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ôï ãñÜììá ôçò óýíôáîçò

ÌÇÍÉÁÉÏÐÅÑÉÏÄÉÊÏÔÙÍÂÅÍÆÉÍÏÐÙËÙÍ

Κάτι κινείται…
Μετά από πολλούς αγώνες και πολλές αγωνίες φτάσαµε σε ένα τέρµα
για τα συστήµατα εισροών – εκροών και έτσι έχουµε την τελευταία πράξη
εφαρµογής που είναι η χρηµατοδότησή τους. Χρηµατοδότηση έστω και
στο 50% από το τίποτα που έλεγε η κυβέρνηση.

Αυτό όµως δεν ήρθε από τον ουρανό. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε τον αγώνα
δρόµου που κάναµε για να ανατρέψουµε την αρχική άρνηση της κυβέρνησης
και να χρηµατοδοτήσει τελικά τα συστήµατα. 

Θα θυµόσαστε ότι από την αρχή της νοµοθέτησης των συστηµάτων όλοι
οι αρµόδιοι υπουργοί είχαν εγγυηθεί τη χρηµατοδότησή τους. Όµως
προς το τέλος του 2012 και ενώ είχαν ήδη εκδοθεί οι υποχρεωτικές
ηµεροµηνίες εγκατάστασης, µας ενηµέρωσαν ότι δεν θα υπάρξει
χρηµατοδότηση. Κάναµε αγώνα για να αλλάξουµε αυτή την απόφαση
της κυβέρνησης και προκαλέσαµε συσκέψεις συναρµοδίων υπουργείων
για να καταλήξουν τελικά στη χρηµατοδότηση που ανακοινώθηκε πριν
λίγες ηµέρες.

Παράλληλα πετύχαµε να προωθήσουµε και το άλλο µεγάλο θέµα που
ταλανίζει τον κλάδο και είναι η ρύθµιση για τα άδικα πρόστιµα του
ΗΦΑΙΣΤΟΥ µε την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή. ∆εν είναι η
ρύθµιση ποου προτείνουµε αλλά είναι έστω µια ρύθµιση. Στο τέλος δεν
ξέρουµε τι θα ψηφιστεί ούτε αν θα χρειαστεί νέους αγώνες… Η πείρα
µας έδειξε ότι πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί γιατί άλλο µας λένε και
άλλο νοµοθετούν στο τέλος.

Όλα όσα καταφέρνουµε να πετύχουµε δεν µας τα χαρίζουν. Θα θυµάστε
τις κινητοποιήσεις, τις διαδηλώσεις, τις απεργίες κλπ που έχουµε κάνει
διαχρονικά διεκδικώντας λύσεις για τα προβλήµατά µας. ∆υστυχώς όµως
στις κινητοποιήσεις αυτές γινόµαστε όλο και λιγότεροι. Όµως όταν δεν
δείχνουµε δυνάµεις, δεν λαµβάνουν υπόψη και τις θέσεις µας και δεν
λύνουν τα προβλήµατά µας.

Στην τελευταία κινητοποίηση στα υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας
για το πετρέλαιο θέρµανσης, για τα πρόστιµα ΗΦΑΙΣΤΟΥ και για το
Ταµείο µας η παρουσία µας ήταν µικρή. Αν συνεχιστεί αυτό σύντοµα
θα µας πετάξουν έξω από την αγορά και θα την προσφέρουν είτε στα
λαµόγια είτε σε αλυσίδες µεγάλων συµφερόντων. ∆εν είναι τυχαίο ότι
µε την οικονοµική και φορολογική ασφυξία που µας επέβαλαν τα
πρατήρια κλείνουν κατά εκατοντάδες κάθε χρόνο. 

Μπροστά µας έχουµε να αντιµετωπίσουν σωρεία προβληµάτων από την
κρίση. Πρέπει να σώσουµε τα πρατήρια και αυτά δεν θα σωθούν αν δεν
τα σώσουµε εµείς. Ας µη περιµένουµε από πουθενά σωτήρες. Παράλληλα
έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια σκληρή φορολογική και οικονοµική
πολιτική που στεγνώνει την αγορά και τα εισοδήµατα των καταναλωτών.
Το γνωστό κλασσικό πρατήριο µε την εξασφαλισµένη πελατεία ανήκει
πλέον στο παρελθόν. Πρέπει να δίνουµε καθηµερινά µάχη για να επι-
βιώσει.
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Ημερίδα των βενζινοπωλών για     τα συστήματα εισροών-εκροών

Ανοίγοντας την ημερίδα ο πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Μιχάλης Κιούσης

ανέφερε ότι η χρηματοδότηση των συστημάτων

είναι μεν επιτυχία των βενζινοπωλών αλλά

είναι εντελώς ανταποδοτική προς το κράτος

δεδομένου ότι θα εισπράξει πολύ περισσότερα

από την πάταξη του λαθρεμπορίου. «Τα

συστήματα αυτά είναι η τελευταία ευκαιρία

για να παταχθεί  το λαθρεμπόριο» τόνισε

και συνέχισε, «ωστόσο για να πετύχει το

σύστημα πρέπει να εγκατασταθεί και στα

άλλα στάδια διακίνησης». Τάχθηκε εναντίον

των αυξήσεων στους φόρους των καυσίμων

αφού όπως αποδείχτηκε με τις αυξήσεις

αυτές δεν εισέπραξε το κράτος περισσότερα

αλλά άφησε 11 εκατομμύρια Έλληνες να

παγώσουν! «Βγήκαν οι αρμόδιοι υπουργοί

και είπαν ότι έχουμε τα ίδια έσοδα, αυτός

είναι ο στόχος, να εξαθλιωθούν εκατομμύρια

Έλληνες για να έχουμε τα ίδια έσοδα;»

αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΟΒΕ και

συνέχισε: «Ο αγώνας για μείωση των φόρων

από εμάς συνεχίζεται, δεν  υποστέλλουμε τη

σημαία, απαιτούμε να μειωθούν όλοι οι

φόροι των καυσίμων για να πάρει μπρος η

οικονομία και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης

Σ
την ημερίδα αναλύθηκαν τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των συστημάτων

εισροών εκροών καθώς και τα σημεία της κυβερνητικής απόφασης για τη χρηματοδότηση

των συστημάτων. Αναπτύχθηκαν ακόμη οι φορολογικές αλλαγές για τα πρατήρια υγρών

καυσίμων και η νέα ρύθμιση των προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΥ. 

Μιχάλης Κιούσης 

Στέφανος Κομνηνός
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Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 800 και πλέον βενζινοπωλών, πραγματοποιήθηκε, από την
Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ) και την Ένωση Βενζινοπωλών Ν. Αττικής ημερίδα για την

παρουσίαση της εγκατάστασης των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια
υγρών καυσίμων καθώς και του νέου φορολογικού τοπίου για τα πρατήρια.

Παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο ΓΓ Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός και ο ΓΓ
Καταναλωτή κ. Γιώργος Στεργίου.

για

να γίνει προσιτό

στον μέσο Έλληνα καταναλωτή. Τέλος

τόνισε ότι «για την πάταξη της παραβατικότητας

και την προστασία των εντίμων βενζινοπωλών

αλλά και των καταναλωτών χρειάζεται ένα

πράγμα: πραγματική πολιτική βούληση». 

Από πλευράς του ο ΓΓ Εμπορίου κ. Στέφανος

Κομνηνός τόνισε την σημασία των συστημάτων

ελέγχου εισροών εκροών για την εξυγίανση

της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών

και αποκάλυψε ότι το σύστημα καθυστέρησε

να εφαρμοστεί γιατί διάφορα συμφέροντα

το πολέμησαν και το υπονόμευσαν. «Δώσαμε,

είπε, έναν αγώνα εναντίων αντίθετων

συμφερόντων. Υπήρξαν συγκεκριμένοι

άνθρωποι που απαξίωναν τα συστήματα και

ζητούσαν να μην εγκατασταθούν!» 

Ο ΓΓ Καταναλωτή κ. Γιώργος Στεργίου ανέλυσε

την απόφαση της κυβέρνησης για τη

χρηματοδότηση των συστημάτων, τι ακριβώς

χρηματοδοτείται και ποια πρατήρια είναι

επιλέξιμα. Τόνισε ακόμη ότι η καταληκτική

ημερομηνία εγκατάστασης των συστημάτων 

για Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι η 27

Μαρτίου 2013 και δεν αλλάζει. Μέχρι τότε

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ

ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ Η ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ «ΔΕΣΜΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ».

Ο ειδικός συνεργάτης της ΟΒΕ μηχανικός

Δημήτρης Σαμαράς παρουσίασε το νέο

νομοθετικό πλαίσιο των πρατηρίων και της

εγκατάστασης των συστημάτων εισροών –

εκροών.

Για τα προβλήματα των ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ και γενικά της μετρολογίας

που ισχύει πλέον για τα πρατήρια και με

βάση τα νέα συστήματα μίλησε ο κ. Μπονάρος

Βασίλης από τη Διεύθυνση Μετρολογίας

του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Έγινε παρουσίαση και των υποσυστημάτων

του συστήματος εισροών – εκροών, οι

μετατροπές των παραλαβών σε θερμοκρασία

15ο c, τα δελτία παραλαβής και παράδοσης

καθώς και οι διαφορές που μπορεί να

παρουσιάσουν.

Γιώργος Στεργίου

Μπονάρος Βασίλης

Δημήτρης Σαμαράς
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Ο κ. Αργύρης Κουζής από τη Διεύθυνση

Τεχνολογίας Οχημάτων του υπουργείου

Ανάπτυξης έκανε ιστορική αναδρομή

των συστημάτων εισροών – εκροών

και της ωφέλειες που θα έχει η

εγκατάστασή τους αναφέροντας ότι

αποτελούν βασικό μέσο πάταξης της

λαθρεμπορίας καυσίμων. Ανέφερε δε

την παραβατικότητα σε βυτιοφόρα χωρίς

ταυτότητα ως μέσο της λαθρεμπορίας.

Με τις νέες αποφάσεις, είπε, θα

εγκατασταθούν συστήματα νέων

τεχνολογιών στα βυτιοφόρα για να

παρακολουθούνται οι ποσότητες των

καυσίμων.

Από την πλευρά του ο σύμβουλος

επιχειρήσεων Γιώργος Θρασκιάς ανέλυσε

τα ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ και τους κινδύνους της

αγοράς από πλευράς βενζινοπωλών

χωρίς να ελέγξουν την εταιρεία που

τους προμηθεύει το σύστημα δεδομένου

ότι οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις

του νόμου είναι αυστηρές και δεν

δικαιολογείται αγορά χωρίς λεπτομερή

έρευνα.

Τέλος, ο φοροτεχνικός σύμβουλος της

ΟΒΕ Γιώργος Χριστόπουλος παρουσίασε

το ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ καθώς και της την ουσία

της ρύθμισης των προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΥ

όπως την πρότεινε η ΟΒΕ και όπως

τελικά τη διαμόρφωσε το υπουργείο

Οικονομικών διαφοροποιώντας τη προς

το χειρότερο καταθέτοντας τη στη Βουλή.

Επίσης έγινε παρουσίαση των συστημάτων

εισροών – εκροών από πιστοποιημένες

εταιρείες που το διαθέτουν στην αγορά

και ήταν χορηγοί της  ημερίδας. 

Ακολούθησε διάλογος εφ’ όλης της

ύλης της ημερίδας με έμφαση στα

φορολογικά θέματα.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΟΒΕ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πάνω από 800 πρατηριούχοι παρακολούθησαν την ημερίδα για την εγκατάσταση

των συστημάτων εισροών–εκροών, στα πρατήρια υγρών καυσίμων. 

Η ημερίδα οργανώθηκε από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ) σε συνεργασία με την

εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (τεχνικός σύμβουλος της ΟΒΕ) και την εταιρεία BE-BEST

(διοργανωτή της έκθεσης AUTOSTATIONCARE για τα πρατήρια υγρών καυσίμων) στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. 

Στην ημερίδα, αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα (τεχνικά, φοροτεχνικά αλλά και χρηματοδότησης του συστήματος)

από τον κο. ΜΙΧΑΛΗ ΚΙΟΥΣΗ Πρόεδρο της ΟΒΕ, τον κο. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΑΜΑΡΑ τεχνικό σύμβουλο της ΟΒΕ

τον κο. ΓΙΩΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ φοροτεχνικό σύμβουλο της ΟΒΕ και τους κυρίους ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΥΖΗ και

ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΝΑΡΟ στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών. 

Επίσης έγινε παρουσίαση των συστημάτων εισροών – εκροών από 11 πιστοποιημένες

εταιρείες που το διαθέτουν στην αγορά και ήταν χορηγοί της  ημερίδας. 

êëáäéêÜ íÝá

Αργύρης Κουζής

Γ. Χριστόπουλος

Γιώργος Θρασκιάς

Όλες τις παρουσιάσεις της ημερίδας καθώς και τις πληροφορίες και αποφάσεις για τα
συστήματα εισροών – εκροών θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΒΝΑ: www.ebna.gr
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Επιχορήγηση συστημάτων εισροών-εκροών
στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Έχοντας υπόψη:
 
1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α'/3-12-
2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» και
ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α'/21.06.2012) με
το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
3. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 141/Α'/21.06.2012), με το οποίο
διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α'/05.07.2012),
με το οποίο διορίστηκε ο Ιωάννης Στουρνάρας
στη θέση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α'/7-10-
2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κ.λπ.».
6. Το Π.Δ. 117/2012 (202/Α'/19-10-2012)
«Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία
Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
7. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης
περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
περί κρατικών ενισχύσεων.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την
εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της
Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες
οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως
αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και
88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006
της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006
για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88
της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας.

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών-εκροών

Κ.Υ.Α. αριθμ. Β2-829Α/2013

Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την

δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Αριθμ. Β2-829Α

(ΦΕΚ Β' 540/2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
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10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
του Συστήματος, όπως εγκρίθηκε με την
αριθ. 124125/22-12-2008 πράξη αποδοχής
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως
ισχύει.
11. Την αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008
(ΦΕΚ 540/ Β'/27.3.2008 υπουργική απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης όπως ισχύει.
12. Την αριθ. Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980
Β') κοινή υπουργική απόφαση όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την αριθ. 1009/2012 (ΦΕΚ Β' 72) κοινή
υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση
Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου
Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών

καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών
μέσω αυτού.
14. Το γεγονός ότι το έργο αυτό αποτελεί
συμπληρωματική και απαραίτητη δράση
για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων
υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της
απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η
οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, ΣΑΕ 58/2, η οποία μπορεί να
ανέρχεται έως το ποσό των τριάντα
εκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000,00 €), 

Επιχορήγηση συστημάτων εισροών-εκροών

αποφασίζουμε:

Τη διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίηση

της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» από εθνικούς

πόρους και τον ορισμό των ποσών και ειδών των ενισχύσεων, όπως προβλέπονται στα

κατωτέρω άρθρα.

Άρθρο 1 
Συνολικός προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης εκτιμάται ότι
θα ανέλθει σε τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €) και καλύπτει το σύνολο
της χώρας

Άρθρο 2 
Ποσά ενισχύσεων και δικαιούχοι

Η ενίσχυση αφορά σε χορήγηση κατ' αποκοπή ποσού, με τη μορφή επιχορήγησης,
ανά μονάδα εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 2 του παραρτήματος
Α'. Η δημόσια επιχορήγηση θα πραγματοποιείται μέσω παροχής ειδικού κουπονιού
προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποθηκών (ΟΣΔΑ). Το συνολικό ποσό
επιχορήγησης σε κάθε δικαιούχο θα προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ποσών
του αριθμού των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου σε
συνάρτηση με τον πίνακα 2 του Παραρτήματος Α της παρούσης 
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Επιχορήγηση συστημάτων εισροών-εκροών

Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι καταρχήν οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών
καυσίμων) οι οποίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προ¬τάσεων
κατέχουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:
• 47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
• 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου,
άνθρακα και ξυλείας
• 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα
και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων.
Λοιπές προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για
την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τη ρύθμιση θεμάτων. Οι ενισχύσεις που θα
χορηγηθούν υπόκεινται στους προβλεπόμενους περιορισμούς στον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

Ο δικαιούχος επιλέγει από σχετικό μητρώο εγκαταστατών τον προμηθευτή και εγκαταστάτη
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποθηκών (ΟΣΔΑ) στον οποίο θα
παραδίδει το κουπόνι ή τα κουπόνια προς εξαργύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της
υλοποίησης θα υποβάλλεται προς έλεγχο και επιβεβαίωση το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών και του αποδεικτικού υλικού. 
Η διοικητική επαλήθευση θα αφορά σε ποσοστό 100% των εγκεκριμένων προτάσεων.
Με το πέρας της διοικητικής επαλήθευσης της υλοποίησης της επένδυσης κατά την
οποία θα επιβεβαιώνεται η τήρηση όλων των προϋποθέσεων της δράσης και της
νομιμότητας και κανονικότητας της διαδικασίας ο προμηθευτής και εγκαταστάτης θα
μπορεί να προχωρήσει σε είσπραξη του αντίστοιχου ποσού.
Στην δράση δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής ή ενδιάμεση πληρωμή.
Η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός
μηνός από την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού καλής εκτέλεσης του έργου (βεβαίωση
ολοκλήρωσης) υπό την προϋπόθεση ότι τα αναλογούντα ποσά έχουν μεταφερθεί
στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Άρθρο 4
Ειδικά θέματα νια τη διάθεση των πιστώσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας επιχορήγησης προς τους δικαιούχους
των ενισχύσεων εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕ
58/2 και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης μεταβιβάζονται από το λογαριασμό του
οικείου έργου Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα τυχόν αδιάθετα ποσά τα οποία παραμένουν στους ανωτέρω ειδικούς έντοκους
λογαριασμούς και τα οποία προέρχονται από καταθέσεις ενδεχόμενων επιστροφών
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Επιχορήγηση συστημάτων εισροών-εκροών

πληρωμών, καθώς και οι τυχόν εξ αυτών δημιουργούμενοι τόκοι, αποτελούν έσοδο
του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό τα ως άνω ποσά μετά
την ολοκλήρωση και εξόφληση του αντίστοιχου έργου, κατατίθενται με μέριμνα και
ευθύνη της αρμόδιας για την παρακολούθηση του έργου των δικαιούχων Υπηρεσίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 5 
Χρονοδιάγραμμα Δράσης
Σε κάθε περίπτωση η δράση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όχι αργότερα από 31/3/2014. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΠ Περιφέρεια Συνολικός π/υ ( Δ.Δ. σε €)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

Κ. Μακεδονία
Δ. Μακεδονία

ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Ήπειρος
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Ιόνια
Δ. Ελλάδα
Πελοπόννησος

ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Β. Αιγαίο
Ν. Αιγαίο
Κρήτη

ΑΤΤΙΚΗ Αττική
Σύνολο 30.000.000,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ........................................................................................ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
●Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
●Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών - Εκροών................................1.500 € ανά πρατήριο
●Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών .................1.250 € ανά πρατήριο
●Υποσύστημα Δεξαμενών: Controller (κονσόλα) ......................................................500 €ανά πρατήριο 
●Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι ...................................................................400 €  ανά δεξαμενή
●Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων: Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ ........300 €ανά πρατήριο 
●Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων ........................................................................200 €ανά πρατήριο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κατ' αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού.
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Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια στα οποία
έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών-εκροών

Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(Κ.Φ.Α.Σ.) (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος

Ε1 − ΦΕΚ 222 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222
Α΄), όπως ισχύουν.
3. Την ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση

− Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
και Συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και
λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελ-
λομένων αρχείων στην Γ΄ΓΠΣ» (ΦΕΚ 3517
Β΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ

137 Α΄) «περί αναθεώρησης διατάξεων του
ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 31 αυτού.
5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980
Β΄) «περί διαδικασιών και προδιαγραφών
εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων

συστημάτων παρακολούθησης εισροών −
εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής,
λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων
και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την
Υπουργική Απόφαση Φ2-2022/14.11.2012
(ΦΕΚ 3017 Β΄) «περί τροποποίησης της
κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/07-

Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια 

ΠΟΛ.1032/2013

Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων 

στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών – εκροών

Αριθμ. ΠΟΛ 1032 (ΦΕΚ Β' 548/2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
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12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «Διαδικασίες και
προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου
ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης

εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, κα-
ταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης
των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής
δεδομένων».
6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄)
«περί εγκατάστασης ολοκληρωμένου συ-

στήματος ελέγχου εισροών − εκροών στα
πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση
συναλλαγών μέσω αυτού» όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν με την κοινή
υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1203/2.11.2012
(ΦΕΚ 3130Β΄) «περί τροποποίησης της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1009/
4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄) «Εγκατάσταση Ολο-
κληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών

− Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων
και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού».
7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012
(ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
9. Την αριθμ. 30373/Δ106 721/5.7.2012
(ΦΕΚ 2094 Β΄/6.7.2012) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο
Σκορδά».
10. Της υπ’ αριθμ. Υ43/06.07.2012 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄
2094).
11. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών
ελέγχων για την πάταξη του λαθρεμπορίου
και της φοροδιαφυγής.
12. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο, το χρόνο και κάθε άλλο θέμα, σχετικά

με την αποστολή δεδομένων και πληροφοριών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα

οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών − εκροών ως ακολούθως:

1. Έκταση εφαρμογής

Οι εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων, στα οποία εγκαθίσταται σύστημα

εισροών − εκροών, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Φ2-1617/07-12-
2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) και ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄), όπως ισχύουν αποστέλλουν

Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια 
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Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια 

τα δεδομένα που αναφέρονται αφενός στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/07-
12-2010, Άρθρο 5 παρ.9, Άρθρο 6 παρ. 7, Άρθρο 7 παρ. 2.ιγ, Άρθρο 10 παρ. α, β, δ,
ε, στ, ζ, και αφετέρου στην κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1009/4.1.2012 παρ. 2
(δελτίο παραλαβής, δελτίο ισοζυγίου ημέρας, δελτίο λιτρομέτρησης, δελτίο επιστροφής,
δελτίο εξαγωγής) και 3 (απόδειξη εσόδου) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδι-
κτύου.

2. Περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολήςι

Το περιεχόμενο των αποστελλόμενων δεδομένων και πληροφοριών, είναι αυτό που
ορίζεται στα προαναφερόμενα άρθρα και παραγράφους των Υπουργικών Αποφάσεων
της παραγράφου 1 της παρούσας. Εκ των ανωτέρω τα στοιχεία του Άρθρου 5 παρ. 9
της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/07-12-2010 υποβάλλονται εφάπαξ μετά
την ογκομέτρηση εκάστης δεξαμενής, το δελτίο ισοζυγίου διαβιβάζεται εφάπαξ
ημερησίως και αυτόματα (απευθείας) μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών
– εκροών το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοση του
σχετικού δελτίου ισοζυγίου ημέρας. Τα υπόλοιπα δελτία και δεδομένα διαβιβάζονται
ευθύς μετά τη δημιουργία και παραγωγή τους, σε πραγματικό χρόνο, ομοίως μέσω

του λογισμικού του συστήματος εισροών − εκροών. Εξαιρετικά σε περίπτωση μη
λειτουργίας του συστήματος λόγω βλάβης, τα ανωτέρω δεδομένα και πληροφορίες
διαβιβάζονται το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την αποκατάσταση
της λειτουργίας του συστήματος. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση
αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας αποστολής ή υποδοχής των στοιχείων (μη
λειτουργία modem, μη λειτουργία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. λόγω σχεδίου
αναβαθμίσεως αυτών κ.λπ.).
Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Κυρώσεις

Για πράξεις ή παραλείψεις της παρούσας που διαπιστώνονται σε διαφορετικό χρόνο
εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό
έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Καμία παράταση στην εγκατάσταση 
του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια 

Από το υπουργείο Οικονομικών 

ανακοινώθηκε ότι δεν θα υπάρξει 

καμία παράταση στην εγκατάστασης 

του συστήματος εισροών - εκροών στα πρατήρια.

Έτσι οι βενζινοπώλες πρέπει να ακολουθήσουν τις ημερομηνίες

εγκατάστασης που προβλέπει η  σχετική ΠΟΛ (1009/2012).

Σύμφωνα με την ΠΟΛ καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και

παραγωγικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών

Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ως εξής:

α. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στην Περιφέρεια

Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης δηλαδή στις 27/3/2013.

β. Εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στις Περιφερειακές

Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων δηλαδή στις

27/9/2013.

γ. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας στη

λοιπή Ελληνική Επικράτεια δηλαδή στις 27/3/2014.

Στο μεταξύ οι βενζινοπώλες διαμαρτύρονται γιατί άργησε πολύ η κυβέρνηση να

εκδώσει απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις και τη χρηματοδότηση των συστημάτων,

όπως είχε υποσχεθεί, με αποτέλεσμα να είναι ελάχιστος ο χρόνος εγκατάστασης

που απομένει.

Επί πλέον μια από τις εταιρείες εγκατάστασης των συστημάτων έθεσε τεχνικό

πρόβλημα το οποίο συνίσταται στις δυσκολίες και αντιφάσεις της νομοθεσίας στις

ογκομετρήσεις των δεξαμενών, εργασία απαραίτητη για  τη σωστή λειτουργία των

συστημάτων.

Φεβρουάριος 2013
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Όσο και αν φαίνονται αφελή αυτά τα ερωτήματα στην πραγματικότητα σύντομα θα προκύψουν

και αν στο μεταξύ το υπουργείο που θεωρεί τα συστήματα απολύτως φερέγγυα, δεν εκδώσει

εγκύκλιο που να αναγνωρίζει τις διαφορές υπέρ των συστημάτων τότε μπορεί να έχουμε νέα

δράματα.

Η ΟΒΕ για να προλάβει το κακό έστειλε προς το Υπουργείο Οικονομικών επιστολή στην

οποία αναφέρει:

Θα υπερισχύουν τα δελτία παραλαβής 
των συστημάτων εισροών-εκροών
ή θα πληρώνουμε εμείς το έλλειμμα;

Ένα σοβαρό πρόβλημα προέκυψε τώρα με την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων

ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια: Τι θα γίνει αν το σύστημα δείχνει ελλειμματική

παραλαβή και η εταιρεία και ο βυτιοφορέας αρνείται να το δεχτεί λέγοντας ότι  το δικό του μέτρο

είναι το σωστό; Πάλι δηλαδή ο βενζινοπώλης θα φορτώνεται τη διαφορά; Και ενώ το δελτίο του

θα δείχνει ότι παρέλαβε μικρότερη ποσότητα θα του χρεώνουν οι εταιρείες περισσότερο; Και τι

θα λέει το κράτος, πού πήγαμε το έλλειμμα και ότι το πουλήσαμε λαθραία; 

«Όπως είναι γνωστό με τη παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/09 (ΦΕΚ 137 Α/7-8-2009)

θεσπίστηκε η εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίμων ολοκληρωμένου συστήματος

ελέγχου εισροών εκροών, στο οποίο υποχρεωτικά συν¬δέεται φορολογικός ηλεκτρονικός

μηχανισμός.

Το σύστημα αυτό επιλέχθηκε για να εξυπηρετήσει πολλαπλούς στόχους όπως η πάταξη

του λαθρεμπορίου, η εξυγίανση του ανταγωνισμού στον κλάδο των καυσίμων και η

προστασία των βενζινοπωλών από ελλιπείς παραδώσεις καυσίμων.
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Το σύστημα αυτό επιλέχθηκε για να εξυπηρετήσει πολλαπλούς στόχους όπως η πάταξη

του λαθρεμπορίου, η εξυγίανση του ανταγωνισμού στον κλάδο των καυσίμων και η

προστασία των βενζινοπωλών από ελλιπείς παραδώσεις καυσίμων.

Επίσης, το σύστημα προκρίθηκε ως πλήρως αξιόπιστο ως προς τις ποσότητες που

παραλαμβάνονται και παραδίδονται. Ωστόσο από την ανάγνωση της K.Y.A. αριθμ. πρωτ.:

Φ2-1617/7.12.2010 και των ΠΟΛ 1009/2012 (Οδηγίες εγκατάστασης συστήματος εισροών

- εκροών στα πρατήρια βενζίνης) και ΠΟΛ 1203/26-11-2012 («Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου

Συστήματος Ελέγχου Εισροών ¬ Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση

συναλλαγών μέσω αυτού») δεν συνάγεται ότι τα ποσοτικά δελτία παραλαβής που

εκδίδουν μετά από κάθε παραλαβή καυσίμων υπερισχύουν των παραστατικών παράδοσης

που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία ή άλλη πηγή, για ποσότητες που παραδίδουν τα

βυτιοφόρα. 

Το πρόβλημα δημιουργείται για τις περιπτώσεις μη συμφωνίας των ποσοτήτων που

αναγράφουν τα παραστατικά παράδοσης με τις ποσότητες παραλαβής που αναγράφει το

Δελτίο. 

Η μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία έχει αφοπλισμένο τον βενζινοπώλη έναντι τέτοιων

διαφορών και χωρίς καμία διαδικασία αμφισβήτησης αναγνωρίζει την ισχύ των παραστατικών

παράδοσης ανεξαρτήτως πραγματικής παράδοσης καυσίμων! Αυτή η απαράδεκτη πρακτική

που αποβαίνει πάντα σε βάρος των βενζινοπωλών δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις

έχει γίνει «καθεστώς» η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους βενζινοπώλες, πρέπει

να ταματήσει. 

Παρακαλούμε όπως με έκδοση σχετικής διάταξης να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση

διαφοράς μεταξύ παραστατικών παράδοσης καυσίμων από τα βυτιοφόρα με τα δελτία

παραλαβής των συστημάτων εισροών  - εκροών, υπερισχύει το δελτίο παραλαβής και

την διαφορά επωμίζεσαι η εταιρεία που εξέδωσε τα παραστατικά ή ο βυτιοφορέας εφόσον

η φόρτωση έγινε από τα διυλιστήρια. 

Αν δεν γίνει αυτό τότε θα έχουμε την αντίφαση να αναγνωρίζονται τα δελτία παραλαβής

για τον έλεγχο των ποσοτήτων των πρατηρίων αλλά να μην αναγνωρίζονται για

ελλειμματικές παραδόσεις με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι βενζινοπώλες ποσότητες

που δεν παραλαμβάνουν και να φορολογούνται γι αυτές ενώ δεν θα έχουν ποτέ εισέλθει

και εξέλθει του συστήματος!

Επίσης πρέπει να προβλεφθεί ότι με την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών

σε όλα τα επίπεδα θα υπάρχει αυτόματη συμβατότητα των συστημάτων μέσω κωδικού

(κάρτας) των τιμολογίων  ώστε να υπάρχει απόλυτη

συμφωνία και ηλεκτρονικής επαλήθευσης

της αρχικής παράδοσης και της τελικής

παραλαβής μεταξύ των συστημάτων

χωρίς κενά που δίνουν τη δυνατότητα

παρέμβασης υποκειμενικού παράγοντα.

Το θέμα χρήζει άμεσης ρύθμισης

πριν την πρώτη καταληκτική ημερομηνία

εγκατάστασης των συστημάτων,

διαφορετικά τα ίδια τα συστήματα

δεν θα έχουν καμία αξία αν δεν

αναγνωρίζονται».
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Το σχόλιο αυτό αναφέρεται σε ένα ακόμη

άγνωστο επεισόδιο εμπλοκής στην ρύθμιση

των προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ. Ενώ το

υπουργείο Οικονομικών είχε ενημερώσει

για το τελικό σχέδιο που θα κατέθετε στη

Βουλή με το Σχέδιο Νόμου «Επενδυτικά

εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και

άλλες διατάξεις» άρθρο 41,  η τροπολογία

τελικά κατατέθηκε αλλαγμένη. Η αλλαγή

ήταν ότι ρύθμιζε τα πρόστιμα για μέχρι 150

παραστατικά και από κει και πέρα το χάος

του Καιάδα για τους βενζινοπώλες.  Τελικά

οι αρμόδιοι του υπουργείου μετά από

οργισμένη αντίδραση της ΟΒΕ υποσχέθηκαν

ότι θα διορθώσουν το πρόβλημα και θα

βάλλουν ένα συμβολικό πρόστιμο για τα

παραστατικά πάνω από τα 150. Ίδωμεν…

Σημειώνουμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις

επιβολής προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ είναι

εντελώς άδικες γιατί έχουν καταβληθεί

κανονικά οι φόροι και δασμοί, έχουν εκδοθεί

εμπρόθεσμα παραστατικά, έχουν καταχωρηθεί

κανονικά στα βιβλία των πρατηριούχων

στους οποίους επιβάλλονται τα πρόστιμα

για τις ανωτέρω αιτίες. Συνεπώς δεν υπάρχει

κάποια παράβαση που να αφορά συναλλαγές,

φορολογία, δασμούς παρά μόνο γραφειοκρατική

παράληψη ή αμέλεια που αφορά την έγκαιρη

ενημέρωση του συστήματος. 

Εμπλοκή στην εμπλοκή
στη ρύθμιση των προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Την ώρα που θα διαβάζονται αυτές οι γραμμές πιθανόν να είναι γνωστή η τελική ρύθμιση για

τα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ. Δεν ξέρουμε την τελική μορφή.  Ωστόσο δεν μπορεί να μην

αναφέρουμε ότι αυτή η ρύθμιση έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας και όλο ψηφίζεται και όλο

αποσύρεται! 
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Το υπουργείο Οικονομικών αντί να

ρυθμίσει όλες τις περιπτώσεις προστίμων

για τις περιπτώσεις που οι παραλήψεις

ήταν πάνω από 150, οι βενζινοπώλες

αποκλείονται από τη ρύθμιση και μένουν

έκθετοι σε εξοντωτικά πρόστιμα που

ξεπερνάνε ακόμη και τις 100.000 ευρώ! 

Σημειώνουμε ότι αυτές οι παραλείψεις

έγιναν σε πολλές περιπτώσεις από κακή

ενημέρωση των λογιστών οι οποίοι με

την αλλαγή του καθεστώτος επιστροφών

του ειδικού φόρου κατανάλωσης δια

μέσου του συστήματος  ΗΦΑΙΣΤΟΣ αλλά

και την μετάταξη των υποχρεώσεων του

συστήματος στον Τελωνειακό Κώδικα,

θεώρησαν ότι έληξε η υποχρέωση

έγκαιρης ενημέρωσης και έτσι οδήγησαν

σε ενημέρωση μετά τις αποκλειστικές

ημερομηνίες. 

Η αντίφαση φαίνεται και στην εισηγητική

έκθεση αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις

με άνω των 100 παραστατικών επιβάλλεται

συνολικό πρόστιμο 6.000 ευρώ αλλά

στην τροπολογία αυτό κόπηκε! Σημειώνουμε

ότι για τις περιπτώσει από 1-50 παραστατικά

προβλέπονταν πρόστιμο 1.500 ευρώ,

και για τις περιπτώσεις 51-100 προβλέπονταν

3.000 ευρώ.

Ειδικότερα στην εισηγητική έκθεση

σημειώνεται το εξής: «Η αναθεώρηση

της διάταξης προτείνεται επειδή το ισχύον

πρόστιμο της παραγράφου 9 του άρθρου

147 Ν.2960/01 είναι ιδιαίτερα υψηλό

για τυπικές παραβάσεις που αφορούν

μεγάλο αριθμό μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που

παρουσιάζουν πολλές εκπρόθεσμες ή

ανακριβείς καταχωρήσεις συναλλαγών

με αποτέλεσμα το ύψος των επιβληθέντων

ή προς επιβολή προστίμων να καθιστά

την οφειλή μη εισπράξιμη.» Συνεπώς

γίνεται φανερό ότι η ρύθμιση αφορούσε

κατά κύριο λόγο τα πολύ υψηλά πρόστιμα.

êëáäéêÜ íÝá
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Σημειώνουμε ότι οι βενζινοπώλες είναι υποχρεωμένοι
να αποδίδουν και ΦΠΑ πάνω στους Εδικούς
Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) δηλαδή φόρο στο
φόρο, πράγμα που διογκώνει το ποσό του ΦΠΑ
και επιδρά αρνητικά στην κατανάλωση.
Αντί η κυβέρνηση να διευκολύνει τις μικροεπιχειρήσεις
στην απόδοση των φόρων λαμβάνει σκληρά μέτρα
άμεσης είσπραξης ώστε να στεγνώνει πρόωρα η
αγορά. Τώρα θα είμαστε υποχρεωμένοι να
αποδίδουμε το σύνολο του ΦΠΑ μέσα σε 10 μέρες
και χωρίς καμία τμηματική δόση. Επί πλέον
απειλούμαστε μετά τις 10 μέρες με κατασχέσεις
εφορμώντας κατά πειρατικό τρόπο πάνω σε όποιο
περιουσιακό στοιχείο έχουμε και με ειδική
προτίμηση στις καταθέσεις.
Η μεταβολή του πλαισίου είσπραξης του ΦΠΑ θα
δώσει την χαριστική βολή σε πολλά πρατήρια
και το αποτέλεσμα θα είναι και πάλι,  όπως με
το πετρέλαιο θέρμανσης, να εισπράξει το δημόσιο
λιγότερα έσοδα.

Σε μία αγορά που βυθίζεται στη κρίση και την
ύφεση, το υφιστάμενο σύστημα, μας δίνει μία
δυνατότητα να καταβάλλουμε τμηματικά τις
υποχρεώσεις μας ώστε να μη γίνουν ληξιπρόθεσμες
αλλά τώρα το καταργούν και αυτό ακόμη και δεν
αφήνουν καμία οδό διαφυγής από την πτώχευση
και το λουκέτο
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παρέχει, στο όνομα
της ανάπτυξης, σωρεία διευκολύνσεων στις
εμπορικές πολυεθνικές με κύριο την κατάθεση
τροπολογίας για απαλλαγή τους από την καταβολή
του ΦΠΑ ο οποίος απλώς θα «παρακολουθείται»
όταν πρόκειται να επανεξαγάγουν τα εισαγόμενα
προϊόντα και για όσα από αυτά δεν εξαχθούν θα
αποδίδεται ΦΠΑ σε κατοπινό χρόνο! Πρόκειται
για προκλητική πολιτική δύο μέτρων δυο σταθμών. 
Καλά θα κάνει η κυβέρνηση να αναστείλει κάθε
σχέδιο για άμεση είσπραξη του ΦΠΑ και να κάνει
στροφή προς τη φορολογική διευκόλυνση και
όχι στην εξόντωση των μικρών επιχειρήσεων.

Ανατροπή στην απόδοση του ΦΠΑ
Η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να μαζέψει φόρους από στις μικροεπιχειρήσεις μέσα από

την ανατροπή του καθεστώτος απόδοσης του ΦΠΑ αποτελεί ένα ακόμη κτύπημα  στα

πρατήρια καυσίμων που υποφέρουν από ρευστότητα και διέρχονται οξύτατη κρίση μετά την

άνοδο των ειδικών φόρων στα καύσιμα και ιδίως στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Έντονη αντίδραση των μικρομεσαίων 
Την έντονη αντίδρασή τους δημοσιοποίησαν η ΓΣΕΒΕΕ  η ΠΑΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ στα σχέδια του υπουργείου
Οικονομικών για ανατροπή του τρόπου υποβολής και απόδοσης των δηλώσεων ΦΠΑ από τους επιχειρηματίες.
Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα την οποία κοινοποίησε και
στον Πρωθυπουργό κ. Α. Σαμαρά σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο καταβολής ΦΠΑ από τις Μικρές
επιχειρήσεις ανέφερε μεταξύ άλλων:
“Διαπιστώνουμε δυστυχώς, ότι υπάρχει έλλειμμα κοινής λογικής και επαφής με την πραγματικότητα. Το
“έξυπνο και λογικό” είναι στο “κολαστήριο” έτος 2013, για τις επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, να
επιχειρούνται διευκολύνσεις σε ότι αφορά την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων και όχι
ρυθμίσεις “στραγγαλισμού”. Όπως αυτές που αφορούν στις αλλαγές καταβολής του ΦΠΑ, που τελικά
εάν ισχύσουν, για άλλη μια φορά δεν πρόκειται να ωφελήσουν ούτε τα έσοδα του κράτους.
Επιχειρείται πάλι άλλο ένα “λάθος”, όπως αυτό της αύξησης του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%
που θα απέδιδε δήθεν 700.000.000 € στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν απέδωσε ούτε το 15% και τελικά
καταστράφηκαν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας”.
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Ένας από τους κλάδους που έπληξε ευθέως και με ένταση η κρίση είναι η λιανική

αγορά καυσίμων. Το πρόβλημα δεν θα ήταν τόσο οξύ και διαφορετικό από πολλούς

άλλους κλάδους αν δεν είχε την ατυχία να αποτελέσει στόχο των εισπρακτικών πολιτικών

του κράτους για να καλύψει άμεσα και με βίαιο τρόπο σημαντικό μέρος από το

δημοσιονομικό έλλειμμα και το κρατικό χρέος. 

Τα καύσιμα αποτελούσαν πάντα την πιο εύκολη και γρήγορη λύση για το κράτος να μαζέψει

μαζικά φόρους από τους καταναλωτές με μια απλή κυβερνητική απόφαση. Δεν είναι λίγες οι

φορές που βενζινοπώλες και καταναλωτές ξύπνησαν το πρωί και είδαν τα καύσιμα με φορολογικό

«καπέλο»!

Πώς παρουσιάζεται η κατάσταση σήμερα στην λιανική αγορά; Η γενική εκτίμηση είναι ότι

διανύει την κρίση με τους χειρότερους όρους από κάθε άλλο κλάδο. Συνοπτικά βλέπουμε τα

εξής φαινόμενα:

Η λιανική αγορά καυσίμων σε βαθιά κρίση

Άρθρο του Μιχάλη Κιούση

Προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

1 Περί τα 1.500 πρατήρια έχουν κλείσει και
άλλα τόσα υπολειτουργούν και βρίσκονται

ένα βήμα πριν το κλείσιμο.

2 Η κατανάλωση πέφτει συνεχώς και όσον
αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε

πρωτοφανή πτώση που φτάνει μέχρι και το
80%!

3 Αποτελεί πρωτοφανές γεγονός η αύξηση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο

πετρέλαιο θέρμανσης από τον Απρίλιο του
2011 μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 κατά
1.471,4%! Πώς να λειτουργήσουν η κοινωνία
και η οικονομία με τέτοιες φορολογίες; 

4 Σημειώνεται μεγάλης έκτασης μετακίνηση
της κατανάλωσης σε άλλα είδη καυσίμων

που είναι πολύ κοστοβόρα για την κοινωνία
όπως η ξύλευση ολόκληρων δασών και η
καύση υλικών που επιβαρύνουν επικίνδυνα
το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

5 Το κέρδος των πρατηρίων έχει συμπιεστεί
σε βαθμό αποσταθεροποίησης της βιωσιμότητάς

τους.

6 Οι υψηλοί φόροι σε συνδυασμό με την
απουσία πραγματικής πάταξης της

παραβατικότητας έχουν καταστήσει ελκυστική
κάθε παράβαση για την κλοπή των καταναλωτών
και του κράτους.

7 Παρά τις όποιες διακηρύξεις το λαθρεμπόριο
ανθεί και καλύπτει μέρος της αγοράς

μεταφέροντας στο νόμιμο εμπόριο καυσίμων
τα χαμένα έσοδα από τη φοροδιαφυγή.

8 Η ανταγωνιστικότητα τιμών των νομίμων
πρατηρίων και η επιβίωσή τους με τόση

παραβατικότητα είναι χαμένη υπόθεση.

9 Ο φαύλος κύκλος της αύξησης των φόρων
με τη μείωση της κατανάλωσης και την

ένταση του λαθρεμπορίου εξακολουθεί να
αναπαράγεται και η κυβέρνηση δεν φαίνεται
ότι έχει αντιληφθεί ποια γενναία και δραστικά
μέτρα πρέπει να πάρει για να σταματήσει τη
φθοροποιό αναπαραγωγή του. 

10 Τα συστήματα εισροών – εκροών αντί να
τα ξεκινήσουν από τα εύκολα, που είναι

η τοποθέτησή τους στα δύο διυλιστήρια και
στις λίγες εταιρείες πετρελαιοειδών επιλέχθηκε
να εγκατασταθούν πρώτα στα 7.000 πρατήρια.
Η λογική ότι η λιανική μπορεί να κάνει
λαθρεμπόριο χωρίς τη συμμετοχή των ανωτέρων
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Γενική είναι η εκτίμηση ότι η κατάσταση στο εσωτερικό του κλάδου χειροτερεύει. Η κυβέρνηση

με τη σωρεία μέτρων που έχει λάβει και με αυτά που δεν λαμβάνει δείχνει εμμέσως ότι θέλει να

αφήσει τους βενζινοπώλες στην τύχη τους ώστε τα ισχυρά κυκλώματα να δράσουν ανενόχλητα

και σε συνέχεια τα ισχυρά συμφέροντα να αλώσουν την αγορά.

Μικρές θετικές κινήσεις από την κυβέρνηση όπως η υπόσχεση ότι θα χρηματοδοτήσει με κάποιον

τρόπο τα συστήματα εισροών – εκροών, η υπόσχεση για ρύθμιση των προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ,

η συγκρότηση επιτροπής για επανεξέταση της απόδοσης των ειδικών φόρων στα καύσιμα, το

σχέδιο για τομή στην σύναψη των αποκλειστικών συμβάσεων συνεργασίας με διαχωρισμό της

τιμής από τις επενδύσεις και τις άλλες εμπορικές συμφωνίες που ακόμη δεν έγιναν πράξη καθώς

και η απελευθέρωση των βυτιοφόρων, δεν μπορούν να αλλάξουν το κλίμα βαθιάς κρίσης που

έχει δημιουργηθεί. 

Η μεταβολή της κατάστασης είναι θέμα πολιτικής βούλησης και απλής λογικής. Οι μέχρι τώρα

πολιτικές που ασκήθηκαν με τα μνημόνια με υπόδειξη της τρόικας είναι φανερό ότι απέτυχαν

παταγωδώς. Επείγει να επικρατήσει η λογική και  το θάρρος από πλευράς κυβέρνησης για να

προχωρήσει ευθέως σε άρση των κύριων μέτρων που πλήττουν όχι μόνο τον κλάδο αλλά και

όλη την κοινωνία. Έχουμε από καιρό προτείνει μερικά απλά πράγματα που όμως μπορούν να

ανατρέψουν την κατάσταση στην αγορά καυσίμων και να συμβάλουν αποφασιστικά, στα δημόσια

έσοδα από τα καύσιμα και στην καλύτερη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα μέτρα

αυτά είναι:

1. Δραστική μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.

2. Επαναφορά του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης στη χαμηλό συντελεστή με προοπτική μηδενισμού

του.

3. Εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών σε όλα τα επίπεδα καθώς και χρήση των νέων

τεχνολογιών για την σύλληψη του λαθρεμπορίου με την πλήρη ποσοτική, λογιστική και γεωγραφική

διακίνηση κάθε είδους καυσίμων και ιδίως του ναυτιλιακού.

4. Πολιτική βούληση πάταξης του λαθρεμπορίου, της διαφθοράς και κάθε παραβατικότητας σε

βάρος των καταναλωτών και των νομίμως λειτουργούτων πρατηρίων.

5. Πραγματικός έλεγχος των εικονικών εξαγωγών και πάταξη της διαφθοράς που τις καλύπτει.

επιπέδων αποτελεί αστεία και τραγική, για την
αξιοπιστία των πολιτικών, εξήγηση. Δυστυχώς
μέχρι το σύστημα να καθετοποιηθεί και η
διαφθορά να κτυπηθεί το λαθρεμπόριο θα
βρίσκει τους δικούς του ανεξέλεγκτους  διαύλους
διοχέτευσης στην αγορά. 

11 Η κατάργηση του ωραρίου και η (σχεδόν)
κατάργηση των αποστάσεων ίδρυσης πρατηρίων

από χώρους συνάθροισης κοινού αποτέλεσαν
έμμεσα κτυπήματα στην εύρυθμη λειτουργία
του ανταγωνισμού στον κλάδο.

12 Μέσα στα κτυπήματα που δέχτηκε ο κλάδος
είναι και η απαράδεκτη επιβολή εξοντωτικών

προστίμων σε 3.500 βενζινοπώλες για λάθη
του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ και για εκπρόθεσμες
καταχωρήσεις πωλήσεων. Πρόστιμα των 50 και
100 χιλιάδων ευρώ για καθυστέρηση καταχώρησης
πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα

ενώ είχαν εκδοθεί κανονικά παραστατικά,
καταχωρήθηκαν στα βιβλία κανονικά και
πληρώθηκαν όλοι οι φόροι κανονικά είναι
τουλάχιστον οξύμωρο να επιβάλλονται με την
«υποψία» της λαθρεμπορίας!

13 Τέλος, χωρίς τον παραμικρό διάλογο και
μελέτη κατάργησαν τον τρόπο είσπραξης

των εισφορών στο επικουρικό ταμείο βενζινοπωλών
χωρίς να τον αναπληρώσουν, του αφαίρεσαν
115 εκατομμύρια με το PSI, πήραν άλλα 110 εκ.
με αναγκαστικό δανεισμό που δεν επιστρέφουν
και οδηγούν το ταμείο σε αποσύνθεση. Σε λίγο
δεν θα υπάρχουν χρήματα για τις τρέχουσες
συντάξεις, πώς να δούμε προοπτική σύνταξης
με τέτοια κατάσταση; Δεκαετίες πλήρωναν οι
βενζινοπώλες και τώρα βλέπουν να κινδυνεύει
άμεσα το ταμείο τους.



Ειδικότερα η ΟΒΕ υποστηρίζει σε επιστολή της προς τον ΓΓ Μεταφορών:

Η εγκατάσταση συστημάτων GPS
σε βυτιοφόρα και τα πρατήρια
Με αφορμή την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων – Ναυτιλίας και Αιγαίου (αριθ.

48941/3564/2012 - ΦΕΚ 3052/Β’/18-11-2012) για εγκατάσταση συστήματος GPS και στα

βυτιοφόρα αυτοκίνητα των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέχρι τις 31-07-2013 η ΟΒΕ εξέφρασε την

πλήρη αντίθεσή της υποστηρίζοντας ότι δεν έχει νόημα μια τέτοια επιβάρυνση από τη στιγμή που

θα διακινούν καύσιμα καταγραμμένα από το σύστημα εισροών  -εκροών

Σχετικά με το περιεχόμενο της παραπάνω

σχετικής υπουργικής απόφασης που αφορά

την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος

εντοπισμού θέσης GPS σε μεταφορικά μέσα

πετρελαιοειδών προϊόντων θα θέλαμε να σας

αναφέρουμε παρακάτω τις απόψεις της

Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος η οποία

εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των

πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας.

Σε ότι αφορά την άμεση εφαρμογή της παραπάνω

απαίτησης τοποθέτησης συστήματος GPS,

ειδικότερα στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα των

πρατηρίων υγρών καυσίμων μέχρι τις 31-07-

2013 (σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών από

την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ), διαπιστώνουμε

με ότι συνεχίζεται από την πλευρά της πολιτείας

να υλοποιείται το σχέδιο εξάλειψης των

ιδιωτικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου

υγρών καυσίμων με την επιλεκτική επιβολή

μέτρων πάταξης λαθρεμπορίου σχεδόν

αποκλειστικά στα πρατήρια υγρών καυσίμων,

μέτρα που δημιουργούν δυσβάσταχτο οικονομικό

κόστος και οδηγούν νομοτελειακά στο

κλείσιμο των περισσοτέρων μικρών και

μεσαίων πρατηρίων υγρών καυσίμων

και στην επικράτηση ορισμένων, οικονομικά

ισχυρών επιχειρήσεων και

ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων των

εταιρειών εμπορίας καυσίμων.

Πραγματικά μας εκπλήσσει δυσάρεστα

το γεγονός ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό

διάστημα που δεν ξεπερνά το ένα έτος

επιβάλλεται στον μεγαλύτερο

αριθμό των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών

καυσίμων της χώρας, η εγκατάσταση του

ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών

και συγχρόνως η επιβολή τοποθέτησης

συστημάτων GPS στα βυτιοφόρα οχήματα

μεταφοράς καυσίμων των πρατηρίων, τη

χρονική στιγμή που τα έσοδα στις επιχειρήσεις

μας έχουν μειωθεί δραματικά, για λόγους

ανεξάρτητους της θελήσεώς μας, κυρίως

δε λόγω της μνημονιακής πολιτικής η

οποία και δια στόματος των δανειστών

μας έχει χαρακτηριστεί λανθασμένη.

Η εξίσωση του ειδικού φόρου

κατανάλωσης στο πετρέλαιο

θέρμανσης για παράδειγμα

έχει επιφέρει μόνο

α ρ ν η τ ι κ ά

αποτελέσματα,

σε όλα τα
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επίπεδα, μείωση των εσόδων των πρατηρίων,

μείωση εσόδων στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων,

μείωση εσόδων από είσπραξη φόρων, μείωση

εσόδων από τη μείωση του ΕΦΚ πετρελαίου

κίνησης και τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης,

περιβαλλοντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας

από την καύση στερεών καυσίμων και επιβολή

προστίμων, περιβαλλοντική επιβάρυνση από την

άναρχη και παράνομη υλοτόμηση, παράνομη

διακίνηση στερών καυσίμων, κλπ.

Όσον αφορά την τοποθέτηση των συστημάτων

GPS στα βυτιοφόρα οχήματα των πρατηρίων

υγρών καυσίμων τα οποία δεν φορτώνουν καύσιμα

από διυλιστήρια ή τελωνειακούς χώρους, παρά

από τις ίδιες αποθήκες των πρατηρίων υγρών

καυσίμων, δεν καταλαβαίνουμε ποιες ποσότητες

λαθραίων καυσίμων θα εντοπιστούν με  αυτό τον

τρόπο από τη στιγμή που όλες οι εισροές και

εκροές καταγράφονται από το σύστημα.

Επιπλέον σημειώνεται ότι τα βυτιοφόρα των

πρατηρίων διαθέτουν κυρίως ένα διαμέρισμα και

επομένως τεχνικά δεν έχει εφαρμογή ούτε η

σφράγιση διαμερίσματος ούτε η στιγματοποίηση

18.000 βυτιοφόρων οχημάτων των πρατηρίων

μπορεί να προσφέρει ωφέλιμα δεδομένα, τη

στιγμή που το όχημα μπορεί να κινείται άδειο

για άλλο σκοπό από αυτό της μεταφοράς καυσίμων.

Αξιότιμε κύριε Γενικέ, 

γνωρίζοντας το προσωπικό σας ενδιαφέρον για

την πάταξη του λαθρεμπορίου θα θέλαμε να

επισημάνουμε ότι η εγκατάσταση των συστημάτων

αυτών, αποσκοπεί στην εξυγίανση του κλάδου

και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών,

εφόσον πρωτίστως εφαρμοστεί σε οχήματα και

πλωτά μέσα που προσεγγίζουν ύποπτες μαρίνες

και εγκαταστάσεις. 

Τα οικονομικά οφέλη για το κράτος από την πάταξη

του λαθρεμπορίου θα είναι πολλαπλάσια μόνο

αν οι επαγγελματίες πρατηριούχοι απαλλαχτούν

από την υποχρέωση να επωμιστούν το κόστος

τοποθέτησης αμφότερων των ηλεκτρονικών

συστημάτων GPS και εισροών – εκροών εντός

των παραπάνω αναφερομένων ασφυκτικών

προθεσμιών.

Είναι τουλάχιστον άδικο να επωμίζονται

σχεδόν αποκλειστικά οι πρατηριούχοι το

οικονομικό κόστος εγκατάστασης

συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας

για να παταχθεί το φαινόμενο

του λαθρεμπορίου το οποίο

χρόνια ολόκληρα το κράτος δεν

είχε ούτε την ικανότητα και την

πολιτική βούληση να ελέγξει

και να αντιμετωπίσει.
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Συκοφαντικές επιθέσεις
κατά βενζινοπωλών της Εύβοιας
Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Ν. Εύβοιας,  το βράδυ της Τετάρτης 20

Φεβρουαρίου 2013, στον τηλεοπτικό σταθμό EXTRA CHANNEL, παρουσιάστηκε ένα θέμα που

αφορά σε πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε πρατήρια υγρών καυσίμων στην Εύβοια. 

Το θέμα, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα

Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ανακοίνωσε με δελτίο τύπου στις 21/2/2013,

«παρουσιάστηκε με συκοφαντικό τρόπο από

τους παρουσιαστές και τους σχολιαστές του

σταθμού και είναι κάτι που θα τεθεί στους

νομικούς μας συμβούλους για την περίπτωση

αναζήτησης ποινικών ευθυνών».

Ομοίως το Επιμελητήριο Εύβοιας σχετικά με

το ζήτημα διευκρίνισε ότι τα πρόστιμα δεν

επιβλήθηκαν ούτε για ελαττωματικές αντλίες,

ούτε για νόθευση καύσιμων, ούτε για οποιαδήποτε

αιτία που θα επηρέαζε την νόμιμη διακίνηση

των καυσίμων προς τον καταναλωτή. Τα

πρόστιμα επιβλήθηκαν για απλές ελλείψεις

στις πινακίδες που υπάρχουν στις αντλίες.

(…) 

Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Εμπόρων Υγρών

Καυσίμων Ν. Εύβοιας τα περί «πειραγμένων

αντλιών» κ.λ.π. είναι αναληθή και συκοφαντικά

όπως και το ότι «χαρίστηκαν τα πρόστιμα».

Οι πρατηριούχοι όπως είχαν δικαίωμα προσέφυγαν

κατά της αρχικής επιβολής προστίμων και

απέδειξαν το παράνομο της επιβολής τους

επιτυγχάνοντας την ακύρωσή τους. 

Καλά θα κάνουν τα μέσα ενημέρωσης πριν

κάνουν εκπομπή να είναι σίγουροι για ότι

λένε. Οι βενζινοπώλες, η Ομοσπονδία

Βενζινοπωλών Ελλάδος και οι ενώσεις ουδέποτε

υποστήριξαν την απαλλαγή παραβατών

από κυρώσεις όταν αυτές ήταν ακριβοδίκαιες

και με βάση τη νομοθεσία. Δυστυχώς

όμως πολλές φορές τα ελεγκτικά όργανα

επιβάλλουν αυθαίρετα πρόστιμα για διαφορετικές

και βαρύτερες παραβάσεις από αυτές που

πραγματικά γίνονται. 

Να θυμίσουμε εδώ και μια άλλη εκπομπή

στον τηλεοπτικό σταθμό extra που φιλοξένησε

κάποιον ο οποίος αυτονομαζόταν «πρόεδρος»

των βενζινοπωλών ενώ είναι αμφίβολο αν

έχει στο όνομα του άδεια πρατηρίου και δεν

το έχει σε πρόσωπο – «μαϊμού» και ο οποίος

έλεγε και ξαναέλεγε ότι «όλοι οι βενζινοπώλες

κλέβουν» και ανέφερε χωρίς ίχνος ντροπής

πόσα κλέβει και ο ίδιος!!!

Εκτός των περιπτώσεων της Εύβοιας που είναι

συχνό φαινόμενο, μια τεραστίων διαστάσεων

τέτοια περίπτωση είναι και τα πρόστιμα για

εκπρόθεσμες εγγραφές πωλήσεων πετρελαίου

θέρμανσης στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ για τις

οποίες είχαν καταβληθεί όλοι οι νόμιμοι

φόροι και εκδόθηκαν τα απαιτούμενα

παραστατικά. Στην αρχή οι εκπρόθεσμες

καταχωρήσεις επέσυραν πρόστιμα

λαθρεμπορίου με επιβολή προστίμων

εκατομμυρίων ευρώ και όταν

αποκαλύφθηκε το λάθος και έγινε

προσπάθεια να διορθωθεί πολλά

μέσα ενημέρωσης ξεσήκωσαν

θύελλα για

δήθεν

απαλλαγή
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λαθεμπόρων!

Η περίπτωση της Εύβοιας εμπίπτει στην ίδια

τακτική παραποίησης πληροφοριών και

παραπληροφόρησης των πολιτών και θα

πρέπει να εξαλειφθεί από τις πρακτικές

ορισμένων μέσων ενημέρωσης. Άλλωστε δεν

ωφελεί σε τίποτα να διαψεύδονται από τα

γεγονότα και τις ίδιες τις επίσημες αρχές

υποβαθμίζοντας την αξιοπιστία τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διάψευση ήρθε

από την ίδια την Ελεγκτική Αρχή που είναι η

Περιφέρεια η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει

για την υπόθεση που

διαστρέβλωσε ο

τ η λ ε ο π τ ι κ ό ς

σταθμός:

«Πρέπει να

διευκρινιστεί ότι τα

πρόστιμα δεν

επιβλήθηκαν ούτε

για ελαττωματικές

– «πειραγμένες» αντλίες,

ούτε για νόθευση καυσίμων

αλλά ούτε και για οποιαδήποτε

άλλη αιτία, η οποία θα επηρέαζε

τη νόμιμη

διακίνηση των καυσίμων προς τον καταναλωτή.

Πρόκειται για ελλείψεις σε κάποιες πινακίδες

που έπρεπε να υπάρχουν στις αντλίες. Τα

πρόστιμα επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και

ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και ο

Περιφερειάρχης.  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν

δικαίωμα να προσφύγουν στον Περιφερειάρχη

κατά των αποφάσεων επιβολής των προστίμων.

Όπως προβλέπεται από τον νόμο, ο Περιφερειάρχης

παραπέμπει τις προσφυγές στην Επιτροπή

Εμπορίου για γνωμοδότηση.

Πρέπει να σημειωθεί πως όσοι απαλλάχθηκαν

από την επιβολή προστίμου είχαν τακτοποιήσει

τις ελλείψεις για αυτό άλλωστε και η Επιτροπή

Εμπορίου εισηγήθηκε την απαλλαγή τους.

Οι δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού

επέμεναν ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχασε

κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα

πρόστιμα. Αλίμονο, όμως αν το Ελληνικό

Δημόσιο στήριζε την προσπάθεια εξόδου από

την κρίση με την επιβολή προστίμων σε βάρος

επαγγελματιών που δεν έκαναν κανένα έγκλημα

ούτε σε βάρος του Δημοσίου, ούτε σε βάρος

των καταναλωτών και τις ελλείψεις που είχαν

τις τακτοποίησαν, μέσα σε λίγες ημέρες».
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ΤΕΑΠΥΚ

Μειώνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων
Κατά 492 μειώθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων βενζινοπωλών στο ΤΕΑΠΥΚ από το 2009

μέχρι το 2011. Το 2012 δεν είναι γνωστό πόσοι διαγράφτηκαν αλλά φαίνεται πως ο αριθμός

θα είναι αυξημένος. 

Τα στοιχεία είναι του ΟΑΕΕ για το έτος 2011

EΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ

Τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΕ .

Ο ΟΑΕΕ δημοσίευσε για πρώτη φορά στην ιστορία του πλήρη στατιστικά

στοιχεία που αφορούν τον Οργανισμό και αφορούν από δαπάνες και

προσωπικό μέχρι αριθμό ασφαλισμένων, συνταξιούχων και αναλυτικά

ειδικά δεδομένα στις συνθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν  στο πρώτο μέρος το στελεχιακό

δυναμικό και στο δεύτερο πληθυσμιακά και οικονομικά στοιχεία του

κλάδου σύνταξης και κλάδου ασθενείας.

Από την ανάγνωση των στοιχείων οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι

μπορούν να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Οργανισμός και να

βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το άμεσο μέλλον του. Ένα από τα

στοιχεία είναι ότι σε σύνολο 802.915 ασφαλισμένων αντιστοιχούν 333.829

συνταξιούχοι δηλαδή η σχέση είναι 2,41:1. Ωστόσο με δεδομένο ότι οι

μισοί σχεδόν ασφαλισμένοι δεν καταβάλουν συνδρομές αυτόματα η

πραγματική σχέση των ταμειακώς εντάξει με τους συνταξιούχους πλησιάζει

στο 1:1 και γίνεται δραματική για το μέλλον των συντάξεων!

Σκοπός των στοιχείων που παρουσιάζονται είναι η αποτίμηση των δαπανών

κλάδου σύνταξης και ασθενείας, καθώς και η ενημέρωση φορέων και

ιδιωτών σχετικά με θέματα που αφορούν τον Οργανισμό.
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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2011 - katanomh πληθουσ συνταξιουχων ο.α.ε.ε. 

κατα ποσο συνταξησ κλιμακουμενο κατα 100€
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«α) την πιστωτική πολιτική, την

πολιτική παροχών και εκπτώσεων

συμπεριλαμβανομένων των

απολογιστικών

β) το ύψος και τη χρονική

διάρκεια για την οποία θα

χορηγούνται  οι εκπτώσεις και

γ) τις τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις

για αγορές συγκεκριμένης περιόδου»,

Στις προτάσεις προβλέπεται επίσης,

και συμφωνούν οι βενζινοπώλες,

ότι η  διάρκεια των Συμβάσεων θα

είναι στα 5 έτη ενώ αίρονται οι ετεροβαρείς

όροι σε βάρος των πρατηρίων οι οποίες

επιβάρυναν πρατηριούχο και καταναλωτή

με τις δεσμεύσεις που έθεταν.

Στις συμβάσεις όμως θα πρέπει να

προβλεφθεί ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας

τροφοδοσίας σε τακτό χρόνο ή

καταστρατήγησης των όρων που αφορούν

την τιμολόγηση και την τροφοδοσία οι

οποίοι προβλέπονται στις συμβάσεις, ο

βενζινοπώλης δικαιούται, για όσο διαρκεί

αυτή η αδυναμία ή η καταστρατήγηση,

να προμηθευτεί καύσιμα από τα διυλιστήρια

ή άλλη εταιρεία αφού ενημερώσει

εγγράφως την εταιρεία. Η πείρα έχει

δείξει ότι όταν δεν υπάρχει δικλείδα

διαφυγής για τους βενζινοπώλες οι

εταιρείες μπορούν με διάφορα προσχήματα

να εκβιάζουν τους βενζινοπώλες και να

τους υποχρεώνουν να δέχονται τους

όρους διαφορετικά δεν θα έχουν σταγόνα

από καύσιμα!

Μια σημαντική θέση που προβλέπεται

και θα ήταν καλό να θεσπιστεί γρήγορα,

είναι ότι δεν είναι επένδυση τα

χρησιδανισθέντα διαφημιστικά στο

πρατήριο (π.χ. ταμπέλες, στέγαστρο,

αντλίες). Αντιθέτως είναι παροχή του

βενζινοπώλη προς τις εταιρείες για την

προβολή τους η οποία θα έπρεπε να

συμψηφίζεται με ισότιμες παροχές της

εταιρείας. Ομοίως βρίσκουν σύμφωνους

τους βενζινοπώλες οι άλλες ρυθμίσεις

που προτείνονται και εμπεδώνουν τη

διαφάνεια των συναλλαγών και των

επιβαρύνσεων που η κάθε πλευρά

αναλαμβάνει χωρίς να είναι δυνατόν να

εμπλέκονται υποχρεώσεις άλλων συμφωνιών

με τις τιμές χονδρικής πώλησης καυσίμων

προς τα πρατήρια.

Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα στη

μεταβατική περίοδο για τα λειτουργούντα

πρατήρια. Πως θα γίνει η αποτίμηση

των αποπληρωμών των μέχρι την εφαρμογή

του νόμους για τις επενδύσεις αφού οι

αποπληρωμές ήταν ενσωματωμένες στις

τιμές;

Για τις συμβάσεις Αποκλειστικής Συνεργασίας
Από τη μελέτη των τροποποιήσεων που πρότεινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορούν τις

Συμβάσεις Αποκλειστικής Συνεργασίας και τη διαφάνεια στις χρεώσεις των Εταιριών Εμπορίας

Πετρελαιοειδών απέναντι στα πρατήρια υγρών

καυσίμων φαίνεται ότι κάτι κινείται

προς την σωστή κατεύθυνση.

Στις τροποποιήσεις προβλέπεται ότι οι συμβάσεις θα περιλαμβάνουν:

Η συγκεκριμενοποίηση των όρων και του 

περιεχομένου των συμβάσεων που ως τώρα ήταν 

γενικές  και αόριστες ήταν από καιρό αναγκαίο να γίνει. 

Το θολό τοπίο των χρεώσεων που τελικά οδηγούσε σε

καταχρήσεις των συμβατικών όρων σε βάρος των

βενζινοπωλών έπρεπε επιτέλους να λήξει.
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Tι πρότεινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Άρθρο 45

Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής

εμπορίας καυσίμων

1.Η σύμβαση προμήθειας μεταξύ εταιριών εμπορίας
και πρατηριούχων, καταρτίζεται εγγράφως.
2. Στην σύμβαση, προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα
διαπραγμάτευσης των εταιριών εμπορίας και πρατηριούχων
: α)  η πιστωτική πολιτική, η πολιτική παροχών και
εκπτώσεων συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών
β) το ύψος και η χρονική διάρκεια για την οποία θα
χορηγούνται  οι εκπτώσεις γ) οι τυχόν απολογιστικές
εκπτώσεις για αγορές συγκεκριμένης περιόδου. Η
περίοδος αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6)
μήνες.
3.Το ύψος και η χρονική διάρκεια των εκπτώσεων που
χορηγούνται, πλην των απολογιστικών, εμφανίζονται
υποχρεωτικά στα εκδιδόμενα από τις εταιρίες παραστατικά
έγγραφα.
4.Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται, επίσης, ότι η
χονδρική πώληση των πετρελαιοειδών διαμορφώνεται
με βάση την τιμή αγοράς από το διυλιστήριο (κόστος
κτήσης) ή την τιμή εισαγωγής της προηγούμενης
μέρας, πλέον περιθωρίου κέρδους.
5. Οι κατά τα ανωτέρω όροι της σύμβασης τροποποιούνται
με έγγραφη συμφωνία των μερών. Τυχόν πρόβλεψη
στην σύμβαση για μονομερή τροποποίηση από μέρους
των εταιριών εμπορίας όρων που αφορούν στις
χορηγούμενες εκπτώσεις είναι άκυρη.
6. Πρατηριούχοι, κατά την έννοια της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, θεωρούνται και οι εκμεταλλευόμενοι
πρατήρια πώλησης θυγατρικών εταιριών εμπορίας
πετρελαιοειδών.

Άρθρο 46

Συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας

1. Η μέγιστη διάρκεια σύμβασης αποκλειστικής
προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων ορίζεται στα
πέντε (5) έτη. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με
γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων για ίσο χρόνο.
Σε περίπτωση μίσθωσης από τον πρατηριούχο χώρων
που είτε ανήκουν στην εταιρία εμπορίας, είτε μισθώνονται
από αυτήν από τρίτους, μη συνδεδεμένους με τον
πρατηριούχο, η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας
μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερη της πενταετίας,
που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της
μίσθωσης.
2. Εφόσον η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας είτε
δεν συνοδεύεται από παροχή οικονομικών και

χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίηση
επενδύσεων από την εταιρία εμπορίας είτε η αξία
αυτών έχει ήδη αποπληρωθεί, μπορεί να καταγγελθεί
από μέρους του πρατηριούχου και χωρίς σπουδαίο
λόγο, μετά την συμπλήρωση τριετίας (3), με τήρηση
προθεσμίας έξι (6) μηνών.

Άρθρο 47

Παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών

ανταλλαγμάτων

1. Σε περίπτωση παροχής οικονομικών και χρηματοδοτικών
ανταλλαγμάτων ή πραγματοποίησης επενδύσεων από
τις εταιρίες εμπορίας προς τον πρατηριούχο, η αξία,
καθώς και ο τρόπος αποπληρωμής τους  αποτελεί
αντικείμενο ξεχωριστής γραπτής σύμβασης. Δεν συνιστά
επένδυση προς την επιχείρηση λιανικής πώλησης η
εγκατάσταση των διακριτικών ενδείξεων, σημάτων και
διασχηματισμών της  εταιρίας εμπορίας και τα κινητά
και παραρτήματα επί των οποίων αυτά επιθέτονται και
αποβλέπουν στην προβολή των διακριτικών αυτών
γνωρισμάτων.
2. Η αποπληρωμή της αξίας, των ανταλλαγμάτων ή
επενδύσεων από τον πρατηριούχο πραγματοποιείται
με καταβολή ποσοστιαίων δόσεων, σταθερών ή
αποκλιμακούμενων, που καθορίζονται στη σύμβαση.
3. Στη σύμβαση προβλέπεται το δικαίωμα του
πρατηριούχου να  αποπληρώσει οποιαδήποτε στιγμή
το οφειλόμενο, βάσει αναλογιστικής αποτίμησης,
υπόλοιπο της αξίας του ανταλλάγματος ή της επένδυσης
και να αποδεσμευτεί από την αντίστοιχη σύμβαση.
Στην εν λόγω σύμβαση, θα περιλαμβάνονται, επίσης,
ρήτρες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης
τυχόν επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τις
εταιρίες εμπορίας προς τους πρατηριούχους, και θα
προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις
της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές
παροχών και εκπτώσεων των εταιριών εμπορίας προς
τους πρατηριούχους.

Άρθρο 48

Μεταβατικές διατάξεις

Στις εκκρεμείς συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ για
περισσότερο από δύο (2) χρόνια, διενεργείται, εντός
τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόμου, αναλογιστική αποτίμηση της αποπληρωθείσας
αξίας των οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων
ή της επένδυσης. Κατά τα λοιπά, οι εκκρεμείς συμβάσεις
υπάγονται στη ρύθμιση του παρόντος νόμου.

Κεφάλαιο Έκτο
Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων αγοράς πετρελαιοειδών
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«Και τι έκαναν για μένα η ΟΒΕ & η ΕΒΝΑ;»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χθες (18/2/2013) με πήρε ένας συνάδελφος τηλέφωνο εκνευρισμένος και άρχισε σαν εισαγγελέας να

με ρωτάει «και τι έκανε η Ομοσπονδία και η ΕΝΒΑ για μένα;» πριν προλάβω να του πω κάτι άκουσα

την απάντηση από τον ίδιο: «Τίποτα»! και μου έκλεισε το τηλέφωνο.

Θα ήθελα δημόσια να απαντήσω στον συνάδελφο.

Λίγο μετά το τηλεφώνημα για… «κακή του τύχη» πληροφορήθηκα ότι η κυβέρνηση αποδέχτηκε το

αίτημα της ΟΒΕ για χρηματοδότηση τουλάχιστον κατά 50% των συστημάτων εισροών – εκροών! Ο ΓΓ

Καταναλωτή κάλεσε τον πρόεδρο της ΟΒΕ και του το ανακοίνωσε. 

Μήπως τώρα ο φίλος ξέρει ότι ξαφνικά η ΟΒΕ και η ΕΒΝΑ πέτυχαν για λογαριασμό του ένα όφελος

5 ως 10 χιλιάδες; Μήπως θα αρνηθεί να τα πάρει αφού «τίποτα δεν κάνουν γι αυτόν»; Ξέρω πως θα

τα πάρει στα μουλωχτά και θα κάνει τον «κινέζο»!

Λυπάμαι για τη στάση του.

Λυπάμαι και για τη στάση κάποιων συναδέλφων που κάνουν ότι  δεν

ξέρουν ότι η ΟΒΕ πέτυχε τα πρόστιμα για τον ΗΦΑΙΣΤΟ να γίνουν από

εκατομμύρια χιλιάδες και τώρα πέτυχε να ετοιμαστεί νέα τροπολογία

που μειώνονται δραστικά τα πρόστιμα έστω και αν το υπουργείο

ακόμη «κλωτσάει» και κάνει τα δικά του! Και αυτά τους

ξινίζουν; 

Αυτά ποιος τα πετυχαίνει και ποιος τα καρπώνεται;

Δεν τα καρπώνονται οι βενζινοπώλες και αυτοί

ακόμη που κατηγορούν; Θα έπρεπε να ντρέπονται

αυτοί που μηδενίζουν τα πάντα. Κάθονταν στη

δουλειά τους ενώ άλλοι έτρεχαν γι’ αυτούς και

τώρα παριστάνουν τους εισαγγελείς από πάνω,

ντροπή τους!

Αν τόσο πολύ τα μηδενίζουν όλα τους καλώ

να δηλώσουν στα ίσα ότι δεν θέλουν επιδότηση

για τα συστήματα και να την αφήσουν στους

άλλους. Όχι να τρέξουν πρώτοι να την αρπάξουν.

Τους καλώ ακόμη να μην αξιοποιήσουν τη νέα

ρύθμιση των προστίμων  του ΗΦΑΙΣΤΟΥ και να

πάνε να τα πληρώσουν όλα όπως τους τα βάζει το

Τελωνείο. Έτσι για να καταλάβουν τι σημαίνει να

μηδενίζουν αυτά που κάνουν η ΕΒΝΑ και η Ομοσπονδία

γι  αυτούς!
Ένας βενζινοπώλης 20/2/2013

Ένα γράμμα βενζινοπώλη προς ΟΒΕ, ΕΒΝΑ και όλους τους βενζινοπώλες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλυντήριο αυτοκινήτων τούνελ 17 μέτρα, τύπος WASHTEC SL 50 με διπλό στεγνωτήριο,

13.000 πλυσίματα, ανακύκλωση νερού τύπος ACTIVA, σύστημα αφαλάτωσης νερού με αντίστροφη όσμωση,

στέγαστρο 32 μέτρα σε άριστη κατάσταση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 697 61 29 518

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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ξένη δημοσίευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Κατόπιν δημοσιευμάτων τα οποία φωτογραφίζουν την Εταιρεία μας και σχετικά με αντλίες που έρχονται

έτοιμες από το εξωτερικό για να κλέβουν, θα θέλαμε να δηλώσουμε/ ενημερώσουμε την αξιότιμη πελατεία

μας για τα εξής:

1 Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ούτε η εταιρεία Αφοί Μπόη & Σία Ο.Ε ούτε η κατασκευάστρια εταιρεία

PRIME / DONG HWA Νότιας Κορέας, δεν τοποθετεί οιονδήποτε μηχανισμό καταδολίευσης / παράνομο

σύστημα στις αντλίες, είτε κατά την κατασκευή των αντλιών ή κατά την παραλαβή τους στην Ελλάδα ή κατά

την τοποθέτηση τους σε πρατήριο ή τέλος ενώ βρίσκονται σε κάποιο πρατήριο. 

2 Ήδη έχει ενημερωθεί η εταιρεία PRIME, ηγέτης στην αγορά της Ασίας, για την κατάσταση στην Ελλάδα

και επιφυλασσόμαστε για τις όποιες νομικές ενέργειες ο οίκος  θα αξιολογήσει ότι πρέπει να γίνουν για

να διασφαλίσει τα συμφέροντα του.

3 Το άρθρο που ανέβηκε στις 22/2/2013 σε διάφορα Μ.Μ.Ε και το οποίο μιλάει για πειραγμένες αντλίες,

προήλθε από ανεπίσημες πληροφορίες που έδωσε στέλεχος Πετρελαϊκής Εταιρείας σε δημοσιογράφους.

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την Πετρελαϊκή ανέβηκε νέο άρθρο που ανακαλεί ουσιαστικά το πρώτο το

οποίο μπορείτε να δείτε στο πιο κάτω link, και με παρέμβαση της ίδιας της Πετρελαϊκής. 

http://www.capital.gr/news.asp?id=1748148

4 Γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα πως τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί πρατήρια να κλέβουν με διάφορες

μάρκες αντλιών. Σε σχετική μας έκθεση που έχουμε κάνει στην Μετρολογία, παρουσιάζουμε ότι το

φαινόμενο αυτό συμβαίνει Παγκοσμίως και ότι ακόμα και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αντλιών στον Κόσμο,

δεν έχουν βρει κάποιοι μόνιμη λύση και καταφεύγουν σε παραδοσιακούς τρόπους κλειδώματος των αντλιών.

Στην έκθεση η Εταιρεία μας προτείνει όπως όλες οι αντλίες να σφραγίζονται στο ηλεκτρονικό και υδραυλικό

μέρος από εξουσιοδοτημένα και μόνο συνεργεία τα οποία έχουν δηλωθεί στην Μετρολογία.  

Με επίσημες σφραγίδες όπως αυτές των Ετ. Πετρελ/δων ή των εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Παρ’ όλα

αυτά κάποιοι επιμένουν να αναφέρουν μόνο τις δικές μας αντλίες.

(στην διάθεση του οποιουδήποτε  η συγκεκριμένη έκθεση).

5 Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια και παρά την κρίση, εξελίσσεται και κλείνει συνεχώς νέες συμφωνίες

έτσι ώστε να καλύπτει ολοκληρωτικά σε προϊόντα και υπηρεσίες το χώρο της αγοράς υγρών καυσίμων.

Φαίνεται ότι αυτό ενοχλεί κάποιους και με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμούν να το σταματήσουν . 

Η εταιρεία μας και ώστε να διασφαλίσει περαιτέρω τους πελάτες της, προχωράει στην πιστοποίηση των

αντλιών με M.I.D με τον Τσέχικο φορέα CMI αν και, εκ της Νομοθεσίας αυτό δεν είναι απαραίτητο και έως

το 2016. 

Με Εκτίμηση
        Αφοί Μπόη & Σία Ο.Ε 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ








