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ΑΠΟΦΑΣΗ 4711/VI/2009 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:15, µε 
την εξής σύνθεση:  
Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 
Μέλη: ∆ηµήτριος ∆ανηλάτος και 
            Φραγκίσκος Αρµάος, λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος του τακτικού µέλους 
∆ηµήτριου Αυγητίδη. 
Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 
 
Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών µε την 
επωνυµία «CORSEWALL TRADING LIMITED» και «Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών 
Καυσίµων Ανώνυµη Εταιρεία». 
Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέγνωσε συνοπτικά την υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ. 
8688/4.12.2009 Εισήγησή του και πρότεινε τη µη απαγόρευση της από 11.11.2009 
γνωστοποιηθείσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, 
καθόσον δεν προκαλούνται σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητα να περιορίσει 
σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. 
Κατόπιν διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της 
κρινόµενης υπόθεσης και την ως άνω Εισήγηση,  

 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: 

 
I. Από το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β΄ και παρ.3 του ν. 703/77,όπως ισχύει, προκύπτει ότι  

συγκέντρωση πραγµατοποιείται, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη 
τουλάχιστον µια επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα 
τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων και  ο 
έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε 
από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών 
συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας 
επιχείρησης και ιδίως από:  
α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης,  

                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού ( ΦΕΚ 
1890/ Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν 
επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί 
υπάρχει η ένδειξη […] . Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν 
αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές 
( εντός […] ).  
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β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη 
σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων µίας επιχείρησης. 
Περαιτέρω κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει 
να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από 
τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση 
συµµετοχής  που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος 
εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα 
εκατοµµύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 
πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε 
εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά».  

ΙΙ. Στην προκειµένη περίπτωση γνωστοποιήθηκε εµπροθέσµως(εντός δέκα εργάσιµων ηµερών) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, στις 11.11.2009  (αρ. πρωτ.8125) 
στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (Γ.∆.Α.) η από 27.10.2009 σύµβαση πώλησης από 
την εταιρία AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (AVINOIL) εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων 
(148.400) µετοχών της κοινής επιχείρησης µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία 
Αεροπορικών Καυσίµων (EEAK) Ανώνυµη Εταιρεία» (εφεξής ΕΕΑΚ) στην εταιρία 
CORSEWALL TRADING LIMITED (εφεξής Corsewall), όπως ισχύει, µε βάση την οποία, 
µετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης ,σύµφωνα µε τους όρους και 
τις αιρέσεις της συµφωνίας, η ΕΕΑΚ θα ελέγχεται από κοινού από την Corsewall 
(αγοράστρια) και την Chevron (πωλήτρια), εκάστη εκ των οποίων θα κατέχει µετοχές 
αντιστοιχούσες στο 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΑΚ. Με το περιεχόµενο αυτό η 
αίτηση ,η οποία συµπληρώθηκε µε την από 27.11.2009 απαντητική επιστολή  της αιτούσας 
για την οποία δηλώνεται ότι δεν θα γνωστοποιηθεί σε άλλα κράτη, και  περιλαµβάνεται  
προσθέτως η αίρεση, ότι […], είναι νόµιµη και παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του Τµήµατος 
της Επιτροπής, µε βάση τις  διατάξεις που προαναφέρθηκαν. Πρέπει, εποµένως να 
εξεταστεί κατ΄ ουσίαν, δεδοµένου  ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο 
ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει., αφού ο παγκόσµιος κύκλος 
εργασιών των συµµετεχουσών εταιριών κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής 
χρήσης (2008) υπερέβη τα 150.000.000 ευρώ, (€[…] δις δολ.ΗΠΑ ) ενώ για την ίδια χρήση 
ο εθνικός κύκλος εργασιών για κάθε µία επιχείρηση (ΕΕΑΚ και Chevron) υπερβαίνει τα 
15.000.000 ευρώ (ΕΕΑΚ €[…] το 2008 και Chevron €[…]2) και του ότι προηγήθηκε 
δηµοσίευση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης ,βάσει του άρθρου 4β, παρ. 6 του ν. 
703/77, όπως ισχύει και της υπ’ αριθ. 185/ΙΙΙ/2001 Απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, στην οικονοµική εφηµερίδα «Κέρδος» (αριθµός φύλλου 7351, έτος ΚΕ 
2009 της 18ης Νοεµβρίου) και προσκόµισαν νόµιµο παράβολο των 1.050 ευρώ (ΣΤ 
72270307/11.11.2009 Α/Α  8453 ∆ΟΥ ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ   
Από τα έγγραφα που η αιτούσα προσκόµισε και την έρευνα της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
αποδεικνύονται τα ακόλουθα: 

                                                 
2 Τα στοιχεία κύκλου εργασιών προκύπτουν από το άθροισµα του κύκλου εργασιών 
της CHEVRON ΕΛΛΑΣ βάσει του δηµοσιευµένου ισολογισµού της, ο οποίος ανήλθε 
το 2008 σε ευρώ […] και του ηµίσεως του συνολικού κύκλου εργασιών της ΕΕΑΚ 
που αφορά σε πωλήσεις της ΕΕΑΚ προς τρίτους κατά το ίδιο έτος 
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Α.  ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
1.  Η ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ (CORSEWALL)   
Η Corsewall µε έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο, είναι εταιρία συµµετοχών και ελέγχεται κατά 
100% από τον κ. […]. H γνωστοποιούσα εταιρία, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον 
τοµέα της εµπορίας καυσίµων. Η εν λόγω εταιρία δεν παρουσιάζει κάθετη ολοκλήρωση 
καθώς δεν δραστηριοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε προηγούµενο ή 
επόµενο στάδιο της εν λόγω αγοράς.   
2. H EEAK  
Η ΕΕΑΚ συστάθηκε τον Αύγουστο του 2002 από την AVINOIL, θυγατρική της ΜΟΤΟΡ 
ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και την Chevron επιχείρηση συνδεδεµένη 
µε την CHEVRON USA Inc. Αντικείµενο εργασιών της ΕΕΑΚ είναι το εµπόριο βενζίνης 
κινητήρων και αεροσκαφών. Η εταιρία έχει παρουσία στα αεροδρόµια της Θεσ/νίκης, 
Καβάλας και Ζακύνθου. Ωστόσο από τον Απρίλιο του 2007, η ΕΕΑΚ προµηθεύει µε 
αεροπορικό καύσιµο και το αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 του καταστατικού της, σκοπός της ΕΕΑΚ είναι: 
1. Η παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης εφοδιασµού αεροσκαφών µε καύσιµα και 
άλλα πετρελαιοειδή προϊόντα, σε διάφορα αεροδρόµια τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ελληνικής Επικράτειας. 
2. Η εµπορία καυσίµων αεροσκαφών τόσο εντός όσο και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. 
3. Η κτήση, κατασκευή, µίσθωση και εκµετάλλευση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, 
σταθµών αντλιών και παντός είδους µεταφορικών µέσων, τα οποία έχουν σχέση µε τον κύριο 
σκοπό αυτής. 
4. Η παροχή κάθε είδους άλλων υπηρεσιών σχετικών µε τα παραπάνω.  
 
3. Η CHEVRON HELLAS    
Η Chevron Hellas δραστηριοποιείται στον τοµέα της εµπορίας καυσίµων. Ο όµιλος της 
Chevron είναι πλήρως καθετοποιηµένος µε διεθνή δραστηριότητα στην εξόρυξη αργού, την 
παραγωγή φυσικού αερίου, την διύλιση  και εµπορία πετρελαιοειδών και  την παραγωγή 
λιπαντικών και χηµικών. Το σύνολο των αεροπορικών καυσίµων που προµηθεύει η εταιρία 
Chevron Hellas διατίθενται στο αεροδρόµιο των Αθηνών (Ελευθέριος Βενιζέλος) και 
µεταφέρονται µέσω του αγωγού Ασπροπύργου-Σπάτων, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του 
τον Ιανουάριο 2004.    
 
Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
 
Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που 
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους 
λόγω των χαρακτηριστικών, των τιµών τους και της σκοπούµενης χρήσης τους. Για τον 
ορισµό της σχετικής αγοράς πρέπει να προσδιορισθούν οι περιορισµοί κατά τον καθορισµό 
της τιµολογιακής πολιτικής των εταιριών που προκύπτουν από τη δυνατότητα 
υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης και προσφοράς.. Η σχετική γεωγραφική αγορά 
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περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά 
προϊόντα τους υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες. 
 
1.  Σχετικές αγορές προϊόντων   
Η αγορά αεροπορικών καυσίµων στην Ελλάδα, όπως και στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, περιλαµβάνει δύο στάδια διανοµής: (α) την αγορά χονδρικής πώλησης καυσίµων 
από τα διυλιστήρια και τους λοιπούς προµηθευτές προς τις εταιρίες εµπορίας και (β) την 
αγορά λιανικής πώλησης των εταιριών εµπορίας προς τους τελικούς καταναλωτές που είναι 
συνήθως αεροπορικές εταιρίες τακτικών γραµµών ή πτήσεων charter. Στην υπό κρίση 
υπόθεση, σχετική αγορά είναι η αγορά λιανικής πώλησης αεροπορικού καυσίµου τύπου JA-1. 
Ειδικότερα, όπως έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει διάκριση µεταξύ της 
παραγωγής καυσίµων αεριωθουµένων και της προµήθειας και παράδοσης καυσίµων 
αεριωθουµένων σε συγκεκριµένα σηµεία3. Στην εν λόγω παράδοση περιλαµβάνεται και η 
προµήθεια των αεροσκαφών σε καύσιµα.4 Η αγορά  αυτή, στην οποία δραστηριοποιείται και 
η ΕΕΑΚ,  εξειδικεύεται σε  δύο  επιµέρους δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα 
καλύπτει την προµήθεια και παράδοση των αεροπορικών καυσίµων σε αεροσκάφη στα 
αεροδρόµια της χώρας ενώ η δεύτερη καλύπτει την παροχή υπηρεσιών επίγειας 
εξυπηρέτησης, τον εφοδιασµό, δηλαδή, αεροσκαφών µε καύσιµα εντός των αεροδροµίων. Η 
άσκηση της µιας δραστηριότητας δεν αποκλείει την άσκηση και της άλλης. Έτσι, σε όλα τα 
ελληνικά αεροδρόµια εκτός αυτού της Αθήνας (Ελ. Βενιζέλος) οι εταιρίες BP και SHELL 
ασκούν µόνο εµπορία, ενώ τους εφοδιασµούς των αεροσκαφών πελατών τους διενεργεί η 
εταιρία GISSCO, ενώ οι εταιρίες EKO, EXXONMOBIL και ΕΕΑΚ ασκούν και τις δυο 
δραστηριότητες (παραλαµβάνουν και αποθηκεύουν σε δικές τους εγκαταστάσεις  και 
ανεφοδιάζουν αεροσκάφη µε δικά τους µέσα). Στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος 
εξασκούν εµπορία όλες οι πιο πάνω εταιρείες καθώς και η εταιρία CYCLON, ενώ τους 
εφοδιασµούς εκτελούν δυο µόνο εταιρίες, η SAFCO και η OIC. 
Με βάση τα ανωτέρω και για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, η σχετική αγορά 
περιλαµβάνει την προµήθεια και παράδοσης αεροπορικών καυσίµων σε συγκεκριµένα σηµεία 
(λιανική πώληση).     
 
2. Σχετική γεωγραφική αγορά 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αποφάσεις της θεωρεί ότι πρέπει να γίνει διαχωρισµός ανάµεσα 
στην παραγωγή αεροπορικών καυσίµων, όπου η σχετική γεωγραφική αγορά µπορεί να 
θεωρηθεί ως η παγκόσµια και στον εφοδιασµό συγκεκριµένων τοποθεσιών µε αεροπορικά 
καύσιµα, όπου η οργανωτική υποδοµή διανοµής θα µπορούσε να περιορίσει γεωγραφικά την 
δράση του ανταγωνισµού5.  
Παρόλο που οι αεροπορικές εταιρίες δρουν σε παγκόσµια κλίµακα, δεν επιλέγουν κατ’ 
ανάγκην έναν προµηθευτή για την κάλυψη των αναγκών τους παγκοσµίως. Αντιθέτως, 
επιλέγουν την πιο ελκυστική προσφορά µε βάση κάθε δεδοµένο αεροδρόµιο, σε συνάρτηση 
µε τις σχετικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα των προµηθευτών σε κάθε δεδοµένη 
                                                 
3 Βλ. Υπόθεση αριθ. COMP/M. 1628 – TotalFina/Elf, παρ. 224. 
4 Βλ. Υπόθεση αριθ. COMP/M. 1628 – TotalFina/Elf, παρ. 227. 
5 Βλ. Υπόθεση αριθ. COMP/M. 1628 – TotalFina/Elf και Απόφαση Επιτροπής 
Ανταγωνισµού 327/V/2007.   
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τοποθεσία. Επιπλέον, οι τιµές που χρεώνονται για τα αεροπορικά  καύσιµα µπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα µε τα συµβόλαια που συνάπτονται. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον µπορεί 
να διαφέρει από ένα αεροδρόµιο ή µία  τοποθεσία σε ένα άλλο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
υποδοµή διανοµής για την προσφορά αεροπορικών καυσίµων στα διάφορα αεροδρόµια, που 
είναι γενικά εξειδικευµένη για κάθε συγκεκριµένο αεροδρόµιο. Εξαιτίας αυτού, οι 
προµηθευτές δεν αρκεί να παράγουν αεροπορικά καύσιµα για να συνάπτουν συµβόλαια µε 
αεροπορικές εταιρίες, αλλά πρέπει επιπροσθέτως να έχουν πρόσβαση στην ιδιαίτερη υποδοµή 
διανοµής και διοχέτευσης που θα τους επιτρέπει να προωθούν αποτελεσµατικά το προϊόν 
τους στο τελικό στάδιο της αλυσίδας προσφοράς, δηλαδή σε κάποιο αεροπλάνο. 
Με βάση τα ανωτέρω και για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, δύναται να 
διακριθεί τοπικά η σχετική γεωγραφική αγορά στο στάδιο λιανικής πώλησης αεροπορικών 
καυσίµων, η οποία περιλαµβάνει το κάθε αεροδρόµιο χωριστά. 
 
Γ.  ∆ΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ / ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    
 
Στην χώρα µας,  η αγορά χονδρικής πώλησης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µόνο δύο 
διυλιστηρίων-πωλητών (προσφορά), των ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, τα οποία καλύπτουν το 
µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας ζήτησης και µόνο ένα µικρό ποσοστό αυτής εισάγεται απ’ 
ευθείας από το εξωτερικό από τις εταιρίες εµπορίας.   
 
Από την άλλη πλευρά της αγοράς υπάρχουν οι εταιρίες εµπορίας -αγοραστές (ζήτηση) που 
προµηθεύονται τα αεροπορικά καύσιµα από τα διυλιστήρια και τα διανέµουν στις 
αεροπορικές εταιρίες. Η επιλογή της εταιρίας προµήθειας από την αεροπορική εταιρία γίνεται 
συνήθως µε βάση διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό που διενεργεί η αεροπορική εταιρία. Οι 
διαγωνισµοί αυτοί διεξάγονται, κάθε ένα έως τρία χρόνια, από τις κεντρικές υπηρεσίες 
προµηθειών της έδρας κάθε αεροπορικής εταιρίας και αφορούν πολλά αεροδρόµια σε όλον 
τον κόσµο. Οι όροι και η διαδικασία που ακολουθεί κάθε εταιρία είναι κατά κανόνα γνωστοί.  
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πέντε κυρίως εταιρίες εµπορίας, οι ΕΚΟ ΑΒΕΕ, Shell, Air 
BP, Μobil, Avin και Cyclon. Από αυτές, η µεγαλύτερη σε πωλήσεις για το 2002 ήταν η ΕΚΟ 
µε µερίδιο αγοράς […]% και ακολουθούσαν οι Shell και Air BP µε µερίδιο αγοράς […]% 
εκάστη, ενώ οι λοιπές εταιρίες συµπεριλαµβανοµένης της MOBIL κάλυπταν το υπόλοιπο 
[…]% της αγοράς. Σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία οι τρεις µεγαλύτερες εταιρίες 
υπερβαίνουν σε πωλήσεις το […]% της αγοράς αεροπορικών καυσίµων. Η εταιρία ΕΚΟ, η 
οποία κατέχει και το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, συµµετέχει µόνο στην 
εγχώρια αγορά αεροπορικών καυσίµων, ανταγωνιζόµενη κυρίως τις θυγατρικές πολυεθνικών 
εταιριών πετρελαιοειδών. Ο κύριος όγκος των πωλήσεων πραγµατοποιείται στον Αερολιµένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» µετά την έναρξη λειτουργίας του το 2000. Στον αερολιµένα 
αυτό κατασκευάστηκαν τέσσερεις δεξαµενές χωρητικότητας […] κυβικών µέτρων, 
ιδιοκτησίας της «Ολυµπιακής εταιρείας Καυσίµων Α.Ε.. Από το Φεβρουάριο του 2004 και 
έπειτα, οι δεξαµενές του εν λόγω αερολιµένος  εφοδιάζονται -στο µεγαλύτερο ποσοστό τους- 
από τον πετρελαιαγωγό Ασπροπύργου-Σπάτων, ενώ µικρές ποσότητες διακινούνται µε 
βυτιοφόρα.  
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Στην εν λόγω σχετική αγορά η επιλογή της εταιρίας προµήθειας από την αεροπορική εταιρία 
γίνεται συνήθως µε βάση διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό που διενεργεί η αεροπορική εταιρία. 
Οι διαγωνισµοί αυτοί διεξάγονται κάθε ένα έως τρία χρόνια και αφορούν πολλά αεροδρόµια 
σε όλον τον κόσµο. Τονίζεται ότι οι διαγωνισµοί συνήθως διεξάγονται από τις κεντρικές 
υπηρεσίες προµηθειών της έδρας κάθε αεροπορικής εταιρεας, ενώ κατά κανόνα είναι γνωστοί 
οι όροι και η διαδικασία που ακολουθεί κάθε εταιρία.  
 
Οι συµφωνίες µε τις αεροπορικές εταιρίες έχουν ως βάση ένα δείκτη αναφοράς (για την 
Ελλάδα τον High FOB Med Italy του προηγούµενου της παραλαβής µηνός) επί του οποίου 
προστίθεται ένα διαφορικό (αµοιβή) που κυµαίνεται ανά αεροδρόµιο και έτσι διαµορφώνεται 
η λιανική τιµή. Το διαφορικό αυτό (differential) καλύπτει το περιθώριο κέρδους, τα έξοδα 
προµήθειας / µεταφοράς καθώς και το κόστος επισφάλειας. Επισηµαίνεται ότι οι αεροπορικές 
εταιρίες επιβαρύνονται µε επιπρόσθετα έξοδα, τα οποία συµπεριλαµβάνουν την αµοιβή 
αεροδροµίου (aιrport fee), αµοιβή αποθήκευσης εντός του αεροδροµίου καθώς και την 
αµοιβή εφοδιασµού του αεροσκάφους. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως εκτάκτων πτήσεων ή 
ιδιωτικών αεροσκαφών, οι πωλήσεις αεροπορικών καυσίµων γίνονται µε βάση τιµές 
τιµοκαταλόγου.  
Η µοναδική είσοδος στην υπό εξέταση αγορά τα τελευταία πέντε έτη ήταν αυτής της ΕΕΑΚ, 
η οποία προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη της σχετικής άδειας εµπορίας 
αφορολόγητων αεροπορικών καυσίµων (Β2). Όπως τονίζει η γνωστοποιούσα και 
επισηµαίνεται και σε προηγούµενη Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού (327/V/2007), 
βασικό σηµείο για την ανάπτυξη της εταιρίας αποτελεί η πρόσβαση σε υποδοµές στα 
περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας. Ως εκ τούτου η κατασκευή των κατάλληλων υποδοµών 
και η λήψη των απαραίτητων αδειών αποτελεί το σηµαντικότερο στάδιο για την ανάπτυξη της 
εταιρίας. 
Στο επίπεδο εµπορίας στη χώρα µας δραστηριοποιούνται πέντε κυρίως εταιρίες, οι ΕΚΟ-
ΕΛ∆Α, Shell, Air BP, Μobil, Avin και Cyclon. Από αυτές, η µεγαλύτερη σε πωλήσεις για το 
2008 ήταν η ΕΚΟ µε µερίδιο αγοράς […]% και ακολουθούν οι Shell και Air BP µε µερίδια 
αγοράς ίσα µε […]% και […]% αντίστοιχα. Η ΕΕΑΚ απορροφά µόλις το […]% της αγοράς, 
ενώ οι λοιπές εταιρίες καλύπτουν το […]% (∆ιάγραµµα 1). Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ίδιας της εταιρίας, το µερίδιο αγοράς της Chevron στο 
αεροδρόµιο της Αθήνας δεν υπερβαίνει το […]%.   
Οι τέσσερεις µεγαλύτερες εταιρίες υπερβαίνουν σε πωλήσεις το […]% (CR-4) της σχετικής 
αγοράς λιανικής πώλησης αεροπορικών καυσίµων. Ειδικότερα,  η εταιρία ΕΚΟ, η οποία 
κατέχει και το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, συµµετέχει µόνο στην εγχώρια 
αγορά αεροπορικών καυσίµων ανταγωνιζόµενη κυρίως τις θυγατρικές πολυεθνικών εταιριών 
πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, το σηµαντικό µερίδιο που φαίνεται να κατέχει στον κλάδο 
οφείλεται: α) στην παρουσία της στα περισσότερα αεροδρόµια της χώρας και β) στους όγκους 
πωλούµενου καυσίµου προς την εταιρία Ολυµπιακές Αερογραµµές (πρώην Ολυµπιακή 
Αεροπορία), της οποίας όµως η ΕΚΟ δεν ανεφοδιάζει τα αεροσκάφη όπως στους λοιπούς 
πελάτες της (ολοκληρωµένη πώληση JET A-1), αλλά πωλεί µόνο το καύσιµο στο αεροδρόµιο 
Ελ. Βενιζέλος.    
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∆ιάγραµµα 1: Μερίδια Αγοράς των Εταιριών Εµπορίας για το JA-1  
[…]  
Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης.   
 
Ο δείκτης ΗΗΙ6 στην εν λόγω σχετική αγορά δεν είναι δυνατόν να µεταβληθεί αφού η υπό 
εξέταση συγκέντρωση αφορά στη µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης της ΕΕΑΚ και όχι 
συγχώνευση ή εξαγορά ενός από τους συµµετέχοντες στην αγορά (∆ΗΗΙ = 0). Ως εκ τούτου, 
ο αριθµός των συµµετεχόντων πριν και µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα 
παραµείνει ο ίδιος, µε αποτέλεσµα ο δείκτης HHI να διαµορφωθεί σε 1868 µονάδες.  
     Ο εφοδιασµός των αεροσκαφών λαµβάνει χώρα από εγκαταστάσεις που έχουν οι εταιρίες 
εµπορίας πετρελαιοειδών στους διάφορους αερολιµένες της χώρας. Ο κύριος όγκος των 
πωλήσεων πραγµατοποιείται µε την έναρξη λειτουργίας του το 2000, στον Αερολιµένα 
Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Στον αερολιµένα αυτό κατασκευάστηκαν τέσσερεις 
δεξαµενές χωρητικότητας […] κυβικών µέτρων ιδιοκτησίας της «Ολυµπιακής εταιρείας 
Καυσίµων Α.Ε», η οποία έχει την εξής µετοχική σύνθεση: Ολυµπιακή Εταιρεία […]%, 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ […]%, AVINOIL […]%, Belgium Fuel Service Company (BFSC) […]% και 
Hansa Consult […]%. Οι δεξαµενές αυτές µέχρι το Φεβρουάριο 2004 εφοδιάζοντο µε ειδικά 
βυτιοφόρα (Bridgers), τα οποία παρελάµβαναν το καύσιµο από τα διυλιστήρια των ΕΛ.ΠΕ 
και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις εγκαταστάσεις τους στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τους 
Αγίους Θεοδώρους αντίστοιχα. Από το Φεβρουάριο του 2004 και έπειτα, οι δεξαµενές 
εφοδιάζονται -στο µεγαλύτερο ποσοστό τους- από τον πετρελαιαγωγό Ασπροπύργου-Σπάτων, 
ενώ µικρές ποσότητες διακινούνται µε βυτιοφόρα. Ο αγωγός αυτός ανήκει στην «Εταιρεία 
Αγωγού Καυσίµων Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε», στη µετοχική σύνθεση της οποίας 
συµµετέχουν εκτός από τις εγχώριες εταιρείες διύλισης (ΕΛ.ΠΕ 50% και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 16%), 
οι εταιρείες «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε» και «Ολυµπιακή Αεροπορία Α.Ε» µε 
ποσοστά 17% εκάστη. Το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία και διαχείριση του αγωγού 
καθορίζεται από το άρθρο 25 του Ν.3054/2002, το οποίο ορίζει µεταξύ των άλλων ότι «η 
Εταιρεία Αγωγού Καυσίµων Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε», υποχρεούται να παρέχει ισότιµη 
πρόσβαση στους χρήστες, µε εύλογο αντίτιµο διέλευσης ανά µονάδα διακινούµενου όγκου, 
κοινό για όλους τους χρήστες χωρίς διάκριση υπέρ των µετόχων αυτής. Ως χρήστης του 
αγωγού θεωρείται, για τις ανάγκες της εφαρµογής του παρόντος, οποιαδήποτε εταιρία 
πληρούσα τις προϋποθέσεις του νόµου ικανή να προµηθεύσει στους αεροµεταφορείς 
αεροπορικό καύσιµο».  
 

                                                 
6 Ο δείκτης ΗΗΙ (Herfindahl-Hirschman Index) χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των 
επιπέδων συγκέντρωσης και  προκύπτει από την άθροιση των τετραγώνων των ατοµικών 
µεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µία σχετική αγορά. 
Για παράδειγµα, ο δείκτης ΗΗΙ µιας σχετικής αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται 5 
επιχειρήσεις µε µερίδια 40%, 20%, 15%, 15% και 10%, αντίστοιχα, είναι 2.550 (= 40 2 + 
202 + 15 2 + 15 2 + 10 2). Ο δείκτης HHI κυµαίνεται από µια τιµή που προσεγγίζει το 
µηδέν ( στην περίπτωση µιας τέλειας ανταγωνιστικής αγοράς) µέχρι το 10.000 ( σε 
περίπτωση καθαρού µονοπωλίου). Ο δείκτης ΗΗΙ µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης 
υπολογίζεται µε την υπόθεση εργασίας ότι τα ατοµικά µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων 
δεν µεταβάλλονται. Παρότι το ορθό είναι να περιληφθούν στη µέτρηση όλες οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά, η έλλειψη στοιχείων για πολύ 
µικρές επιχειρήσεις δεν έχει συνήθως ιδιαίτερη σηµασία, αφού δεν επηρεάζουν 
σηµαντικά τον ΗΗΙ.  
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Σήµερα, χρησιµοποιούν τον αγωγό οι εταιρίες εµπορίας Air BP,CYCLON, EKO ΑΒΕΕ, 
SHELL και TEXACO καθώς και η MOBIL κατόπιν συµφωνίας µε την EKO ΑΒΕΕ. Το 
αεροπορικό καύσιµο JA-1, το οποίο διοχετεύεται στον αγωγό του αερολιµένα, προέρχεται 
από τις εγχώριες εταιρίες διύλισης (ΕΛ.ΠΕ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ). Για να αποφεύγεται η άσκοπη 
και δαπανηρή µεταφορά µε δεξαµενόπλοια από τις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στους 
Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας στον Ασπρόπυργο Αττικής από όπου ξεκινά, δηλαδή, ο αγωγός 
η ΕΛ.ΠΕ […]. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο της παραπάνω συµφωνίας, […].    
Στη συνέχεια το αεροπορικό καύσιµο (JA-1) προωθείται από τους σταθµούς αποθήκευσης 
του αεροδροµίου (δεξαµενές) προς τις θέσεις ανεφοδιασµού των αεροσκαφών µέσω δικτύου 
διανοµής και ειδικών οχηµάτων-φίλτρων. Τη λειτουργία του συστήµατος και την 
εξυπηρέτηση (handling) των εταιριών εµπορίας για τον εφοδιασµό των αεροπορικών 
εταιριών έχουν αναλάβει οι εταιρίες «Spata Airport Fueling Company» (SAFCO), η οποία 
ανήκει στις ΕΚΟ-ΑΒΕΕ, Air BP, SHELL, EXXON-MOBIL µε ποσοστό […]% η κάθε µια 
και η «Olympic Intoplane Company», η οποία ανήκει κατά […]% στην Ολυµπιακή 
Αεροπορία και κατά […]% στην TOTAL. Στο ακόλουθο διάγραµµα, παρουσιάζονται τα 
στάδια εφοδιασµού των αεροσκαφών στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος.  
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∆ιάγραµµα 2: Μεταφορά – Αποθήκευση και ∆ιανοµή Αεροπορικού Καυσίµου στο ∆ιεθνές 
Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος 

 
                      
 

Αεροδρόµιο 
Ελ. Βενιζέλος 

4 ∆εξαµενές καυσίµων   

Αεροσκάφη 

∆ΙΑΝΟΜΗ 

Αγωγός Καυσίµου –  
Ασπρόπυργος-Σπάτα 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
 
∆.  ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
 
Με τον όρο «επηρεαζόµενη αγορά» νοείται α) κάθε σχετική αγορά προϊόντος στην οποία 
ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συµµετέχουσες στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιµάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό 
µερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (Η περίπτωση αφορά στις οριζόντιες 
σχέσεις), καθώς και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
οποιαδήποτε συµµετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της 
παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση µε την αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται άλλη συµµετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατοµικά ή 
συνδυασµένα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν 
µεταξύ των µερών υφίσταται σχέση προµηθευτή/πελάτη (Η περίπτωση αφορά στις κάθετες 
σχέσεις). 
Για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης δεν υπάρχουν επηρεαζόµενες αγορές, διότι 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποιούσας, το µερίδιο αγοράς της ΕΕΑΚ στην ως άνω 
σχετική αγορά προσδιορίζεται σε […]% περίπου και δεν υπάρχουν άλλες σχετικές αγορές 
στις οποίες είτε: α) ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις 
συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιµάται ότι η συγκέντρωση θα 
οδηγήσει σε συνολικό µερίδιο στην αγορά αυτή  ύψους τουλάχιστον 15% είτε β) ασκεί 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συµµετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε 
προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε 
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σχέση µε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συµµετέχουσα επιχείρηση, και 
οποιοδήποτε από τα ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας, ανέρχεται τουλάχιστον σε 
25%.  
Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν προέκυψε ότι η παρούσα συγκέντρωση, δεν αναµένεται να 
µεταβάλλει τις υφιστάµενες συνθήκες ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές 
προϊόντων/υπηρεσιών που αφορά. Αυτό συµβαίνει διότι λόγω του χαρακτήρα της (αλλαγή 
µετοχικής σύνθεσης), η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν αναµένεται να έχει οποιαδήποτε 
συνέπεια για τα συµφέροντα των τελικών καταναλωτών ,αφού ο αριθµός των συµµετεχόντων 
στην εν λόγω σχετική αγορά παραµένει ο ίδιος (δεν απορροφάται ή δεν δηµιουργείται 
εταιρία) ενώ το µερίδιο αγοράς της ΕΕΑΚ σε αυτή είναι µικρότερο του […]% (απουσία 
επηρεαζόµενων αγορών).  
Κατά συνέπεια, και µε βάση όσα αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, εκτιµάται ότι η υπό 
κρίση συγκέντρωση δεν µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά 
ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, 
τµήµα της. Πρέπει, εποµένως να γίνει δεκτή η αίτηση, όπως στο διατακτικό 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Αποφάσισε οµόφωνα : 
Τη µη απαγόρευση της από 11.11.2009 γνωστοποιηθείσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 
703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, των εταιριών «CORSEWALL TRADING LIMITED» 
και «Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίµων Ανώνυµη Εταιρεία», καθόσον δεν 
προκαλούνται σοβαρές αµφιβολίες, περί του ότι η ανωτέρω συγκέντρωση δεν έχει τη 
δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές στις οποίες 
αφορά. 
 
Η απόφαση εκδόθηκε την 9η ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 
6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 
Β΄1890/29.12.2006). 

 
                 Ο Πρόεδρος 
           
         ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 

       
 
                                                                Η Γραµµατέας 
 
                                                         Παρασκευή Α. Ζαχαριά 
 
 
 


