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Ρυθμιστήκαν, επιτέλους,
EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΒΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από πολλούς αγώνες και μεγάλες πιέσεις που
ασκήσαμε στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα,
επιτέλους ρυθμίστηκαν τα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ!
Ο νόμος θα δημοσιευτεί άμεσα σε ΦΕΚ και σας καλούμε
όλους όσους έχετε πρόστιμα για πάνω από 15 παραβάσεις,
να τα ταχτοποιήσετε με το νέο νόμο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ρύθμιση δεν είναι ακριβώς
αυτή που προτείναμε με ανώτερο πλαφόν τα 1.500
ευρώ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνεται με
τα πρόστιμα των δεκάδων χιλιάδων της προηγούμενης

ρύθμισης και των εκατομμυρίων της αρχικής επιβολής
των προστίμων με βάση τον Τελωνειακό Κώδικα.
Με τη νέα ρύθμιση επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ
ανά στοιχείο για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης
ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου
θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης
Πετρελαίου Θέρμανσης και μέχρι 1.500 ευρώ για τις
πρώτες 50 παραβάσεις, 3.000 ευρώ για 51-100
παραβάσεις, 6.000 ευρώ για 101-150 παραβάσεις και
50 ευρώ ανά 50 παραστατικά για τις πάνω από τις 150
παραβάσεις.

Η ρύθμιση όπως ψηφίστηκε από την Βουλή

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη
ρύθμιση είναι δύο μήνες από την
έναρξη ισχύος του νόμου και γίνεται:
1. Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί
καταλογιστική πράξη και δεν έχει
ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει
ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ’
αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου.
2. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος προστίμου μεγαλύτερο
των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο
προηγούμενο εδάφιο, με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς
μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων
και των νέων.
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Νόμος: Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης,
παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 39
Τροποποίηση του ν. 2960/2001 και του ν. 4072/2012
σχετικά με την καταχώριση συναλλαγών για το πετρέλαιο
θέρμανσης
1. Η παράγραφος 9 του άρθρου
147 του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄
265) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στις περιπτώσεις μη
καταχώρισης ή εκπρόθεσμης
καταχώρισης ή ανακριβούς
καταχώρισης των συναλλαγών

πετρελαίου θέρμανσης στο
Πληροφοριακό Σύστημα
Παρακολούθησης Πετρελαίου
Θέρμανσης εντός της προθεσμίας
δεκατεσσάρων (14) ημερών
του άρθρου 73 παράγραφος
2 περίπτωση α΄ του παρόντος
νόμου, επιβάλλεται ανά

êëáäéêÜ íÝá

τα πρόστιμα του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ»!
φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100)
ευρώ, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας
διατάξεων.
Στα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά
τα ανωτέρω πρόστιμα για εκπρόθεσμη ή
ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου
θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα
Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης,
επιβάλλεται ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά
ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των τελωνειακών
αρχών, πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ, όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή
ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών ανά
μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι μέχρι πενήντα (50)
φορολογικά στοιχεία, πρόστιμο τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ όταν το πλήθος των εκπροθέσμως
ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών,
ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από πενήντα ένα
(51) έως εκατό (100) φορολογικά στοιχεία,
πρόστιμο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ από εκατόν
ένα (101) και μέχρι 150 φορολογικά στοιχεία
και περαιτέρω 50 ευρώ ανά 50 φορολογικά
στοιχεία πέραν των 150 εφόσον το μέλος
ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλλει σχετική αίτηση στο
αρμόδιο Τελωνείο και καταβάλλει το καταλογιζόμενο
πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα
κατά το άρθρο 152 του ν. 2960/2001 καθοριζόμενα
ένδικα μέσα εντός δύο μηνών από την έκδοση

των καταλογιστικών Πράξεων.
Σε περίπτωση που μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., έχει προβεί
σε μη καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου
θέρμανσης ανεξαρτήτως αριθμού ή σε εκπρόθεσμη
ή ανακριβή καταχώριση άνω των εκατόν
πενήντα (150) φορολογικών στοιχείων ανά
ημερολογιακό έτος ή σε εκπρόθεσμη ή ανακριβή
καταχώριση κάτω των εκατόν πενήντα (150)
φορολογικών στοιχείων αλλά διαπιστώνεται
από τις αρμόδιες αρχές τέλεση λαθρεμπορίας,
επιβάλλεται και ποινή διαγραφής του μέλους
από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω,
ανακριβής δήλωση η οποία επανεισήχθη
διορθωμένη στο ως άνω σύστημα από μέλος
ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., εντός της προβλεπόμενης από το
άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του
παρόντος νόμου προθεσμίας δεκατεσσάρων
(14) ημερών.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 320 του ν.
4072/2012 (Α΄ 86) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«8.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001,
όπως αντικαθίσταται με το νόμο «Επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και
άλλες διατάξεις» εφαρμόζονται και στις
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περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης ή
ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών
πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό
Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου
Θέρμανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 1.1.2011
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος,
επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας
διατάξεων.
β. Για τις περιπτώσεις μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ για τα
οποία εκκρεμεί η έκδοση καταλογιστικής
πράξης για τη μη καταχώριση, εκπρόθεσμη
ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου
θέρμανσης στο Πληροφοριακό σύστημα
παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης κατά
το έτος 2011, αυτή πρέπει να εκδοθεί το
αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την
ψήφιση του νόμου «Επενδυτικά εργαλεία
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες
διατάξεις».
γ. Για τις περιπτώσεις μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για
τα οποία εκκρεμεί η έκδοση καταλογιστικής
πράξης για τη μη καταχώριση, εκπρόθεσμη
ή ανακριβή καταχώριση συναλλαγών πετρελαίου
θέρμανσης στο Πληροφοριακό σύστημα
παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης κατά
το έτος 2012, αυτή πρέπει να εκδοθεί το
αργότερο εντός έξι
(6)

18

Μάρτιος 2013

μηνών από την ψήφιση του νόμου «Επενδυτικά
εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και
άλλες διατάξεις.»
δ. Αίτηση υπαγωγής και καταβολής του
καταλογιζόμενου προστίμου με ταυτόχρονη
παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του ν.
2960/2001 καθοριζόμενα ένδικα μέσα σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου
εδαφίου, δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας
δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου
«Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή
πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί
καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί
προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά
δεν έχει εκδοθεί επ’ αυτής τελεσίδικη απόφαση
του διοικητικού δικαστηρίου, με υποχρέωση
δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης
ενδίκων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο
μέσο.
ββ. Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό
καταλογισθέντος προστίμου μεγαλύτερο των
ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούμενο
εδάφιο, με την οποία αιτούνται την επιστροφή
της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων
προστίμων και των προβλεπόμενων ανώτατων
ορίων του προηγούμενου εδαφίου.
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Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός
toy eyeργετηθεντοσ
Η παραπάνω ρήση ήταν αναρτημένη πίσω από το γραφείο παλιού
πολιτικού. Όμως έμελε να δικαιώνεται πολλές φορές.

Κάποιος βενζινοπώλης, του οποίου το πρόστιμο μειώθηκε κατά
99,11% με την τελευταία ρύθμιση του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, πήρε τηλέφωνο
στην ΟΒΕ.
-Παρακαλώ, ΟΒΕ εκεί; Πείτε μου τι έγινε με τα πρόστιμα του
ΗΦΑΙΣΤΟΥ;
-Ρυθμίστηκαν επί τέλους μετά από μεγάλες
κινητοποιήσεις της ΟΒΕ.
- δηλαδή πόσο θα πληρώσω;
-πόσα εκπρόθεσμα παραστατικά έχετε;
-οκτακόσια (800)!
- θα πληρώσετε 6.000 μέχρι τα 150 και
650 για όλα τα υπόλοιπα; Η ΟΒΕ πάλεψε
να είναι για όλα 1.500 ευρώ αλλά το
υπουργείο δεν το δέχτηκε.
-δηλαδή θα πληρώσω 6.650 ευρώ; Είστε με
τα καλά σας;
-πόσα είχατε ως πρόστιμο στην αρχή - αρχή;
-επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000)!
-πόσο κατέβηκε με την πρώτη ρύθμιση που πετύχαμε το
2012;
- στις ογδόντα χιλιάδες (80.000).
-δηλαδή από τα 750.000 κατέβηκαν στα 80.000 και
τώρα στα 6.650 και…
-δηλαδή θα πληρώσω 6.650; Είστε απαράδεκτοι!

Προφανώς ο αντίπαλός του ήταν η ΟΒΕ που κατάφερε να
μειώσει το πρόστιμό του κατά 99,11%
και όχι η κυβέρνηση. Τι να πει
κανείς!!!
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Παρατηρήσεις της ΟΒΕ για τη διαδικασία
επιδότησης συστημάτων εισροών-εκροών
Ο ΟΒΕ με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό υπέβαλε τις
παρατηρήσεις της για τη διευθέτηση των ζητημάτων της επιδότησης των συστημάτων εισροών-εκροών ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι.
Όπως ανέφερε η ΟΒΕ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής της σύμβασης με εγκαταστάτη του συστήματος
εισροών εκροών και η διαδικασία πιστοποίησης της
συμβασιοποίησης μέχρι 31/3/2013 να είναι ανεξάρτητες
από τη διαδικασία υποβολής της αίτησης επιδότησης
των εγκαταστάσεων. Στην πλατφόρμα αυτή ο πρατηριούχος
πρέπει να δηλώσει ένα εγκαταστάτη από τους πιστοποιημένους
και να αναρτήσει τη σύμβαση. Η πλατφόρμα πρέπει να
δίνει τη δυνατότητα ένας εγκαταστάτης να αντιπροσωπεύει
περισσότερα του ενός συστήματα εισροών εκροών
δηλαδή εγκαταστάτης (ο φέρον την ευθύνη την εύρυθμης
λειτουργίας του συστήματος) να μπορεί να είναι και
διαφορετικός των κατασκευαστών των συστημάτων
εισροών εκροών ή να εκπροσωπεί περισσότερους από
ένα από αυτούς.
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Η ΟΒΕ υπέδειξε (και η ΓΓΕ αποδέχτηκε) να κατασκευαστεί
ηλεκτρονική πλατφόρμα αποκλειστικά και μόνο για την
επιδότηση, ανεξάρτητη από την πλατφόρμα συμβασιοποίησης
με εγκαταστάτη για την τοποθέτηση του συστήματος
εισροών εκροών, ώστε χρονικά οι δύο υποχρεώσεις
να μπορούν να τρέχουν ανεξάρτητα. Το αίτημα
επιχορήγησης, που δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση
μέχρι τις 27/3/2013, μπορεί να συμπληρωθεί μέχρι τις
15/4/2013.
Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει μέσα σε δεκαπέντε
μέρες από την έναρξη λειτουργία της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας και όχι αργότερα από τις 15/4/2013. Η
κατάθεση της αίτησης επιχορήγησης δεν αποτελεί
στοιχείο έγκρισης της επιχορήγησης και δεν τεκμηριώνει
υποχρέωση της πολιτείας να την καταθέσει και δεν
κατοχυρώνει δικαίωμα του πρατηριούχου να την εισπράξει.

êëáäéêÜ íÝá
Μετά τη λήψη των δικαιολογητικών η Κοινωνία Της Πληροφορίας πρέπει να εκδώσει πίνακα
των πρατηρίων που καταρχήν πληρούν τις προϋποθέσεις λήψεις επιδότησης για την εγκατάσταση
του συστήματος εισροών εκροών το αργότερο μέχρι την 15/6/2013. Η έγκριση της επιχορήγησης
δεν σημαίνει και υποχρέωση της πολιτείας να εκδώσει κουπόνι επιχορήγησης, παρά μόνο
αν πληρούνται και οι προϋποθέσεις του βήματος.
Μετά την ημερομηνία έκδοσης του πίνακα των εγκεκριμένων προτάσεων για την επιδότηση
του συστήματος εισροών εκροών, μετά την σύνδεση του συστήματος εισροών εκροών με τη
ΓΓΠΣ, μόνο για τις εγκεκριμένες προτάσεις και το αργότερο μέχρι την 27/11/2013 πρέπει:

Α) να συμπληρωθεί φόρμα στο ηλεκτρονικό σύστημα επιδότησης όπου να αναγράφεται:
1. Ο εγκαταστάτης (φέρον την ευθύνη για την εύρυθμο λειτουργία του συστήματος)
2. Ο αριθμός των δεξαμενών στις οποίες εγκαταστάθηκε το σύστημα
3. Αναλυτική κατάσταση υλοποιημένων δαπανών που έγιναν και αφορούν στις επιδοτούμενες
δαπάνες του συστήματος εισροών εκροών

Β) να επισυναφτούν ηλεκτρονικά σκαναρισμένα τα παρακάτω έντυπα
1. Δελτία Αποστολής και Τιμολόγια αγοράς των επιδοτούμενων μερών του συστήματος
εισροών εκροών
2. Σύμβαση για την αγορά των παραπάνω μερών από έναν η περισσότερους προμηθευτές
3. Σύμβαση με τον εγκαταστάτη του συστήματος, όπου θα αναγράφεται ότι αυτός φέρει την
ευθύνη της συντήρησης του συστήματος για τουλάχιστο ένα έτος
4. Νέα άδεια λειτουργίας όπου στην οποία θα εμφανίζονται όλες οι δεξαμενές με τις σωστές
χωρητικότητες, στις οποίες τοποθετήθηκε το σύστημα εισροών εκροών
5. Φορολογική ενημερότητα
6. Ασφαλιστική ενημερότητα
7. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση
8. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του πρατηριούχου και του εγκαταστάτη
για το καλός έχειν και την παραλαβή του συστήματος από τον πρατηριούχο
9. Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής του πρατηριούχου ότι οι δαπάνες που
προτείνονται προς επιχορήγηση δεν έχουν επιδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα.
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Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την εγκατάσταση του συστήματος είναι το
παρακάτω:
Σημαντικός παράγοντας κόστους κατά την εγκατάσταση του συστήματος είναι οι βέργες και το
hardware. Μεταξύ των 21 πιστοποιημένων μέχρι σήμερα εγκαταστατών, πολλοί πουλούν την
ίδια μάρκα βέργας με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (πχ Star Italiana, Veeder Root) αλλά σε
διαφορετική τιμή. Ομοίως, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, οι φορολογικοί μηχανισμοί, το UPS
κλπ πωλούνται από διαφορετικούς εγκαταστάτες σε διαφορετική τιμή και ο πρατηριούχος πρέπει
να μπορεί να τα προμηθευτεί τον εξοπλισμό της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον εγκαταστάτη,
στην ανταγωνιστικότερη τιμή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να πληρώσει «καπέλο» στον
εγκαταστάτη που επέλεξε. Ακόμη, επειδή το σύστημα τόσο μαζικά σε τόσο μικρό χρόνο θα
εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην αγορά, χωρίς να έχουμε αξιολογήσει την πραγματική ικανότητα
και αξιοπιστία των πιστοποιημένων εγκαταστατών να ανταποκριθούν στη ζήτηση, ο πρατηριούχος
δεν πρέπει να είναι δεσμευμένος απόλυτα με τον εγκαταστάτη με τον οποίο αρχικά συμβασιοποίησε.
Πρέπει λοιπόν να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών εγκαταστάτη και προμηθευτή. Εγκαταστάτης
είναι ο φέρον την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και προμηθευτής είναι
αυτός που παρέχει στον πρατηριούχο ή τον εγκαταστάτη το σύστημα ή τα μέρη του συστήματος.

Με την παραπάνω διαδικασία ο πρατηριούχος εξασφαλίζει ότι:
Α. Δύναται να αλλάξει εγκαταστάτη μέχρι την ολοκλήρωση της ημερομηνίας που τον υποχρεούται
να συνδεθεί με τη ΓΓΠΣ. Έτσι και μετά τη σύμβαση που πρέπει εσπευσμένα να κάνει με εγκαταστάτη
μέχρι την 27/3/2013, θα μπορεί να διεκδικεί υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και θα έχει τη
δυνατότητα να τον αντικαταστήσει ώστε να μπορεί να προστατεύει κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα συμφέροντά του
Β. Μπορεί να προμηθευτεί μέρη του συστήματος από τον εγκαταστάτη ή από περισσότερους του
ενός προμηθευτές ώστε να κάνει την καλύτερη επιλογή ποιότητας – τιμής των μερών του
συστήματος εισροών εκροών.
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ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η Κοινωνία Της Πληροφορίας οφείλει να ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά και εντός
ενός μήνα από την παραλαβή τους να αποστείλει το κουπόνι είσπραξης της επιδότησης στον
πρατηριούχο. Το κουπόνι θα εκδοθεί στο όνομα του πρατηριούχο και ο τελευταίος θα μπορεί
να το εισπράξει από τις τράπεζες που θα αναγράφονται σε αυτό με τη διαδικασία είσπραξης
επιταγής. Το κουπόνι πρέπει να αναφέρεται στο όνομα του πρατηριούχου και να εισπράττεται
άμεσα από αυτόν επειδή
Α. Ο πρατηριούχος μπορεί να επιλέξει περισσότερους από ένα προμηθευτές για την αγορά
μερών του συστήματος, για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
Β. Προμηθευτής των μερών του συστήματος και εγκαταστάτης μπορεί να είναι διαφορετικά
νομικά πρόσωπα.
Γ. Ο πρατηριούχος μπορεί να πληρώσει τους προμηθευτές και τους εγκαταστάτες με τον
τρόπο που εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα και πιθανά μετά την ημερομηνία είσπραξης
του κουπονιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Α. Στον τρόπο που θα γίνουν οι εγγραφές των παγίων και της επιχορήγησης στα βιβλία της
εταιρίας. Ακόμη προσοχή απαιτείται στον τρόπο που θα γίνει η αποτίμηση των αποσβέσεων
των στοιχείων που έχουν επιχορηγηθεί.
Β. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν κοπεί τιμολόγια και δελτία αποστολής,
δεν έχουν γίνει συμβάσεις και δεν έχουν δοθεί προκαταβολές πριν την ημερομηνία προκήρυξης
του προγράμματος επιδότησης.
Γ. Επειδή πιθανά μέρος του συστήματος να έχει επιχορηγηθεί από άλλα προγράμματα όπως
το digi retail, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε τα μέρη του συστήματος που δεν επιδοτήθηκαν
(όπως οι βέργες που δεν καλύπτονταν από το digi retail) οπωσδήποτε να ενταχθούν στο
πρόγραμμα επιδότησης του.

30

Μάρτιος 2013

êëáäéêÜ íÝá

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
"ΜΕΛΟΣ EPRASS"
Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

Προς τους Εκλεγμένους Αντιπροσώπους
των Ενώσεων μελών της Ο.Β.Ε. στη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προσκαλούνται οι νόμιμα εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι των Ενώσεων
μελών της Ο.Β.Ε., στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 και ώρα 10.30
στα γραφεία της Ο.Β.Ε., Λόντου 8 Αθήνα, 4ος όροφος.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί ,
την επόμενη Κυριακή 14 Απριλίου 2013 στο ίδιο τόπο και χρόνο.
Αν και την δεύτερη φορά δεν υπάρξει απαρτία,

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Β.Ε.
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ,
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013,
ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΕΠ
(ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)10.30Π.Μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγκρότηση σε σώμα (εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου - Γραμματέα-Ψηφολέκτη)
για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικός Απολογισμός 2012.
3. Οικονομικός Απολογισμός 2012.
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής .
5. Προϋπολογισμός 2013 – Έγκριση αυτού.
6. Τρέχοντα θέματα του κλάδου - Ομιλίες.
7. Μυστική ψηφοφορία για τα θέματα 2 και 3.
Για την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν.Γραμματέας
Μιχάλης Κιούσης
Άγγελος Τούντας

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΒΕ
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ENΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
"ΜΕΛΟΣ EPRASS"
Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977 • info@ebna.gr • www.ebna.gr

Προς όλα τα μέλη της Ε.Β.Ν.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Β.Ν.Α.
Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Β.Ν.Α.
την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 και ώρα 10.30 το πρωϊ
που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης, Λόντου 8 Αθήνα, 4ος όροφος.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί,
την επόμενη Κυριακή 7 Απριλίου 2013 στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Αν και την δεύτερη φορά δεν υπάρξει απαρτία,

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ,

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013,
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΛΟΝΤΟΥ 8 ΑΘΗΝΑ (4ος οροφος)

και ώρα 10.30π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και ψηφολέκτου για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
2) Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3) Διοικητικός Απολογισμός έτους 2012 .
4) Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012 .
5) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής .
6) Προϋπολογισμός έτους 2013 και έγκριση αυτού.
7) Συζήτηση επί των προβλημάτων του κλάδου.
Για την Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
H Πρόεδρος
Ο Γεν.Γραμματέας
Μαρία Ζάγκα
Απόστολος Καλατζόπουλος
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

• Για την πρώτη ημερομηνία Γ.Σ. απαιτείται το ½ του συνόλου των ταμειακώς εντάξει μελών.
• Για την δεύτερη ημερομηνία Γ.Σ. απαιτείται παρουσία του 1/4 .
• Για την τρίτη ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ. δηλαδή στις 14/4/2013 η Γ.Σ. συνέρχεται κανονικά οποιοσδήποτε κι αν είναι ο
συγκεκριμένος αριθμός παρευρισκομένων μελών (άρθρο 12 παρ.4 του Καταστατικού της ΕΒΝΑ).
• Στη Γ.Σ. συμμετέχουν μόνον τα μέλη της Ε.Β.Ν.Α. και με την προϋπόθεση ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ EBNA
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Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια
στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα
εισροών-εκροών

Τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης με την
ΠΟΛ.1032/21.2.2013 καθόρισαν την «Αποστολή δεδομένων
από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών – εκροών»

Σύμφωνα με αυτή ορίζεται 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 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 διαδικτύου.
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2. Περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής
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. Kυρώσεις
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.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Παροχή διευκρινήσεων επί της εγκατάστασης
του συστήματος εισροών-εκροών
στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Χώρας
Με αφορμή την υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια
καυσίμων και σχετικά ερωτήματα φορέων και ενδιαφερομένων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου
5 της Φ2-1617/ΦΕΚ 1980/Β’/21-12-2010,
όπως τροποποιήθηκε από την Φ2-2022/ΦΕΚ
3017/Β’/14-11-2012 και ισχύει, για χρονικό
διάστημα μέχρι της ολοκλήρωσης της λειτουργίας
του μητρώου δεξαμενών, οι εγκαταστάτες
οφείλουν να παράγουν προσωρινό αριθμό
ταυτότητας της εκάστοτε ογκομετρημένης
δεξαμενής που θα καταχωρείτε στον τεχνικό
φάκελο της εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών του πρατηρίου. Σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της Φ21617/ΦΕΚ 1980/Β’/21-12-2010, όπως προστέθηκε
2 και ισχύει με το εδάφιο iv, της παραγράφου
2 της Φ2-2022/ΦΕΚ 3017/Β’/14-11-2012, η
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οποία αναφέρει ότι : «6. Δεξαμενές που δε
διαθέτουν αριθμό μητρώου σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 5 § 9 της παρούσας,
απαγορεύεται να παραλαμβάνουν καύσιμο είτε
ως παραλαβή είτε ως επιστροφή.».

2

Η προσαρμογή των δεξαμενών που έτυχαν
έγκρισης προ της εφαρμογής του π.δ.
118/06 σε διαφορετική θέση και χωρητικότητα
από την υφιστάμενη, γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με Αρ.
Πρωτ. 20155/09 όπως ισχύει.

3

Οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ δεξαμενών
με τη χρήση βανών είναι αποδεκτές εφόσον

êëáäéêÜ íÝá

περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας του
πρατηρίου και στα επισυναπτόμενα σχέδια και
τεχνικές εκθέσεις σε αυτήν όπως έχουν εγκριθεί
από την Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών. Οι υδραυλικές αυτές συνδέσεις
θα πρέπει να περιγράφονται υποχρεωτικά στην
Τεχνική Περιγραφή και στα σχέδια που θα
υποβληθούν στις Υπηρεσίες Μεταφορών για
την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος
εισροών-εκροών.

δεξαμενής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
118/06 όπως ισχύει δεν επιτρέπεται η στάθμη
της δεξαμενής να βρίσκεται κάτω από τα 10mm
και ο όγκος του καυσίμου στην δεξαμενή να
είναι μεγαλύτερος από το 95% της ολικής χωρητικότητας της δεξαμενής. Η εξασφάλιση
των ανωτέρω αναγραφομένων στοιχείων που
προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ.118/06
όπως ισχύει ελέγχεται από τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες Μεταφορών.

4

Ο ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής
είναι ξεχωριστή οντότητα και δεν θα πρέπει
να συντάσσεται ανάλογα με το προϊόν ή ανάλογα
με τις ενδείξεις των αντλιών. Στόχος του
συστήματος εισροών-εκροών είναι να συγκριθούν
οι εισροές και οι εκροές καυσίμου στο πρατήριο
και για να γίνει αυτό θα πρέπει να ακολουθηθούν
ανεξάρτητες 3 διαφορετικές διαδικασίες για
την καταμέτρηση των εισροών και την καταμέτρηση
των εκροών.

Οι εγκαταστάτες του συστήματος εισροώνεκροών πριν από την τοποθέτηση του συστήματος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν
αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καθώς
και του εγκεκριμένου φακέλου του πρατηρίου
ώστε να γνωρίζουν τις δεξαμενές που έχουν
εγκριθεί και αδειοδοτηθεί και σε αυτές θα
μπορεί να εγκατασταθεί το σύστημα εισροών
–εκροών. Οποιαδήποτε άλλη δεξαμενή θεωρείται
παράνομη και εφόσον δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί,
θα πρέπει να σφραγιστεί από τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες Μεταφορών.

6

7

Όταν η δεξαμενή είναι εκτός λειτουργίας
είναι εφικτό να γίνει ογκομέτρηση με την
Ο ογκομετρικός πίνακας θα πρέπει να χρήση νερού και να εκδοθεί ογκομετρικός πίαναγράφει τον ελάχιστο όγκο πλήρωσης νακας.
σε λίτρα τον όγκο δηλαδή που αντιστοιχεί σε
στάθμη καυσίμου 10 mm από τον πυθμένα της
Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σε
δεξαμενής. Επίσης θα πρέπει να αναγράφει
όλες τις δεξαμενές που αναγράφονται στην
τον μέγιστο όγκο πλήρωσης σε λίτρα και την άδεια λειτουργίας και δεν είναι σφραγισμένες
στάθμη σε mm που αντιστοιχεί σε αυτόν. Ο από την Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
μέγιστος όγκος πλήρωσης προκύπτει ως το Αν γίνονται εργασίες επισκευής στις δεξαμενές
95% της ονομαστικής χωρητικότητας της θα πρέπει αυτές να ολοκληρωθούν ώστε να

5
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τοποθετηθεί το σύστημα σύμφωνα με τα
ισχύοντα χρονοδιαγράμματα, διαφορετικά η
δεξαμενή θα σφραγίζεται από την Περιφερειακή
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκριθέντα
σχεδιαγράμματα ή μετά τη χορήγηση της αδείας
λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ
των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου
ή επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες
Τα συστήματα ελέγχου στάθμης των δεξαμενών από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν
που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση
διαρροών και περιγράφονται στην Απόφαση στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών − Επι20155/09 θεωρούνται υποσυστήματα του συ- κοινωνιών με αίτηση του ενδιαφερομένου τα
στήματος ελέγχου εισροών-εκροών, οπότε οι νέα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, σχεδιαπροθεσμίες που προβλέπονται για την υλοποίηση γράμματα και η τεχνική έκθεση και ο προϋποτους είναι οι προθεσμίες που ισχύουν για την λογισμός δαπάνης, κατ’ αναλογία με τα προεφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών. βλεπόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος. Μετά
Οι υπόλοιπες προθεσμίες που αναφέρονται την υλοποίηση των εγκριθεισών εγκαταστάσεων
στην Απόφαση 20155/09 δεν επηρεάζονται χορηγείται νέα ενιαία άδεια λειτουργίας, η
από τις προθεσμίες του συστήματος εισροώνοποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νομίμων
εκροών.
εγκαταστάσεων του πρατηρίου.»
Συνεπώς η έγκριση του συστήματος εισροώνΗ συμφωνία με τις απαιτήσεις των οδηγιών
εκροών σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων
προστασίας από εκρηκτικές ατμόσφαιρες
εντάσσεται στην ευρύτερη διαδικασία «έγκρισης
θα ελέγχεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
σχεδιαγραμμάτων» και προηγείται της εγκατάστασης
Μεταφορών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα
του συστήματος. Μετά την εγκατάσταση γίνεται
στην Απόφαση με Αρ. Φ2-2022/12.
αίτηση για τροποποίηση της άδειας λειτουρΓια τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα προ γίας.
της ημερομηνίας δημοσίευσης της Φ2Αν μέχρι την ημερομηνία αίτησης για
2022, απαιτείται έγκριση σχεδιαγραμμάτων
έγκριση
σχεδιαγραμμάτων δεν έχουν γίνει
που να αναφέρεται στην συμμόρφωση του εγογκομετρήσεις
των δεξαμενών, δεν υποβάλλεται
κατεστημένου συστήματος με τα αναγραφόμενα
ογκομετρικός
πίνακας
στην αίτηση για έγκριση
στην Απόφαση Φ2-2022, συνοδευόμενη από
σχεδιαγραμμάτων.
Σε
αυτή την περίπτωση οι
την αίτηση τροποποίησης της άδειας λειτουργίας,
κατατεθειμένα στην Περιφερειακή Υπηρεσία ογκομετρικοί πίνακες θα υποβληθούν στην
φάση της τροποποίησης της άδειας λειτουρΜεταφορών και Επικοινωνιών.
γίας.

9

10
11

12

13

. Σύμφωνα με τις παρ.4 και παρ. 6 του
Τα δικαιολογητικά καθώς και η τεκμηρίωση
Άρθρου 18 του β.δ.465/1970 και του
τους,
που αναφέρονται σε θέματα Μετρολογίας
1224/1981 όπως τροποποιήθηκαν με το Άρθρο
δεν ελέγχονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών
16 του π.δ. 118/06 ισχύουν τα εξής:
«4. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη όπως π.χ. η ακρίβεια της μετρητικής διάταξης
διάρκεια ισχύος της αδείας ιδρύσεως, προβλέπονται της βέργας, το πιστοποιητικό διακρίβωσης,
οι εκτυπώσεις δοκιμαστικής λειτουργίας κ.τ.λ.
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Νέα αυτοκτονία βενζινοπώλη!
του Αλμυρού Μαγνησίας
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία
ρονου
από την αυτοκτονία, στις 2/4/2012, 50χ
τον οποίο εντόπισε
ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων
μέσα στο αυτοκίνητό του
ο αδερφός του νεκρό από χρήση όπλου
στον δρόμο προς Φάρσαλα.

Πιο συγκεκριμένα, τον 50χρονο που
αγνοούνταν τις τελευταίες ώρες της ημέρας
εκείνης αναζήτησε η οικογένειά του, με
τον αδερφό του να οδηγείται προς τα
Φάρσαλα όπου κατοικούσε η αδερφή τους
και να εντοπίζει το αυτοκίνητό του
ακινητοποιημένο κοντά στο χωριό Βρυσιά
και τον ίδιο νεκρό από χρήση του προσωπικού
του όπλου, αφού διέθετε άδεια οπλοφορίας.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τις
οποίες η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε το ενδεχόμενο
της εγκληματικής ενέργειας, ο αγαπητός
στην τοπική κοινωνία 50χρονος, που
διατηρούσε πρατήριο υγρών καυσίμων
στο δρόμο Αλμυρού - Πλατάνου, φέρεται
να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα,
τα οποία και τον οδήγησαν στο απονενοημένο
διάβημα.
Την διενέργεια της προανάκρισης της
υπόθεσης έχει αναλάβει το Α.Τ. Φαρσάλων.
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Ανακοίνωση της ΟΒΕ
Ο κλάδος των βενζινοπωλών είναι συγκλονισμένος από την
τραγική αυτοκτονία του συναδέλφου, στις 2 Απριλίου, αυτή
τη φορά από τον Αλμυρό Μαγνησίας.
Πρόκειται για μια ακόμη αυτοκτονία βενζινοπώλη από τα
οικονομικά αδιέξοδα τα οποία βιώνουν χιλιάδες βενζινοπώλες
τα τελευταία χρόνια. Ο συνάδελφός μας, αγαπητός στην
τοπική κοινωνία, δεν άντεξε στα βάρη και στην αναγκάστηκε
να προβεί στο απονενοημένο διάβημα. Ήταν ενεργό μέλος
της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Μαγνησίας και έχαιρε του
σεβασμού των συναδέλφων του.
Η ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος εκφράζει, εκ μέρους
των βενζινοπωλών όλης της χώρας, τα θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του συναδέλφου.

έρευνα

ΓΣΕΒΕΕ: «ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ» το 2013

για επιχειρήσεις, απασχόληση & οικονομία
Έρευνα του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, που έγινε τον Ιανουαρίου του 2013, δείχνει νέα
επιδείνωση του κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Με την έρευνα επιχειρείται μια σαφής καταγραφή των τάσεων του οικονομικού κλίματος
καθώς και η παρακολούθηση των βασικών δεικτών λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων
κατά το 2ο εξάμηνο του 2012, ενώ παράλληλα προχωρά και σε πρόβλεψη για το 1ο
εξάμηνο του 2013. Οι εκτιμήσεις της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ του Ιανουαρίου 2013 όσον
αφορά τη συρρίκνωση της απασχόλησης, επιβεβαιώνονται και από τις έρευνες της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η εικόνα των ερευνών επιβεβαιώνει και τις αντίστοιχες,
δυσοίωνες εκτιμήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη διακοπή λειτουργίας σημαντικού αριθμού
επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την έρευνα, 8 στις 10 επιχειρήσεις (82 %) καταγράφουν επιδείνωση της
γενικής οικονομικής τους κατάστασης. Η τάση αυτή είναι οριακά μικρότερη από την
προηγούμενη έρευνα. Ειδικότερα, επιδείνωση εμφανίζεται:
●στον κύκλο εργασιών το 81,1 %
●στη ζήτηση το 78,7%
●στη ρευστότητα το 85 %
●στις παραγγελίες το 83,3%
●στις επενδύσεις: αύξηση καταγράφει το 5,7%, μείωση το 47 % και στασιμότητα το 43,1%
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έρευνα

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1) Η αποτίμηση του β’ εξαμήνου 2012 παραμένει αρνητική, καθώς για το 82% των μικρών
επιχειρήσεων η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Όλα τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων
διατηρούν αρνητικές επιδόσεις, με οριακή επιβράδυνση. Το 81,1 % των επιχειρήσεων
σημείωσε μείωση στον κύκλο εργασιών, με μεγαλύτερη μείωση στις εμπορικές επιχειρήσεις.
Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 κυμαίνεται στο
32,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους (Διάγραμμα 1).
2) Ο μοναδικός δείκτης που παρουσιάζει τη σημαντικότερη επιδείνωση σε σχέση με τις
προηγούμενες έρευνες αφορά την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Μόνο
το 5,7% αύξησε την επενδυτική δαπάνη (ο αντίστοιχος δείκτης τον Ιούλιο του 2012 ήταν
6,9 %), (Διάγραμμα 1).
Οι προβλέψεις για το πρώτο εξάμηνο του 2013 παραμένουν
δυσοίωνες καθώς οι προσδοκίες των επιχειρήσεων είναι αρνητικές (62,9% του δείγματος).
Δεδομένου ότι το 45,2% των επιχειρηματιών εκτιμούν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2013
δεν θα προβούν σε καμία επένδυση, ενώ ένα επιπρόσθετο 41,5% θα προχωρήσει σε
μείωση των επενδύσεων. Φαίνεται να παγιώνεται και να ενισχύεται ένα επικίνδυνο κλίμα
από-επένδυσης (Διάγραμμα 4).
3) Η επενδυτική ανασφάλεια και αδράνεια των επιχειρηματιών δικαιολογείται και από
το γεγονός ότι το 33% αυτών τοποθετεί χρονικά την ανάκαμψη της αγοράς από το 2020
και μετά, ενώ το 6,8% θεωρεί ότι δεν θα έρθει ποτέ (Διάγραμμα 7).
4) Μόλις το 18,7% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η επιχείρηση είχε κέρδη το προηγούμενο
έτος (2012). Οι περισσότερες επιχειρήσεις (44,7%) προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα
στην κρίση, λειτουργώντας ακόμη και με ζημιές. Σημειωτέον, για το έτος 2011 οι
αντίστοιχοι δείκτες ήταν 20,1% με κέρδη και 42,1% με ζημίες.
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Β. «ΛΟΥΚΕΤΑ» - ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1) Περίπου 170.000 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο κλεισίματος το
επόμενο δωδεκάμηνο (64.000 στον κλάδο του εμπορίου). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η καθαρή μείωση των επιχειρήσεων για αυτό το χρονικό διάστημα θα
είναι 55.000 (από αυτές οι 20.000 ανήκουν στον κλάδο του εμπορίου). Εάν επαληθευτούν
αυτές οι εκτιμήσεις τότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας 195.000 θέσεων συνολικής
απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).
2) Σύμφωνα με το μοντέλο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 χάθηκαν
61.000 θέσεις μισθωτής απασχόλησης. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (ΙούλιοςΝοέμβριος 2012) προκύπτει ότι η απώλεια αυτή ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη από
τις εκτιμήσεις μας.
3) Από την έρευνα προκύπτει ότι οι απώλειες θέσεων μισθωτής εργασίας για το πρώτο
εξάμηνο του 2013 θα πλησιάσουν τις 69.000.
4) Οι επιπτώσεις της κρίσης στα μεγέθη και χαρακτηριστικά της απασχόλησης συνεχίζονται,
ακολουθώντας την ίδια τάση. Σε κάθε 1 πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα αντιστοιχούν
περίπου 4 απολύσεις (στην προηγούμενη έρευνα ήταν 1:7, Ιούλιος 2012) .
5) Με βάση αυτά τα στοιχεία και αν συνυπολογίσουμε το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό
ανεργίας στις νέες ηλικίες, καθώς και το κλίμα από-επένδυσης που επικρατεί στην
ελληνική οικονομία, τότε βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο της υποβάθμισης του
ανθρώπινου δυναμικού, της από-επένδυσης σε δεξιότητες και τεχνογνωσία και τελικά
στην περαιτέρω επιδείνωση των δεικτών ανταγωνιστικότητας.
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Γ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1) Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αναφέρεται στη ραγδαία μεταβολή
του καθεστώτος απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η μερική
απασχόληση αποτελεί πλέον μία γενικευμένη πρακτική για τις επιχειρήσεις του δείγματος.
Πιο συγκεκριμένα 6 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσε ότι έχει προχωρήσει κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2012 τόσο σε μείωση ωρών εργασίας, όσο και σε μείωση αποδοχών. Επίσης
το 47,7% των επιχειρήσεων με προσωπικό έχει προχωρήσει σε έμμεση μείωση του
μισθολογικού κόστους, μειώνοντας ώρες ή ημέρες εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό για
τα έτη 2010 και 2011 ήταν 30% (Διαγράμματα 5 και 6).
2) Το 52,4% των επιχειρήσεων του δείγματος αντιμετωπίζει προβλήματα στην έγκαιρη
καταβολή των μισθών.
3) Ως άμεσο μέτρο για να σταματήσει η κατάρρευση των μισθών, του τζίρου και της
ζήτησης η ΓΣΕΒΕΕ προκρίνει την επαναφορά της επεκτασιμότητας στις συλλογικές
συμβάσεις.

Δ. ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1) Το 33,8% των επιχειρήσεων έχει καθυστερημένες οφειλές σε προμηθευτές. Πάνω
από 30% έχει καθυστερημένες οφειλές σε ενοίκια, τράπεζες και ΔΕΚΟ. Ειδικά στον
ΟΑΕΕ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 43% (σε αντίθεση με το ΙΚΑ που είναι στο 17,3%).
2) Οι επιχειρήσεις που καθυστερούν να αποπληρώσουν οφειλές προς την εφορία
αυξήθηκαν κατά 25%. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (51,1%) εκτιμούν
ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν το 2013 στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
3) Το 83,7% των επιχειρήσεων του δείγματος έχει προχωρήσει στη διάρκεια των 2,5
τελευταίων ετών σε μείωση των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν.
Μεγαλύτερες μειώσεις έχουν παρατηρηθεί στις επιχειρήσεις της Αττικής και στον κλάδο
των υπηρεσιών.
4) Παρά τις μειώσεις αυτές οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες
που εμποδίζουν την περαιτέρω μείωση των τιμών είναι τα λειτουργικά κόστη και οι
φόροι, το μεγαλύτερο μέρος από τα οποία συνιστούν την λεγόμενη «κρατική ακρίβεια».
Το 50,9% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι φόροι, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και το ενεργειακό
κόστος είναι το σοβαρότερο εμπόδιο. Το μισθολογικό κόστος θεωρείται εμπόδιο μόνο
για το 5% των επιχειρήσεων.
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Ε. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1) Το 80,9% των επιχειρήσεων του δείγματος έχουν χρησιμοποιήσει χρήματα από
προσωπικές καταθέσεις προκειμένου να καλύψουν ανάγκες της επιχείρησης. Ο αντίστοιχος
δείκτης τον Ιανουάριο του 2011 ήταν 73,5% (αύξηση 11%). Το 21,5% έχει εκποιήσει
προσωπική περιουσία. Η επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης αλλά και η συσσωρευμένη
ύφεση αναγκάζει τους επιχειρηματίες να προσφύγουν στους δικό τους τελευταίο καταφύγιο,
που είναι ο οικογενειακός προϋπολογισμός και η οικογενειακή περιουσία. Αυτό σημαίνει
ότι η ελληνική οικονομία έχει περιέλθει σε «παγίδα ρευστότητας».
2) Το ποσοστό των επιχειρηματιών που θεωρεί ότι οι καταθέσεις τους είναι ασφαλείς
κάπου έξω («αλλού») από το συμβατικό τραπεζικό σύστημα (εγχώριο ή ξένο) έχει
αυξηθεί. Η συμπεριφορά αυτή ενισχύεται μεταξύ των άλλων και από την παρατεταμένη
φημολογία περί κατασχέσεων και δεσμεύσεων των καταθέσεων, δημοσίευσης στοιχείων
καταθετών και αναδρομικής φορολόγησης των τόκων.
3) Το ποσοστό των επιχειρηματιών που θεωρούν ότι η χώρα δεν έχει αποφύγει τον
κίνδυνο χρεοκοπίας μειώθηκε από 54,3% (1ο εξάμηνο 2012) σε 44,9% (2ο εξάμηνο
2012). Αυτή η υποχώρηση της απαισιοδοξίας ωστόσο δεν έχει περάσει στην ίδια την
επιχειρηματική δραστηριότητα.

KYΡΙΑΚΕΣ
1) Οι έμποροι σε συντριπτικά ποσοστά (85%) αποδοκιμάζουν το ενδεχόμενο ανοίγματος
των καταστημάτων τις Κυριακές, θεωρώντας ότι μια τέτοια ρύθμιση δε θα έχει καμιά
θετική επίδραση ούτε στην αγορά (ζήτηση), αλλά ούτε και στην απασχόληση. Αυτό
ενισχύεται και από την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα, σύμφωνα με την οποία
το 68,8% των νοικοκυριών επιλέγει τους δύο μήνες των εκπτώσεων για τις αγορές του,
και μόνο.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012
Πάνω 8 στις 10 επιχειρήσεις (82 %) καταγράφουν επιδείνωση της γενικής οικονομικής
τους κατάστασης. Η τάση αυτή είναι οριακά μικρότερη από την προηγούμενη έρευνα.

Ειδικότερα, επιδείνωση εμφανίζεται:
●στον κύκλο εργασιών το 81,1 %
●στη ζήτηση το 78,7%
●στη ρευστότητα το 85 %
●στις παραγγελίες το 83,3%
●στις επενδύσεις: αύξηση καταγράφει το 5,7%, μείωση το 47 % και στασιμότητα το
43,1%
Ο βαθμός μείωσης της αγοραστικής δύναμης αντανακλάται στο ποσοστό των επιχειρήσεων
που παρουσιάζουν μείωση του τζίρου και της ζήτησης τους. Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική
της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις λόγω
κατάρρευσης της αγοραστικής δύναμης. Ο μέσος όρος μείωσης αγγίζει το 32,8%, λίγο
μικρότερος από την αντίστοιχη μείωση των εισοδημάτων (38% - έρευνα εισοδήματος,
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος 2012).
Το σημείο που αξίζει να υπογραμμιστεί από τους δείκτες αποτίμησης του 2ου εξαμήνου
του 2012 είναι η επενδυτική συμπεριφορά των επιχειρηματιών. Το 47% των επιχειρήσεων
προχώρησε σε μείωση των επενδύσεων. Αυτός είναι ο μοναδικός δείκτης που παρουσιάζει
επιδείνωση σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες, καταδεικνύοντας τη διατήρηση ενός
κλίματος απαισιοδοξίας, χαμηλής επενδυτικής εμπιστοσύνης και έλλειψης χρηματοδοτικών
εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Η ένταξη των Ελευθέρων Επαγγελματιών
στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Ένα θέμα που από καιρό είχε λιμνάσει έρχεται να δώσει με απόφασή του το
Υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτή υπάρχει η δυνατότητα να υπαχθούν
στο νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως π.χ. οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι,
μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, γιατροί, μηχανικοί,
δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο
προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται έμποροι.

Αυτό προκύπτει από την με Αριθ. Πρωτ.:
Β13-5 απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης, σε απάντηση
του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Αθ. Σκορδά
σε ερώτηση του βουλευτή Ν. Νικολόπουλου
σχετικά με την ένταξη ελ. επαγγελματιών
και άλλων επιτηδευματιών στο νόμο 3869/2010
"Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων."
Συγκεκριμένα σε έγγραφο του υπουργείου
Ανάπτυξης αναφέρεται ότι ο υφιστάμενος
νόμος 3869/2010 «Για τη ρύθμιση οφειλών
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υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων»,
τροπολογία του οποίου βρίσκεται σε στάδιο
διαβουλεύσεων, απευθύνεται σε υπερχρεωμένα
φυσικά πρόσωπα, και προϋπόθεση ένταξης
αυτών στον νόμο είναι να μην έχουν πτωχευτική
ικανότητα. Το άρθρο 2 παρ 1
του πτωχευτικού κώδικα
ορίζει ότι πτωχευτική
ικανότητα έχουν οι
έμποροι.
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Η ερώτηση του κ. Νικολόπολου
ΘΕΜΑ: «Ευνοϊκές ρυθμίσεις περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες»
ΑΡ. ΠΡΩΤ.5685/10-1-2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς
- Oικονομικών
, Μεταφορών & Δικτύων
- Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών

τη
οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αποτελούν
Αδικα τελικά περίμεναν οι μικρομεσαίοι και
ον
βάλλ
περι
το
ί
ιωθε
έπαιρνε μέτρα για να βελτ
ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ότι η πολιτεία θα
ούν προβλήματα που πλήττουν άμεσα την
λειτουργίας τους. Πίστευαν ότι θα διορθωθ
ν χιλιάδες θέσεις εργασίας και δημιουργούν
βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, κοστίζου
ειται για προβλήματα που οι λύσεις τους δεν
μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Πρόκ
οικονομική κρίση. Η κυβερνητική απόφαση
σχετίζονται αποκλειστικά με την υφιστάμενη
όθηκα τραπεζικά, στεγαστικά και καταναλωτικά
που προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα ενυπ
ά
ές ομάδες φορολογουμένων, αγνοεί προκλητικ
δάνεια για μισθωτούς, συνταξιούχους και ειδικ
ίζουν την πραγματική οικονομία της χώρας,
ένα μεγάλο ποσοστό δανειοληπτών, που στηρ
ων, εμπόρους και επιχειρηματίες. Αγνοούνται
τους ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κλάδ
υν τις επιχειρήσεις τους, για να προμηθευτούν
επιχειρηματίες που πήραν δάνεια για να επεκτείνο
ανάπτυξης στον τόπο μέσα από τη δημιουργία
εμπορεύματα και να δημιουργήσουν υπεραξία
τα λουκέτα. Επειδή οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
θέσεων εργασίας και βρίσκονται ένα βήμα από
ανάγκη από την προώθηση ενός οικονομικού
και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν άμεση
ουργικές δυνάμεις του τόπου Επειδή η συνεχώς
σχεδίου που θα αξιοποιήσει τις υγιείς και δημι
ει
μηδενίσει το εισόδημά τους και να εξανεμίσ
αυξανόμενη κρίση και βαθιά ύφεση τείνει να
ιά τους. Επειδή πρέπει να μπει φρένο στον
τη δυνατότητά τους να αποπληρώσουν τα δάνε
η της κερδοφορίας, αλλά και στην συρρίκνωση
κατήφορο του κύκλου εργασιών, στην επιδείνωσ
της κεφαλαιουχικής βάσης του εμπορίου

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

μένης επιχείρησης, στα πρότυπα του
- Εξετάζεται η θεσμοθέτηση της υπερχρεω
ιά;
ισχύοντος νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυρ
δικής επαγγελματικής στέγης;
- Εξετάζεται η αναστολή πλειστηριασμών μονα
να μην υπερβαίνει το 30% των κερδών
- Εξετάζεται το μέγιστο ποσό συνολικών δόσεων
μιας επιχείρησης;
επιχειρηματικού δανείου;
- Εξετάζεται συνολική ρύθμιση για κάθε τύπο
Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
(εκλεγείς με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ)
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ΘΕΜΑ:

με την ένταξη ελ. επαγγελματίων και
Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Ν. Νικολόπουλου σχετικά
χρεωμένων φυσικών προσώπων."
άλλων επιτηδευματιών στο νόμο 3869/2010 "Ρύθμιση οφειλών υπερ
Σχετ.: Ερώτηση 5685/10-01-2013.

δή φυσικά
εσε υπάγονται και οι «μικροέμποροι» δηλα
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθ
δραστηριότητα
κος Ν. πρόσωπα που ασκούν την εμπορική τους
στη Βου λή των Ελλ ήνω ν ο Βου λευτ ής
τους εργασία,
ίσεις κατά βάση μέσα από την προσωπική
ρυθμ
ς
οϊκέ
«Ευν
:
θέμα
με
ος,
ουλ
λόπ
Νικο
, και έχουν
κατά αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους
περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες» και
πράξεις. Τα
ς
ρικέ
πτουν περιορισμένες οφειλές από εμπο
το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπί
ότητα και
τή, πρόσωπα αυτά δεν έχουν πτωχευτική ικαν
στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου-Γ.Γ. Καταναλω
η για
ως εκ τούτου δικαιούνται να υποβάλουν αίτησ
:
ουθα
ακόλ
τα
ε
ιούμ
τοπο
γνωσ
σας
ιση δικαστική ρύθμιση των χρεών.
Ο υφιστάμενος νόμος 3869/2010 «Για τη ρύθμ
αμίσου όπου
ν», *Βλ 16/2012 ΕιρΠατρών, 2/201 ΙΕιρΠ
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπω
κατά σύνηθες
ιο ορίζεται ότι η ενέργεια εμπορικών πράξεων
τροπ ολο γία του οπο ίου βρίσ κετα ι σε στάδ
βή σωματικής
μένα επάγγελμα εφόσον εμφανίζεται ως αμοι
διαβουλεύσεων, απευθύνεται σε υπερχρεω
οπωλητές
μικρ
τές,
πωλη
μετα
ι
αυτών καταπόνησης (υπαίθριο
φυσικά πρόσωπα, και προϋπόθεση ένταξης
ιδιότητα.
ρική
εμπο
τητα. κλπ) δεν προσδίδει σε αυτόν την
στον νόμο είναι να μην έχουν πτωχευτική ικανό
μένο υ (ΦΕ Κ
ορίζει Με πρά ξη νομ οθε τικο ύ περ ιεχο
Το άρθρο 2 παρ 1 του πτωχευτικού κώδικα
την παράγραφο
Κατά 246/Α/18.12.2012) και συγκεκριμένα με
ροι.
έμπο
οι
ν
έχου
α
ότητ
ικαν
ή
ευτικ
πτωχ
ότι
οδο έως την
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Πτώση στο λιανικό εμπόριο

Πτώση τζίρου 19% στα πρατήρια!
Νέα πτώση σημείωσαν οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Ιανουάριο συνεχίζοντας μια πτωτική πορεία από τα προηγούμενα έτη. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει μικρότερα έσοδα
για το κράτος, περισσότερα λουκέτα για τις επιχειρήσεις και περισσότερους ανέργους.

Σ

ύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο
δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), με
τα καύσιμα, στο λιανικό εμπόριο, σημείωσε μείωση 16,4%
τον Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου
2012, έναντι μείωσης 10,6% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.
Ειδικότερα στο διάστημα Ιανουαρίου 2012 - Ιανουαρίου
2013 τα σουπερμάρκετ παρουσίσαν πτώση του όγκου των
πωλήσεών τους κατά 14,8% και του τζίρου τους κατά 14,5%,

τα πολυκαταστήματα κατά 7,3% και 8,9% αντιστοίχως.
Τα πρατήρια καυσίμων κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες
με μειώσεις στην αξία των πωλήσεών τους κατά 17,8% και
του όγκου των πωλήσεών τους κατά 19%.
Τα μικρά καταστήματα τροφίμων σημείωσαν μείωση του
όγκου πωλήσεων κατά 12,7%, τα καταστήματα καλλυντικών
κατά 18,7%, τα είδη ένδυσης και υπόδησης κατά 18,4%,
επίπλων, ηλεκτρικών και οικιακού εξοπλισμού κατά 18,4%
και τα βιβλιοπωλεία και τα καταστήματα δώρων κατά 18,1%.

Διόρθωση φωτογραφιών στο τεύχος Φεβρουαρίου
Εκ παραδρομής στο τεύχος ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΒΝΑ - Φεβρουαρίου 2013 και στο θέμα
της ημερίδας για τα συστήματα εισροών
– εκροών αναγράφτηκαν λάθος ονόματα
σε 2 φωτογραφίες. Συγκεκριμένα στη
σελίδα 16 αντί του ονόματος Μπονάρος
Βασίλης αναγράφτηκε Αργύρης Κυζής.
Το σωστό είναι Μπονάρος Βασίλης. Στη
σελίδα 15 στην κάτω φωτο δεν ισχύει
το όνομα Μπονάρος Βασίλης, πρόκειται
για συνεργάτη της εταιρείας «Σαμαράς».

Μπονάρος Βασίλης
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80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια σας γνωρίζουμε ότι το 2013 η Εταιρία Σπυρίδης ΑΕ συμπληρώνει
αισίως, ογδόντα έτη λειτουργίας, ένα επίτευγμα που σίγουρα θα το ζήλευαν πολλές Εταιρίες
της Ελληνικής Αγοράς.

Η Εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1933
από τον Δημήτριο Σπυρίδη με έδρα,
γραφεία και αποθήκες στην οδό
Καποδιστρίου 22, στην Αθήνα.
Αρχικά, το αντικείμενο της ήταν η
εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων
και σε ειδικού εξοπλισμού βαρέων
οχημάτων. Ακολούθως, τις δεκαετίες
του 1960 και του 1970 η Εταιρεία
ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα και
καθιερώθηκε ως βασικός και
στρατηγικός προμηθευτής υλικών
και εξοπλισμού, μεγάλων ιδιωτικών
Εταιρειών και δημόσιων Οργανισμών
της Ελληνικής Βιομηχανίας όπως
π.χ. της ΔΕΗ, του Αλουμινίου της
Ελλάδος, των τσιμεντοβιομηχανιών
Τιτάν και ΗΡΑΚΛΗ, των Ναυπηγείων
Ελευσίνας, ΕΛΒΑΛ, ΛΑΡΚΟ, κλπ.
Μεταξύ των πρώτων οίκων
εξωτερικού που αντιπροσώπευσε η
Εταιρία Σπυρίδης, υπήρξε η
Σουηδική Trelleborg, κατασκευαστής
ελαστικών σωλήνων, η Γερμανική
Εταιρία ELAFLEX και πολλοί άλλοι,
εξίσου σημαντικοί κατασκευαστές,
με τους οποίους διατηρεί έως
σήμερα συνεργασία μετά από 40 και
πλέον έτη!
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Το 1970 η Εταιρία Σπυρίδης έγινε Ανώνυμη Εταιρία και την επόμενη
δεκαετία εξειδικεύεται και αναπτύσσεσαι στον τομέα των πετρελαιοειδών.
Αντιπροσωπεύει αρχικά, τις Αντλίες καυσίμων Bennett και στη
συνέχεια της WAYNE, τους μετρητές ροής καυσίμων της Liquid Controls-Sampi (ΗΠΑ, Ιταλία) και διάφορους άλλους κατασκευαστές
μηχανολογικού εξοπλισμού βυτίων και εγκαταστάσεων για φόρτωση
και διακίνηση καυσίμων.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η Εταιρία Σπυρίδης παράλληλα με
την εμπορία, ξεκινάει την ανάπτυξη δικής της παραγωγής Αντλιών
Πρατηρίων υγρών καυσίμων. Αρχικά, η παραγωγή αφορά στις
μηχανικές αντλίες (τύπος ΜΚ-1000) και στη συνέχεια παράγεται ο
πρώτος τύπος ηλεκτρονικής αντλίας (Ε-3000) με ηλεκτρονικά ιδίας
παραγωγής.
Το έτος 1994 είναι ορόσημο για τον Όμιλο: Ιδρύονται οι Θυγατρικές
Εταιρίες ΠΕΤΡΟΤΕΚ με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Αρχικά, οι
υπηρεσίες αφορούν σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και στη
συνέχεια σε ανακατασκευές και κατασκευές, εκ βάθρων, πρατηρίων
καυσίμων.

Σήμερα , ο όμιλος ΣΠΥΡΙΔΗ απαριθμεί τις εξής Εταιρίες:
-

Σπυρίδης ΑΕ (μητρική εταιρεία)
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΑΕ με έδρα Αθήνα & υποκαταστήματα σε Πάτρα & Λάρισα,
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
ΑΒΕΤΕΛ, με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η Σπυρίδης έχει ως κύριο αντικείμενο την Εμπορία πάσης φύσεως
μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Πρατηρίων καυσίμων
και πλέον ως βιομηχανικός κατασκευαστής, διαθέτει υψηλή τεγχνογνωσία
και εξειδικεύεται στην παραγωγή αντλιών πρατηρίων.
Παράγονται τέσσερεις (4) Σειρές ηλεκτρονικών αντλιών και 2 τύποι
μηχανικών αντλιών με ευρεία διάδοση στην ελληνική αγορά πολύ
σημαντικές εξαγωγές σε Μ. Ανατολή, Αφρική και Νότια Ανατολική
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Ευρώπη. Με την έλευση του 21ου αιώνα, ο όμιλος
Σπυρίδη αποκτά μία πολύ σημαντική μερίδα της εγχώριας
αγοράς των πρατηρίων, σε κάθε τομέα, (αντλίες,
ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό,
συντήρηση και κατασκευές) και συνεχίζει την εμπορική
πολιτική εξωστρέφειας, με πωλήσεις στο Εξωτερικό
σε περισσότερες από είκοσι χώρες (Ιράκ, Αίγυπτος,
Λιβύη, Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Αιθιοπία, Γκάνα,
Μαδαγασκάρη, κλπ). Ταυτόχρονα, ξεκινάει η διείσδυση
στα Βαλκάνια με ίδρυση της Spyrides-Albania το 2005
και τη συνεχή δράση με ανάπτυξη δικτύου αντιπροσώπων
και μεταπωλητών σε Βουλγαρία, Σκόπια, Κόσσοβο,
Ρουμανία, κλπ.
Διάφορες σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που
συμβαίνουν στην Αγορά των Πρατηρίων από τις αρχές
του 2000, υιοθετούνται και υλοποιούνται από το Τμήμα
Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι αντλίες αποκτούν πλέον
σύγχρονα ηλεκτρονικά μέρη, πιστοποιούνται κατά ATEX
(αντι-εκρηκτικός τύπος) και ταυτόχρονα από το 2003
παραδίδεται στην Αγορά το πρώτο ελληνικής ανάπτυξης
προϊόν – λογισμικό για τη διαχείριση των πρατηρίων:
η Κονσόλα αντλιών Station Guard. Η επιτυχής σχεδίασης
του προϊόντος αποδεικνύεται και επιβραβεύεται με τις
πρώτες 300 πωλήσεις Station Guard που το δίκτυο
της BP (2003-2004). Στα επόμενα δέκα έτη, έως και
τις ημέρες μας, άλλες περίπου 600 κονσόλες έχουν
εγκατασταθεί σε διάφορα πρατήρια τόσο των εταιρειών
πετρελαιοειδών όσο και σε ιδιώτες πρατηριούχους (με
όλα τα σήματα εταιρειών).
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες υποστηρίζονται από
τις θυγατρικές Εταιρίες ΠΕΤΡΟΤΕΚ οι οποίες απαριθμούν
πάνω από 100 υπαλλήλους, εκ των οποίων 60 και
πλέον είναι μηχανικοί ΑΕΙ-ΤΕΙ και τεχνικοί όλων των
ειδικοτήτων (ηλεκτρονικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες
αντλιών, κλπ). Επιπλέον αυτών, αριθμός από είκοσι
περίπου εξειδικευμένους Συνεργάτες -Συντηρητές
συνεπικουρούν σε πανελλαδική κλίμακα σε εργασίες
τεχνικής υποστήριξης πρατηρίων. Το σύνολο του

Τεχνικού αυτού προσωπικού, εκπαιδεύονται και
επανεκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε
όλα τα ηλεκτρονικά και μηχανολογικά συστήματα της
Εταιρίας Σπυρίδης.
Τα τελευταία 10 έτη, ιδιαίτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί
στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης
πρατηρίων. Ενδεικτικό αυτού, η Κονσόλα Αντλιών
Station Guard, ίσως το ποιό «ώριμο» προϊόν – λογισμικού
στην Αγορά, έχει αποκτήσει την 6η αναβάθμιση και
συνεχώς βελτιώνεται ! Ταυτόχρονα, η εμπειρία της
εταιρείας σε συστήματα αυτόματου ελέγχου στάθμης
δεξαμενών (ATG) εκφράζεται με άνω από 1500 εγκαταστάσεις
ηλεκτρονικών βεργών δεξαμενών πρατηρίων.
Από το 2009, στον όμιλο έχει προστεθεί η ΑΒΕΤΕΛ,
Εταιρία κατασκευής σημάτων και στεγάστρων για
πρατήρια υγρών καυσίμων και φωτεινών επιγραφών
για Εταιρίες και βιομηχανικά κτίρια γενικότερα.
Ο Όμιλος Σπυρίδη συμμετέχει ενεργά σε όλους τους
Διεθνείς Οργανισμούς όπως το Petroleum Equipment
Institute (PEI,1990), Association of Petroleum and
Explosives (APEA από το 1992), το Institute of Petroleum
(Ι.P. από το 1996). Είναι μέλος του IFSF (International
Forecourt Station Forum), διαθέτει Παραγωγή Αντλιών
με πιστοποίηση ATEX 94/9/EC και ηλεκτρονικών
ελεγκτών κατά OIML-R 85. Διαθέτει πιστοποιητικό
Ποιότητας κατά EN ISO-9002 και Πιστοποίηση για την
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 :
2007.
Ο Όμιλος Σπυρίδη είναι η μοναδική Εταιρία στην Ελλάδα
που ΠΡΩΤΗ έχει αναπτύξει στα Ελληνικά ένα πλήρες
πρόγραμμα Εισροών – Εκροών προσαρμοσμένο απόλυτα
στις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας αλλά και
τις ανάγκες και τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα
Πρατήρια υγρών καυσίμων. Δεν παρέχει και δεν εφοδιάζει
απλώς το Σύστημα, αλλά το εγκαθιστά με τον ασφαλέστερο,
τον γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο, και είναι
σε θέση να το συντηρήσει και να το υποστηρίξει όλες
τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας.

80 ΧΡΟΝΙΑ είμαστε δίπλα σας
με ΕΥΘΥΝΗ, με ΣΕΒΑΣΜΟ και με ΣΥΝΕΠΕΙΑ για να σας εξυπηρετήσουμε.
Μάρτιος 2013
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