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Θέμα:  Στρεβλώσεις στην αγορά από τη δραματική αύξηση της τιμής των 
φθοριούχων ψυκτικών υγρών – Ανάγκη άμεσου εξορθολογισμού των τιμών 

 

 Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται στην αγορά της επισκευής οχημάτων μία 

δραματική αύξηση των τιμών των φθοριούχων ψυκτικών υγρών (φρέον) που 

χρησιμοποιούνται στα συστήματα ψύξης των οχημάτων, γεγονός που έχει ανάλογες 

επιπτώσεις στο κόστος επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων. Ειδικότερα, 

διαπιστώθηκε υπερδιπλασιασμός των τιμών από μέρους των εισαγωγέων - προμηθευτών 

των σχετικών προϊόντων, οι οποίοι επικαλούνται την κοινοτική νομοθεσία (η Ευρωπαϊκή 

Ένωση εξέδωσε δύο κανονιστικές διατάξεις: την οδηγία MAC (Μobile Αir-Conditioning) και 

τον κανονισμό ΕΚ 517/2014 για τον έλεγχο των εκπομπών του θερμοκηπίου από τα 

φθοριούχα αέρια (F-gases) και τους υδροφθοράνθρακες). Σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία, έως το 2030, η προμήθεια των HFC's θα μειωθεί στο 21% του μέσου όρου 

των τεσσάρων ετών 2009-2012, με στόχο τη μείωση της ποσότητας των HFC που 

πωλούνται στην ΕΕ κατά 79 %. 
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 Οι εισαγωγείς – προμηθευτές των σχετικών προϊόντων επιχειρούν να 

δικαιολογήσουν τις δυσανάλογες αυξήσεις των τιμών, επικαλούμενοι ελλείψεις στην αγορά 

. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθότι η προσαρμογή που προβλέπεται από την κοινοτική 

νομοθεσία είναι σταδιακή και σε καμία περίπτωση δεν έχει επηρεάσει την κοινοτική αγορά 

των φθοριούχων αερίων. Συνεπώς, οι όποιες ελλείψεις τυχόν εμφανίζονται φαίνεται ότι 

είναι τεχνητές και κερδοσκοπικές, αποβαίνουν δε σε βάρος του κλάδου επισκευής 

οχημάτων και του τελικού καταναλωτή. 

 Δεδομένου ότι, στην Ελλάδα της κρίσης, τέτοιου τύπου πρακτικές είναι απολύτως 

καταστροφικές και απαράδεκτες, παρακαλούμε όπως προβείτε σε έλεγχο της σχετικής 

αγοράς προς άρση των προκληθεισών στρεβλώσεων. 

 Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.   

  
     Με εκτίμηση 
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