού δικαιολογούνται για χρονικά διαστήµατα έως τρία (3) έτη 
όταν η µεταβίβαση της επιχείρησης περιλαµβάνει την πελατεία µε τη µορφή υπεραξίας 
(goodwill) καθώς και την τεχνογνωσία. Εφόσον περιλαµβάνεται µόνον η υπεραξία 
δικαιολογούνται για διαστήµατα έως δύο (2) έτη.219  

266. Εξάλλου, το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής µίας ρήτρας µη ανταγωνισµού πρέπει 
κανονικά να περιορίζεται στην περιοχή, στην οποία ο πωλητής προσέφερε τα σχετικά 

                                                 
218 Για τους δευτερεύοντες περιορισµούς, βλ. γενικά Νικόλαο Ζευγώλη, Η υποχρέωση µη 
ανταγωνισµού ως δευτερεύων περιορισµός, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σ. 32 επ. 
219 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε τις 
συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση τους, ΕΕ 2005 C56/24, παρ. 20. 
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προϊόντα ή υπηρεσίες πριν από τη συγκέντρωση.220 Οµοίως, η ισχύς των ρητρών µη 
ανταγωνισµού πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αποτελούν 
το συγκεκριµένο αντικείµενο της οικονοµικής δραστηριότητας της µεταβιβαζόµενης 
επιχείρησης.221 

267. Ρήτρες που υποχρεώνουν τον πωλητή να µην αποκτά οικονοµική συµµετοχή σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση ανταγωνίζεται τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση, µπορεί να 
θεωρηθεί ότι σχετίζονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και είναι απαραίτητες για την 
πραγµατοποίησή της, εκτός αν απαγορεύουν στον πωλητή να αγοράζει ή να κατέχει 
καθαρά χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις ή συµµετοχές που δεν του παρέχουν άµεσα ή 
έµµεσα  διοικητικές αρµοδιότητες ή οποιαδήποτε ουσιαστική επιρροή σε εταιρία που 
ανταγωνίζεται τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση.222 

268. Εν προκειµένω, στο γνωστοποιηθέν σχέδιο συγκέντρωσης προβλέπονται τα εξής:  
[…]  

269. Η εν λόγω ρήτρα µη ανταγωνισµού πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται άµεσα µε τη 
συγκέντρωση και ότι είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίησή της, ιδίως για τους 
εξής λόγους:  

α) Η υποχρέωση µη ανταγωνισµού ισχύει, σύµφωνα µε το Αγγλικό κείµενο 
της σχετικής σύµβασης «during the Restricted Period», ήτοι για δύο (2) 
χρόνια από την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.223 
β) Είναι περιορισµένη από γεωγραφικής απόψεως, εκτεινόµενη µόνο στην 
Ελληνική επικράτεια, περιορίζεται δηλαδή στη περιοχή, στην οποία οι 
πωλήτριες προσέφεραν τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες πριν από τη 
µεταβίβαση.  
γ) Τέλος, είναι περιορισµένη από άποψη αντικειµένου, καθώς εκτείνεται µόνο 
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα που µεταβιβάζει και στην οποία 
δραστηριοποιείται η SHELL.  

 
Γ. ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
270. Οι ρήτρες µη προσέλκυσης προσωπικού του άλλου µέρους έχουν ανάλογες επιπτώσεις 

και, εποµένως, πρέπει να εκτιµώνται µε παρόµοιο τρόπο όπως οι ρήτρες µη 
ανταγωνισµού.224  

                                                 
220 Ό.π., παρ. 22. 
221 Ό.π., παρ. 23. Βλ. και Νικόλαο Ζευγώλη, Η υποχρέωση µη ανταγωνισµού ως δευτερεύων 
περιορισµός, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σ. 99-100. 
222 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε τις 
συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση τους, ΕΕ 2005 C56/24, παρ. 25· 
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.4.1999 Case IV/M.1482-Kingfisher/Großlabor, παρ. 
27, και της 6.4.2000 Case COMP/M.1832-AHOLD/ICA FÖRBUNDET/CANICA, παρ. 26. 
223 Σηµειώνεται ότι στο Ελληνικό µεταφρασµένο κείµενο εκ παραδροµής δεν προκύπτει ότι η 
υποχρέωση µη ανταγωνισµού ισχύει µόνο κατά την διάρκεια της «∆εσµευµένης Περιόδου». 
224 Bλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε τις 
συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση τους, ΕΕ 2005 C56/24, παρ. 26. Βλ., 
επίσης, Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.4.1998 Case IV/M.1167-ICI/Williams, παρ. 21-
22, όπου ρήτρα µη προσέλκυσης προσωπικού εκ µέρους του πωλητή έγινε δεκτή για χρονική περίοδο 
δύο (2) ετών, και της 30.4.1992 Case IV/M.197-Solvay-Laporte/Interox, παρ. 49, όπου αντίστοιχη 
υποχρέωση έγινε δεκτή για περίοδο έως πέντε (5) χρόνια. 
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271. Εν προκειµένω, στο γνωστοποιηθέν σχέδιο συγκέντρωσης προβλέπονται τα εξής:  
[…]  

272. Η εν λόγω ρήτρα µη προσέλκυσης προσωπικού διασφαλίζει ότι ο αγοραστής θα 
µπορέσει να αξιοποιήσει κατά το δυνατόν πληρέστερα την εξαγοραζόµενη επιχείρηση 
και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συνδέεται άµεσα µε τη συγκέντρωση και ότι είναι 
απαραίτητη για την πραγµατοποίησή της καθώς: 

α) Ο χρονικός περιορισµός της διετίας θα πρέπει να κριθεί εύλογος.  
β) Είναι περιορισµένη από γεωγραφικής απόψεως εκτεινόµενη µόνο στην 
Ελληνική επικράτεια, περιορίζεται δηλαδή στους εργαζόµενους της περιοχής, 
στην οποία οι Πωλήτριες προσέφεραν τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες πριν 
από τη µεταβίβαση,  
γ) Τέλος, είναι περιορισµένη από άποψη αντικειµένου, καθώς εκτείνεται µόνο 
στους εργαζόµενους που απασχολούνταν στην επιχειρηµατική δραστηριότητα 
που µεταβιβάζεται και στην οποία δραστηριοποιούνταν οι Πωλήτριες. 

 
VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΥΤΩΝ 
 
273. Με βάση τα ανωτέρω και σύµφωνα και µε την Εισήγηση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού 

καταλήγει στα ακόλουθα συµπεράσµατα:  
274. Πρώτον, ως προς τις οριζόντιες επιδράσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς, 

δεδοµένου ότι η ΜΟΗ δραστηριοποιείται µέσω της θυγατρικής AVINOIL στην αγορά 
χονδρικής εµπορίας, η υπό κρίση συγκέντρωση οδηγεί σε αύξηση του µεριδίου της 
ΜΟΗ στο εν λόγω στάδιο. Το µέγεθος του από κοινού µεριδίου αγοράς των δύο 
συµµετεχουσών επιχειρήσεων κυµαίνεται σε ένα εύρος της τάξης του [20-30%] έως 
[30-40%] στο σύνολο των υπό εξέταση επηρεαζόµενων αγορών. Από το µέγεθος αυτό 
δεν φαίνεται να δηµιουργείται ή να ενισχύεται δεσπόζουσα θέση. Αντίθετα, σε επίπεδο 
λιανικής διάθεσης, προκύπτει ότι δύναται να προκύψει µετά τη συγκέντρωση 
περιορισµός του ανταγωνισµού δια της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης στις εξής 
σχετικές αγορές: α) βενζινών στο νοµό Ιωαννίνων, β) πετρελαίου κίνησης στο νοµό 
Ιωαννίνων και γ) πετρελαίου θέρµανσης στο νοµό Κεφαλληνίας. 

275. ∆εύτερον, ως προς τις οριζόντιες επιδράσεις συντονισµένης συµπεριφοράς, η υπό 
κρίση εξαγορά δεν φαίνεται να δηµιουργεί σχετικό κίνδυνο σε οριζόντιο ή κάθετο 
επίπεδο, κυρίως λόγω της ασυµµετρίας των µεριδίων αγοράς, ειδικότερα, στην αγορά 
της διύλισης. Στην αγορά χονδρικής εµπορίας, φαίνεται ότι θα µπορούσε να 
δηµιουργηθεί συλλογική δεσπόζουσα θέση ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης, 
εντούτοις, πλην της αγοράς του µαζούτ και του υγραερίου, οι υπόλοιπες σχετικές 
αγορές δεν εµφανίζουν υψηλή συγκέντρωση, ενώ ορισµένοι εκ των ανταγωνιστών των 
συµµετεχουσών εταιριών έχουν αυξήσει τα τελευταία έτη το µερίδιο τους στην αγορά 
και ταυτόχρονα οι µεγαλύτερες εταιρίες εµφανίζουν σταδιακή µείωση στις πωλήσεις 
τους (ΕΚΟ, BP, SHELL). 

276. Στο στάδιο της λιανικής διάθεσης φαίνεται, επίσης, ότι θα µπορούσε αποτέλεσµα της 
συγκέντρωσης να είναι η δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης σε κάποιους 
νοµούς, εντούτοις, ιδίως λόγω α) της δυνατότητας κάλυψης της ζήτησης από όλες τις 
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εταιρίες εµπορίας µετά από ενδεχόµενη µείωση προσφοράς, β) της µη ύπαρξης 
διαφάνειας ως προς τα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων, γ) του ενδοσηµατικού 
ανταγωνισµού που µπορεί να αναπτυχθεί σε επίπεδο τιµών µεταξύ πρατηριούχων του 
ιδίου σήµατος και δ) της αναµενόµενης µείωσης της ζήτησης την επόµενη τριετία λόγω 
της οικονοµικής κρίσης, µπορεί να αποτραπεί ο συντονισµός µεταξύ των επιχειρήσεων 
που θα απαρτίζουν το δυοπώλιο µετά τη συγκέντρωση. Σε αυτά θα πρέπει να 
προστεθεί και το γεγονός ότι, λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πρατηρίων 
στην Ελλάδα (DODOs), τα οποία αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις από τις εταιρίες 
εµπορίας, σε συνδυασµό µε την ένταση του ενδοσηµατικού ανταγωνισµού, θα ήταν 
δύσκολο για τις εταιρίες εµπορίας να εφαρµόσουν µία συντονισµένη στρατηγική 
τιµολόγησης όταν ελέγχουν µόνο ένα µικρό ποσοστό της τελικής τιµής που χρεώνουν 
τα πρατήρια (COCOs).        

277. Τρίτον, ως προς τις κάθετες επιδράσεις, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση θα 
µπορούσε καταρχήν να εγείρει θέµα κάθετου αποκλεισµού των ανταγωνιστών της νέας 
οντότητας, µε την µορφή αποκλεισµού από τα στάδια της διύλισης και (κυρίως) της 
χονδρικής εµπορίας. Εντούτοις, κίνητρο αποκλεισµού ανταγωνιστών στην αγορά της 
χονδρικής εµπορίας (είτε δια της µειώσεως της παραγωγής είτε δια της προνοµιακής 
πρόσβασης της νέας οντότητας στις εισροές) δεν µπορεί να τεθεί για την ΜΟΗ, κυρίως 
λόγω της µη κατοχής σηµαντικού µεριδίου αγοράς στις αγορές διύλισης και χονδρικής 
εµπορίας, της δυνατότητας ανταγωνισµού και της κάλυψης της ζήτησης από την 
ΕΛ.ΠΕ, καθώς και λόγω του ότι µια τέτοια συµπεριφορά δεν θα ήταν ούτε επικερδής, 
αλλά ούτε και παραγωγική. 

278. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η νέα 
οντότητα που θα δηµιουργηθεί θα αποτελεί µία ισχυρή επιχείρηση, ιδίως στα στάδια 
χονδρικής εµπορίας και λιανικής διάθεσης, πλήρως καθετοποιηµένη, η οποία θα 
αποτελέσει αντίβαρο και δύναται να ασκήσει έντονη ανταγωνιστική πίεση στην 
µεγαλύτερη επιχείρηση του κλάδου (ΕΛ.ΠΕ - ΕΚΟ/BP), αποτελώντας τη δεύτερη σε 
ισχύ επιχείρηση στις σχετικές αγορές. Κατά συνέπεια, η εν λόγω συγκέντρωση 
ενδέχεται να αυξήσει τον ανταγωνισµό στον κλάδο καυσίµων γενικά.225 

279. Ακριβώς ενόψει των προβληµατισµών αυτών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που είχαν 
ήδη εκφραστεί και στην Έκθεση του Εισηγητή στην παρούσα υπόθεση, τα µέρη 
πρότειναν σχετικές δεσµεύσεις κατά την ακροαµατική διαδικασία.226  

280. Ειδικότερα, τα µέρη πρότειναν η εξαγοράζουσα να απολέσει έως την 31.12.2010 από 
το δίκτυό της πρατήρια που ισοδυναµούν σε µείωση όγκου και σε αντίστοιχη µείωση 
του µεριδίου αγοράς της νέας οντότητας στο 55%: 

α) στις αγορές λιανικής πώλησης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στο Νοµό 
Ιωαννίνων και 
β) στην αγορά λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης στο Νοµό 
Κεφαλληνίας. 

                                                 
225 Για παράδειγµα, η συγκέντρωση δίνει την ευκαιρία στη νέα οντότητα να έχει παρουσία σε 
περιοχές, όπως στο Νοµό Λασιθίου και σε νησιά της ∆ωδεκανήσου, όπου η AVIN δεν είχε καµία 
παρουσία και η συγκέντρωση ανταγωνιστική παρουσία στην ΕΛ.ΠΕ-ΕΚΟ και σε άλλους. 
226 Βλ. Πρακτικά της ακροαµατικής διαδικασίας, σ. 9 και 29. 
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281. Η απώλεια των πρατηρίων αυτών θα επιτευχθεί, είτε από τη µη ανανέωση, είτε από την 
καταγγελία συµβάσεων των SHELL/AVIN µε τους πρατηριούχους. Επίσης, τα µέρη 
πρότειναν να χορηγήσει η εξαγοράζουσα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά την 
έγκριση της συγκέντρωσης, κατάλογο και χάρτη µε την τοποθεσία των πρατηρίων των 
SHELL/AVIN που προτίθεται να αποδεσµεύσει σταδιακά στους επίµαχους νοµούς, το 
αργότερο έως και την 31.12.2010 και µε αναφορά στην ετήσια (βάσει στοιχείων έτους 
2009) κατανάλωση ενός εκάστου πρατηρίου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
έγκριση της αποδέσµευσης των πρατηρίων καυσίµων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού 
και η εν γένει παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τις αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις. 
Τέλος, τα µέρη πρότειναν η εξαγοράζουσα να µην επανακτήσει, για χρονικό διάστηµα 
έξι (6) ετών από την 31.12.2010, τα συγκεκριµένα πρατήρια που θα απολέσει στο 
αρχικό εξάµηνο που θα επιτευχθεί η ανωτέρω µείωση-στόχος του µεριδίου στο 55%. 

282. Σύµφωνα µε το άρθρο 4δ παρ. 8 του Ν. 703/1977,  
«Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να εγκρίνει συγκέντρωση, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 6, µε όρους και προϋποθέσεις που η ίδια επιβάλλει, προκειµένου να 
καταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4γ ή να 
εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στις 
τροποποιήσεις της συγκέντρωσης που έγιναν από αυτές, ώστε να καταστεί η 
συγκέντρωση συµβατή µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4γ».  

283. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της 11ης.6.2010, τα µέλη της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού αντήλλαξαν απόψεις, ανέλυσαν και αξιολόγησαν τις προτεινόµενες 
δεσµεύσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν. Οι τελικές αυτές δεσµεύσεις απαντούν σε 
ικανοποιητικό βαθµό στους προβληµατισµούς της Επιτροπής Ανταγωνισµού και, 
συνεπώς, η Επιτροπή Ανταγωνισµού αποφάσισε να τις αποδεχθεί και να τις επιβάλει 
ως όρους και προϋποθέσεις στην εγκριτική της Απόφαση. 

284. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί στο µέλλον να 
παρέµβει ex post και να εξετάσει, βάσει πραγµατικών γεγονότων, ενδεχόµενη 
κατάχρηση µιας ατοµικής ή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης (βάσει των άρθρων 2 του 
Ν. 703/1977 και 102 ΣΛΕΕ). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Aποφάσισε οµόφωνα και εγκρίνει, τη γνωστοποιηθείσα κατά το άρθρο 4β του Ν. 703/1977, 
όπως ισχύει, συγκέντρωση των εταιριών MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (ΜΟΗ), SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, SHELL ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε. και SHELL GAS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL (AEBEY), υπό τους κάτωθι 
όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά µέτρα), σύµφωνα µε το άρθρο 4δ παρ. 8 του Ν. 
703/1977, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση των εταιριών µε τις τροποποιήσεις / 
δεσµεύσεις που έγιναν από αυτές µε τα Υποµνήµατά τους και κατά την ακροαµατική 
διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
Ειδικότερα, για τους νοµούς Ιωαννίνων για τις αγορές λιανικής πώλησης βενζίνης και 
πετρελαίου κίνησης και Κεφαλληνίας για την αγορά λιανικής πώλησης πετρελαίου 
θέρµανσης, η εξαγοράζουσα θα πρέπει:  
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α) Να απολέσει έως την 31.12.2010 από το δίκτυό της πρατήρια στους Νοµούς 
Κεφαλληνίας και Ιωαννίνων που ισοδυναµούν σε µείωση όγκου και άρα σε 
αντίστοιχη µείωση του µεριδίου αγοράς του δικτύου λιανικής της νέας οντότητας στις 
ανωτέρω αγορές στο 55%, µε βάση τα στοιχεία της σχετικής έρευνας της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού για το έτος 2009. Η απώλεια των πρατηρίων αυτών θα 
επιτευχθεί, είτε από τη µη ανανέωση, είτε από την καταγγελία συµβάσεων των 
SHELL/AVIN µε τους πρατηριούχους.  
β) Να χορηγήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά την έγκριση της συγκέντρωσης, 
κατάλογο και χάρτη µε την τοποθεσία των πρατηρίων των SHELL/AVIN που 
προτίθεται να αποδεσµεύσει σταδιακά στους επίµαχους νοµούς, το αργότερο έως και 
την 31.12.2010 και µε αναφορά στην ετήσια (βάσει στοιχείων έτους 2009) 
κατανάλωση ενός εκάστου πρατηρίου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η έγκριση 
της αποδέσµευσης των πρατηρίων καυσίµων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και η 
εν γένει παρακολούθηση της συµµόρφωσης της εταιρίας µε τις αναλαµβανόµενες 
δεσµεύσεις. 
γ) Να µην επανακτήσει, για χρονικό διάστηµα έξι (6) ετών από τις 31.12.2010, τα 
συγκεκριµένα πρατήρια που θα απολέσει στο αρχικό εξάµηνο που θα επιτευχθεί η 
µείωση-στόχος του µεριδίου στο 55%. 

 

Η απόφαση εκδόθηκε την 11η Ιουνίου 2010. 

Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 
6 του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού 
(ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 

                                           Ο Πρόεδρος  

 

                                                     ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 

Ο Συντάκτης της Απόφασης 

 

    Ασηµάκης Κοµνηνός 

 

Η Γραµµατέας 

 

Παρασκευή Ζαχαριά 

 


