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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρον αναφέρεται στην αποθήκευση και στις εγκαταστάσεις υγρών και
αερίων καυσίμων στην Ελλάδα, στους νόμους, στα νέα δεδομένα και βέβαια στη
σημερινή πραγματικότητα. Εξετάζονται τα διυλιστήρια της χώρας από την σκοπιά
της αποθήκευσης και των μέσων διακίνησης, ενώ στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ υπάρχει
πλήρης μελέτη εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαιοειδών καθώς και μελέτη
πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Επιπλέον γίνεται προσπάθεια καταγραφής και παρουσίασης των μέσων
μεταφοράς υγρών καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Για την πληρέστερη εικόνα
της κατάστασης στο τομέα της μεταφοράς υπάρχουν στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αξιόλογα
στοιχεία για τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και τον νέο τρόπο φόρτωσης.
Τέλος στον τομέα της εμπορίας παρουσιάζεται πληθώρα στοιχείων και
πληροφοριών τόσο για την διαδικασία της εμπορίας, το υπάρχον νομικό καθεστώς
καθώς και οικονομικά στοιχεία των εταιρειών.
Δεδομένου ότι η περίοδος που διακινούμε είναι μεταβατική σε όλα τα στάδια
του τομέα των πετρελαιοειδών και δεδομένου ότι συνεχώς υπάρχουν νέες εξελίξεις
δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί ο τομέας αυτός ολοκληρωμένος με μια πτυχιακή
εργασία.
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία βασίστηκε κυρίως σε επαφές με
υπεύθυνους, επισκέψεις σε χώρους διυλιστηρίων κ.τ.λ. και λιγότερο σε βιβλιογραφία
(την στιγμή που η υπάρχουσα βιβλιογραφία για το θέμα των πετρελαιοειδών είναι
παρά πολύ περιορισμένη στην Ελλάδα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι υπάρχοντες αποθηκευτικοί χώροι στην Ελλάδα βρίσκονται στα τέσσερα
διυλιστήρια, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας και σε
διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις (για τις οποίες βέβαια δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε κανένα στοιχείο). Η νομοθεσία που διέπει τους όρους κατασκευής,
λειτουργίας και ασφάλειας αναφέρονται στο ΦΕΚ 799/85. Γενικά στην Ελλάδα εκτός
από τα διυλιστήρια υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων
χωρητικότητας περίπου 1.200.000 m3. Σαν συνολική χωρητικότητα μπορεί να
θεωρηθεί ικανοποιητική, αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι:
 πάνω από 500.000 m3 βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής,
 άλλα τόσα περίπου στο Ν. Θεσ/νίκης, επίσης ότι
 από τα τέσσερα διυλιστήρια τα δύο λειτουργούν στην Αττική (ΕΛ.Δ.Α. PETROLA), το ένα στην Κόρινθο (Motor Oil) και το άλλο στη Θεσ/νίκη
(E.Κ.O.),
καταλήγουμε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόβλημα άνισης κατανομής ανά
την επικράτεια.
Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στη Δυτική Ελλάδα, που επιπλέον δεν
υπάρχει εύκολη οδική πρόσβαση. Ιδιαίτερα δε για τις ευρισκόμενες στην Αμφιλοχία
εγκαταστάσεις υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας τους διότι ως γνωστό ο Αμβρακικός
κόλπος καλύπτεται από την περιβαλλοντική συνθήκη του Ramsar και προφανώς
εξαιτίας της μη ύπαρξης άλλης λύσης παρατείνεται η λειτουργία τους.
Και ενώ σαν εναλλακτική λύση υπήρχε και υπάρχει η κατασκευή αποθηκευτικών
χώρων στη ΒΙ.ΠΕ. στο Πλατύ Γιαλού στον Αστακό, η γνωστή ελληνική
γραφειοκρατία έχει αφήσει ανεκμετάλλευτο το λιμάνι που έχει κατασκευαστεί.
Επίσης το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου
όπως και στα Δωδεκάνησα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο μεγαλύτερο καταφύγιο αλιευτικών σκαφών στους
Φούρνους (Ν. Σάμου) δεν υπάρχει ούτε καν πρατήριο υγρών καυσίμων. Το πρόβλημα
στα νησιά επιδεινώνεται τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση.
Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ιδιαίτερα οι ελληνικές εταιρίες έχουν δείξει και
δείχνουν ενδιαφέρον για την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων στα νησιά. Όμως οι
εμπλεκόμενοι κρατικοί φορείς, αρμόδιοι να δώσουν την άδεια κατασκευής είναι τόσο
πολλοί και αλληλοαναιρούμενοι, που εκ των πραγμάτων καθιστούν αδύνατο
οποιοδήποτε έργο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων
κρατικών φορέων είναι ότι:
Ενώ με Νόμο δόθηκαν κίνητρα σε εταιρίες που έχουν εγκαταστάσεις σε
παραμεθόριες περιοχές - νησιά να αποκτήσουν άδεια τύπου Α, (χωρίς να απαιτούνται
οι απαραίτητες προϋποθέσεις) έρχονται άλλοι κρατικοί φορείς που αρνούνται την
έκδοση της άδειας κατασκευής - εγκατάστασης και έτσι το κίνητρο που παρέχει η
πρώτη υπηρεσία παραμένει «νεκρό» γράμμα.
.
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1.2 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Ελλάδα λειτουργούν 4 διυλιστήρια, 2 κρατικά
(ΕΛ.Δ.Α. - Ε.Κ.Ο.) και δύο ιδιωτικά (MOTOROIL, PETROLA). Κρίνουμε σκόπιμο
να αναφερθούμε αρχικά στα κρατικά και να εξετάσουμε συνοπτικά το ιστορικό τους,
τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς καθώς και ορισμένα μελλοντικά
αναπτυξιακά τους έργα, αφού όμως πρώτα δούμε το λειτουργικό σχήμα της Δ.Ε.Π.
(στην οποία ανήκουν τα ΕΛ.Δ.Α. αλλά και η Ε.Κ.Ο.) Από το 1998 η Δ.Ε.Π. άλλαξε
όνομα σε Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, μετοχοποιήθηκε (ιδιωτικοποιήθηκε) και μπήκε
στο χρηματιστήριο.
Τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια είναι δεδομένο ότι υποφέρουν από την παγκόσμια
υπερπροσφορά διυλιστικής ικανότητας, κυρίως όμως από την αλλαγή στη ζήτηση
προϊόντων που έχει επέλθει κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον οι
αυξανόμενες πιέσεις για βελτίωση στις προδιαγραφές των προϊόντων και οι
αυστηρότερες νομοθεσίες. Έχουν σε νέες επενδύσεις και αύξηση του κόστους.
(πηγή:Ενέργεια Απρίλιος 1997 Ειδική Ετήσια Έκδοση της Ναυτεμπορικης σελ. 27)
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1.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΛ.Δ.Α.)
Η διαδρομή της Εταιρίας ΕΛ.Δ.Α Α.Ε. στο χρόνο χαρακτηρίζεται από διαδοχικές
αλλαγές ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων είναι το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και κάποια
από τα πλέον ηχηρά ονόματα της Ελληνικής επιχειρηματικής ιστορίας (Νιάρχος,
Ωνάσης). Από το 1985 μέχρι και σήμερα τα ΕΛ.Δ.Α. ανήκουν στον όμιλο εταιριών
της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ)., που ονομάζονται από το 1998
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Η κατασκευή του άρχισε το 1956 και ολοκληρώθηκε το 1958, με αρχική
δυναμικότητα επεξεργασίας 1.300.000 τόνους αργού το χρόνο. Με τη πάροδο του
χρόνου έγιναν σημαντικότατες βελτιώσεις και δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα για τον
εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διυλιστική ικανότητα
των ΕΛ.Δ.Α. στους 6.000.000 τόνους αργού το χρόνο, αλλά και να γίνουν κάποια
απαραίτητα έργα υποστήριξης και υποδομής των ΕΛ.Δ.Α όπως η κατασκευή της
προβλήτας στον Πάχη Μεγάρων (που είναι από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου και
μπορεί να δεχτεί πλοία μέχρι 600.000 τόνους), η δημιουργία εγκαταστάσεων
αποθήκευσης και διανομής στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης, η αύξηση των αποθηκευτικών
χώρων αργού στις εγκαταστάσεις Μεγάρων και προϊόντων στον Ασπρόπυργο, ο
αυτοματοποιημένος σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων στον Ασπρόπυργο κ.τ.λ. Επίσης
από το 1983 τα ΕΛ.Δ.Α. εξοπλίστηκαν (στον τομέα της παραγωγής) με νέες μονάδες
κυρίως λόγω της ανάγκης για παραγωγή καλύτερων και περιβαλλοντικός
ευγενέστερων προϊόντων. Μερικές από τις νέες μονάδες είναι: καταλυτικής
πυροδιάσπασης, υδρογονοδιάσπαση χαμηλής πίεσης, παραγωγή ντίζελ χαμηλού
θείου, ανάκτησης θείου κ.τ.λ.
Πληροφοριακά τα ΕΛ.Δ.Α. παραλάμβαναν αργό πετρέλαιο για επεξεργασία κυρίως
από το Ιράν, τη Λιβύη, τη Β. Θάλασσα και φυσικά από τον Πρίνο.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τις Μονάδες Παραγωγής, Αποθήκευσης,
Διακίνησης (πηγή: ΕΛΔΑ Απολογισμός 1996 σελ. 22-23).
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ατμοσφαιρική απόσταξη αργού πετρελαίου
Ατμοσφαιρική απόσταξη αργού πετρελαίου
Απόσταξη υπό κενό ατμοσφ. Υπολείμματος
Καταλυτική πυροδιάσπαση (FCC)
Υδρογονοδιάσπαση χαμηλής πίεσης
Ιξωδόλυση (Visbreaker)
Καταλυτική αναμόρφωση βενζινών (CCR)
Καταλυτική
αναμόρφωση
βενζινών
(συμβατική)
Υδρογονοαποθείωση ντίζελ
Υδρογονοεπεξεργασία νάφθας
Υδρογονοεπεξεργασία νάφθας
Ισομερισμός ελαφριάς νάφθας
Γλύκανση κεροζίνης
Γλύκανση βενζίνης FCC
Γλύκανση υγραερίων
Παραγωγή Μ.Τ.Β.Ε.
Διμερισμός προπυλενίου (C3)
Διμερισμός βουτυλενίου (C4)
Παραγωγή υδρογόνου
Επεξεργασία Μ.Ε.Α.
Ανάκτηση θείου
Μονάδα παραγωγής αερίου πόλης
Βαθιά υδρογονοαποθείωση ντίζελ
Ανάκτηση θείου

44.000
85.000
55.000
36.000
30.000
23.200
21.500
10.350
17.000
27.000
10.400
7.500
15.000
23.000
10.300
120
250
300
10.000
185
200
110.00
17.000
40

Δυναμικότητα
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
BPD
TPD
TPD
TPD
Nm3 / Hour
TPD
TPD
Nm3 / Hour
BPD
TRD
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Ασπρόπυργος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Δεξαμενές αργού
250.000
Δεξαμενές προϊόντων
1.025.000
Δεξαμενές υγραερίων
20.000

m3
m3
m3

Μέγαρα

Δεξαμενές αργού
Δεξαμενές προϊόντων

1.000.000
100.000

m3
m3

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Δεξαμενές προϊόντων

325.000

m3

2.720.000

m3

Σύνολο αποθηκευτικών χώρων
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ασπρόπυργος
 Λιμενικές εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης αργού και προϊόντων πετρελαίου
(συμπεριλαμβανομένων των υγραερίων και της ασφάλτου) με δυνατότητα
εξυπηρέτησης πλοίων μέχρι 55.000 τόνων.
 Σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων ελεγχόμενος πλήρως με Η/Υ.
 Σύστημα διασύνδεσης μέσο αγωγών με όλους τους μεγάλους πελάτες.
 Σταθμός φόρτωσης σε βαγόνια σιδηροδρόμου.
Πάχη Μεγάρων
 Λιμενικές εγκαταστάσεις εκφόρτωσης αργού για δεξαμενόπλοια μεγέθους μέχρι
600.000 τόνων.

Αγία Τριάδα - Μέγαρα
 Λιμενικές εγκαταστάσεις για αργό και προϊόντα πετρελαίου για πλοία μέχρι
65.000 τόνων.
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Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
 Σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων με δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της
Βόρειας Ελλάδας.
Όσον αφορά το μέλλον, τα ΕΛ.Δ.Α. βαδίζουν με σιγουριά και αισιοδοξία,
συνεχίζοντας τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και προσαρμογής του
διυλιστηρίου στις απαιτήσεις - ανάγκες της αγοράς. Το έργο (ίσως το σημαντικότερο
και δαπανηρότερο από τα μέχρι στιγμής προβλεπόμενα) που σίγουρα θα σημαδέψει
της εξέλιξη των ΕΛ.Δ.Α. είναι η σύνδεση του διυλιστηρίου με το νέο αεροδρόμιο των
Σπάτων με αγωγό μεταφοράς αεροπορικών καυσίμων (στο έργο θα συμμετάσχουν
και τα διυλιστήρια της MOTOR OIL και της PETROLA).
Τελικά –σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων (Ελευθεροτυπία 25 Φεβρουαρίου
΄98 σελ.43 – Ελεύθερος Τύπος 27 Φεβρουαρίου ΄98 σελ. 24 και Ναυτεμπορική 6
Μαρτίου ΄98 σελ.29) η κοινοπραξία ΕΛ.Δ.Α., Ολυμπιακής Αεροπορίας, Μοτορ Οιλ,
Πετρόλα, Avin, BFSL, και Hansa Consult κέρδισαν τον διαγωνισμό για το σύστημα
τροφοδοσίας καυσίμων του νέου αεροδρομίου που προβλέπει τον σχεδιασμό, την
χρηματοδότηση, την κατασκευή και λειτουργία του κεντρικού συστήματος
διακίνησης καυσίμων του νέου αεροδρομίου. Επίσης η ίδια κοινοπραξία έχει δείξει
ενδιαφέρον για να αναλάβει την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς καυσίμων που θα
ξεκινά από τον χώρο των ΕΛ.Δ.Α. και θα καταλήγει στο χώρο του νέου αεροδρομίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο αγωγός θα κινείται κατά μήκος της νέας λεωφόρου
Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων.
Όπως είναι φυσικό σε ένα τόσο μεγάλο διυλιστήριο όπως αυτό των ΕΛ.Δ.Α. έχει
μεγάλη σημασία, από άποψη ασφάλειας και ανταγωνισμού, να στηρίζεται στη
συνειδητή συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία. Τα
ΕΛ.Δ.Α. μέσα από τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, την ενίσχυση
των μέτρων ασφαλείας, την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και
επενδύσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας πετυχαίνουν
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και ασφάλειας. Βέβαια δεν μπορούμε να
αγνοήσουμε ότι περαιτέρω "εκσυγχρονισμός στα ΕΛ.Δ.Α. είναι επιβεβλημένος"
(όπως τονίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι) και ότι συμβαίνουν ατυχήματα (έκρηξη στη
δεξαμενή LPG), δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όμως ότι οι εργαζόμενοι συμβάλουν
αδιάκοπα προς την ολοένα και μεγαλύτερη ασφάλεια και υγιεινή του χώρου του
διυλιστηρίου με την ενεργή συμπαράσταση της διοίκησης και επιπλέον δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί ο ουσιαστικός ηλεκτρονικός έλεγχος (Control Room) των διαδικασιών
παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης του διυλιστηρίου από ειδικευμένο προσωπικό.
Κλείνοντας, η περιβαλλοντική πολιτική των ΕΛ.Δ.Α. κινείται σε αυστηρά πεδία
πρόληψης και ελέγχου αλλά και με συγκεκριμένες ενέργειες - επενδύσεις
(καθαρισμός
υγρών
αποβλήτων,
διάθεση
στερεών
αποβλήτων
στη
τσιμεντοβιομηχανία, άντληση ελαιωδών από το υπέδαφος κ.τ.λ.) έχει ως στόχο τη
συνεχή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία των ΕΛ.Δ.Α.
1.2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
 (Ε.Κ.Ο. Θεσ/νίκη, Κοινότητα Ν.Ιωνίας)

Η κατασκευή του διυλιστηρίου της ΕΚΟ ξεκίνησε το 1966 υπό ιδιωτικό
καθεστώς και συγκεκριμένα από την πολυεθνική EXXON μέσο της θυγατρικής
ESSO PAPAS. Αργότερα, το 1984 το διυλιστήριο περνάει στο δημόσιο και το 1992 η
ESSO μετονομάζεται σε EKO.
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Το διυλιστήριο της ΕΚΟ αποτελεί το βασικό πυρήνα ενός ολοκληρωμένου
συγκροτήματος που λειτουργεί στην κοινότητα Ιωνίας από το 1966.
Με δυναμικότητα κατεργασίας 3,5 εκ. τόνους αργού πετρελαίου το χρόνο, το
διυλιστήριο παράγει όλους τους τύπους υγρών καυσίμων, υγραέρια, άσφαλτο,
απασφαλτωμένο μαζούτ και στοιχειακό θείο καθώς και πρώτες ύλες για τα
πετροχημικά της ΕΚΟ που είναι εγκατεστημένα δίπλα στο διυλιστήριο. Παράλληλα
με τους αγωγούς, τα δεξαμενόπλοια, τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και τα βυτιοφόρα
βαγόνια τρένων, το διυλιστήριο διαθέτει σήμερα τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις
(607.000 m3) αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών.
Το διυλιστήριο πλαισιώνεται από μία σειρά βοηθητικών μονάδων που
συμβάλλουν δραστικά τόσο στην απόδοση όσο και στη λειτουργικότητα του κυρίως
εργοστασίου. Προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν και γίνονται μεγάλες επενδυτικές
δραστηριότητες. Αξίζει να αναφερθούμε σε μερικές από αυτές:
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Ι
Αύξηση δυναμικότητας Μονάδας ασφάλτου από 12.000 σε 20.000 τόνους το
μήνα
ΙΙ
Έργα εξοικονόμησης ενέργειας,
ΙΙΙ
Περιορισμός εκπομπών CO2,
IV
Αξιοποίηση αεριών διυλιστηρίου,
V
Επέκταση μονάδας αποθείωσης,
VI
Παραγωγή ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (0,05% κ.β.)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
 Ι Επέκταση δεξαμενισμού διυλιστηρίου
Το 1990 ξεκίνησε ένα έργο που περιλάμβανε την εγκατάσταση τριών δεξαμενών
μαζούτ συνολικής χωρητικότητας 13.000m3 και μίας δεξαμενής αργού 58.000m3. Το
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ύψος της επένδυσης ανήλθε σε 2,6 δις δρχ, έτσι ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα
αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
 ΙΙ Επέκταση Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Τρένων (ΣΘΒΤ)
Το έργο θα τελείωνε το 1995 με κόστος περίπου 350 εκ. δρχ και περιελάμβανε την
αύξηση και αναδιάρθρωση των σιδηροδρομικών γραμμών με στόχο την αύξηση των
ποσοτήτων των παραδιδόμενων προϊόντων.
 ΙΙΙ Εκσυγχρονισμός Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων (ΣΦΒΑ)
Το έργο είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 1995 και κόστισε περίπου 3 δις
δρχ. Περιελάμβανε την κατασκευή ενός σύγχρονου Σ.Φ.Β.Α., με πλήρη
αυτοματοποίηση και μηχανογράφηση των λειτουργιών του με στόχο την αύξηση της
δυναμικότητας φορτώσεων σε 2 εκ. τόνους το χρόνο, στη βελτίωση της υγιεινής και
της ασφάλειας, στη μείωση του κόστους λειτουργίας και στη μείωση του χρόνου
αναμονής φόρτωσης των βυτιοφόρων αυτοκινήτων.
 IV Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου Δεξαμενόπλοιων
Το έργο περιλαμβάνει
α.
Την κατασκευή ενός αγκυροβολίου δεξαμενόπλοιων αργού στον κόλπο
Θεσ/νίκης, αγωγού από την ακτή έως το αγκυροβόλιο και συστήματος ναυτοδετών
πρόσδεσης. Με το έργο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα να δέχεται το διυλιστήριο
δεξαμενόπλοια αργού, χωρητικότητας 160 χιλ DWT και να παραλαμβάνει το φορτίο
τους μέσα σε 36 ώρες.
β. Την αναδιάταξη του υπάρχοντος αγκυροβολίου σε καλύτερο προσανατολισμό
καθώς και του συστήματος ναυτοδετών και την εγκατάσταση νέων αγωγών από το
διυλιστήριο ως την νησίδα και από την νησίδα έως το αγκυροβόλιο.
Με το έργο αυτό το υπάρχον αγκυροβόλιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη
φορτοεκφόρτωση έτοιμων προϊόντων με πλοία μεγαλύτερα από αυτά που
προσεγγίζουν την νησίδα και μέχρι 50.000 DWT (ή 50 KDWT). Η επένδυση είχε
προϋπολογισμό 3,6 δις δραχμών και είχε προβλεφτεί να ολοκληρωθεί το Μάιο του
95.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Ι Εγκατάσταση Συστήματος Κατανεμημένου Ελέγχου (DCS)
 II Αναβάθμιση Πυροπροστασίας Δεξαμενών Διυλιστηρίου
Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων αφρού και ψύξης στις
δεξαμενές του διυλιστηρίου, την επέκταση και αντικατάσταση του δικτύου νερού και
πυρασφάλειας. Έτσι με αυτό το έργο στόχος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες
ασφαλούς λειτουργίας των δεξαμενών και παράλληλα να προσαρμοστούν στη
σχετική νομοθεσία.
Η επένδυση είναι προϋπολογισμού 485 εκ. δραχμών και είχε προβλεπόταν να
τελειώσει το 1995.
Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση του διυλιστηρίου και η άριστη τεχνολογική του
υποδομή έχουν καθιερώσει την ΕΚΟ σαν την κύρια πηγή εφοδιασμού της Β. Ελλάδας
αλλά και προώθησης προϊόντων στην αγορά των γειτονικών χωρών.
Στο διυλιστήριο της ΕΚΟ αλλά και γενικότερα σε όλες τις εταιρίες του ομίλου
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού. Η ΕΚΟ οργανώνει
ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα μέσο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της
εταιρίας για τους εργαζόμενους με μεγάλη συμμετοχή. Επίσης οι εργαζόμενοι
συμμετέχουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια που οργανώνουν διάφοροι τρίτοι
εκπαιδευτικοί φορείς (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό). Τέλος η επαγγελματική
κατάρτιση συμπληρώνεται με την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στη δουλειά (on
the job training), τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, την ενημέρωση από ειδικά
έντυπα, βιβλία κ.τ.λ.

Με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και με τις υψηλές επιδόσεις
ασφαλείας του χώρου εργασίας - εργαζομένων (που επιτυγχάνονται από λεπτομερή
σχεδιασμό μίας εγκατάστασης, την κατασκευή, την προμήθεια, τον εξοπλισμό, την
λειτουργία, την συνεχή επιθεώρηση και τη συντήρηση του έχουν σαν αποτέλεσμα τις
διεθνείς διακρίσεις (πάνω στους τομείς ασφάλειας - υγιεινής) του ομίλου της ΕΚΟ.
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Τέλος, στον τομέα του περιβάλλοντος η ΕΚΟ δαπανεί αρκετά χρήματα για έργα και
ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα, είναι η επένδυση που αφορά την αντιμετώπιση των αέριων λυμάτων,
έργο που περιόρισε τις εκπομπές SO2 κατά 70%. Επιπλέον η ΕΚΟ μέσα από το
πρόγραμμα που εφαρμόζει για ορθολογικότερη διαχείριση αποβλήτων έχει
δημιουργήσει σύγχρονες μονάδες καθαρισμού και επεξεργασίας αυτών, έχει λάβει
μέτρα για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων (πλωτό μηχάνημα περισυλλογής,
πλωτό φράγμα κ.τ.λ.). Το πιο σημαντικό όμως είναι ο συνεχής ηλεκτρονικός έλεγχος
και παρακολούθηση αλλά και η πλήρης ετοιμότητα του προσωπικού σε όλο το χώρο
του διυλιστηρίου.
1.2.3 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ)
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) A.E. ιδρύθηκε από τον Ν. Βαρδινογιάννη το 1969 και
το διυλιστήριο τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβρη του ’72 και αποτελείται από δύο
βασικά συγκροτήματα: παραγωγής καυσίμων και παραγωγής ορυκτελαίων. Η
ικανότητα διυλίσεως αργού πετρελαίου είναι της τάξεως των 14.000 τόνων
ημερησίως, ενώ η αποθηκευτική δυναμικότητα ανέρχεται σήμερα σε 2.500.000 m3 .

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) A.E. είναι κυρίως εξαγωγικό διυλιστήριο και
προσφέρει σήμερα στη χώρα ένα τεράστιο συναλλαγματικό όφελος με την εφαρμογή
των νέων συστημάτων πρωτοποριακής τεχνολογίας όπως της καταλυτικής
πυρολύσεως που μετατρέπει με τον πιο σύγχρονο τρόπο μέρος του μαζούτ σε
βενζίνη, αέρια κλπ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο διυλιστήριο λειτουργεί μονάδα
παραγωγής ηλ. ενέργειας (με ισχύ 30 MW), η οποία υπερκαλύπτει τις λειτουργικές
ανάγκες του διυλιστηρίου.
Το διυλιστήριο παράγει όλων των ειδών υγρά καύσιμα, όπως βενζίνη διαφόρων
τύπων, καύσιμα αεροθουμένων, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και θερμάνσεως και
διάφορους τύπους μαζούτ. Παράγει επίσης υγραέρια, προπάνιο και βουτάνιο.
Εκτός των καυσίμων παράγεται άσφαλτος οδοποιίας και θειάφι καθαρό για
παραγωγή λιπασμάτων σε άλλες βιομηχανίες.
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Τα προϊόντα αυτά παράγονται από την απόσταξη του αργού πετρελαίου στον
πύργο κλασματικής απόσταξης και περαιτέρω επεξεργασία σε άλλες μονάδες, όπως
αποθείωση, διαχωρισμός, σταθεροποίηση των ιδιοτήτων τους κ.λ.π.
Τα τελικά προϊόντα που φεύγουν στο εμπόριο (με πλοία ή με βυτία) δεν βγαίνουν
κατ’ ευθείαν από τις μονάδες παραγωγής, αλλά φτιάχνονται σε δεξαμενές με
αναμίξεις διαφόρων συστατικών αυτού του προϊόντος και προσθήκη διαφόρων
προσθέτων βελτιωτικών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται: Προετοιμασία της ζητούμενης ποσότητας
με τις ζητούμενες προδιαγραφές, ευχερής ποιοτικός έλεγχος του χημείου του κράτους
και των πελατών και εν συνεχεία ο τελωνειακός ποσοτικός έλεγχος για προσδιορισμό
των δασμών και ακολουθεί η φόρτωση μέσο του δικτύου σωληνώσεων.
Το Διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ από πλευράς λειτουργικής ασφάλειας
κατασκευάστηκε, συντηρείται και ελέγχεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες
προδιαγραφές καθώς επίσης και με τις εθνικές. Από πλευράς πυρασφαλείας υπάρχουν
μόνιμα συστήματα πυροσβέσεως αφρού και κόνεως όπως προβλέπεται για
Διυλιστήρια τέτοιου μεγέθους από διεθνείς προδιαγραφές. Υπάρχει επίσης.
πυροσβεστικό υλικό (πυροσβεστήρες, κανονάκια, μάνικες κ.λ.π.) κατανεμημένα σ'
όλη την έκταση των εγκαταστάσεων έτοιμα για άμεση χρήση. Με τα μόνιμα
υδροδύκτια νερού πυρασφαλείας και υδροληπτικών, τα οποία τροφοδοτούνται με
Θαλασσινό νερό και αντλίες ηλεκτρικές και Diesel και τα 5 πυροσβεστικά
αυτοκίνητα με τα αγήματα τους, υπάρχει η δυνατότητα επεμβάσεως σε κάθε εστία
εντός 2 λεπτών.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ποσά και έλαβε όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα κατά τη μελέτη του εργοστασίου ώστε να επιτύχει πλήρη
προστασία του περιβάλλοντος από κάθε πιθανή ρύπανση.
Τα ληφθέντα μέτρα θεωρούνται τα πιο σύγχρονα και κατάλληλα για την
περίπτωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και εφαρμόστηκαν για πολύ πιο αυστηρές
προδιαγραφές από ότι προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι το ύψος των δυο κεντρικών καπνοδόχων είναι περίπου 85 μέτρα, ενώ
σε αλλά ελληνικά διυλιστήρια το ύψος είναι μεταξύ 15-30 μέτρων (η εκπομπή των
καυσαερίων ψηλά εξασφαλίζει καλύτερη διασπορά).
Οι πυρσοί καύσεως αερίων (FLARE) έχουν ύψος 80 μ. των λιπαντικών και 100 μ.
των καυσίμων.
Για τον διαχωρισμό των λαδιών που περιέχονται στα απόβλητα του διυλιστηρίου
συμπεριλαμβανομένων και των νερών της βροχής, κατεργάζονται σε δύο
ελαιοδιαχωριστές βαρύτητας (OIL SEPARATORS) που λειτουργούν σε σειρά και
έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΑΡΙ (American Petroleum
Institut).
Επιπλέον λειτουργούν μονάδες δευτερογενούς και τριτογενούς κατεργασίας
(Βιολογική
κατεργασία)
όλων
των
αποβλήτων
του
Διυλιστηρίου
συμπεριλαμβανομένων των νερών της βροχής και αφερματισμού των πλοίων. Οι
εγκαταστάσεις κατεργασίας αποβλήτων έχουν σχεδιαστεί από την ΒΡ και αποτελούν
διεθνώς την τελευταία λέξη στις μεθόδους κατεργασίας αποβλήτων. Το κόστος
κατασκευής ήταν 7.000.000 δολάρια το 1980. Με τις νέες μονάδες αποβλήτων η
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ βρίσκεται σε διεθνή πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα.
Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής κατεργάζονται σε χωριστή μονάδα
βιολογικού καθαρισμού η οποία λειτουργεί από χρόνια.
Οι λιμενικές εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου είναι εφοδιασμένες με όλα τα
σύγχρονα μέσα για την καταπολέμηση τυχόν ρυπάνσεως στα οποία προστέθηκε
τελευταία ειδικό πλοίο (Skimmer) για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
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1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών αναπτύχθηκαν
σταδιακά αλλά όχι πάντα σε αναλογία με την εξέλιξη της ζήτησης. Αν ληφθεί υπόψη
ότι οι εταιρείες εμπορίας διαθέτουν συνολικά αποθηκευτικούς χώρους περίπου
1,163,000 m3 και ότι το σύνολο της αγοράς, εσωτερικού και Διεθνών Πωλήσεων
ήταν το 1995 περίπου 16 εκατομμύρια m3 τότε οι αποθηκευτικοί χώροι αντιστοιχούν
σε 27 μέρες πωλήσεων. Βέβαια ο αριθμός αυτός δεν έχει και πολλή αξία αν λάβει
κανείς υπόψη του το βαθμό χρησιμοποιήσεως των δεξαμενών που είναι δυνατό να
επιτευχθεί, τους διαχωρισμούς ποιοτήτων που είναι απαραίτητο να τηρηθούν, την
γεωγραφική ανισοκατανομή του εφοδιασμού, την εποχικότητα πολλών προϊόντων και
άλλους αρνητικούς παράγοντες. Όμως πρέπει να υπολογιστούν και ορισμένοι θετικοί
παράγοντες όπως το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των διακινούμενων ποσοτήτων
δεν διέρχεται από τις εγκαταστάσεις αλλά ακολουθεί την απ’ ευθείας οδό από τα
διυλιστήρια προς τους πελάτες των εταιρειών.
Με το Φ.Ε.Κ. 799/85 ορίζονται οι προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης υγρών καυσίμων και επίσης ορίζονται τα πρότυπα σχεδίασης ,οι
πιέσεις, οι συνδέσεις, η χωρητικότητα κτλ των δεξαμενών , ενώ το Φ.Ε.Κ. 550/88
<<αφορά τις υπάρχουσες και νόμιμα λειτουργούσες ήδη από χρόνο προγενέστερο της
δημοσίευσης της παρούσας Υπουργικής απόφασης εγκαταστάσεις τους, χορηγείται
προθεσμία προσαρμογής τους στα μέτρα που προβλέπουν οι διατάξεις της παρούσας
απόφασης ,στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσθετα μέτρα που τυχόν θα
επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.4… >>Οι εγκαταστάσεις
που λειτουργούν στην χώρα χρειάζονται τόσο διάφορες βελτιώσεις όσο και
επεκτάσεις, επίσης για την εξασφάλιση του εφοδιασμού και τη μείωση του κόστους
πρέπει μετά από μελέτη να αναγείρονται νέες εγκαταστάσεις σε καίριες τοποθεσίες.
Οι εταιρείες επιδιώκουν την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση και
εκλογίκευση του συστήματος που διαθέτουν για τον αποτελεσματικό -χαμηλού
κόστους- ασφαλή εφοδιασμό όλων των περιοχών της χώρας. Υπάρχουν όμως σοβαρά
εμπόδια στην πραγματοποίηση αυτών των σχεδίων. Πολύ δύσκολα χορηγούνται οι
σχετικές άδειες και ακόμα και αν χορηγηθούν εμφανίζονται αντιδράσεις από
τοπικούς παράγοντες.
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Σ’ αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να παραθέσουμε κάποια στοιχεία για τις
εγκαταστάσεις των ΕΛ.Δ.Α. στη θεσ/νίκη στο Καλοχώρι. Οι εγκαταστάσεις των
ΕΛ.Δ.Α. διαθέτουν χωρητικότητα 325,000 m3
Και αποθηκεύουν έτοιμα προϊόντα (βενζίνη super, αμόλυβδη, diesel κίνησης και
diesel θέρμανσης). Οι εγκαταστάσεις των ΕΛ.Δ.Α. είναι συνδεδεμένες με αγωγούς με
τις υπόλοιπες περιφερειακές εγκαταστάσεις (Ε.Κ.Ο., ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, JETOIL,
MOBIL, SHELL) και τροφοδοτούνται από το γειτονικό αγκυροβόλιο της Ε.Κ.Ο.
έναντι πληρωμής. Τα προϊόντα τα διοχετεύει είτε προς τις εγκαταστάσεις άλλων
εταιρειών (μέσο αγωγών), είτε απευθείας μέσο του Σ.Φ.Β.Α. Αυτή τη περίοδο έχουν
ήδη ξεκινήσει έργα για τη δημιουργία νέας νησίδας φόρτωσης βυτιοφόρων
αυτοκινήτων με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι συμμορφωμένος προς τις οδηγίες της
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Ε.Ε. Το νέο σύστημα φόρτωσης προβλέπει το φορτίο να εισάγεται από το κάτω μέρος
και να συλλέγονται οι ατμοί από το πάνω μέρος.

Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία και για τη σχετικά νέα εγκατάσταση
αποθήκευσης-διανομής της Shell στη Θεσσαλονίκη. Το κόστος αυτής της
εγκατάστασης-επένδυσης ανήλθε στα 3,5 δις. Δραχμές. Σύμφωνα με την διεύθυνση
της εταιρείας οι δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με εσωτερικά πλωτά καλύμματα, τα
οποία δεν επιτρέπουν την εκπομπή ρύπων προς το περιβάλλον. Η εγκατάσταση
διαθέτει συνολικό αποθηκευτικό χώρο 27,000 m3, είναι εφοδιασμένη με
υπερσύγχρονα γεμιστήρα καθώς και ειδική μονάδα ανάκτησης ατμών βενζίνης,

γή: Ναυτεμπορική 20 Ιουνίου 1997 σελ. 32)
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1.3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραλαβής πετρελαιοειδών προϊόντων από
τα διυλιστήρια προς τις εγκαταστάσεις των εταιρειών παρευρίσκεται και επιβλέπει
μια τετραμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από: τον τελώνη της εγκαταστάσεως,
έναν υπάλληλο της εταιρείας, έναν υπάλληλο του διυλιστηρίου και έναν χημικό από
το Γενικό Χημείο του Κράτους, διότι οι εγκαταστάσεις των εταιρειών υπόκεινται ανά
πάσα στιγμή σε τελωνειακό έλεγχο.
Η διαδικασία ξεκινάει από την βάνα εξυδάτωσης όπου αφού γίνει έλεγχος στην
δεξαμενή για το αν περιέχεται νερό, σφραγίζεται (με ειδική αριθμημένη σφραγίδα του
τελωνείου). Έπειτα η επιτροπή ελέγχει, κλείνει και σφραγίζει τις βάνες εισαγωγήςεξαγωγής του προϊόντος της δεξαμενής. Η επιτροπή ανεβαίνει στην κορυφή της
δεξαμενής για να κάνει την προ-μέτρηση (οι δεξαμενές είναι ογκομετρημένες ανά
χιλιοστό), αλείφει ένα μέτρο (μεζούρα μέτρησης) που στην άκρη του υπάρχει ένα
βαρίδι, με ειδική αλοιφή που «κόβει» το πετρέλαιο, την επονομαζόμενη ως αλοιφή
στάθμης και έπειτα αφήνεται να πέσει μέχρι τον πυθμένα της δεξαμενής,
ανεβάζουμε την μεζούρα μέτρησης και από το σημείο που το προϊόν έχει «κόψει» την
αλοιφή βλέπουμε το ύψος της στάθμης του. Μετράμε την θερμοκρασία του προϊόντος
που υπάρχει στην δεξαμενή (λαμβάνουμε ένα δείγμα με ειδική μονωμένη κρούσκα –
δοχείο- και αφού αφήσουμε πέντε λεπτά το θερμόμετρο μέσα στο δείγμα
καταγράφουμε τη θερμοκρασία). Έτσι από τη στάθμη του προϊόντος που υπάρχει
στην δεξαμενή, από τη θερμοκρασία και σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο πίνακα
ογκομέτρησης της δεξαμενής (οι δεξαμενές είναι ογκομετρημένες από επίσημους
κρατικούς φορείς-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.Β και 1.Γ) είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την
ποσότητα που βρίσκεται μέσα στην δεξαμενή.
Έπειτα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του διυλιστηρίου η επιτροπή
ξεσφραγίζει την βάνα εισαγωγής και ξεκινάει η παράδοση του προϊόντος μέσο
αγωγών που συνδέουν το διυλιστήριο με τις εγκαταστάσεις των εταιρειών. Αφού
τελειώσει η παραλαβή ακολουθείται η διαδικασία της επιμέτρησης, η οποία είναι
παρόμοια με τη διαδικασία προ-μέτρησης , αλλά επιπλέον μετράμε και το ειδικό
βάρος του προϊόντος στους 15C°. Μέσο πινάκων γίνεται αναγωγή του προϊόντος
στους 15C° (τόσο η χρέωση από τα διυλιστήρια προς τις εταιρείες όσο και από τις
εταιρείες προς τους πελάτες τους γίνεται στους 15C°) και έτσι ελέγχεται η ποσότητα
που παραλήφθηκε. Βέβαια και τα διυλιστήρια ελέγχουν την ποσότητα που
παραδίδουν, αλλά η μέτρηση στις εγκαταστάσεις των εταιρειών θεωρείται ότι έχει
μεγαλύτερη ακρίβεια και εγκυρότητα και επιπλέον βάση αυτής της μέτρησης γίνεται
η χρέωσή τους.
1.3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Το βυτιοφόρο αυτοκίνητο που εισέρχεται στο χώρο της εγκατάστασης οδηγείται
αρχικά στην πλάστιγγα όπου ζυγίζεται και καταγράφεται το απόβαρο του (σε κιλά),
έπειτα πηγαίνει στα γεμιστήρια, όπου ισχύουν αυστηρές διατάξεις ασφαλείας για την
αποφυγή ατυχήματος (απαγορεύεται η ύπαρξη «γυμνής φλόγας»,γείωση βυτιοφόρου,
ύπαρξη πυροσβεστικών μέσον η φόρτωση σταματάει όταν υπάρχει ηλεκτρικά
φορτισμένη ατμόσφαιρα κ.τ.λ.), και αφού ανοίξει την αντλία γεμίζουμε τις δεξαμενές
(διαμερίσματα) του βυτιοφόρου με τα επιθυμητά προϊόντα, στην επιθυμητή ποσότητα
από τα στόμια που βρίσκονται στο άνω μέρος των δεξαμενών του βυτιοφόρου αφού
πρώτα ελέγξουμε ότι είναι κλειστές οι κάτω βάνες του βυτιοφόρου (παλιός τρόπος
πλήρωσης βυτιοφόρου, αλλά ο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα) ή
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γίνεται πλήρωση των διαμερισμάτων από τις κάτω βάνες του βυτιοφόρου (νέα
διαδικασία, bottom loading). Η επόμενη κίνηση είναι να οδηγηθεί εκ νέου το
βυτιοφόρο στην πλάστιγγα όπου λαμβάνεται μικτού μείον απόβαρου προκύπτει το
καθαρό βάρος σε κιλά του προϊόντος. Από τα κιλά δια του ειδικού βάρους στους
15C° «μετατρέπονται» τα κιλά σε λίτρα και γίνεται η χρέωση του προϊόντος που
παρέλαβε το βυτιοφόρο. Τα βυτιοφόρα λαμβάνουν σφραγισμένα δείγματα των
προϊόντων που βρίσκονται στις διαμερίσματα τους για αγορανομικούς λόγους.
Έπειτα τα διαμερίσματα των βυτιοφόρων σφραγίζεται (καπάκια και βάνες). Σε
σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως των ΕΛ.Δ.Α. στο Καλοχώρι Θεσ/νίκης η διαδικασία
πλήρωσης των βυτιοφόρων γίνεται αυτοματοποιημένα και υπάρχει μια σειρά ελέγχων
ανά πάσα στιγμή, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα μέσο του control room.

1.4 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πρατήριο είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται πάνω σε οδούς με σημαντική
κυκλοφορία και μπορεί να προσεγγιστεί εύκολα από τα αυτοκίνητα που χρειάζονται
ανεφοδιασμό με καύσιμα. Έχει διάταξη τέτοια ώστε να επιτρέπει εύκολα και
ασφαλώς η είσοδος των αυτοκινήτων, η παραμονή μέχρι την εξυπηρέτηση των και η
ασφαλής επιστροφή των αυτοκινήτων στο κυκλοφοριακό ρεύμα. Ο κύριος όγκος των
βενζινών αλλά, σε μικρότερο βαθμό, και του πετρελαίου κινήσεως διακινείται μέσο
των πρατηρίων.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός των πρατηρίων είναι υπόγειες δεξαμενές
για την ασφαλή αποθήκευση των παραλαμβανομένων προϊόντων, αντλίες για την
τροφοδότηση των αυτοκινήτων των πελατών και μετρητές για την ακριβή μέτρηση
των πωλούμενων προϊόντων. Τα περισσότερα πρατήρια σήμερα διαθέτουν βενζίνη
σούπερ, βενζίνη απλή, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και πετρέλαιο κινήσεως,
πολλά πρατήρια διαθέτουν επίσης βενζίνη αμόλυβδη 98 οκτανίων και πετρέλαιο
θέρμανσης. Ο αριθμός των μετρητών είναι κατά ελάχιστος ίσος με τον αριθμό των
προϊόντων που διακινούνται αλλά σε πολλά προϊόντα υπάρχουν κατά κανόνα δύο ή
και περισσότεροι μετρητές, ανάλογα με την κίνηση των αυτοκινήτων που
εξυπηρετούνται σε ώρες αιχμής. Επειδή από τα πρατήρια πωλούνται και λιπαντικά
και άλλα σχετικά με το αυτοκίνητο προϊόντα, όλα τα πρατήρια διαθέτουν τα μέσα για
αλλαγές λιπαντικών και πιεσμένο αέρα για την πλήρωση των ελαστικών. Μεγάλος
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αριθμός πρατηρίων διαθέτει και πλυντήρια αυτοκινήτων. Τέλος ορισμένα πρατήρια
συνδυάζονται με καταστήματα ειδών αυτοκινήτου ή και με εστιατόρια ,τελευταία
λειτουργούν πρατήρια σε συνδυασμό με Supermarkets. Τέλος θα πρέπει να
συμπληρώσουμε πως η τάση που υπάρχει στην αγορά –παγκόσμια και όχι μόνο στην
Ελλάδα- είναι να λειτουργούν μεγάλοι σταθμοί οι οποίοι θα λειτουργούν σαν
πολυκαταστήματα, δηλαδή στο σταθμό θα υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίμων,
τράπεζα, εστιατόριο, supermarket κτλ Έτσι τα μικρά πρατήρια θα σβήσουν σιγά-σιγά.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει σχέδιο για την δημιουργία πέντε
τέτοιων σταθμών στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσ/νίκης και ταυτόχρονα το κλείσιμο
όλων των άλλων πρατηρίων ή εστιατορίων που βρίσκονται πάνω στην Εθνική.
Παράδειγμα τέτοιου σταθμού είναι ο SERIOUS που βρίσκεται λίγο έξω από την
Αθήνα στην Εθνική οδό Αθηνών - Θεσ/νίκης.
Για τη λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων απαιτείται η λήψη σχετικής αδείας.
Οι άδειες αυτές χορηγούνται σε ιδιοκτήτες ή σε μισθωτές πρατηρίων. Οι εταιρείες,
όπως είναι γνωστό, δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, το οποίο
καταργήθηκε με το Ν.2289/95 τον Φεβρουάριο του 1995. Ουσιαστικά λοιπόν ο
εφοδιασμός στη λιανική πώληση γίνεται αποκλειστικά μέσο των πρατηριούχων. Οι
πρατηριούχοι είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή που πωλούν
στα πρατήρια τους, μόνο από τις αναγνωρισμένες, σύμφωνα με το νόμο εταιρείες
εμπορίας πετρελαιοειδών.
Υπάρχουν δύο είδη πρατηρίων:
(α) Εκείνα τα οποία έχουν σύμβαση συνεργασίας με συγκεκριμένη αναγνωρισμένη
εταιρεία πετρελαιοειδών για αποκλειστική προμήθεια πετρελαιοειδών από αυτή. Τα
πρατήρια αυτά φέρουν τα εμπορικά σήματα της εταιρείας με την οποία έχουν τη
σύμβαση. Υπάρχουν πολλών ειδών τέτοιες συμβάσεις: Σε ορισμένες ιδιοκτήτης του
πρατηρίου είναι η εταιρεία και ο πρατηριούχος είναι μισθωτής, σε άλλες ο
πρατηριούχος διαθέτει το οικόπεδο και η εταιρεία εγκαθιστά με δαπάνη της τον
εξοπλισμό, ενώ σε άλλες ιδιοκτήτης του πρατηρίου είναι ο πρατηριούχος και η
εταιρεία προσφέρει τα σήματά της. Με οποιαδήποτε μορφή συμβάσεως όμως η
εταιρεία είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των καυσίμων και η συνολική εμφάνιση
του πρατηρίου και η εξυπηρέτηση αντικατοπτρίζει την εταιρεία σε βαθμό που στον
καταναλωτή υπάρχει η εντύπωση πως τα πρατήρια ανήκουν στην εταιρεία αυτή.
(β) Εκείνα τα οποία δεν είναι δεσμευμένα με αποκλειστική σύμβαση συνεργασίας
με συγκεκριμένη εταιρεία. Τα πρατήρια αυτά, αποκαλούμενα <λευκά>
προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή από οποιαδήποτε εταιρεία αναγνωρισμένη σύμφωνα
με το Νόμο και τα πωλούν χωρίς εμπορική ονομασία και χωρίς καμία αναφορά στην
εταιρεία εμπορίας που εκάστοτε τους τα προμήθευσε. Τα πρατήρια αυτά φέρουν το
χαρακτηριστικό άσπρο σήμα <Ε.Π.> το οποίο σημαίνει Ελεύθερο Πρατήριο.
Τα περισσότερα πρατήρια είναι συγκεντρωμένα στην Αττική, στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης, και στις μεγάλες πόλεις, όπως και κατά το μήκος των εθνικών οδών
και των μεγάλης κυκλοφορίας οδικών αρτηριών. Για τη στοιχειώδη κάλυψη των
αναγκών σε κάθε περιοχή απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός πρατηρίων. Ιδιαίτερη
περίπτωση για την Ελλάδα αποτελεί ο εφοδιασμός των νησιών και ιδιαίτερα των
μικρών και απομακρυσμένων που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους κατά
συνέπεια οι μεταφορές σε αυτά τα μέρη είναι δαπανηρές.
Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των πρατηρίων που λειτουργούν στην Ελλάδα
κυμαίνονται μεταξύ 6500 έως 6800, αριθμός υπερβολικά μεγάλος σε σχέση με τις
ποσότητες που διακινούν και σε σύγκριση με τους αντίστοιχους αριθμούς πρατηρίων
που λειτουργούν σε άλλες χώρες. Ιδέα για την κατάσταση δίνει ο παρακάτω
ΠΙΝΑΚΑΣ, από τον οποίο προκύπτει ότι στην Ελλάδα εξυπηρετούνται κατά μέσο
όρο 260 οχήματα ανά πρατήριο ενώ στην Ε.Ε. π.χ. εξυπηρετούνται 1200 περίπου!
Επομένως το πρόβλημα των ανωμαλιών στον εφοδιασμό ορισμένων
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απομακρυσμένων περιοχών δεν έχει σχέση με τον αριθμό των πρατηρίων αλλά
προκύπτει από την κακή γεωγραφική κατανομή τους. Συνέπεια του μεγάλου αριθμού
πρατηρίων είναι ότι σε πολλά από αυτά διακινούνται μικρές ποσότητες ανεπαρκείς
για την κάλυψη των σταθερών δαπανών με λογικά επίπεδα μεικτού περιθωρίου.



Όπως μάλιστα προκύπτει και από τον ακόλουθο Πίνακα, η μέση ετήσια διακινούμενη
ποσότητα ανά πρατήριο στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλή σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες που επιτυγχάνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα στην
Ελλάδα ο μέσος αυτός όρος είναι για τις βενζίνες 530000 και για τις βενζίνες μαζί με
το ντίζελ 884000 λίτρα/ χρόνο, ενώ η Ιταλία έχει τον επόμενο χαμηλότερο μέσο όρο
που είναι 828000 και 1314000 λίτρα/ χρόνο αντιστοίχως. Άλλες χώρες έχουν ακόμα
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μεγαλύτερους μέσους όρους ετησίας διακινήσεως, όπως π.χ. η Γαλλία 1107000 και
2194000 λίτρα/ χρόνο, ενώ η Γερμανία 2144000 και 2642 λίτρα/ χρόνο αντίστοιχα.
Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα πρατήρια στις χώρες αυτές με τη διακίνηση
τόσο μεγάλων ποσοτήτων, μπορούν, με μικρά περιθώρια κέρδους ανά λίτρο, να
καλύπτουν τις σταθερές τους δαπάνες και παράλληλα να επιτυγχάνουν υψηλά
καθαρά κέρδη. (πηγή: Π. ΜΠΙΚΟΣ Ο Κλάδος της Εμπορίας Πετρελαιοειδών στην
Ελλάδα σελ. 52-54)

Οι προαναφερθέντες νόμοι καθώς και ο Κώδικας Νομικού Βήματος (έτος 29ο
1862-1873) καθώς και μία σειρά από Προεδρικά Διατάγματα καθορίζουν τους όρους,
τις προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Η μη
τήρηση του κανονισμού λειτουργίας πέρα από τις ποινικές κυρώσεις, σε πολλές
περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Μια τέτοια περίπτωση συνέβη τον
Δεκέμβρη του 1996 στα Χανιά, όπου κάηκε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου του
Συλλόγου Βενζινοπωλών του νομού Χανίων το ατύχημα προκλήθηκε λόγω στατικού
ηλεκτρισμού, αφού το συγκεκριμένο βυτίο δεν είχε τοποθετήσει σωστά τη γείωση.
Οι περιπτώσεις που συμβαίνουν παρόμοια ατυχήματα δεν είναι λίγες για αυτό
πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να επανατεθεί το ζήτημα της ασφάλειας τόσο στα
πρατήρια όσο και κατά τη μεταφορά των προϊόντων με βυτιοφόρα. Επιπλέον
θεωρούμε πως θα πρέπει να κλείσουν ή να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για
τα πρατήρια που βρίσκονται σε εισόδους πολυκατοικιών.
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Αντίθετα με την χονδρική πώληση όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σε λίγες
επιχειρήσεις, παρατηρείται μεγάλη διασπορά του συνολικού όγκου των λιανικών
πωλήσεων μεταξύ πολλών πρατηρίων. Παρά τη θέσπιση του ελεύθερου
ανταγωνισμού, υπάρχουν υπόνοιες για λειτουργία καρτέλ, ιδίως στην επαρχία, κάτι
που φαίνεται και από τη επαναφορά του πλαφόν ανώτατων τιμών για την επαρχία
από το Υπουργείο Ανάπτυξης .Ωστόσο τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που
έχουν ψηφιστεί στην Ε.Ε. θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις τόσο από τις
εταιρείες όσο και από τα πρατήρια. Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο λοιπόν ότι κάποια
από τα πρατήρια θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την αγορά, καθώς δεν θα
μπορέσουν να αναλάβουν το κόστος που οι επενδύσεις αυτές χρειάζονται. Για
αθέμιτο ανταγωνισμό κατηγορούν, από την πλευρά τους, οι βενζινοπώλες τα σούπερ
μάρκετ, που έχουν αρχίσει να εισδύουν και στο χώρο της εμπορίας καυσίμων,
χρησιμοποιώντας τις χαμηλές τιμές βενζίνης ως δέλεαρ για την αύξηση του κύκλου
εργασιών τους. Δεν πρόκειται όμως για ελληνικό φαινόμενο, αλλά για πανευρωπαϊκό,
το οποίο εντάσσεται στον πόλεμο μεταξύ των σούπερ μάρκετ για μεγαλύτερη
κυριαρχία στο λιανικό εμπόριο, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα τους από τα
τρόφιμα, στα καύσιμα και στα αυτοκίνητα. (πηγή: ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 σελ
54).
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1.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Καταρχήν να αναφερθεί ότι τα βυτιοφόρα παραδίδουν ολόκληρα σφραγισμένα
(καπάκι και βάνα) διαμερίσματα προϊόντων στα πρατήρια ώστε να υπάρχει
καλύτερος έλεγχος στην ποσότητα που παραδίδεται. Κατά την διαδικασία παράδοσης
καυσίμων από τα βυτιοφόρα προς τα πρατήρια λαμβάνονται διάφορα μέτρα
ασφαλείας (όπως π.χ. το προσωρινό κλείσιμο του πρατηρίου για τους πελάτες, η
αποφυγή ύπαρξης «γυμνής φλόγας», η γείωση του βυτιοφόρου). Ο πρατηριούχος
ελέγχει ότι οι βάνες και τα καπάκια είναι σφραγισμένα, ελέγχει δια της ογκομετρικής
βέργας αν όντως η ποσότητα που περιέχεται στο διαμέρισμα είναι αυτή που
αναγράφεται στο δελτίο αποστολής (η ογκομετρική βέργα είναι μία λεπτή
διαβαφθμισμένη ράβδος που αναφέρεται σε κάθε διαμέρισμα και η οποία είναι
σφραγισμένα από τελωνειακό υπάλληλο) και ξεκινάει η διαδικασία παράδοσης.
Ξεσφραγίζονται οι βάνες των επιθυμητών διαμερισμάτων και τα αντίστοιχα καπάκια
(για να μην δημιουργηθεί υποπίεση μέσα στα διαμερίσματα), έπειτα ο οδηγός του
βυτιοφόρου ενώνει με σωλήνα τις κάτω βάνες των διαμερισμάτων με τις βάνες των
δεξαμενών του πρατηρίου, τις ανοίγει και ξεκινάει η παράδοση, τέλος παραδίδει
σφραγισμένο δείγμα από κάθε παραλαμβόμενο προϊόν στον πρατηριούχο, ο οποίος
ελέγχει ότι αδειάσανε πλήρως τα διαμερίσματα από τα οποία παρέλαβε προϊόν και
για προσωπικό του έλεγχο μετράει την ποσότητα των προϊόντων που παρέλαβε με
βέργες μέσα στις δεξαμενές του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
2.1 ΓΕΝΙΚΑ
Μπορούμε να πούμε ότι δύο είναι οι βασικές φάσεις στη μεταφορά πετρελαίου. Η
πρώτη είναι η μεταφορά από τις γεωτρήσεις πετρελαίου προς τα διυλιστήρια και η
δεύτερη αφορά τη διοχέτευση των έτοιμων, κατεργασμένων προϊόντων προς τον
καταναλωτή. Με τον όρο «product’’ εννοούμε κάθε είδος προερχόμενο από
πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Συμπεριλαμβανομένων και του διυλισμένου αργού
πετρελαίου, των πολλών προϊόντων απόσταξης αυτού, διαφόρων μιγμάτων
πετρελαίου με υγρά κ.α. Στην πραγματικότητα η μεταφορά-διακίνηση πετρελαίου
αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, αφού τα προϊόντα διέρχονται συχνά από
περισσότερα του ενός διυλιστηρίων, εργοστασίων διαχωρισμού από ξένες προς το
πετρέλαιο ουσίες, σταθμούς συγκεντρώσεως και διανομής πριν φθάσουν στον τελικό
χρήστη. Στη μεταφορά του πετρελαίου συμβάλλουν πετρελαιαγωγοί (pipelines),
δεξαμενόπλοια (tankers), βυτιοφόρα οχήματα (tank trucks), και τρένα, κατά τρόπο
τέτοιο που η ανυπαρξία ενός εκ των παραπάνω μέσον να καθιστά αδύνατη τη
μεταφορά πετρελαιοειδών από τη γεώτρηση μέχρι και τον καταναλωτή, διότι η
χρησιμότητα εκάστου μέσου κρίνεται απαραίτητη. Στην Ελλάδα η μεταφορά των
προϊόντων πετρελαίου γίνεται κυρίως μέσο των βυτιοφόρων και των δεξαμενόπλοιων
και λιγότερο μέσο των αγωγών ή των τρένων. Στους πίνακες που ακολουθούν
βλέπουμε τις περιοχές εφοδιασμού από Βορρά και Νότο.
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2.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΙ
Ένα από τα μεγαλύτερα μηχανικά «θαύματα» του προηγούμενου αιώνα
θεωρήθηκε η κατασκευή του πρώτου μεγάλου πετρελαιαγωγού 110 μιλίων, το 1879
στη Πενσυλβάνια. Η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου οδηγεί στην κατασκευή νέων
αγωγών πετρελαίου, οι οποίοι σήμερα διατρέχουν τις ανεπτυγμένες χώρες του
κόσμου.
Οι σύγχρονοι αγωγοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που εξυπηρετούν
την έλευση φυσικού αερίου και σε εκείνους που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και
πλήθος προϊόντων αυτού. Ενώ η μέθοδος κατασκευής, οι κανόνες ασφαλείας και η
νομοθεσία διαφέρουν για τις δύο κατηγορίες αγωγών, ωστόσο αμφότεροι έχουν τον
ίδιο σκοπό: την μεταφορά πετρελαιοειδών κατά τον αποδοτικότερο τρόπο με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος μεταφοράς.
Η χρησιμότητα των πετρελαιαγωγών, τους οποίους και εξετάζει η μελέτη μας,
χαρακτηρίζεται μεγάλη καθώς: οδηγούν τις μεγαλύτερες ποσότητες αργού στα
διυλιστήρια προς επεξεργασία, διακινούν τα τελικά προϊόντα-καύσιμα,
συμπληρώνουν τη θαλάσσια μεταφορά, καλύπτουν αχανείς εκτάσεις ξηράς και
δίνουν κίνηση σε βιομηχανικές μονάδες και θέρμανση σε κατοικίες.
Διεθνώς, οι αγωγοί πετρελαίου εντάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
α. αγωγοί συγκέντρωσης αργού σε κεντρικά αντλιοστάσια.
β. αγωγοί μεταφοράς αργού από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές στα
διυλιστήρια.
γ. αγωγοί διανομής των τελικών προϊόντων.
α. Συγκέντρωση. Το σύστημα συγκέντρωσης αργού πετρελαίου (Gathering
system) αποτελείται από ένα σύνολο αγωγών συγκριτικά μικρών (Gathering lines).
Επιτυγχάνει μέσο αντλιών, βοηθητικών δεξαμενών και σχετικού εξοπλισμού τη
μεταφορά αργού από διαφορετικές μονάδες παραγωγής (γεωτρήσεις) σε κεντρικά
αντλιοστάσια. Αυτά διοχετεύουν το πετρέλαιο σε μεγαλύτερες αρτηρίες, με
προορισμό τις μονάδες διύλισης. Η διάμετρος των αγωγών συγκέντρωσης κυμαίνεται
από τέσσερις έως δώδεκα ίντσες και το μήκος τους μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Μολονότι οι αγωγοί θεωρούνται σχετικά μικροί και περιορισμένου μήκους, εντούτοις
αποτελούν βασική μερίδα της βιομηχανίας κατασκευής πετρελαιαγωγών, λόγω της
πολυπλοκότητας και του μεγάλου αριθμού τους.
β. Κεντρικές αρτηρίες. Από τα κεντρικά αντλιοστάσια, όπου καταλήγει
πλήθος αγωγών συγκέντρωσης, εκκινούν οι κύριες αρτηρίες (Trunk Lines). Αγωγοί
μεγάλης διαμέτρου μεταφέρουν το πετρέλαιο των σταθμών συγκέντρωσης προς
αποθηκευτικούς χώρους, προς διυλιστήρια ή λιμάνια. Με δεδομένο ότι οι τόποι
άντλησης του αργού είναι απόμεροι, το δίκτυο των σταθμών συγκέντρωσης και των
κεντρικών αρτηριών αποτελεί το στυλοβάτη των μονάδων επεξεργασίας. Και τούτο
γιατί εξασφαλίζει αποδοτική μεταφορά του πετρελαίου, με χαμηλό το κόστος
μεταφοράς από τη γεώτρηση στο διυλιστήριο.
γ. Διανομή. Οι αγωγοί διανομής ή αγωγοί προϊόντος (product lines) είναι
αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν τα έτοιμα προϊόντα από το διυλιστήριο προς τους
χρήστες. Συχνότερα απαντώνται αγωγοί διανομής αερίου και όχι υγρών καυσίμων.
Στη χώρα μας οι αγωγοί διανομής, που ξεκινούν από το διυλιστήριο, τροφοδοτούν με
υγρά καύσιμα τις παρακείμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των εταιριών εμπορίας
πετρελαιοειδών.
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Χαρακτηριστικό τους είναι η ποικιλία των ετοίμων προϊόντων τα οποία
μεταφέρουν. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη για ακριβή διαχωρισμό των διερχόμενων
«παρτίδων», ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική ακεραιότητα των διαφορετικών
προϊόντων. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι αγωγοί διανομής αποτελούν το νεότερο
τμήμα της βιομηχανίας κατασκευής πετρελαιαγωγών, η τεχνογνωσία που τους αφορά
οφείλει να εξελίσσεται με ταχύτερους ρυθμούς.
Διαφοροποιούνται επίσης από τους άλλους αγωγούς κατά το ότι η διάμετρός τους
ελαττώνεται στην πορεία από το διυλιστήριο προς τον καταναλωτή, προκειμένου να
εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τελευταίου.
Όσον αφορά τη διεθνή πραγματικότητα, τέτοιοι αγωγοί διατρέχουν περιοχές
υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης, γεγονός που καθιστά τη δημόσια ασφάλεια
πρωταρχικό παράγοντα μελέτης στην κατασκευή και λειτουργία των αγωγών.
Πέρα από την αναμφίλεκτη ωφελιμότητα των πετρελαιαγωγών, διαπιστώνεται και
η άμεση παροχή αναντικατάστατων υπηρεσιών από αυτούς προς τη θαλάσσια
μεταφορά πετρελαίου με δεξαμενόπλοια. Πρωταγωνιστές της διαχείρισης
ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων επισημαίνουν, σε σχέση με το αντικείμενο της
εργασίας τους, τρεις κατηγορίες αγωγών πετρελαίου:
α. πετρελαιαγωγοί που κατευθύνονται από τις πετρελαιοπηγές προς τα λιμάνια
φορτώσεως, οι οποίοι θεωρείται ότι συμπληρώνουν τη θαλάσσια μεταφορά.
Το αληθές της θεώρησης αυτής αποδεικνύεται αν ληφθεί υπόψη ότι χωρίς τους
συγκεκριμένους αγωγούς θα ήταν αδύνατη η μεταφορά με πετρελαιοφόρα.
Παραδείγματα αποτελούν: Ο πετρελαιαγωγός Hassi Messaoud-Bougie(410
μιλίων) και ο πετρελαιαγωγός Zelten-Marsa El Prega(110 μιλίων)
β. μεγάλου μήκους πετρελαιαγωγοί οι οποίοι πρακτικά «μικραίνουν» τη θαλάσσια
απόσταση.
Η λειτουργικότητά τους αποδεικνύεται σε περιόδους χαμηλών ναύλων για τα
δεξαμενόπλοια. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα χαρακτηρίζεται ο πετρελαιαγωγός
μήκους 1100 μιλίων που διερχόμενος από τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, τη
Συρία και το Λίβανο, συνδέει την Ras Tanura (επί του Περσικού Κόλπου) με τη
Σιδώνα (επί της Μεσογείου). Η μεταφορά υγρών καυσίμων μέσο αυτού εξοικονομεί
θαλάσσιο πλου 3.330 μιλίων καθώς και τα καταβαλλόμενα τέλη του Σουέζ.
γ. πετρελαιαγωγοί που μεταφέρουν υγρά καύσιμα από τα λιμάνια εκφόρτωσης
προς τα διυλιστήρια της ενδοχώρας, τα οποία συχνά είναι εγκατεστημένα κοντά σε
βιομηχανικά κέντρα, μακριά από τη θάλασσα. Τέτοιοι είναι και οι αγωγοί που
εκκινούν από το λιμάνι του Ρότερνταμ και το Wilhemsharen.
Διαπιστώνεται από τα παραπάνω ο πρωταρχικός ρόλος του πετρελαιαγωγού στη
μεταφορά υγρών καυσίμων από το σημείο άντλησης του αργού έως τον τελικό
καταναλωτή του προϊόντος, που βρίσκεται ενδεχομένως σε διαφορετική ήπειρο.
Στη Ελλάδα, σήμερα υπάρχουν δίκτυα αγωγών πετρελαιοειδών που συνδέουν τις
εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων με τις εγκαταστάσεις των εταιρειών, που είναι όμως
μικροί –σχετικά– σε μήκος
2.2.1 ΠΙΘΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΣΠΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Παρά την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η
αποκαλούμενη «διπλωματία των αγωγών» για την έξοδο των πετρελαίων της
Κασπίας στη Μεσόγειο.
Όλα τα σενάρια μιλούν για ποσότητες μεταξύ 40 και 55 εκατομμυρίων τόνων
πετρελαίου που θα εξάγονται το 2005 από τα κοιτάσματα του Καζακστάν και του
Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες το 2020 αναμένεται να αυξηθούν σε περισσότερους από 140
εκατομμύρια τόνους το χρόνο.
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Οι ποσότητες αυτές όπως είναι φυσικό προσδίδουν ιδιαίτερη γεωπολιτική
σημασία στις χώρες από όπου θα διέρχονται οι αγωγοί μεταφοράς του πετρελαίου της
Κασπίας. Έτσι πολλές χώρες με πρώτη την Τουρκία, προωθούν σενάρια για την
κατασκευή αγωγών μεταφοράς που θα διέρχονται από τα δικά τους εδάφη και άλλα
για την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην έξοδο των πετρελαίων αυτών στα
καταναλωτικά κέντρα που για τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να είναι άλλα από τις
ευρωπαϊκές χώρες.
Η Ελλάδα με το σχέδιο του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης
φαίνεται να βρίσκεται αρκετά μπροστά από τους άλλους ανταγωνιστές. Η λύση του
συγκεκριμένου πετρελαιαγωγού έχει μελετηθεί πολύ περισσότερο από τις άλλες, ενώ
εμφανίζεται και η πιο φτηνή με κόστος 5-6 δολάρια ο τόνος έναντι 15-18 δολαρίων
για τους ανταγωνιστικούς αγωγούς.
Η ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΛΥΣΗ
Τα συγκριτικά στοιχεία κόστους μεταξύ των λύσεων που προτείνονται από
διάφορες πλευρές παρουσιάστηκαν σε ένα πρόσφατο σεμινάριο που οργάνωσε το
Υπουργείο Ανάπτυξης για ανώτατα κυβερνητικά στελέχη των κρατών που
συμμετέχουν στο Σύμφωνο της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που
παρουσίασε, κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, στέλεχος του ομίλου Ελληνικά
Πετρέλαια (πρώην ΔΕΠ) που συμμετέχει στο επιτελείο για την προώθηση του
σχεδίου του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης απέδειξε ότι ο
συγκεκριμένος πετρελαιαγωγός αποτελεί την οικονομικότερη, αλλά και την
ασφαλέστερη από πολιτική άποψη λύση για έξοδο του πετρελαίου της Κασπίας στη
Μεσόγειο.
Συγκεκριμένα ο πετρελαιαγωγός συγκαταλέγεται στους δευτερεύοντες αγωγούς,
αυτούς δηλαδή που θα κατασκευαστούν για να παρακάμψουν τα κορεσμένα από τη
ναυσιπλοΐα στενά του Βόσπορου. Ανταγωνιστικοί του είναι: Ο τριεθνής ΑΜΒΟ
(Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Αλβανία) αγωγός Μπουργκάς-Βλόρε, ο αγωγός ΣαμψούνταςΤσεϊχάν (Τουρκία), Οδησσού-Κεντρική Ευρώπη στη διαδρομή του υφιστάμενου
πετρελαιαγωγού «Ντρούζμπα» (φιλία), μέσο του οποίου η πρώην Σοβιετική Ένωση
τροφοδοτούσε τις χώρες Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία και τέλος ο αγωγός
Κονστάντζα (Ρουμανία)-Τεργέστη (Ιταλία). Για την ώρα όμως, μόνο οι τρεις πρώτοι
φαίνεται ότι μπορούν να «παίξουν».
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Ο ΤΡΙΕΘΝΗΣ ΑΜΒΟ: Προβλέπεται να έχει μήκος 913 χιλιομέτρων και
δυναμικότητα 35 εκατομμυρίων τόνων το χρόνο. Η κοινοπραξία που τον προωθεί
υπολογίζει το κόστος του σε περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο στη
διαδρομή που έχει επιλεγεί παρεμβάλλονται βουνά με πολύ μεγάλο υψόμετρο. Έτσι
θεωρείται ότι το κόστος αυτό είναι υποεκτιμημένο και ότι προκειμένου να καλύπτει
τα διεθνή στάνταρ ασφαλείας το πραγματικό τους κόστος θα πλησιάζει τα 1,5
δισεκατομμύρια δολάρια
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ-ΤΣΕΙΧΑΝ: Ο πετρελαιαγωγός αυτός μήκους 650 χιλιομέτρων
προωθείται από την Τουρκία ως εναλλακτική λύση του πετρελαιαγωγού Μπακού
(Αζερμπαϊτζάν)-Τσεϊχάν ο οποίος έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος και περνά από
ασταθείς πολιτικά περιοχές. Επιπλέον και αυτός ο αγωγός είναι αντιμέτωπος με το
υψηλό κόστος που προκαλεί η διέλευση από βουνά με υψόμετρο 1200-1800 μέτρων.
ΟΔΗΣΣΟΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: Η πρόταση προβλέπει αγωγό μήκους 400
χιλιομέτρων που θα συναντά το παλαιό σύστημα αγωγών Ντρούζμπα δυναμικότητας
30 εκατομμυρίων τόνων το χρόνο. Παρόλο που η δυναμικότητα εμφανίζεται
ικανοποιητική, το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται ήδη από τις εξαγωγές
πετρελαίου που πραγματοποιεί η Ρωσία προς την Ευρώπη.
ΚΩΣΤΑΝΤΖΑ ( ΡΟΥΜΑΝΙΑ)-ΤΕΡΓΕΣΤΗ (ΙΤΑΛΙΑ): Το μήκος του ανέρχεται
σε περίπου 1000 χιλιόμετρα και η δυναμικότητα του σε 35 εκατομμύρια τόνους το
χρόνο. Θεωρητικά ο αγωγός αυτός θα μπορούσε να προωθήσει το πετρέλαιο στη
Γερμανία μέσο του υφιστάμενου αγωγού TAL που ξεκινά από το ίδιο λιμάνι. Πάντως
η μικρή χωρητικότητα του υφιστάμενου αγωγού παύει να είναι πλεονέκτημα και έτσι
στην Τεργέστη θα πρέπει να κατασκευαστούν επιπλέον λιμενικές εγκαταστάσεις και
χώροι αποθήκευσης που μαζί με το μεγάλο μήκος του αγωγού θα ανεβάσουν
σημαντικά το κόστος του με υψηλή επιβάρυνση του διερχόμενου πετρελαίου.
ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Από τα 280 συνολικά χιλιόμετρα που θα
είναι το μήκος του αγωγού, τα 125 χιλιόμετρα βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος και τα
υπόλοιπα στο βουλγαρικό. Η δυναμικότητα του είναι 35 εκατομμύρια τόνοι. Θα
διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους (δεξαμενές) χωρητικότητας 600000 κυβικών
μέτρων στο Μπουργκάς και 1200000 κυβικών στην Αλεξανδρούπολη, ενώ δεν
αποκλείεται οι χωρητικότητες αυτές να μειωθούν. Με βάση μια προκαταρκτική
μελέτη σκοπιμότητας, το κόστος του έργου υπολογίζεται σε 688 εκατομμύρια
δολάρια.
Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα αυτής της πρότασης, είναι ότι το
πετρέλαιο θα μεταφέρεται από την Αλεξανδρούπολη προς την Ευρώπη με
δεξαμενόπλοια τα οποία θα διασχίζουν το Αιγαίο (το οποίο όπως όλοι ξέρουμε είναι
μία μικρή και σχετικά «κλειστή» θάλασσα). Αν αναλογιστεί κανείς τις ποσότητες
πετρελαίου που θα μεταφέρονται, των αριθμό των δεξαμενόπλοιων, τις συνθήκες που
επικρατούν στην Ελλάδα από άποψη ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος
τότε μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο ατύχημα ή μια διαρροή
δεν είναι απίθανα να συμβούν και οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες σε πολλά επίπεδα.
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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Με τα δεδομένα αυτά το κόστος διέλευσης από τους αγωγούς, η μελέτη των οποίων
έχει προχωρήσει συγκριτικά με άλλους, διαμορφώνεται ως εξής: ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη 5-6 δολάρια ο τόνος. Μπουργκάς-Βλορέ 15-18 δολάρια και
Σαμψούντα-Τσεϊχάν 12-14 δολάρια.
Στο κόστος διέλευσης από κάθε αγωγό θα πρέπει να προστεθεί αφενός το κόστος
της θαλάσσιας διαδρομής από Νοβοροσίσκ (ή τη Σούπσα της Ρωσίας που είναι πολύ
κοντά) προς το Μπουργκάς ή τη Σαμψούντα της Τουρκίας από όπου θα ξεκινούν οι
αγωγοί και το οποίο ανέρχεται σε 3 δολάρια ο τόνος και της θαλάσσιας μεταφοράς
από το λιμάνι που καταλήγει ο αγωγός προς ένα λιμάνι αναφοράς που είναι η
Τεργέστη της Ιταλίας.
Έτσι το πετρέλαιο από το Νοβοροσίσκ στην Τεργέστη μέσο του αγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης θα κοστίζει συνολικά 11 δολάρια ο τόνος, μέσο του αγωγού
Σαμψούντας-Τσεϊχάν 17 δολάρια και μέσο του αγωγού Μπουτργκάς-Βλορέ (ΑΜΒΟ)
21 δολάρια.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι ο φθηνότερος τρόπος μεταφοράς του πετρελαίου
είναι ο θαλάσσιος. Ωστόσο το γεγονός ότι τα στενά του Βόσπορου έχουν κορεσθεί με
τη διέλευση 50000 πλοίων το χρόνο, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που θέτει
σταδιακά η Τουρκία στη διέλευση των πλοίων και το επιπλέον κόστος που θα
προκαλέσουν οι περιορισμοί αυτοί καθιστούν τη λύση των αγωγών χρόνο με το
χρόνο την περισσότερο οικονομική λύση. (πηγή: Ελευθεροτυπία 9 Οκτωβρίου 1998)
Επιπλέον στοιχεία και νέα δεδομένα των πιθανών σεναρίων μεταφοράς α.
πετρελαίου από την Κασπία στη Μεσόγειο υπάρχουν στο βιβλίο του Ξ.Αναστασίου
με τίτλο «Τα Νέα Δεδομένα της Γεωστρατηγικής του Πετρελαίου».

33

2.3 ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ (TANKERS)
Το πρώτο φορτίο αμερικανικού πετρελαίου στέλνεται στην Αγγλία σε βαρέλια με
το πλοίο ‘ELIZABETH YVATTS’, το 1861. Όμως το πρώτο ΔΞ/Π το CLUCKAVF
κατασκευάζεται το 1885 όπου το κοίλο μέρος του πλοίου χρησιμοποιήθηκε ως
δεξαμενή. Το CLUCKAVF μπορούσε να μεταφέρει μέχρι 2.300t α. πετρελαίου.
Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι αλλά και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη είχε σαν
αποτέλεσμα να αυξηθεί η χρήση και το μέγεθος των ΔΞ/Π στις μέρες μας.

Στο σχεδιασμό του πλοίου οι κύριες παράμετροι είναι η απαιτούμενη συντήρηση, οι
οριακές διαστάσεις (βύθισμα, φάρδος και μήκος του πλοίου) και η οικονομική ή
αποδεκτή ταχύτητα. Μία τυπική διάταξη ΔΞ/Π φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Το κοίλο μέρος του ΔΞ/Π χωρίζεται σε δεξαμενές - διαμερίσματα και έτσι δεν
επιτρέπεται η ανάμιξη διαφόρων φορτίων μεταξύ τους. Υπάρχει επικοινωνία μέσο
σωληνώσεων. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΔΞ/Π
είναι η δυσμενής επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας του καυσίμου πάνω στα
τοιχώματα των δεξαμενών.
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Γι αυτό απαιτείται οι δεξαμενές να είναι σχεδόν γεμάτες (πρέπει να υπάρχει κενός
χώρος για τη διαστολή του φορτίου και τη συγκέντρωση των παραγόμενων αερίων),
αλλά και να χωρίζονται σε τρία τμήματα με διαφράγματα. Η κεντρική δεξαμενή έχει
σχεδόν διπλάσια χωρητικότητα από κάθε μία πλευρική δεξαμενή.
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Σημαντικό είναι να προσθέσουμε ότι ορισμένες φορές οι δεξαμενές θερμαίνονται με
ειδικές σερμπαντίνες αν το φορτίο είναι παχύρρευστο. Επίσης σε κάθε δεξαμενή
υπάρχει εξαεριστικό σύστημα το οποίο είτε συνδέεται με έναν κεντρικό εξαεριστικό
σωλήνα που βγάζει τα αέρια στην ατμόσφαιρα, είτε αυτόνομα (όταν υπάρχει
πρόβλημα ανάμειξης των αερίων).
Είναι εύκολα κατανοητό ότι ο καθαρισμός των δεξαμενών είναι μία εργασία που
πρέπει να γίνει με προσοχή και επιμέλεια. Τυχόν κατάλοιπα μπορεί να προκαλέσουν
αλλοίωση του φορτίου ή φθορά των δεξαμενών, για τον ίδιο λόγο πρέπει να γίνεται
και απομάκρυνση των αερίων από τις δεξαμενές. Βέβαια αυτή η εργασία είναι
επικίνδυνη αφού τα αέρια είναι τοξικά και εκρηκτικά. Επειδή οι κίνδυνοι πυρκαγιάς
είναι αυξημένοι στα ΔΞ/Π απαιτούνται ειδικά αυστηρά μέτρα για την πρόληψη των
κινδύνων αυτών. Τα κυριότερα μέσα που πρέπει να διαθέτει ένα ΔΞ/Π για την
κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι α)ατμός, β)πυροσβεστήρες αφρού, γ)πυροσβεστήρες
CO2 κτλ. Στο ΔΞ/Π πρέπει επίσης να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές.
Οι κανόνες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα όταν
γίνονται εργασίες καθαρισμού γιατί μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. Πριν ένα
χρόνο σημειώθηκε ατύχημα από συσσώρευση εκρηκτικών αερίων σε ΔΞ/Π στο
Πέραμα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εργάτης και να τραυματισθούν άλλοι επτά.
Και αν για κάποιον όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας φαντάζουν πολλά και
υπερβολικά αρκεί να υπενθυμίσουμε ένα πρόσφατο δυσάρεστο γεγονός που έγινε στο
Πέραμα τον Μάρτη του 1997 λόγω έλλειψης συνθηκών ασφαλείας και συγκεκριμένα
λόγω συσσώρευσης εκρηκτικών αερίων στον κλειστό χώρο δύο δεξαμενών που είχε
ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη και τον τραυματισμό άλλων εφτά.
Αναφερόμενοι γενικά σε ατυχήματα κατά την διάρκεια διάφορων επισκευών σε
δεξαμενόπλοια στο Πέραμα θα πρέπει να κάνουμε γνωστό ότι όποτε γίνεται
«ατύχημα» στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος εργαζόμενοι και
Πολιτεία αλληλοκατηγορούνται για τη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων
ασφαλείας. Στη διαμάχη τις περισσότερες φορές εμπλέκονται και τα πολιτικά
κόμματα, τα οποία με ανακοινώσεις τους κατηγορούν ευθέως την εκάστοτε
κυβέρνηση και ειδικότερα τον Υ.Ε.Ν. στον οποίο φορτώνουν την αβλεψία όλων των
φορέων στις εγκληματικές παρανομίες. Γιατί σε όλες τις παρανομίες την ευθύνη
πρέπει να μοιράζονται και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχουν
σε Επιτροπή ελέγχου. Σύμφωνα με το Π.Δ. 70/1990, άρθρο 72, ο έλεγχος της
εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας στην Επισκευαστική Ζώνη
Περάματος έχει ανατεθεί στα όργανα του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία κατά
περίπτωση συνεπικουρούνται από τα όργανα του Υ.Ε.Ν. Επίσης με Απόφαση του
Νομάρχη Πειραιά λειτουργεί ως θεσμός, από το 1989, πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου
των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας. Στην Επιτροπή προεδρεύει εκπρόσωπος του
Λιμεναρχείου Πειραιά, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και δύο
εκπρόσωποι του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά.
Τέλος τα αντλιοστάσια είναι στεγανοί χώροι που περιέχουν αντλίες οι οποίες
χρησιμοποιούνται κυρίως κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση. Το πλάτος των
αντλιοστασίων είναι περίπου ίσο με εκείνο των κεντρικών δεξαμενών. Τα
αντλιοστάσια είναι συνήθως 2 ή 3 και κατασκευάζονται μεταξύ των δεξαμενών, έτσι
έχουμε τη δυνατότητα της ταυτόχρονης φορτώσεως 2 ή και περισσότερων φορτίων.
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2.3.1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
Αφού το ΔΞ/Π πάρε θέση στην προβλήτα, γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος
σωληνώσεων, δεξαμενών κτλ αλλά και ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ των
υπευθύνων ( του ΔΞ/Π και της προβλήτας).
Κατά τη φόρτωση γεμίζονται πρώτα οι κεντρικές δεξαμενές και μετά οι πλευρικές,
επίσης η κατανομή του φορτίου πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο
αριθμό δεξαμενών. Τέλος αν πρόκειται να μείνουν κενές δεξαμενές αυτές θα πρέπει
να βρίσκονται στα άκρα του πλοίου και όχι στο μέσο. Η παροχή ρυθμίζεται είτε από
βάνες είτε από την αίθουσα ελέγχου αυτόματα. Το αέριο που δημιουργείται κατά τη
φόρτωση επιστρέφει πίσω στην προβλήτα μέσο του συστήματος εξαερισμού.
Κατά την φορτοεκφόρτωση απαγορεύονται οι «γυμνές φλόγες»1 στη περιοχή των
προβλητών και του ΔΞ/Π καθώς και διάφορες άλλες επικίνδυνες εργασίες.
Παράλληλα ο πυροσβεστικός εξοπλισμός των προβλητών και του ΔΞ/Π είναι σε
ετοιμότητα. Επίσης το ΔΞ/Π πρέπει να είναι εφοδιασμένο τα απαραίτητα μέσα για
την καταπολέμηση πιθανής ρύπανσης σε ποσότητα ανάλογη του μεγέθους του ΔΞ/Π.
Ένα επιπλέον στοιχείο για την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τα ΔΞ/Π
είναι μία έξυπνη ιδέα μίας εταιρίας εμπορίας πετρελαιοειδών που μετασκεύασε ΔΞ/Π
το οποίο μετέφερε δύο βυτιοφόρα και με αυτόν τον τρόπο εφοδίαζε ελληνικά νησιά
που δεν είχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων. Την ιδέα αυτή την έχει
αντιγράψει μία άλλη εταιρεία αφού έχει αποδειχτεί σπουδαία στην χρησιμότητα της.

Ο όρος «γυμνές φλόγες» περιλαμβάνει όλες τις ανοιχτές φλόγες, φωτιές, ηλεκτρικά
εργαλεία, ηλεκτροσυγκολλήσεις κτλ και οτιδήποτε άλλο εργαλείο ή υλικό μπορεί να
εκπέμψει σπινθήρες κατά τη χρήση του (Κανονισμός Ασφαλείας και Ρύπανσης
Αποβλήτων Φορτοεκφόρτωσης ΔΞ/Π Ασπροπύργου και Μεγάρων, Φεβρουάριος
1984,ΕΛ.Δ.Α. Α.Ε.)
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2.3.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Δ)ΠΛΟΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΩΝ
Ο παρών Κανονισμός αφορά τις Παλαιά και Νέα προβλήτες Ασπρόπυργου και
Προβλήτες Αγίας Τριάδας και Πάχης Μεγάρων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η είσοδος κάθε προσώπου (εκτός πληρωμάτων Δ/πλοίων) στις εγκαταστάσεις των
Προβλητών επιτρέπεται να γίνεται μόνο μέσο της Κεντρικής Πύλης εισόδου και όχι
από την πλευρά της Θάλασσας.
Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στις εγκαταστάσεις των Προβλητών
Ασπροπύργου, Μεγάρων και Πάχης κάθε προσώπου εκτός από :
α)Το εντεταλμένο προσωπικό των Ελλ. Διυλ. Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας του.
β)Τα εντεταλμένα Κρατικά όργανα, τα μέλη των επιτροπών παραλαβής
(εκπρόσωποι Λιμενικών, Τελωνειακών Αρχών, Γενικού Χημείου του Κράτους,
Υπουργείου Ενεργείας και Φυσικών Πόρων) και πλοηγούς που προσέρχονται για
εκτέλεση υπηρεσίας, με επίδειξη της Υπηρεσιακής ή Αστυνομικής ταυτότητας τους.
γ)Τους εκπροσώπους της πλοιοκτήτριας Εταιρείας (Αρχιπλοίαρχοι, αρχιμηχανικοί,
εκτελωνιστές, πράκτορες, επιθεωρητές φορτίου), βάσει ειδικής άδειας εισόδου που
εκδίδεται από το Τμήμα Ασφάλειας ή τον Προϊστάμενο Βάρδιας Διυλιστηρίου, με
βάση την ειδική άδεια ετήσιας ισχύος που εκδίδει η Λιμενική Αρχή.
δ)Τα μέλη των οικογενειών των πληρωμάτων των πλοίων βάσει γραπτής άδειας των
αρμόδιων Λιμενικών και Τελωνειακών Αρχών και της αστυνομικής τους ταυτότητας
μετά από θεώρηση της άδειας από το Τμήμα Ασφάλειας ή τον Προϊστάμενο Βάρδιας
Διυλιστηρίου.
Επί των παραπάνω αδειών των παραγράφων (γ) και (δ) θα αναγράφεται η
ημερομηνία, η ώρα εισόδου και εξόδου και αντίγραφά τους θα παραδίδονται στον
Υπεύθυνο Πύλης Εισόδου Προβλήτας για φύλαξη στο Αρχείο, αφού αυτός
ειδοποιήσει προηγούμενα τον Υπεύθυνο Προβλήτας.
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Σημειώνεται ότι ο Υπεύθυνος Προβλήτας διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης της
εισόδου σε επί πλέον άτομα αν κρίνει ότι το πλήθος των προσώπων που βρίσκονται
ήδη στην προβλήτα είναι μεγάλο.
ε) Τα μέλη του πληρώματος του Δ/πλοίου βάσει ονομαστικής κατάστασης του
Πλοιάρχου και της αστυνομικής ταυτότητας ή του Ναυτικού φυλλαδίου του μέλους
του πληρώματος. Προκειμένου για πληρώματα πλοίων εξωτερικού απαιτείται επί
πλέον και έκδοση της ειδικής άδειας εισόδου - εξόδου (πάσο) από τη Λιμενική Αρχή.
Επίσης απαγορεύεται η είσοδος στις Προβλήτες και η κάθοδος από κάθε Δ/πλοιο
κάθε προσώπου που εμφανίζεται να διατελεί σε κατάσταση μέθης εκτός και υπό'
ευθύνη Αξιωματικού του Δ/πλοίου που θα τον συνοδεύει.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Απαγορεύεται απόλυτα στην περιοχή των Προβλητών η κυκλοφορία σκυλιών ή
άλλων κατοικίδιων ζώων.
Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια επί τον Δ/πλοίου πρέπει να παραμένουν δεμένα
κατά τη διάρκεια πρόσδεσης τον Δ/πλοίου στην Προβλήτα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Απαγορεύεται απόλυτα το κάπνισμα και η κατοχή σπίρτων και αναπτήρων σε κάθε
πρόσωπο που βρίσκεται στην περιοχή των προβλητών και τον Δ/πλοίου εκτός από
τους δύο ή τρεις το μεγαλύτερο ειδικούς χώρους του Δ/πλοίου τους προορισμένους
για το σκοπό αυτό, αν υπάρχουν, μετά από γραπτή συμφωνία του Υπεύθυνου
Προβλήτας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Απαγορεύεται να βρίσκονται σε λειτουργία οποιουδήποτε είδους «γυμνές φλόγες»
στην περιοχή των προβλητών και του Δ/πλοίου.
Ο όρος «γυμνή φλόγα» περιλαμβάνει όλες τις ανοικτές φλόγες, φωτιές, λάμπες
φωτισμού μη εγκεκριμένου τύπου, ηλεκτροσυγκολλήσεις και ηλεκτρικά εργαλεία
κοπής, ανοιχτές συσκευές κλιματισμού, φορητά ηλεκτρικά εργαλεία και συσκευές
που λειτουργούν με συσσωρευτές (ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα, φλας φωτογραφικών
μηχανών κ.λπ.) εκτεθειμένα πυρακτωμένα υλικά, θερμάστρες αντίστασης, μαγειρεία
και όλα τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω, αλλά μπορεί να
εκπέμψουν σπινθήρες κατά τη χρήση τους.
Επιτρέπεται με απόλυτη ευθύνη του Πλοιάρχου του Δ/πλοίου για τις ανωμαλίες που
τυχόν θα προκύψουν, η χρήση ειδικού μαγειρείου ή μαγειρείου που λειτουργεί με
ατμό, εκτός της περίπτωσης χρησιμοποίησης της γραμμής πρύμνης για
φορτοεκφόρτωση οπότε απαγορεύεται απόλυτα.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Απαγορεύεται η χρήση στην περιοχή των Προβλητών και τον Δ/πλοίου φορητών
ηλεκτρικών εργαλείων και λαμπών φωτισμού και όλα τα καλώδια παροχής ρεύματος
προς τα παραπάνω πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί.
Επιτρέπεται η χρήση φορητών λαμπών φωτισμού εγκεκριμένου τύπου ασφάλειας
από διεθνώς παραδεκτή Αρχή όπως π.χ. . ΤΗΕ U.S. BUREAU OF MINES.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Απαγορεύεται η διενέργεια κάθε επισκευής επί του Δ/πλοίου, η αποσκωρίαση των
ελασμάτων του, ο καθαρισμός των δεξαμενών και η απαέρωσή τους (GAS
FREELING), εφόσον τούτο είναι προσδεδεμένο στην προβλήτα.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απαιτείται ειδική γραπτή άδεια «ψυχρής» ή
«θερμής» εργασίας που εκδίδεται από το Τμήμα Διακίνησης για την συγκεκριμένη
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περίπτωση μετά από γραπτή αίτηση του Πλοιάρχου τον Δ/πλοίου, υπό τον όρο ότι η
εργασία δεν θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης του
Δ/πλοίου.
Η χορήγηση τέτοιας άδειας δεν απαλλάσσει τον Πλοίαρχο του Δ/πλοίου από την
ευθύνη ανωμαλιών που τυχόν προκύψουν από τη διενέργεια της εργασίας αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Κατά τη διάρκεια πρόσδεσης τον Δ/πλοίου στην προβλήτα, απαγορεύεται η
προσέγγιση κάθε είδους σκάφους στο Δ/πλοιο. Ειδικά για Νέα Προβλήτα
Ασπροπύργου και τις εγκαταστάσεις Μεγάρων και Πάχης επιτρέπεται η προσέγγιση
σκαφών για τροφοδότηση και πετρέλευση τον Δ/πλοίου μόνο πριν από την έναρξη ή
μετά το τέλος της φορτοεκφόρτωσης, υπό την απόλυτη ευθύνη του πλοιάρχου του
Δ/πλοίου που αναλαμβάνει και την ευθύνη των ανωμαλιών που τυχόν θα προκύψουν
από το λόγο αυτό τόσο στα Δ/πλοια, όσο και στις εγκαταστάσεις μας και εφόσον στο
σκάφος,
α) Δεν θα υπάρχουν «γυμνές φλόγες» (άρθρο 3ο)
β) Θα απαγορεύεται το κάπνισμα.
γ) Σε όλες τις καμινάδες και τα συστήματα απαγωγής καπναερίων θα είναι
τοποθετημένα κατάλληλα πλέγματα (FLAME ARRESTORS) και στο Δ/πλοιο όλα τα
ανοίγματα των δεξαμενών φορτίων είναι κλειστά.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των μέσον τηλεπικοινωνίας και συσκευών
RADAR του Δ/πλοίον εφόσον τούτο προσδένεται στην προβλήτα και οι κεραίες
ασυρμάτου τον Δ/πλοίου πρέπει να γειώνονται.
Συντήρηση ή επισκευή των παραπάνω συσκευών μπορεί να γίνει μόνο μετά από
έγκριση του Υπεύθυνου Προβλήτας και γραπτή δήλωση τον Πλοιάρχου τον Δ/πλοίου
ότι μετά το τέλος της συντήρησης ή επισκευής τους, δεν θα τεθούν σε δοκιμαστική
λειτουργία παρά μόνο μετά από γραπτή έγκριση του Υπεύθυνου Προβλήτας.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Απαγορεύεται στην περιοχή των Προβλητών, στο κατάστρωμα και το αντλιοστάσιο
του Δ/πλοίου η χρήση φορητών ραδιοτηλεφωνικών συσκευών μη εγκεκριμένου
τύπου ασφάλειας από διεθνώς αναγνωρισμένη Αρχή.
Επιπλέον το μήκος κύματος στο οποίο λειτουργούν τα παραπάνω φορητά
ραδιοτηλέφωνα θα πρέπει να είναι μέσα στην επιτρεπτή από την αρμόδια Αρχή για
κάθε περιοχή ζώνη μήκων κύματος.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης Δ/πλοίου, όλες οι εξωτερικές πόρτες και τα
παράθυρα των διαμερισμάτων του Δ/πλοίου που βλέπουν προς το κατάστρωμα
πρέπει να παραμένουν κλειστές. Οι πόρτες που ανοίγουν στιγμιαία για διάβαση
πρέπει να κλείνονται αμέσως.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης Δ/πλοίου οι εξαεριστήρες των διαμερισμάτων
του Δ/πλοiου πρέπει να είναι ρυθμισμένοι ώστε να μην αναρροφούν αέρια, ή να είναι
καλυμμένοι ώστε να αποφεύγεται η είσοδος αερίων στα διαμερίσματα του Δ/πλοίου,
ανάλογα με τη φορά του πνέοντος ανέμου.
Η κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού του Δ/πλοίου μπορεί να λειτουργεί εφόσον
δεν αναρροφά αέρια υδρογονανθράκων.
Απαγορεύεται η λειτουργία ανοικτών συσκευών κλιματισμού τύπου παραθύρου.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Πριν από την έναρξη φορτοεκφόρτωσης Δ/πλοίου και σε όλη τη διάρκειά της,
πρέπει να γειωθεί κατάλληλα το Δ/πλοιο.
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ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός των Δ/πλοίων που προσεγγίζουν τις προβλήτες,
πρέπει να είναι σε ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο
των Προβλητών δηλαδή, μάνικες συνδεδεμένες στο κύκλωμα πυρόσβεσης του
Δ/πλοίου, πίεση στο κύκλωμα πυρόσβεσης και φορητοί πυροσβεστήρες κοντά στον
διανομέα. Εξυπακούεται ότι σε όλη τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης θα υπάρχει
στο Δ/πλοιο το απαραίτητο προσωπικό για την επάνδρωση του παραπάνω
πυροσβεστικού εξοπλισμού.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους χώρους των Προβλητών κάθε
οχήματος.
Εξαιρούνται τα οχήματα του Διυλιστηρίου που οδηγούνται εκεί για εκτέλεση
αιτιολογημένης εργασίας μετά από γραπτή άδεια του Προϊσταμένου του Τμήματος
Διακίνησης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Σε κατάλληλες θέσεις του καταστρώματος του Δ/πλοίου και οπωσδήποτε κοντά στη
σκάλα σύνδεσης του Δ/πλοίου με την ξηρά θα τοποθετηθούν πριν από την έναρξη
φορτοεκφόρτωσης πινακίδες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και σε οποιαδήποτε
άλλη γλώσσα αρμόζει στο πλήρωμα του Δ/πλοίου που θα αναγράφουν τα εξής:
 ΠΡΟΣΟΧΗ
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ «ΓΥΜΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ»
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
και θα φέρουν μαζί τους τα αντίστοιχα προς τις οδηγίες διεθνή ενδεικτικά σήματα.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Απαγορεύεται ο εφοδιασμός των Δ/πλοίων που προσεγγίζουν τις προβλήτες, με
νερό, τρόφιμα και καύσιμα που προσκομίζονται με οχήματα επί των Προβλητών.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Απαγορεύεται η προσέγγιση και πρόσδεση στις προβλήτες κάθε πλωτού μέσου που
δεν έχει άμεση σχέση με τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης των Δ/πλοίων.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Η πρόσδεση του Δ/πλοίου στις προβλήτες πραγματοποιείται υπό' ευθύνη του
Πλοιάρχου του Δ/πλοίου, ώστε να παρεμποδίζεται πιθανή κίνηση του Δ/πλοίου από
οποιαδήποτε αιτία. Ο χειρισμός των γραμμών πρόσδεσης (κάβων) γίνεται από
ειδικευμένο προσωπικό του πλοίου και όχι από το προσωπικό του Διυλιστηρίου.
Η ποιότητα (σχοινιά από πλαστικές, ίνες ή συρματόσχοινα κ.λπ.) και ο αριθμός των
γραμμών πρόσδεσης κάθε Δ/Ξ προσδιορίζεται από το EQUIPMENT NUMBER του
κατασκευαστού κάθε Δ/πλοίου για το οποίο οι σχετικοί πίνακες των LLOYD'S
προβλέπουν την αντοχή των συρματόσχοινων ή σχοινιών με τα οποία πρέπει να είναι
εφοδιασμένο το Δ/πλοιο.
Σε κατάλληλες θέσεις επί του Δ/πλοιου πρέπει να υπάρχουν σε ετοιμότητα γραμμές
ρυμουλκήσεώς του μακριά από την προβλήτα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (FIRE
WIRE) που θα φθάνουν συνεχώς μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας.
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ΑΡΘΡΟ 19ο
Απαγορεύεται η φορτοεκφόρτωση Δ/πλοίου εφόσον το δίκτυο διανομής του
παρουσιάζει διαρροές. 'Όλες οι μη χρησιμοποιούμενες γραμμές φόρτωσης /
εκφόρτωσης πρέπει να έχουν απομονωθεί (βάνες κλειστές) και τυφλωθεί κατάλληλα.
Άρθρο 20ο.
Σε ατμοκίνητα Δ/πλοια που στερούνται ή δεν λειτουργεί κανονικά το σύστημα
απαγωγής αερίων και πρόκειται να φορτώσουν ή εκφορτώσουν αργό πετρέλαιο,
ακατέργαστη βενζίνη, βενζίνη JP-4 και υγραέρια πρέπει να σβήνονται οι καυστήρες
των λεβήτων αφού ειδοποιηθεί ο Υπεύθυνος Προβλήτας που μπορεί κατά την κρίση
του να μην επιτρέψει την φορτοεκφόρτωση.
Οι απαγωγείς καυσαερίων των ντιζελοκίνητων Δ/πλοιων πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με κατάλληλα πλέγματα (FLAME ARRESTORS). Ο Πλοίαρχος είναι
υπεύθυνος ώστε να μην εξέρχεται μαύρος καπνός από την καμινάδα του Δ/πλοίου.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Σε όλες τις αναπνευστικές οπές των δεξαμενών των Δ/πλοίων πρέπει να έχουν
τοποθετηθεί κατάλληλα δικτυωτά πλέγματα (Flame Arrestors).
ΑΡΘΡΟ 22ο
Σε περίπτωση καταιγίδας ο Υπεύθυνος Προβλήτας μπορεί κατά την κρίση του να
σταματήσει την φορτοεκφόρτωση ή τον ερματισμό του Δ/πλοίου οπότε κλείνονται
απαραίτητα τα σκέπαστρα των οπών των δεξαμενών και οι βάνες των γραμμών
φορτίου.
Σε περίπτωση εμφάνισης ισχυρών ανέμων, ο Υπεύθυνος Προβλήτας κατά την
κρίση του, μπορεί να διατάξει τη διακοπή φορτοεκφόρτωσης και την αποσύνδεση
των γραμμών φορτοεκφόρτωσης.
Αν υπάρχει άπνοια θα λαμβάνονται με ευθύνη του Πλοιάρχου του Δ/πλοίου
μετρήσεις συγκέντρωσης αερίων στο κατάστρωμα. Στην περίπτωση ύπαρξης
μεγάλων τέτοιων συγκεντρώσεων η φορτοεκφόρτωση θα διακόπτεται μέχρι τη
διασπορά των αερίων.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Η φόρτωση των Δ/πλοίων γίνεται μόνο μέσο κατάλληλης σύνδεσης πλαστικού
σωλήνα ή μεταλλικού αρθρωτού βραχίονα στον διανομέα του Δ/πλοίου.
Απαγορεύεται η φόρτωση Δ/πλοίου με τοποθέτηση σωλήνα απ' ευθείας στις
δεξαμενές του Δ/πλοίου. Τα μη χρησιμοποιούμενα σημεία σύνδεσης του διανομέα
του Δ/πλοίου πρέπει να είναι τυφλωμένα.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Το άνοιγμα και κλείσιμο των οπών των δεξαμενών φορτίου, η σύνδεση και
αποσύνδεση των γραμμών φορτοεκφόρτωσης και κάθε άλλη εργασία που γίνεται στο
κατάστρωμα με μεταλλικά εργαλεία πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν επιτρέπει τη
δημιουργία σπινθήρων.
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ΑΡΘΡΟ 25ο
Πριν από την έναρξη φορτοεκφόρτωσης κάθε Δ/πλοίου πρέπει να συμφωνηθούν
οπωσδήποτε και να γίνουν απόλυτα κατανοητά σήματα (είτε οπτικά, είτε λεκτικά,
είτε με ραδιοτηλέφωνο), μεταξύ του Υπεύθυνου Προβλήτας και του Πλοιάρχου του
Δ/πλοίου, για τις βασικότερες, ενέργειές τους, όπως π.χ. έναρξη φόρτωσης ή
εκφόρτωσης, επιβράδυνση, σταμάτημα φορτοεκφόρτωσηςσταμάτημα
φορτοεκφόρτωσης λόγω έκτακτου κινδύνου κ.λπΑΡΘΡΟ 26ο
Ο Πλοίαρχος Δ/πλοίου που φορτώνει είναι υποχρεωμένος δέκα πέντε (15) λεπτά
πριν από το τέλος της φόρτωσης ή την πλήρωση των δεξαμενών του Δ/πλοίου να
ενημερώσει τον Υπεύθυνο της Προβλήτας που αμέσως ειδοποιεί το Αντλιοστάσιο.
ΑΡΘΡΟ 27ο
α. Εφόσον έχει γίνει έναρξη φόρτωσης Δ/πλοίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η
διακοπή της ροής του φορτίου εκ μέρους του προσωπικού Δ/πλοίου χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση του Υπευθύνου της προβλήτας.
β. Σε περίπτωση κινδύνου υπερχείλισης δεξαμενής Δ/πλοίου που φορτώνει ή
εκφορτώνει, ο Πλοίαρχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως τον Υπεύθυνο
προβλήτας πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για άμεση διακοπή της
φορτοεκφόρτωσης.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Καθ' όλη τη διάρκεια πρόσδεσης, παραβολής και μέχρι την απομάκρυνση Δ/πλοίου
από τις προβλήτες, οι λέβητες, κύριες μηχανές και λοιπός εξοπλισμός του Δ/πλοίου
που είναι απαραίτητος για την κίνησή του, κανονικά παραμένει σε κατάσταση
λειτουργίας τέτοια, που να επιτρέπει άμεση κίνηση του Δ/πλοίου σε έκτακτη ανάγκη.
Επιπλέον των παραπάνω και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για τα Δ/πλοια που
είναι μερικώς φορτωμένα με αργό πετρέλαιο, ακατέργαστη βενζίνη (ΝΑΦΟΑ),
βενζίνες, JP-4, Μ.Τ.Β.Ε. και πρόκειται να φορτώσουν οποιοδήποτε άλλο ή όμοιο
φορτίο, και για τα Δ/πλοια που φορτώνουν ή εκφορτώνουν αργό πετρέλαιο,
ακατέργαστη βενζίνη (ΝΑΦΟΑ), βενζίνες, JP-4, Μ.Τ.Β.Ε. και υγραέρια, πρέπει, με
ευθύνη του Πλοιάρχου του Δ/πλοίου, να υπάρχει σε ετοιμότητα άμεσης επέμβασης
ρυμουλκό ικανό για άμεση απομάκρυνση τον Δ/πλοίου από την προβλήτα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
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ΑΡΘΡΟ 29ο
Στο Δ/πλοιο κατά τη μέρα θα έχει υψωθεί η σημαία «Β» του Διεθνή Ναυτικού
Κώδικα και τη νύκτα θα έχει τεθεί σε λειτουργία ένα κόκκινο φως ορατότητας 360ο
C.
ΑΡΘΡΟ 30ο
Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα κάθε υλικού στερεού ή ρευστού, ζεστής
στάχτης ιδιαίτερα δε οποιουδήποτε άλλου επικίνδυνου υλικού.
ΑΡΘΡΟ 31ο
Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή η διαφυγή στη θάλασσα από Δ/πλοιο που βρίσκεται
κοντά στις προβλήτες του Διυλιστηρίου, κάθε τύπου πετρελαίου ή νερού ερματίσεως
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(BALLAST WAΙER) εκτός από καθαρό νερό που περιέχεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές
νερού ερματίσεως (SEGREGAΤED BALLAST TANKS) και σύμφωνα με τις
διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης περί προλήψεως της εκ των πλοίων ρυπάνσεως του
1973 και του πρωτοκόλλου 1978 αυτής (MARPOL 1973/78).
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το νερό ερματίσεως (BALLAST WATER) μπορεί
να είναι καθαρό ή όχι, θα εκφορτώνεται μόνο μέσο του συστήματος νερού
ερματίσεως (BALLAST WATER SYSTEM) του Διυλιστηρίου, εφόσον τούτο
βρίσκεται σε λειτουργία.
Στην περίπτωση που μόνο καθαρό νερό βρίσκεται στις ιδιαίτερες δεξαμενές νερού
ερματίσεως ο Πλοίαρχος υποχρεούται να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι το
νερό είναι καθαρό και δεν περιέχει κανένα τύπο πετρελαίου ή άλλο ρυπαντικό υλικό.
Μετά απ' αυτό και επιθεώρηση των δεξαμενών από τον Υπεύθυνο Προβλήτας και
αρμόδιο αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται η απόρριψη να γίνει απ'
ευθείας στη θάλασσα.
Αν μετά την έναρξη εκφόρτωσης διαφοροποιηθεί το χρώμα της θάλασσας γύρω
από το Δ/πλοιο, η εκφόρτωση σταματά και η ευθύνη καθαρισμού της ανήκει
αποκλειστικά στον Πλοίαρχο του Δ/πλοίου.
ΑΡΘΡΟ 32ο
Για να αποφευχθεί ρύπανση της θάλασσας γύρω από τις προβλήτες όλες οι
υδρορροές του καταστρώματος του Δ/πλοίου (μπούνια) πρέπει να έχουν σφραγιστεί
κατάλληλα.
ΑΡΘΡΟ 33ο
Πριν από την έναρξη και κατά κανονικά χρονικά διαστήματα της
φορτοεκφόρτωσης θα ελέγχεται η καλή φραγή των βανών θαλάσσης (SEA VALVES)
ώστε να μην διαρρέει λάδι προς τη θάλασσα. Αν δεν χρησιμοποιούνται οι παραπάνω
βάνες θάλασσας που είναι συνδεδεμένες με τις δεξαμενές φορτίου ή νερού
ερματίσεως (BALLAST WATER) πρέπει να είναι κλειστές και σφραγισμένες.
ΑΡΘΡΟ 34ο
Κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης Δ/πλοίου το κατάστρωμά του πρέπει να
διατηρείται στεγνό από νερό βροχής ή θάλασσας. Μετά τις εξυδατώσεις θα
σφραγίζονται και πάλι οι υδρορροές του καταστρώματος.
ΑΡΘΡΟ 35ο
Σε όλα τα Δ/πλοια που φορτοεκφορτώνουν στις προβλήτες είναι υποχρεωτικό να
υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα για την καταπολέμηση πιθανής ρύπανσης εκ μέρους
του Δ/πλοίου σε ποσότητα ανάλογη του μεγέθους του Δ/πλοίου.
Σε περίπτωση διαρροής πετρελαιοειδούς επί του Δ/πλοίου που μπορεί να οδηγήσει
σε ρύπανση της θάλασσας σταματά η φορτοεκφόρτωση μέχρι την πλήρη
αποκατάσταση της διαρροής που θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 του
παρόντος, ειδοποιείται αμέσως ο Υπεύθυνος Προβλήτας για τη λήψη των αναγκαίων
μέτρων από πλευράς Διυλιστηρίου και εφαρμόζεται το Σχέδιο αντιμετώπισης
Ρύπανσης του Δ/πλοίου, ευθύνη του Πλοιάρχου του Δ/πλοίου, που είναι επίσης
υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως την αρμοδία Λιμενική Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 36ο
Κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης Δ/πλοίου είναι υποχρεωτική η διάθεση
προσωπικού του Δ/πλοίου για συνεχή παρακολούθηση του διανομέα του
καταστρώματος και της σκάλας μεταξύ ξηράς - Δ/πλοίου.
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Κατάλληλη και ασφαλής σκάλα, αν δεν παρέχεται από τις εγκαταστάσεις ξηράς, θα
διατίθεται από το Δ/πλοιο, κατάλληλα φωτισμένη κατά τη διάρκεια της νύκτας.
Σημειώνεται ότι σε κατάλληλη θέση του Δ/πλοίου κοντά στη σκάλα πρέπει να
υπάρχει διαθέσιμο σωσίβιο και σχοινί ανάλογου μεγέθους για περιπτώσεις ανάγκης.
Απαγορεύεται η επιβίβαση και αποβίβαση κάθε προσώπου από άλλη οδό πλην της
κυρίας σκάλας Δ/πλοίου - Προβλήτας.
ΑΡΘΡΟ 37ο
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Δ/πλοιο γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες με
το φλεγόμενο Δ/πλοιο να παραμένει έπ’ άγκυρα ή δεμένο με ένα συρματόσχοινο από
την προβλήτα, ώστε να μην απομακρυνθεί προς γειτονικές περιοχές :
α. Προσωπικό Δ/πλοίου στο οποίο έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά
1. Καταπολέμηση πυρκαγιάς, με τα κατάλληλα για την περίπτωση μέσα.
2. Σταμάτημα όλων των εργασιών φορτοεκφόρτωσης.
3. Ειδοποίηση του Υπεύθυνου Προβλήτας που θα σημάνει συναγερμό πυρκαγιά
στις εγκαταστάσεις ξηράς, θα σταματήσει τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης των
άλλων Δ/πλοίων και θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια μέχρι την άφιξη του
αγήματος εκτάκτων καταστάσεων τον Διυλιστηρίου
β. Προσωπικό υπόλοιπων Δ/πλοίων που φορτοεκφορτώνουν
1. Σταμάτημα όλων των εργασιών φορτοεκφόρτωσης.
2. Ετοιμότητα για αποσύνδεση των ελαστικών σωλήνων ή σωλήνων φόρτωσης.
3. Ετοιμότητα Δ/πλοίου για αναχώρηση - αναμονή.
4. Αναμονή οδηγιών από τον Υπεύθυνο Προβλήτας.
γ. Προσωπικό Διυλιστηρίων
Εφαρμόζει τον Κανονισμό Πυρασφαλείας του Διυλ/ρίου.
Τα διατιθέμενα για τις φορτοεκφορτώσεις των καυσίμων που περιγράφονται στο
άρθρο 28 ρυμουλκά συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φωτιάς.
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στην προβλήτα το προσωπικό των Δ/πλοίων
που φορτοεκφορτώνουν θα εφαρμόσει τα παραπάνω στην παράγραφο (β)
αναγραφόμενα.
Ο Πλοίαρχος κάθε Δ/πλοίου είναι υπεύθυνος για την πλήρη κατανόηση από το
προσωπικό του Δ/πλοίου των διαδικασιών καταπολέμησης από το προσωπικό του
Δ/πλοίου των διαδικασιών καταπολέμησης πυρκαγιάς των εγκαταστάσεων ξηράς
(όπως αυτές του εξηγήθηκαν από τον Υπεύθυνο Προβλήτας πριν από την έναρξη
φορτοεκφόρτωσης).
ΑΡΘΡΟ 38ο
Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό του Διυλιστηρίου ή του Λιμεναρχείου, που μπορεί να διενεργήσει
οποιοδήποτε έλεγχο επί των άρθρων τον παρόντος Κανονισμού Ασφαλείας και
Ρύπανσης Φορτοεκφόρτωσης Δεξαμενόπλοιων Ασπροπύργου, Μεγάρων και Πάχης.
Μη συμμόρφωση με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού Ασφαλείας και Ρύπανσης
φορτοεκφόρτωσης Δεξαμενόπλοιων Ασπροπύργου, Μεγάρων και Πάχης συνεπάγεται
μη έναρξη ή διακοπή της φορτοεκφόρτωσης και άμεσος απομάκρυνση τον
Δεξαμενόπλοιου.
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ΑΡΘΡΟ 39ο
Σε περίπτωση που χορηγείται στο Δ/πλοιο τηλεφωνική συσκευή με τηλεφωνική
γραμμή τον ΟΤΕ, ο πλοίαρχος του Δ/πλοίου υπογράφει σχετική απόδειξη παραλαβής
με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την συσκευή και τη χρήση της καθώς
επίσης και τα έξοδα επισκευής της και τηλεφωνημάτων που θα γίνουν από τη γραμμή
αυτή.
ΑΡΘΡΟ 40ο
Σε όσες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω που απαιτείται συμφωνία του
πλοιάρχου του Δ/πλοίου και του Υπεύθυνου Προβλήτας και εμφανίζεται διαφωνία,
υπερισχύει πάντοτε η άποψη του Υπεύθυνου Προβλήτας.
ΑΡΘΡΟ 41o
Κανένα από τα παραπάνω άρθρα δεν αφαιρεί από τον Πλοίαρχο τον κάθε Δ/πλοίου
την ευθύνη τήρησης των νόμων και διατάξεων των:
1. Κράτους νηολογήσεως του Δ/πλοίου.
2. Διεθνούς Δικαίου.
3. Ελληνικού Κράτους.
3. Λιμεναρχείου Ελευσίνας.
2.3.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ
Η χρήση και το μέγεθος των Δεξαμενόπλοιων έχουν στις μέρες μας αυξηθεί
εκπληκτικά. Αυτή την εξέλιξη έχει υπαγορεύσει τόσο η συνεχής αύξηση της διεθνούς
ζήτησης πετρελαίου, όσο και η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των ναυπηγείων
και η βελτίωση των τεχνικών μεθόδων ναυπήγησης και χειρισμού των πλοίων γενικά.
Τα δεξαμενόπλοια των 34.000 τόνων του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου έχουν πλέον
αντικατασταθεί από τα σύγχρονα VLCC'S ή ULCC’S (Very ή Ultτa Large Crude
Carriers) των 276.000 και 540.000 τόνων αντίστοιχα.

Τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου διακρίνονται σε αυτά που μεταφέρουν αργό
από τις περιοχές εξόρυξης πετρελαίου προς διυλιστήρια. τα οποία είναι και τα
μεγαλύτερα όλων (VLCC'S & ULCC'S), και στα μικρότερα τα οποία διανέμουν
κατεργασμένα προϊόντα προς τις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας.
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Τα δεξαμενόπλοια της πρώτης κατηγορίας αποτελούν την πλέον κλασική
περίπτωση αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους μεταφοράς, ναυπήγησης,
συντήρησης, πληρώματος κλπ με την κατανομή του σε μεγάλη ποσότητα φορτίου.
Και αυτό γιατί:
α. Τα παραπάνω δεξαμενόπλοια (Δ/Ξ,) εκτελούν πλόες μεταξύ σχετικά λίγων
κέντρων παραγωγής και των πολλών σταθμών κατανάλωσης ή επεξεργασίας
πετρελαιοειδών, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την υποδοχή πλοίων
μεγάλης χωρητικότητας και
β. Γιατί τέτοια Δ/Ξ εξασφαλίζουν πάντοτε πλήρη φορτίο.
Η εμπειρία των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου προτείνει την κατασκευή όλο
και μεγαλύτερης χωρητικότητας δεξαμενόπλοιων, αποβλέποντας στον υποβιβασμό
του ήδη παρεχόμενου χαμηλού κόστους ανά μονάδα βάρους ή όγκου του
μεταφερόμενου φορτίου.
Βασικά πλεονεκτήματα των μεγάλων πετρελαιοφόρων θεωρούνται :
α. Ο υποβιβασμός του ναυπηγικού κόστους μέσο της αύξησης του μεγέθους του
πλοίου.
β. Η μερική αύξηση των δαπανών κίνησης και καυσίμων του πλοίου, έναντι της
μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας που επιτυγχάνεται.
γ. Η μεγάλη μείωση των δαπανών για πλήρωμα σε σχέση με το μεταφερόμενο
φορτίο.
δ. Ο περιορισμός των αναλογούντων
γενικών εξόδων της επιχείρησης
εκμετάλλευσης του Δ/Ξ, καθώς το μέγεθος του πλοίου αυξάνει.
Έτσι, μολονότι παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα από τη ναυπήγηση τεράστιων
Δ/Ξ, όπως κατασκευή διευρυμένων ναυπηγείων και λιμένων, καινούριων
αγκυροβολίων και εγκαταστάσεων υποδοχής των εταιρειών εμπορίας, διάνοιξη
καναλιών και βάθυνση των λιμένων, εντούτοις η αύξηση της παγκόσμιας
κατανάλωσης πετρελαίου με την παράλληλη εξοικονόμηση μεταφορικού κόστους
δικαιολόγησαν όλες τις παραπάνω επενδύσεις.
Πάντως, η εμφάνιση των γιγαντιαίων Δ/Ξ δε σήμανε την εξαφάνιση των μικρών
τάνκερς. Απεναντίας, Δ/Ξ μικρότερης χωρητικότητας χρησιμοποιούνται πρωτίστως
για τη διανομή των έτοιμων προϊόντων του αργού από τα διυλιστήρια προς τις κατά
τόπους αγορές. Οι μικρές εξάλλου, απαιτήσεις των επιμέρους αγορών ικανοποιούνται
οικονομικότερα από μικρά Δ/Ξ. Επίσης, απαραίτητα κρίνονται τα πλοία αυτού του
μεγέθους για την εκφόρτωση του αργού που μεταφέρεται από μεγάλα Δ/Ξ σε
εγκαταστάσεις και λιμάνια που δεν διαθέτουν το απαραίτητο βάθος. Ενδεικτική είναι
η ανυπαρξία λιμένος ανάλογων προδιαγραφών σε ολόκληρες τις Η.Π.Α. όπου
χρησιμοποιούνται μικρά Δ/Ξ. Τα πλοία διανομής έτοιμων προϊόντων από τα
διυλιστήρια (Pτoduct Carriers) σχεδιάζονται έτσι ώστε να μεταφέρουν την ίδια
χρονική στιγμή «λευκά» και «μαύρα» προϊόντα του πετρελαίου.
Κλείνοντας, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η θέση των μεγάλων πολυεθνικών
εταιρειών πετρελαίου2 στην κατοχή ή όχι Δ/Ξ είναι πως κρίνουν επικρατέστερη τη
διάθεση των κεφαλαίων τους αλλού και όχι στην κατασκευή Δ/Ξ.
Εντούτοις, προκειμένου να εγγυώνται στις αγορές αδιάλειπτη προσφορά
πετρελαιοειδών, έχουν στην ιδιοκτησία τους ή ελέγχουν μέρος του παγκόσμιου
στόλου δεξαμενόπλοιων. Συγκεκριμένα οι μεγάλες εταιρείες κατέχουν το ένα τρίτο
του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων, ο οποίος έχει σήμερα συνολική
μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 250.000 εκατομμυρίων dwt. Το ποσοστό
αυτό των ιδιόκτητων και ελεγχόμενων δεξαμενόπλοιων από τις μεγάλες εταιρείες
πετρελαιοειδών ποικίλει και εξαρτάται από την εμπειρία της κάθε εταιρείας στην
πλοιοκτησία, τη σχέση που αυτές έχουν με ανεξάρτητους ιδιοκτήτες τάνκερ, την
Exxon, BP, Texaco, Shell, Mobil, Gulf και Standard Oil of California.
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επιχειρηματική των φιλοσοφία, τις εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική ζήτηση
Δεξαμενόπλοιων και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την απόκτηση
Δεξαμενόπλοιων.

1975 540.000 - dwt - on order

1973 477.000 - dwt

1965 137.000 - dwt

1955

62.000 - dwt

1945

34.000 - dwt

Η εξέλιξη του μεγέθους των
δεξαμενοπλοίων
Φορτίο: Αργό πετρέλαιο, fuel oil, diesel, jet fueI, βενζίνη, λάδια.
Deadweight όρια : 30.000 έως 540.000 τόνους
Τυπικό μέγεθος :
Μήκος 273 μ. , Πλάτος 45,5 μ
Ολικό βύθισμα : 23 μ. , Βύθισμα κενό φορτίου : 17,4 μ.
Deadweight : 160.000 τόνους.
Διανυόμενες αποστάσεις : 8.000 έως 20.000 χιλιόμετρα.
Περιοχές πλεύσης: Όλα τα μέρη του κόσμου, με συχνότερα δρομολόγια από τον
Περσικό στην Ιαπωνία, την Ευρώπη και τις ΗΙΙΑ.
Ταχύτητα : 10 έως 14 μίλια την ώρα.
2.3.4
ΠΡΟΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ

ΤΟΥ

Μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα έχουν στην αγορά δεξαμενόπλοιων οι αποφάσεις
που θα ληφθούν από τώρα και ως το 2002 εκτιμά ο Eric Shawyer, πρόεδρος της Ε.Α
Gilbson Shipbrokers Ltd. Ο πρόεδρος του μεγάλου ναυλομεσιτικού οίκου του
51

Λονδίνου, στη 16η Συνάντηση Πειραιώς που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα,
πρόβλεψε ότι στο άμεσο μέλλον θα αντικατασταθεί σημαντικό μέρος του παγκόσμιου
στόλου δεξαμενόπλοιων. Ήδη το 46% έχει ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών και το
10% είναι μεταξύ 16 και 20 ετών. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών αποδεικνύει την
τάση ανανέωσης της αγοράς. Σύμφωνα με τον Eric Shawyer, πολλοί είναι οι
παράγοντες που συμβάλλουν στην αβεβαιότητα της αγοράς δεξαμενόπλοιων , οι
οποίοι πάντως έχουν παρουσία και σε άλλους τομείς της ναυτιλίας. Υπό τις κανονικές
συνθήκες της αγοράς, η ζήτηση στη ναυτιλιακή αγορά πετρελαίου δεν έχει
σημαντικές διακυμάνσεις σε βραχυπρόθεσμη βάση. Οι μεταβολές στο ύψος των
ναύλων εξαρτώνται από τον αριθμό των διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται
κοντά στα σημεία φόρτωσης σε ορισμένο χρόνο και τον αριθμό των παραγγελιών που
έχουν οι ναυλωτές. Αυτό σημαίνει ότι η εκτίμηση της αγοράς εξαρτάται από
παράγοντες που αφορούν την προσφορά: ο αριθμός των πλοίων του στόλου, το
ηλικιακό προφίλ και το μέγεθος του βιβλίου παραγγελιών. Οι παράγοντες αυτοί
παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ενώ και άλλα γεγονότα μπορούν να έχουν
επίπτωση: για παράδειγμα, η μεταβολή της τιμής πετρελαίου επιδρά στις τιμές
εφοδιασμού. Σε άλλο επίπεδο, επιδρούν γεγονότα όπως οι πολιτικές αναταραχές. Ο
συλλογισμός του Shawyer ξεκινά από τρεις παραδοχές: α) η σημερινή προσφορά
πετρελαίου θα συνεχιστεί για μερικά ακόμη χρόνια, β) η παγκόσμια ζήτηση
πετρελαίου –κατά μέσο όρο 75 εκ. βαρέλια την ημέρα- η οποία παρουσιάζει αύξηση
σε ποσοστό 1-1,2% ετησίως θα καλύπτεται κανονικά, γ) η περίοδος των χαμηλών
τιμών πετρελαίου αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον ως το 2000. Προκειμένου να
υπάρξει πρόβλεψη για το μέλλον του στόλου δεξαμενόπλοιων, πρέπει να σημειωθεί
ότι είναι δύσκολο να υπάρξει πλήρης εικόνα του στόλου: ο παγκόσμιος στόλος
περιλαμβάνει περίπου 2800 πλοία με συνολική χωρητικότητα 270 εκ. dwt και ανήκει
σε εκατοντάδες εταιρείες ιδιωτικές ή κρατικές. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη
ποικιλία στο μέγεθος του στόλου –από 5000 ή 10000 dwt ως 564000 dwt-, ο πιο
σημαντικός παράγοντας παραμένει η ηλικία των πλοίων και το συνολικό προφίλ του
στόλου.

Ο σημερινός στόλος είναι αποτέλεσμα επενδυτικών αποφάσεων 25 ετών πριν. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1970 υπήρχαν δύο βασικοί παράγοντες που καθόρισαν τη
σημερινή κατάσταση στο θέμα της προσφοράς: η πεποίθηση της
πετρελαιοβιομηχανίας ότι η αύξηση της ζήτησης θα συνεχιστεί με υψηλούς ρυθμούς
και ότι στο τέλος του αιώνα θα είναι διπλάσια από τα τη σημερινή, καθώς επίσης και
η τεχνολογική δυνατότητα της εποχής να κατασκευάζονται μεγάλα δεξαμενόπλοια με
χαμηλό κόστος. Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανιστεί νέα γενιά πλοίων ενώ τα
παλαιότερα και μικρότερα οδηγήθηκαν αναπόφευκτα στα διαλυτήρια. Τη δεκαετία
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του 1970, κυριαρχούσε η εκτίμηση ότι η οικονομική ζωή των νέων πλοίων ήταν
είκοσι έτη. Έτσι, τα πλοία που ναυπηγήθηκαν στις αρχές του ’70 θα αντικαθίσταντο
στις αρχές του ’90. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 σημειώθηκε το πρώτο σοκ
καθώς σε δέκα χρόνια η τιμή του αργού πετρελαίου δεκαπλασιάστηκε με αποτέλεσμα
να παραταθεί η «ζωή» των δεξαμενόπλοιων. Για μεγάλο αριθμό πλοίων επίσης το
ρολόι σταμάτησε καθώς «δέθηκαν» υπό καλές συνθήκες συντήρησης. Ο πρόεδρος
της Ε.Α. Gilbson Shipbrokers Ltd. εκτιμά ότι στο άμεσο μέλλον θα αντικατασταθεί
το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών πλοίων. Το έτος 2000 θα αποτελέσει ορόσημο για
την αγορά δεξαμενόπλοιων τα επόμενα 30 χρόνια. Ήδη η βιομηχανία ανταποκρίνεται
στην πρόκληση αντικατάστασης του τονάζ και η απόδειξη είναι το σημερινό βιβλίο
παραγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθούν υψηλά κεφάλαια για να
διατηρηθούν τα 25ετή δεξαμενόπλοια στην αγορά για πέντε ακόμη χρόνια, όσο
επιτρέπει η σύμβαση Marpol για τα πλοία μονού πυθμένα. Η απόσβεση της σχετικής
επένδυσης θα έπρεπε να γίνει σε χρόνο μικρότερο της πενταετίας καθώς θα πρέπει να
αφαιρεθεί ο χρόνος που θα παραμείνουν εκτός ναύλωσης. Είναι πολύ αμφίβολο αν
μπορεί να επιτευχθεί η ανάλογη απόσβεση καθώς οι ναύλοι δεν αναμένεται να
ανέλθουν σημαντικά ενώ η είσοδος νέων μονάδων θα πιέσουν την αγορά. Ένα ακόμη
ζήτημα που τίθεται είναι η «μαύρη λίστα» από ναυλωτές και τις εταιρείες πετρελαίου
σε πλοία μεγάλης ηλικίας.
Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνει σήμερα 100 VLCC, παραδοτέα
ως το 2001. Κανονικά, οι ιδιοκτήτες πλοίων που πλησιάζουν τα 25 έτη θα τα
οδηγήσουν σε διαλυτήρια έτσι ώστε η αγορά να μην φθάσει στα επίπεδα του 19921993, όταν τα παλαιότερα πλοία «κράτησαν» την αγορά σε επίπεδα που δεν
αντικατόπτριζαν καν το ημερήσιο λειτουργικό κόστος. Το πιθανότερο είναι να
μειωθούν οι ναύλοι στη διάρκεια του 1999 καθώς το νέο τονάζ θα μπαίνει στην
αγορά και πριν αρκετοί πλοιοκτήτες, με μονάδες ναυπηγημένες στα μέσα του ’70 θα
αποφασίσουν να τα αποσύρουν από την αγορά. Όσον αφορά την αγορά διαλύσεων
που αποτελεί το επόμενο βήμα, το 1998 σημειώθηκε πτώση των τιμών. Η σημασία
των επόμενων ετών για την αγορά δεξαμενόπλοιων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη
μαζική επέκταση του στόλου στις αρχές του ’70. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να
επαναληφθεί η ιστορία: η προοπτική πολλών νέων πλοίων που παραγγέλλονται και
παραδίδονται σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο Eric Shawyer εκτιμά ότι την αγορά θα
προστατεύσει η εμπειρία του παρελθόντος καθώς οι σημερινές προσδοκίες για την
αύξηση της ζήτησης είναι μετριοπαθείς: το ποσοστό θα ανέρχεται σε 1,5% περίπου
ετησίως, ζήτηση η οποία μπορεί να καλυφθεί από τα δεξαμενόπλοια της δεκαετίας
του ’90. (πηγή: Ναυτεμπορική 14/12/98 σελ 42)
2.3.5 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Κλείνοντας θεωρούμε σημαντικό να κάνουμε μία αναφορά στα μεγάλα ατυχήματα
που έχουν συμβεί κατά καιρούς σε δεξαμενόπλοια, τα οποία έχουν προκαλέσει
τεράστιες οικολογικές καταστροφές στο οικοσύστημα, αλλά και σε αρκετές
περιπτώσεις έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να μας
«ανάγκαζε» να λάβουμε σοβαρότατα τις προτάσεις των οικολογικών οργανώσεων
πάνω στο καυτό ζήτημα. Σύμφωνα με την GREENPEACE θα πρέπει να γίνει
σταδιακή μείωση στη χρήση των ορυκτών καυσίμων, και παράλληλα να στραφούμε
στην εξοικονόμηση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης ζητάει την
υιοθέτηση της «απεριόριστης αντικειμενικής ευθύνης» για όλα τα φορτία πετρελαίου.
Ο θαλάσσιος χώρος της Ελλάδας, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα,
επιβαρύνθηκε στο διάστημα 1972 μέχρι 1992 με 89700 τόνους πετρελαίου, ενώ τα
περισσότερα ατυχήματα έχουν συμβεί στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και του
Κεντρικού Αιγαίου Επίσης να προσθέσουμε ότι πολλοί ασυνείδητοι καπετάνιοι
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ξεπλένουν τις δεξαμενές με θαλασσινό νερό που έπειτα το πετάνε στη θάλασσα
μολύνοντάς την.
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2.4 ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Η έλλειψη βυτιοφόρων οχημάτων θα καθιστούσε αδύνατο τον εφοδιασμό με
καύσιμα σταθμών οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι μέσο αγωγών με τα διυλιστήρια
και ταυτόχρονα βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Έτσι, πρατήρια καυσίμων,
βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις, σπίτια κτλ εφοδιάζονται με βυτιοφόρα
οχήματα. Η πρόοδος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει οδηγήσει στη δημιουργία
απλών, επικαθύμενων σε τράκτορα και συρόμενων πετρελαιοκίνητων οχημάτων,
μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους περί τους 40 τόνους. Επίσης, υπάρχουν βυτία
πολυδιαμερισματικά, ώστε να πραγματοποιείται σπουδαία αυτοματοποίηση και
τεχνολογική υποστήριξη των βυτιοφόρων οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζονται
ασφάλεια στη μεταφορά, ποιοτική ακεραιότητα των επιμέρους προϊόντων, ακριβής
μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων και πρόληψη ενδεχόμενων
περιβαντολλογικών ατυχημάτων. Η ιδιαίτερη αυτή προσοχή επιδεικνύεται για τον
απλό λόγο ότι το βυτιοφόρο εφοδιάζει με επικίνδυνα προϊόντα σταθμούς
ευρισκόμενους μεταξύ κατοικημένων περιοχών και δημοσίων χώρων. Το μέσο αυτό
μεταφοράς υγρών καυσίμων αποτελεί το πλησιέστερο προς τον τελικό καταναλωτή
και επιτελεί ένα ιδιαίτερο μεταφορικό έργο. Ενδεικτική, εξάλλου των ανωτέρω
θεωρείται η πρωτοβουλία κάθε εταιρείας εμπορίας για χρωματισμό του οχήματος και
αναγραφή του ιδιαίτερου εμπορικού της σήματος με τον πλέον καλαίσθητο τρόπο.
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Όπως είναι γνωστό από τις 1/1/97 άρχισε η εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας
94/63 για την προσέγγιση των Νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις οδικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ήδη γίνεται σχετική προεργασία για την
έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης ADR. Ήδη η νέα Ελληνική Οδηγία είναι στο στάδιο
της μελέτης και αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα
γίνει Νόμος του Κράτους. Παρουσίαση Εξοπλισμού Βυτιοφόρων Αυτοκίνητων με το
Σύστημα Bottom Loading.
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2.5 ΒΥΤΙΑ ΤΡΕΝΟΥ
Στη δεκαετία του ’70, η μεταφορά μέσο τραίνου έγινε ανταγωνιστική των άλλων
τρόπων μεταφοράς, δηλαδή μέσο βυτίων, αγωγών ή καναλιών ή θαλάσσης.
Όλα τα βυτία τρένου κατασκευάζονται βάσει των προδιαγραφών της Βρετανίας και
υπόκεινται στις εξής κατηγορίες:
1) Τα βυτία που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν καύσιμο κινητήρων και ελαφρά
προϊόντα με σημείο ανάφλεξης 73οF (22.8 oC).
2) Τα βυτία που μεταφέρουν βενζίνες και άλλα παρόμοια προϊόντα.
3) Αυτά που έχουν σαρπαντίνα ατμού για τη μεταφορά βαρέων καυσίμων. Αυτά τα
βυτία είναι μονωμένα και θερμαινόμενα.
4) Αυτά που μεταφέρουν πίσσα και θερμαίνονται με φωτιά που προέρχεται από
τούμπα.
5) Αυτά που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια
πετρελαίου, όπως προπανίου και βουτανίου.
Η φόρτωση των βυτίων τρένου γίνεται μέσο των ανθρωποθυρίδων στο πάνω μέρος
των βυτίων και τα βυτία είναι πλήρως αυτοματοποιημένα. Η παροχή φόρτωσης
φθάνει στους 250t/h και ένα μεγάλο βυτίο με τη χρήση δύο αγωγών και μέσο δύο
ανθρωποθυρίδων γεμίζει σε 12 λεπτά.
Ο κύκλος φόρτωσης γίνεται με τη μεταφορά του συρμού των βυτίων από τη μηχανή
στη περιοχή φόρτωσης. Η φόρτωση γίνεται ανά δύο ή τέσσερα βυτία. Οι βραχίονες
φόρτωσης τοποθετούνται δια μέσο των ανθρωποθυρίδων στο κατώτερο σημείο του
βυτίου. Μετά το τέλος της φόρτωσης οι ανθρωποθυρίδες κλείνουν και τα βυτία
μεταφέρονται στη θέση αναμονής.
Όλα τα προϊόντα εκφορτώνονται από το κάτω μέρος των βυτίων. Τα σύγχρονα βυτία
έχουν τα ακόλουθα εξαρτήματα για την εκφόρτωση.
1) Μια κύρια βάνα στον πυθμένα του βυτίου.
2) Δευτερεύουσες βάνες και από τις δύο πλευρές του βυτίου όπου υπάρχουν
βραχίονες εξόδου.
3) Σε κάθε βραχίονα εξόδου υπάρχει ένα καπάκι απομόνωσης
Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο τρόπος μεταφοράς πετρελαιοειδών μέσο βυτίων
τρένου δεν είναι διαδεδομένος και δεν υπάρχουν σχέδια για το μέλλον. Έτσι η
αναφορά μας σε αυτό τον τρόπο μεταφοράς είναι αρκετά γενική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
3.1 ΑΣΚΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

–

ΑΔΕΙΕΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως εμπορίας πετρελαιοειδών καθορίζονται στο
άρθρο 14 του Ν. 1571/85 το οποίο ισχύει και σήμερα ως έχει, με εξαίρεση τις
παραγράφους 3 και 5 οι οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν βάσει του
άρθρου 5 του Ν. 1769/88.
Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία του νόμου είναι τα παρακάτω:
Στην παράγραφο 4 τα πετρελαιοειδή προϊόντα κατατάσσονται για την έκδοση των
αδειών εμπορίας, στις ακόλουθες κατηγορίες:
 Κατηγορία Ι : Υγραέρια
 Κατηγορία ΙΙ : Ελαφρά κλάσματα (βενζίνες, SP-4)
 Κατηγορία ΙΙΙ : Μεσαία κλάσματα (ντίζελ, φωτιστικό, JETA-1)
 Κατηγορία IV: Βαριά κλάσματα (μαζούτ, απασφαλτωμένο μαζούτ3)
 Κατηγορία V : Άσφαλτος
Με τη παράγραφο 5 επισημαίνεται η υποχρέωση των εταιριών εμπορίας
πετρελαιοειδών για τη συνεχή τροφοδοσία των εγκαταστάσεων των και την ομαλή
προώθηση των προϊόντων στην κατανάλωση.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας εμπορίας καθορίζονται από το άρθρο
15 του Ν. 1571/85 με τις τροποποιήσεις που έγιναν με το άρθρο 5 του Ν. 1769/88, με
τα άρθρα 6 και 35 του Ν. 2008/92 και με το άρθρο 24 του Ν. 2081/92.
Η άδεια εμπορίας διακρίνεται σε 6 κατηγορίες με ανάλογες απαιτήσεις προϋποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Vacuum 95 Oil
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ΤΥΠΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α

Άδεια εμπορίας για όλη τη χώρα για
πετρελαιοειδή προϊόντα εκτός της
κατηγορίας Ι και τα προϊόντα του
τύπου Αδείας Ε

Β

Άδεια εμπορίας για ένα μόνο
γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας,
για πετρελαιοειδή προϊόντα όπως της
άδειας Α

20.000.000

 5.000 m3 για ελαφρά
και μεσαία κλάσματα

Γ

Άδεια εμπορίας των προϊόντων της
κατηγορίας Ι

40.000.000

 500 m3 για υγραέρια

Δ

Άδεια εμπορίας των προϊόντων της
κατηγορίας V

10.000.000

 2.000 m3 για άσφαλτο

Ε

Άδεια εμπορίας καυσίμων πλοίων και
αεροσκαφών που υπάγονται σε
ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση
για όλη τη χώρα, καθώς επίσης και
άδεια εξυπηρετήσεως εταιριών για τη
διάθεση από αυτές των παραπάνω
καυσίμων
Άδεια εμπορίας για τα νησιά του
Αιγαίου5. Ισχύει για όλα τα προϊόντα
εκτός υγραερίων, ασφάλτου και
καυσίμων αεροσκαφών

20.000.000

 3.000 m3

15.000.000

 500m3 για βενζίνες
 2.000m3 για λοιπά
καύσιμα

ΣΤ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
50.000.000

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ4
 10.000 m3 για ελαφρά
και μεσαία κλάσματα
2.000 m3 για βαριά
κλάσματα

Αποθηκευτικοί χώροι ιδιόκτητοι ή και μισθωμένοι για μια τουλάχιστον τριετία.
Εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού.
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Επίσης απαιτείται τεχνικός εξοπλισμός ανά εγκατάσταση κατάλληλος για την
ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διανομή των προϊόντων.
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Οι εγκαταστάσεις συνδέονται με σύστημα αγωγών είτε με διυλιστήρια, είτε με τη
θάλασσα, είτε με σιδηροδρομικό δίκτυο, εκτός από τις εγκαταστάσεις για
αποθήκευση υγραερίων και ασφάλτου προς τις οποίες η σύνδεση γίνεται με
οποιοδήποτε τρόπο.
Επιπλέον απαιτούνται ιδιόκτητα Ι.Χ. βυτιοφόρα οχήματα για μέρος των πωλήσεων
των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών ( με απόφαση του Υ.Β.Ε.Τ. και του Υ.
Μεταφορών και Επικοινωνίας καθορίζεται ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός
βυτιοφόρων ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων).
Συμπληρωματικά με το άρθρο 6 του Ν. 2008/92 επιτρέπεται στις εταιρίες το
δικαίωμα να λειτουργούν πρατήρια βενζίνης, τα οποία όμως δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 10% των πρατηρίων με το εμπορικό σήμα των.
Δύο νέες διατάξεις ήρθαν να συμπληρώσουν το υπάρχον καθεστώς:
1) Άρθρο 35 του Ν. 2008/92 "Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Α σε εταιρίες
εμπορίας πετρελαιοειδών σε παραμεθόριες περιοχές". Σύμφωνα με αυτό το άρθρο
όσες εταιρίες είχαν συσταθεί πριν την έναρξη του νόμου σε παραμεθόριες
περιοχές μπορούν εκτός της άδειας ΣΤ να αποκτήσουν και την άδεια Α χωρίς
καμία προϋπόθεση.
2) Με το άρθρο 15 παρ. 7 του Ν. 2289/95 χορηγείται άδεια Α σε εταιρίες που είχαν
συσταθεί και είχαν εγκαταστάσεις πριν από τη δημοσίευση του Ν. 1571/85 εφόσον το
σύνολο των αποθηκευτικών τους χώρων ανέρχεται σε 7.000m3. Επίσης χορηγείται
άδεια Γ σε εταιρίες που είχαν συσταθεί πριν από τη δημοσίευση του Ν. 1571/85 και
διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους 250m3.

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών αποκαλούνται έτσι και όχι
εταιρίες πετρελαίου όπως ονομάζονται κατά κανόνα στις άλλες χώρες, για να τονιστεί
η μη ανάμιξη τους σε δραστηριότητες εκτός της εμπορίας και κυρίως με τη διύλιση.
Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1571/85 αναφέρεται ότι αποκλείεται
η άσκηση εμπορίας από εταιρία η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα η ίδια και
διυλιστήριο. Στην περίπτωση που εταιρία διυλίσεως ελέγχει εταιρία εμπορίας ή
μετέχει σε τέτοια εταιρία, η διάθεση των προϊόντων στην τελευταία πρέπει να
διενεργείται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες του ανταγωνισμού.
Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν,
ανάλογα με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς να καταταγούν στις παρακάτω
κατηγορίες:
1. Εταιρίες που ανήκουν στο Δημόσιο : ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΕΛΔΑ-Ε του ομίλου της
ΔΕΠ Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ)
2. Εταιρίες που είναι θυγατρικές πολυεθνικών : BP. MOBIL, SHELL, TEXACO.
3. Εταιρίες ελληνικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικού τομέα : MAMIDOIL-JETOIL,
AVINOIL, Γ.ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ, ΕLΙNOIL, ΕVROIL, ΤΟΤΑL HELLAS,
DRACOIL, RODOIL, KMOIL, SILK OIL, ΑΡΓΩ, RΕΒΟΙΛ, SOSCO, EL
PETROL, SUNOIL, ΕΤΕΚΑ.
Όλες οι εταιρίες κάνουν γνωστή την παρουσία τους στον καταναλωτή μέσο των
πρατηρίων καυσίμων. Λανθασμένα οι καταναλωτές αποκαλούν τα πρατήρια, ως
πρατήρια των ίδιων των εταιριών. Τα περισσότερα πρατήρια είναι αυτόνομες
επιχειρήσεις που απλά συνεργάζονται με μία ή με περισσότερες εταιρίες εμπορίας
πετρελαίου. Ο πρατηριούχος είναι αυτός που καθορίζει τις τιμές των καυσίμων (κάτι
που είναι ο βασικότερος παράγοντας προσέλκυσης των καταναλωτών).
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Γενικά η ικανότητα μιας εταιρίας να προσελκύσει καταναλωτές ώστε να αυξήσει ή
να διατηρήσει τις πωλήσεις της και άρα και τα κέρδη της εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:
1. Αριθμός των πρατηρίων που φέρουν τα εμπορικά της σήματα.
2. Η γεωγραφική κατανομή των πρατηρίων αυτών σε θέσεις μεγάλης κυκλοφορίας
και βολικές για τους αυτοκινητιστές.
3. Η εμφάνιση των πρατηρίων, η προβολή των και γενικά το επίπεδο των από
πλευράς καθαριότητας, οργανώσεως και τάξεως.
4. Το όνομα, το κύρος και η φήμη της εταιρίας, που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του
πελάτη για τη γνησιότητα των προϊόντων.
5. Η προθυμία που επιδεικνύει και η εξυπηρέτηση που παρέχει στους πελάτες ο
πρατηριούχος και το προσωπικό των πρατηρίων, που ενθαρρύνεται από την
εταιρία μέσο των καλών σχέσεων που διατηρεί και βελτιώνεται με την
εκπαίδευση που παρέχει η εταιρία.
6. Η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας προς τους πρατηριούχους που θα πρέπει να
επιτρέπει τον καθορισμό από αυτούς ανταγωνιστικών τιμών λιανικής πωλήσεως.
7. Άλλα κίνητρα που παρέχουν οι εταιρίες προς τον καταναλωτή μέσο των
πρατηρίων για την προώθηση των πωλήσεων (δώρα κ.λ.π.)
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Coopers and Lybradn για λογαριασμό της
ελληνικής εταιρείας πετρελαιοειδών ΕLΙΝΟΙL που δημοσιεύτηκε στη Ναυτεμπορική
στις 15/2/98, η εξυπηρέτηση αποτελεί το πρώτο κριτήριο επιλογής βενζινάδικου από
τους οδηγούς.
Η έρευνα κάλυψε το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας και τα νησιά Ζάκυνθο και
Σκιάθο, ενώ σ’ αυτήν έλαβαν μέρος με προσωπικές συνεντεύξεις 850 άτομα και των
δύο φύλλων ηλικίας 18-65 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το σύνολο των
ερωτηθέντων, η εξυπηρέτηση που δέχονται σε ένα πρατήριο αποτελεί κριτήριο
επιλογής για το 60%, η ποιότητα καυσίμων για το 55% και η τιμή των καυσίμων για
το 45%. Ακολουθούν η φιλικότητα του προσωπικού του πρατηρίου που αποτελεί
κριτήριο για το 31% και η εμπιστοσύνη προς το συγκεκριμένο πρατήριο για το 29%.
Πολύ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά για το κριτήριο εμφάνισης ενός πρατηρίου, ενώ η
διαφήμιση ως κριτήριο επιλογής σημειώνεται μόλις απ’ το 6% των ερωτηθέντων.
Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κριτήρια επιλογής ενός πρατηρίου,
εστιάζονται κυρίως στη φιλικότητα, την εμπιστοσύνη και τις τιμές, ενώ δηλαδή η
ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση αποτελούν τα βασικά κριτήρια για τα
δύο φύλα, είναι περισσότερες οι γυναίκες απ’ τους άνδρες που προκρίνουν ως
κριτήριο την φιλικότητα και την εμπιστοσύνη. Οι ηλικίες των καταναλωτών δεν
διαφοροποιούν τα βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, ενώ αντίθετα
παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στους καταναλωτές με βάση το εισόδημα τους.
Συγκεκριμένα τα χαμηλά εισοδήματα κάτω των 150.000 το μήνα και τα ψηλά άνω
των 400.000, έχουν τα ίδια ποσοστά προτίμησης για το κριτήριο της εξυπηρέτησης,
ενώ τα μεσαία εισοδήματα (250.000-400.000) και τα χαμηλά, έχουν σαν βασικό
κριτήριο την ποιότητα των προϊόντων.
Επίσης στο κριτήριο της τιμής η συμπεριφορά είναι περίπου η ίδια για τα μικρά και
τα μεγάλα εισοδήματα, ενώ στη φιλικότητα του προσωπικού ενός πρατηρίου, είναι
περισσότερο ευαίσθητα τα μεσαία εισοδήματα. Τέλος από την έρευνα γίνεται σαφές
ότι στη διαδικασία προσέγγισης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων από τους
καταναλωτές, το βασικότερο ρόλο διαδραματίζουν τα κριτήρια που σχετίζονται με
την προσέγγιση του ιδιοκτήτη και του προσωπικού προς τον πελάτη. Δηλαδή
φιλικότητα, εμπιστοσύνη, εξυπηρέτηση, ενώ η τιμή αν και βασικό κριτήριο έρχεται
στην τρίτη θέση.
Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί την μία εταιρία από την άλλη είναι η
προσθήκη διάφορων βελτιωτικών στα καύσιμα (μετά την διύλιση του πετρελαίου),
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καθώς και η διαφήμιση η οποία στηρίζεται κυρίως στην προσθήκη των βελτιωτικών
και στην καλή εξυπηρέτηση των καταναλωτών στα πρατήρια. Στον πίνακα που
ακολουθεί μπορούμε να δούμε τις διαφημιστικές δαπάνες των εταιριών την περίοδο
1991-95.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε εταιρία έχει σε διαφορετικό
βαθμό την ικανότητα να διαθέτει το κάθε ένα από τα ανωτέρω μέσα για την
προσέλκυση των πελατών.
Οι θυγατρικές των πολυεθνικών διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, την γνώση,
την εμπειρία και καταφέρνουν να διατηρούν υψηλότατο μερίδιο στην αγορά αλλά και
ταυτόχρονα πολύ καλή εμφάνιση των πρατηρίων και εξυπηρέτηση των πελατών, κάτι
όμως που αυξάνει το κόστος τους σε σχέση με τις άλλες εταιρίες.
Από την άλλη οι ελληνικές ιδιωτικές εταιρίες έχουν το προτέρημα της σχετικής
ευελιξίας και της γρήγορης λήψης αποφάσεων και επιπλέον έχουν λιγότερα
λειτουργικά έξοδα. Υστερούν στην οργάνωση και στην τεχνογνωσία των
πολυεθνικών, μπορούν όμως με κατάλληλους χειρισμούς να εξασφαλίσουν ένα
σεβαστό μερίδιο στην αγορά.
Τέλος οι δημόσιες εταιρίες βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα. Η ΕΚΟ έχει το προτέρημα
ότι έχει οργανωθεί και στελεχωθεί από την ESSO με έμπειρο προσωπικό το οποίο
από χρόνια εφάρμοζε τα πρότυπα της εταιρίας και είχε εκπαιδευτεί άρτια. Αυτό, σε
συνδυασμό με την εκτεταμένη προσπάθεια αλλαγής του image της εταιρίας έχει σαν
αποτέλεσμα την εξασφάλιση ενός μεγάλου μεριδίου στην αγορά. Από την άλλη τα
ΕΛΔΑ-Ε έχουν το ισχυρό προτέρημα του ονόματος (λόγω των διυλιστηρίων) το
οποίο βοηθάει την εικόνα της εταιρίας, ίσως έτσι να εξηγείται και η δυναμική
διείσδυση της εταιρίας στην αγορά. Τελειώνοντας να πούμε πως η σημερινή πολιτική
της εταιρίας είναι να έχουν λιγότερα αλλά πιο μεγάλα και πιο οργανωμένα πρατήρια
από ότι παλιότερα.
3.2.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ο κλάδος βρίσκεται σε στάδιο οικονομικής αναρρώσεως από το 1992, έτος κατά το
οποίο απελευθέρωσαν τις τιμές. Πριν από το έτος αυτό τα χαμηλά περιθώρια που
καθόριζε το κράτος είχαν σαν αποτέλεσμα τη συσσώρευση ζημιών και τη μείωση των
ιδίων κεφαλαίων των εταιριών.
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Η διαρκής εξάλλου αύξηση του κύκλου εργασιών που προέκυπτε κυρίως από την
αύξηση των τιμών λόγω αυξήσεως τους φόρου, δημιουργούσε την ανάγκη
αυξημένων κεφαλαίων κίνησης τα οποία καλύπτονταν με δανεισμό.
Διαπιστώθηκαν διαφορές στα οικονομικά αποτελέσματα των ετών 1989 - 1995 από
εταιρία σε εταιρία. Μόνο δύο από τις μεγάλες εταιρίες, η SHELL και η TEXACO
παρουσίασαν αντοχή στην κρίση και τούτο γιατί είχαν υψηλά ίδια κεφάλαια και
φαίνεται πως είχαν καλύτερο έλεγχο στο κόστος τους. Οι υπόλοιπες εταιρίες μικρές
και μεγάλες, υπέστησαν έντονα τις δυσμενείς συνέπειες του αυστηρού καθορισμού
των περιθωρίων από το κράτος.
Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα ποσοστά συμμετοχής
στην εσωτερική αγορά των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών την περίοδο 89-95.



Τέλος στον πιο κάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τα οικονομικά αποτελέσματα των
εταιριών για το 1995.
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Η κατάσταση και η εικόνα της αγοράς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια λόγω
σημαντικότατων εξελίξεων. Μερικές από αυτές είναι:Πρώτον, η συμφωνία εξαγοράς
του 50% της Μότορ Οιλ και της Avin από τη σαουδαραβική Aramco. Δεύτερον, η
απόφαση συνεργασίας BP και MOBIL. Τρίτον, η άρση του εμπάργκο κατά των
Σκοπίων. Τέταρτον, η τροποποίηση προδιαγραφών καυσίμων. Πέμπτον, η έξαρση
των εισαγόμενων χημικών χαμηλής ποιότητας και έκτον, η βαθιά ύφεση στις διεθνείς
τιμές χημικών. Τέλος υπάρχουν φήμες για συγχώνευση της SHELL και TEXACO,
χωρίς όμως μέχρι αυτήν την στιγμή να υπάρξει διάψευση ή επιβεβαίωση.

3.3 ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ
Από την εξέλιξη της καταναλώσεως στην εσωτερική αγορά κατά την περίοδο 1987
- 1995 διαπιστώνεται ότι στα προϊόντα εκείνα που δεν υπάρχει υποκατάστατο ή σε
εκείνα που η επίδραση τους στο περιβάλλον δεν έχει καταστεί ακόμη απαγορευτική,
εμφανίζεται αύξηση της κατανάλωσης. Αυτό παρατηρείται στις κατηγορίες των
βενζινών στο σύνολο τους και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης. Αντίθετα στα
πετρέλαια εξωτερικής καύσης, των οποίων η χρήση περιορίζεται για
περιβαλλοντικούς λόγους και υποκαθίστανται με πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως ή
υγραέριο, παρατηρείται ελάττωση της κατανάλωσης. Επίσης στην κατηγορία των
βενζινών, η οποία όπως προαναφέρθηκε εμφανίζει αύξηση στο σύνολο της, έλαβαν
χώρα υποκαταστάσεις των μολυβδούχων βενζινών από τις αμόλυβδες.
Για τη χρονική περίοδο μέχρι το 2000 προβλέπεται ανοδική εξέλιξη της ζητήσεως
στην εσωτερική αγορά της κατηγορίας των βενζινών και συνέχιση της
υποκαταστάσεως των μολυβδούχων βενζινών από αμόλυβδες μέχρι το 2000 - 2003
μετά το οποίο δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μολυβδούχων βενζινών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. (πηγή: Ναυτεμπορική 21 Ιουνίου 1997). Ανοδική επίσης
προβλέπεται και για τα πετρέλαια εσωτερικής καύσεως η οποία όμως ανακάμπτεται
και μεταβάλλεται σε πτωτική μετά την υποκατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης από
το φυσικό αέριο. Προβλέπεται επίσης να συνεχιστεί η από το 1994 παρατηρούμενη
στασιμότητα στη ζήτηση στη ζήτηση των πετρελαίων εξωτερικής καύσεως την οποία
θα διαδεχθεί πτώση μετά την έναρξη της χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις ανωτέρω προβλέψεις είναι πως ο τομέας
των πωλήσεων λιανικής μέσο των πρατηρίων θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη
σημασία λόγω της αυξήσεως της ζήτησης που προβλέπεται για τις βενζίνες και το
πετρέλαιο κίνησης. Αντίθετα ο τομέας του πετρελαίου θέρμανσης και των
βιομηχανικών πωλήσεων θα παρουσιάζει συνεχώς μείωση με ρυθμό που θα
εξαρτηθεί από το ρυθμό διεισδύσεως του φυσικού αερίου.
Με βάση τις οργανωτικές και οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
Ολυμπιακή Αεροπορία δεν προβλέπεται αύξηση της κατανάλωσης του καυσίμου
αεριωθούμενων από την εταιρία αυτή αλλά η συνέχιση της στασιμότητας που
παρατηρείται από το 1993 και μετά. Η κατανάλωση των άλλων εταιριών προβλέπεται
ανοδική έτσι ώστε το σύνολο της ζητήσεως καυσίμων αεριωθούμενων να εμφανίζει
με βάση την κατανάλωση του 1992, ετήσιο ρυθμό 6%.
Η σημαντική άνοδος των διεθνών πωλήσεων που εμφανίζεται την περίοδο 1987 1995 οφείλεται σε συγκυρίες όπως η δυσκολία ανεφοδιασμού των πλοίων στα
λιμάνια του Εύξεινου Πόντου, η ύπαρξη περισσευμάτων στα διυλιστήρια που
λειτουργούν στην Ελλάδα κ.α. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των διεθνών πωλήσεων
για την επόμενη περίοδο στηρίζονται στην υπόθεση πως αυτές οι συγκυρίες θα
συνεχιστούν και πως θα προκύψουν ίσως και άλλοι ευνοϊκοί παράγοντες όπως π.χ. η
εκκαθάριση της καταστάσεως στα νότια Βαλκάνια, η εγκατάσταση του
66

πετρελαιαγωγού Burgas - Αλεξανδρούπολης κ.α. Με τις προϋποθέσεις αυτές μπορεί
να συνεχιστεί η πρόοδος που παρουσιάστηκε στις διεθνείς πωλήσεις και πιθανόν να
αναπτυχθούν και ευκαιρίες εφοδιασμού των χωρών βορείως της Ελλάδας. Παρά την
έναρξη δραστηριοτήτων εφοδιασμού στις χώρες αυτές από ορισμένες ελληνικές
εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, η δυσκολία εξασφαλίσεως του απαιτούμενου
συναλλάγματος από τις χώρες αυτές δημιουργεί προβλήματα, όπως οι ελλείψεις
καυσίμων που εμφανίστηκαν πρόσφατα στη Βουλγαρία.

3.4 ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο όρος "αγορά" στα πετρελαιοειδή έχει πολλές έννοιες. Διακρίνεται σε 4
υποομάδες, τις ακόλουθες6:
α) Την αγορά της λιανικής πωλήσεως μέσο των πρατηρίων.
β) Την αγορά των βιομηχανικών πωλήσεων ή ευρύτερα την αγορά εφοδιασμού
μονάδων σχετικά μεγάλης καταναλώσεως7.
γ) Την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.
δ) Την αγορά των διεθνών πωλήσεων.
Από την εξέταση της μεταβολής των μεριδίων στην αγορά της κάθε εταιρίας μεταξύ
1991 - 1995, σε συνδυασμό με την τιμολογιακή της πολιτική, προκύπτει πως
αποφασιστικός παράγοντας του ανταγωνισμού είναι οι τιμές στις οποίες
προσφέρονται τα προϊόντα. Αυτό είναι συνέπεια της πεποιθήσεως του καταναλωτή
ότι δεν υπάρχουν ποιοτικές διαφορές στα προϊόντα αφού όλα προέρχονται από την
ίδια πηγή. Έτσι οι εταιρίες που κράτησαν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα έχασαν μερίδιο
στην αγορά.
Οι εταιρίες πριν από το 1992 είχαν περιορισμένες διαφημιστικές δαπάνες ενώ μετά
την απελευθέρωση των τιμών παρατηρείται αύξηση των δαπανών. Αυτό οφείλεται
στη προσπάθεια των εταιριών να διαφοροποιήσουν, κυρίως μέσο των προσθέτων τα
οποία διαφημίζουν, την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν. Επίσης
προβάλουν την εγγύηση της γνησιότητας των προϊόντων που παραδίδουν μέσο των
πρατηρίων καθιστώντας γνωστό ότι διεξάγουν αντικειμενικούς και πυκνούς
ποιοτικούς ελέγχους.
Διαπιστώνεται γενικότερα πως οι εταιρίες προσπαθούν να τονίσουν και τους
άλλους παράγοντες του ανταγωνισμού, όπως η εξυπηρέτηση και οι υπηρεσίες που
παρέχονται στον καταναλωτή, η εμπιστοσύνη για τη γνησιότητα των προϊόντων, η
εμφάνιση των πρατηρίων, η παροχή κινήτρων με δώρα κ.α.
Προβλέπεται ότι ο ανταγωνισμός θα ενταθεί με συνέπεια την ποιοτική αναβάθμιση
του κλάδου και των παρεχόμενων στον καταναλωτή υπηρεσιών, παρά τον αθέμιτο
ανταγωνισμό ο οποίος έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο.
Από τη μία οι εταιρίες εμπορίας θεωρούν ότι υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός και
από το κράτος το οποίο έχει παραχωρήσει άδειες σε εταιρίες που δεν τηρούν τις
προϋποθέσεις.
Από την άλλη οι πρατηριούχοι καταφεύγουν στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια γιατί
θεωρούν αθέμιτο ανταγωνισμό από πλευράς των εταιριών το να μην μπορούν
απευθείας να αγοράσουν καύσιμα από τα διυλιστήρια. (πηγή: Ναυτεμπορική 19/8/97)
Τέλος η πειρατεία8, η λαθρεμπορία9 και η νοθεία10, πέραν της απώλειας εσόδων
που προκαλούν στο Δημόσιο και στις βλάβες που επιφέρουν στο καταναλωτικό
Τα όρια των υποομάδων αυτών δεν είναι απολύτως σαφή και υπάρχουν
αλληλοεπικαλύψεις π.χ. στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία έχει σχέση
και με την αγορά λιανικής δεδομένου ότι μέρος του προϊόντος αυτού πωλείται μέσω
πρατηρίων.
Βιομηχανία, εταιρίες συγκοινωνιών, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, νοσοκομεία κ.τ.λ.
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3.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην εσωτερική αγορά
επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) και φόρος προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ). Επίσης τα προϊόντα αυτά επιβαρύνονται και με ειδική εισφορά για την
εξασφάλιση συνθηκών απρόσκοπτου εφοδιασμού προβληματικών περιοχών, με
ειδικό τέλος υπέρ των τελωνειακών και με λιμενικά έξοδα, οι επιβαρύνσεις αυτές
όμως είναι σχετικά πολύ μικρές σε σύγκριση με τους δύο ανώτερους έμμεσους
φόρους. Τα περί επιβολής του ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή ρυθμίζονται από το Ν.
2127/93 “Περί εναρμόνισης προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος
των πετρελαιοειδών προϊόντων κ.τ.λ.”.



3.5.1 ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Το άρθρο 11 του Ν. 1571/85 περιγράφει πως το Δημόσιο καθόριζε τις τιμές τις
τιμές των πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια της διακινήσεως των από την έξοδο του
διυλιστηρίου, στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας, στα πρατήρια ή τους
μεγάλους καταναλωτές και στους πελάτες λιανικής . Με το άρθρο 4 του 1769/88
τροποποιήθηκε η διαδικασία που προέβλεπε το ανώτερο άρθρο.
Με τον Ν. 2008/92 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου, οι τιμές
καταναλωτού όλων των πετρελαιοειδών διαμορφώνονται ελεύθερα από τους
ασκούντες την εμπορία αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή για λόγους
κερδοσκοπίας είναι δυνατή η επιβολή ανωτάτων τιμών στα καύσιμα σε όλη ή σε
μέρος της ελληνικής επικράτειας καθώς και η επιβολή προστίμου. Οι τιμές πώλησης
των πετρελαϊκών προϊόντων από τα διυλιστήρια προς τις εταιρείες αλλάζουν κάθε

Πειρατεία στα πετρελαιοειδή είναι η διάθεση σε πρατήρια που φέρουν τα εμπορικά
σήματα μιας εταιρίας προϊόντων που εν αγνοία της δεν προέρχονται από αυτήν.
Λαθρεμπορία είναι η εισαγωγή στην αγορά προϊόντων για τα οποία παρανόμως δεν
έχουν καταβληθεί οι εισφορές και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή έχουν καταβληθεί
μειωμένοι φόροι.
Νοθεία είναι η αντικατάσταση επώνυμου προϊόντος που πληροί ορισμένες
προδιαγραφές με άλλο το οποίο έχει υποδεέστερη ποιότητα και αξία από το γνήσιο
και η διάθεση στην αγορά με την τιμή του γνησίου.
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3.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Σύμφωνα με ανακοινώσεις του τύπου και χωρίς να υπάρχει καμία διάψευση από
την ελληνική κυβέρνηση, η Κομισιόν έχει καταθέσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο κατά της Ελλάδας με την κατηγορία ότι παραβιάζει τις κοινοτικές
διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και συγκεκριμένα των
προϊόντων πετρελαίου. Πιο αναλυτικά η Κομισιόν θεωρεί ότι ορισμένες οδηγίες της
ελληνικής κυβέρνησης έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 30 των κοινοτικών
διατάξεων. Οι οδηγίες αυτές αναφέρονται στα εξής: Στην Ελλάδα την αποθήκευση
πετρελαίου, που προβλέπει η οδηγία 414 του 1968 έχουν αναλάβει εμπορικές
επιχειρήσεις των προϊόντων πετρελαίου. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει, εν
τούτοις, ότι αν οι εμπορικές αυτές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επαρκή ικανότητα
αποθήκευσης, για να εξασφαλίσουν την υποχρέωση αποθήκευσης της οδηγίας, η
υποχρέωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα διυλιστήρια στην Ελλάδα, με τα
οποία έχουν υπογραφεί συμφωνίες εφοδιασμού. Έτσι αυτές οι διατάξεις οδηγούν
στην πρακτική να υπογράφουν οι εμπορικές επιχειρήσεις συμφωνίες εφοδιασμού με
τα διυλιστήρια. Εξάλλου, η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει στους λιανοπωλητές να
μεταφέρουν τα καύσιμα με βυτιοφόρα των εταιρειών ή των δημοσίων μεταφορών. Η
υποχρέωση αυτή συνεπάγεται για τους λιανοπωλητές επιπλέον δαπάνες και οι
προθεσμίες παράδοσης έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο των τιμών και στις πωλούμενες
ποσότητες. Οπωσδήποτε, με την ελληνική νομοθεσία οι λιανοπωλητές δεν μπορούν
να μεταφέρουν απευθείας τα προϊόντα πετρελαίου. Από την άλλη η ελληνική πλευρά
υποστηρίζει ότι οι διατάξεις αυτές δεν αποτελούν εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία
των προϊόντων πετρελαίου. Παρόλα αυτά η Κομισιόν θεωρεί ότι το σύνολο των
ελληνικών διατάξεων ευνοεί τα ήδη εγκαταστημένα στην Ελλάδα διυλιστήρια. Έτσι η
υπόθεση θα οδηγηθεί στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Όμως προσφυγή στα Ευρωπαϊκά
Δικαστήρια για το ίδιο θέμα έχουν κάνει τόσο ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας
Πετρελαιοειδών Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), όσο και η Ένωση Βενζινοπωλών Αττικής.
(πηγή: Ναυτεμπορική 19/8/97 και Ελευθεροτυπία 17 Απριλίου 1998)

69

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κλείνοντας την εργασία είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στα εξής δεδομένα
τα οποία καθορίζουν την Ελληνική πραγματικότητα και επηρεάζουν τις
μελλοντικές εξελίξεις.
Κυρίως μέσο της πίεσης από την Ε.Ε προς το Ελ. Κράτος έχει ξεκινήσει
μια αλλαγή – εκσυγχρονισμός και στον τομέα των πετρελαιοειδών. Έτσι
παρατηρούμε

νέα

συστήματα

πλήρωσης

των

βυτιοφόρων,

συστήματα

ανάκτησης ατμών στις δεξαμενές και στα βυτιοφόρα, και γενικότερα πολλές
τεχνολογικές αλλαγές.
Επιπλέον τα νέα δεδομένα είναι και η δημιουργία μεγάλων και
ολοκληρωμένων σταθμών αυτοκινήτων στη θέση των συνοικιακών πρατηρίων
υγρών καυσίμων, αλλά και πολύ σημαντικότερο συγχωνεύσεις πολυεθνικών
εταιρειών και η δημιουργία ομίλων με τεράστια οικονομική και υλικοτεχνική
δύναμη.
Όλα αυτά όμως σε συνάρτηση με τα προβλήματα που μαστίζουν την
Ελληνική αγορά πετρελαιοειδών όπως η λαθρεμπορία, η νοθεία, ο αθέμιτος
ανταγωνισμός, οι συνεχείς αλλαγές και τροποποιήσεις των νόμων και του
θεσμικού πλαισίου, η έλλειψη επαφής και συνεργασίας μεταξύ των φορέων που
έχουν άμεση ενασχόληση με τον συγκεκριμένο τομέα δεν δίνουν την δυνατότητα
για την εξαγωγή ολοκληρωμένων και σίγουρων συμπερασμάτων για το μέλλον
του τομέα πετρελαιοειδών.

70

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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