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Ο αγώνας μας συνεχίζεται….

Σε κλίµα µεγάλου προβληµατισµού πραγµατοποιήθηκαν οι
γενικές συνελεύσεις της ΟΒΕ και της ΕΒΝΑ. Ήταν πολύ φυσικό
αφού οι εξελίξεις στον κλάδο µας είναι από αρνητικές µέχρι κα-
ταστροφικές. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει και πολλά
είναι µε το ένα πόδι στο κλείσιµο.

Τα νέα βάρη που έχουν συσσωρευτεί στον κλάδο είναι δυσβάστακτα.
Παρότι την τελευταία στιγµή µε παρεµβάσεις της ΟΒΕ και των
Ενώσεων έγινε δυνατό να γίνει νέα ρύθµιση στα πρόστιµα του
ΗΦΑΙΣΤΟΥ και στη χρηµατοδότηση της εγκατάστασης των
συστηµάτων εισροών  - εκροών και πάλι τα βάρη είναι δυσβάστακτα.
Όπως είπε κάποιος συνάδελφος στη ΓΣ της ΟΒΕ «ποιός τους
είπε ότι µας περισσεύουν 10-12 χιλ. ευρώ για τα συστήµατα και
3-6 χιλ για τα πρόστιµα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ για τα οποία πληρώσαµε
όλους τους φόρους και µας τα βάζουν τόσο εύκολα σαν να είµαστε
εφοπλιστές;». 

Μα φυσικά ξέρουν ότι δεν έχουµε και ξέρουν ότι πολλά πρατήρια
δεν θα αντέξουν. Όµως όπως η ΟΒΕ έχει καταγγείλει επανειληµµένως
δεν θα τους πειράξει και πολύ αφού µέσα στους σχεδιασµούς
τους είναι το πέταγµα των βενζινοπωλών από την αγορά και η
άλωσή της από µεγάλες εταιρείες και από διάφορα αµφιλεγόµενης
προέλευσης συµφέροντα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΟΒΕ «πως
αλλιώς να εξηγήσεις ότι σε περίοδο κρίσης και πτώσης της
κατανάλωσης κάποιοι αγοράζουν και ανακαινίζουν πρατήρια
που  κλείνουν κάνοντας µεγάλες επενδύσεις; Είναι δυνατόν να
το κάνουν χωρίς να έχουν τις «άκρες» τους για µεγάλα µελλοντικά
κέρδη «µε τον τρόπο τους»; Από την άλλη τι σηµαίνει µια απότοµη
αύξηση των εταιρικών πρατηρίων σε βάρος των επαγγελµατιών
βενζινοπωλών; 

Είναι τα παραπάνω ζητήµατα που καίνε τον κλάδο και µας προ-
βληµατίζουν. Μας έχουν προγράψει; Μας έχουν για κλείσιµο;
Όπως και να έχουν όµως τα πράγµατα εµείς θα συνεχίσουµε τον
αγώνα επιβίωσης. Κανένας κλάδος δεν χάθηκε όταν αγωνίστηκε.
Αντίθετα χάθηκαν οι κλάδοι που στάθηκαν µε µοιρολατρία στα
γεγονότα. Ο απολογισµός δράσης της ΟΒΕ στη ΓΣ ήταν σαφής:
«Ο αγώνας συνεχίζεται». Συνεχίζεται για τον κλάδο, το πρατήριο,
τη δουλειά µας και τα παιδιά µας.
Συνεχίζουµε λοιπόν.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό με  το
άρθρο 39 του νόμου 4141/2013
(ΦΕΚ Α΄ 81 5/4/2013) ρυθ-
μίστηκαν εκ νέου τα πρόστιμα
του ΗΦΑΙΣΤΟΥ. Η νέα αυτή
ρύθμιση δεν ήρθε τυχαία
αλλά είναι αποτέλεσμα συ-
νεχών μαχών που έδωσε ο
κλάδος με επικεφαλής την
ΟΒΕ και τις  Ενώσεις. Δεν
είναι η ρύθμιση που προτείναμε
εμείς αλλά έστω και έτσι η
μείωση των μεγάλων και
άδικων προστίμων είναι
μεγάλη και σε πολλές πε-
ριπτώσεις ξεπερνάει το 90%.

Προκειμένου να αξιοποιήσετε
τη ρύθμιση με τον καλύτερο
τρόπο, σας ενημερώνουμε
ότι:

Για τα θέματα: ● Η ρύθμιση των προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΥ

● Έμμεση παράταση 5 μηνών στην εγκατάσταση   

συστημάτων Εισροών-Εκροών

Εγκύκλιος της ΟΒΕ

1. Για κάθε στοιχείο «παράβασης» επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.
2. Για «παραβάσεις»  με στοιχεία από 15 μέχρι 50 το πρόστιμο παραμένει
1.500 ευρώ. Όσοι έχετε πάνω από 15 στοιχεία «παραβάσεων» να σπεύσετε
να την αξιοποιήστε.
3. Για «παραβάσεις» με 51-100 στοιχεία το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ.
4. Για «παραβάσεις»  με 101-150 στοιχεία το πρόστιμο είναι 6.000 ευρώ.
5. Για «παραβάσεις» που είναι πάνω από 150 επιβάλλεται πρόστιμο
6.000 ευρώ για τις πρώτες 150 και από κει και πάνω πακέτο 50 ευρώ
για κάθε μία πενηντάδα «παραβάσεων». Ένας βενζινοπώλης πχ με 1.000
«παραβάσεις»  θα πληρώσει 6.000+(17Χ50)= 6.875 ευρώ σύνολο.
6. Η ρύθμιση των ανωτάτων προστίμων αφορά μόνο τις περιπτώσεις
εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης και όχι όσους δεν καταχώρησαν
καθόλου τις συναλλαγές.
7. Η ρύθμιση επιβάλει τα πρόστιμα με βάση τον συνολικό αριθμό
στοιχείων για κάθε έτος χωριστά.
8. Η προθεσμία προσφυγής στη ρύθμιση όσων ήδη έχουν λάβει
καταλογιστικές πράξεις και για όσους πλήρωσαν ήδη πρόστιμα πάνω
από 1.500 ευρώ, είναι δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή
μέχρι και την 4η Ιουνίου 2013.
9. Τα πρόστιμα που ρυθμίζονται αφορούν την περίοδο από 1.1.2011
μέχρι 4.4.2013.
10. Στη ρύθμιση υπάγονται και όσοι προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια
και δεν έχει εκδοθεί απόφασή τους.
11. Για όσους έχουν πληρώσει πάνω από 1.500 ευρώ δίνεται η δυνατότητα
να προσφύγουν για να διεκδικήσουν τα επί πλέον ποσά που κατέβα-
λαν.
12. Προσοχή. Δεν συνιστούν παράβαση οι διορθώσεις όταν αυτές έγιναν
μέσα στη προθεσμία των 14 ημερών. Τα πρόστιμα από τέτοιες «παραβάσεις»
πρέπει να σας τα αφαιρέσουν.
13. Όσοι δεν έχετε παραλάβει ακόμη καταλογιστική πράξη να την
αναμένετε μέσα σε 3 μήνες για τις παραβάσεις του 2011 και σε 6 μήνες
για τις παραβάσεις μέχρι το 2012.
14. Όσοι δεν καταχώρησαν καθόλου τις συναλλαγές για το πετρέλαιο
θέρμανσης στον ΗΦΑΙΣΤΟ δεν μπαίνουν στη νέα ρύθμιση και ισχύει γι
αυτούς η προηγούμενη, 100 ευρώ ανά στοιχείο ανεξαρτήτως αριθμού. 
15. Η αίτηση ρύθμισης υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο με ταυτόχρονη
παραίτηση από ένδικα μέσα κατά του Δημοσίου.





Έμμεση παράταση 5 μηνών 
στην εγκατάσταση συστημάτων Εισροών-Εκροών στα Πρατήρια 

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 μεγαλύ-

τερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, με την

οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προ-

στίμων και των νέων.

Μετά από συνεχείς πιέσεις της ΟΒΕ αλλά και η
αναγνώριση της πρακτικής αδυναμίας να εγκατασταθούν
τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών –
εκροών καυσίμων στα πρατήρια των περιφερειών
Αττικής και Θεσσαλονίκης μέχρι την προβλεπόμενη
ημερομηνία της 27/3/2013, οδήγησε το υπουργείο
Ανάπτυξης σε έμμεση πεντάμηνη παράταση του
χρόνου περάτωσης της εγκατάστασης του μέχρι
27/8/2013. Θυμίζουμε ότι η τελευταία υπουργική
Απόφαση για τη χρηματοδότηση των συστημάτων
εκδόθηκε μόλις 5 ημέρες πριν εκπνεύσει η προ-
θεσμία!
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 
Η ρύθμιση προβλέπει κλείσιμο όσων πρατηρίων

δεν έχουν εγκαταστήσει συστήματα ελέγχου εισ-
ροών-εκροών όγκου καυσίμων εφόσον ο πρατηριούχος
δεν έχει και δεν επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα
κατηρτισμένη σύμβαση με εταιρεία εγκατάστασης,
με προβλεπόμενη ημερομηνία  αποπεράτωσης
και λειτουργίας της εγκατάστασης εντός πέντε
μηνών από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος που
προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις. 
Ικανοποιείται έτσι, ένα αίτημα της ΟΒΕ το οποίο
γινόταν όλο και πιο έντονο τον τελευταίο καιρό. 
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Ανάπτυξης,
θεσπίζεται παράλληλα αντικειμενικό σύστημα κα-
θορισμού των ποινών με πρόβλεψη κατηγοριών
παραβάσεων και κυρώσεων. 
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Παρέμβαση της ΟΒΕ στη Βουλή
για τα συστήματα Εισροών- Εκροών
Στις 17/4 η ΌΒΕ εξέθεσε τις θέσεις της δια του προέδρου της Μ. Κιούση 

στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τα προβλήματα 

που παρουσιάζει η εγκατάσταση των Συστημάτων Εισροών-Εκροών 

σε Πρατήρια υγρών καυσίμων. Eπίσης κατέθεσε ειδική τροπολογία 

για την παράταση του χρόνου εγκατάστασης. 

«Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, επιτέλους
τα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα

ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων άρχισαν να
εγκαθίστανται. Αυτή την εγκατάσταση θα πρέπει
να τη δούμε μόνο σαν αρχή και όχι σαν κάποιο
τέλος. Θα πρέπει σύντομα τα συστήματα να εγκα-
τασταθούν σε όλα τα στάδια διακίνησης μέχρι τον
καταναλωτή. 
Η σημερινή τροποποίηση που συζητείται βρίσκεται
σε θετική κατεύθυνση. Πράγματι υπάρχει σοβαρό
τεχνικό πρόβλημα στην εγκατάσταση και είναι
απαραίτητο να συνεχίσουν να λειτουργούν τα
πρατήρια εν όσο τα συστήματα θα εγκαθίστανται.
Να μη ξεχνάμε ότι η τελευταία υπουργική απόφαση
εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2012 και η απόφαση
για τη χρηματοδότηση εκδόθηκε μόνο 5 ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης
των συστημάτων στις περιφέρειες Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης. 
Το θέμα της χρηματοδότησης όμως δεν μπορεί να
το θεωρήσουμε κλεισμένο. Σε μια κατάσταση κρίσης
και ραγδαίου ρυθμού κλεισίματος πρατηρίων
καυσίμων από τη μείωση της κατανάλωσης, το
κόστος εγκατάστασης είναι πλέον δυσβάστακτο

για τα πρατήρια. 
Η πρότασή μας είναι πάγια: χρηματοδότηση στο
100% του κόστους. Τα συστήματα εγκαθίστανται
κατά πρώτο λόγο για να παταχθεί το λαθρεμπόριο
και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, τα οποία, αν
επιδειχθεί η ανάλογη πολιτική βούληση, πολύ
γρήγορα θα αποσβέσουν τη χρηματοδότηση. Δείτε
ξανά το θέμα της χρηματοδότησης.  
Ένα άλλο θέμα που θέτουμε είναι το κλείσιμο των
ανεξέλεγκτων ροών πετρελαίου θέρμανσης στην
κατανάλωση, εκτός συστημάτων εισροών – εκροών.
Δεν αρκεί τα πρατήρια να έχουν συστήματα ελέγχου.
Αν κάποιοι επαγγελματίες που διακινούν μεγάλες
ποσότητες στην αγορά διαφεύγουν των συστημάτων
και των ελέγχων τότε το σύστημα πάταξης της
λαθραίας διακίνησης είναι διάτρητο. Δεν μπορεί
εμείς να ελεγχόμαστε μέχρι σταγόνας και οι
μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης να είναι ανε-
ξέλεγκτοι. Σας φαίνεται παράλογη η παρατήρησή
μας; Τι είδους ελέγχους επιβάλετε όταν υπάρχουν
εξαιρέσεις και μάλιστα τη στιγμή που είναι αναγκαία
η εγκατάσταση των συστημάτων σε όλα τα στά-
δια;
Παρακαλούμε όπως λυθεί άμεσα το πρόβλημα
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αυτό και πριν φτάσουμε στο παρά 5΄ δηλαδή
στον Οκτώβριο και μείνουν εκτός έλεγχου
μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.
Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε  να πούμε
ότι η πολιτική της εξίσωσης των ειδικών φόρων
πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης απέτυχε και
στην είσπραξη των προβλεπόμενων εσόδων
και στην πάταξη του λαθρεμπορίου. Επισημαίνουμε
ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να επανέλθει
στον χαμηλό συντελεστή με προοπτική μηδενισμού
του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Φέτος η χώρα
πάγωσε και φτάσαμε να έχουμε τραγικά κοινωνικά
γεγονότα από την αδυναμία των φτωχών
στρωμάτων να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης.
Είναι καιρός η πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις
ευθύνες της και κανένας δεν θα την κατακρίνει
αν αναγνωρίσει και διορθώσει ένα λάθος.
Για τις ποινές θα επισημάνουμε δυο παραμέτρους.
Η πρώτη είναι η προσοχή που πρέπει να δοθεί
στην αναλογικότητα ποινών – παράβασης ώστε
σε κάθε περίπτωση να ικανοποιείται το αίσθημα
του δικαίου. Να μη έχουμε αδικαιολόγητα
υψηλές ποινές. Όλες οι ποινές πρέπει να
αντιστοιχούν σε πραγματικές παραβάσεις. Έχουμε

δυστυχώς την περίπτωση των προστίμων του
ΗΦΑΙΣΤΟΥ όπου για απλές παραλείψεις ανάρτησης
συναλλαγών για τις οποίες πληρώθηκαν όλοι
οι φόροι, επιβλήθηκαν αρχικά εκατομμύρια
πρόστιμα για λαθρεμπόριο(!), μετά μετατράπηκαν
σε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες και με την
τελευταία τροποποίηση σε μερικές χιλιάδες και
αυτές άδικες. Ας μην επαναληφθούν αυτές οι
ακρότητες που οδηγούν σε εξόφθαλμες αδικίες.  
Για τη δημοσιοποίηση ονομάτων για πρόστιμα
και των ποινών θα καλέσουμε τον κύριο υπουργό
να είναι πολύ προσεκτικός. Έχουμε πικρή πείρα
από παραβίαση προσωπικών δεδομένων και
διασυρμού συναδέλφων με αναρτήσεις ονομάτων,
παράβασης και ποινής χωρίς τελεσιδικία οι
όποιοι σε πολλές περιπτώσεις αθωώνονταν.
Θα πρέπει να προληφθούν παρόμοια φαινόμενα.
Δεν είναι δυνατόν να διασύρονται και να κατα-
στρέφονται έντιμοι συνάδελφοι και μετά τη
δικαίωσή τους από τα δικαστήρια απλώς να
αφαιρείται το όνομα – αν αφαιρείται – από τους
πίνακες παραβατών χωρίς κανένας να είναι
υπεύθυνος για τη ζημία που προκάλεσε. Πόσο
δίκαιο είναι αυτό;
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H νέα ρύθμιση των προστίμων

Αρ.Πρ. Δ33Α5013530ΕΞ/8.4.2013

Αναθεώρηση διατάξεων του άρθρου 147 παράγραφος 9

Ν.2960/01 και του άρθρου 320 παράγραφος 8

Ν.4072/2012.

Αθήνα 8/4/2013

Αρ.Πρ. Δ33Α5013530ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
33η Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Δ33Α 5013530 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση διατάξεων του άρθρου 147 παρά-

γραφος 9 Ν.2960/01 και του άρθρου 320 παράγραφος

8 Ν.4072/2012.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το άρθρο 39 του νόμου 4141/2013
(ΦΕΚ Α΄ 81/5-4-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης,
παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο
τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001
και η παράγραφος 8 του άρθρου 320 Ν.4072/2012, και σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την νέα διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου
147 Ν.2960/2001 το πρόστιμο που επιβάλλεται για την
παράλειψη καταχώρησης και για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή
καταχώρηση των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο
Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου
Θέρμανσης, παραμένει εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό
στοιχείο. Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο όριο του προς
επιβολή προστίμου ως ακολούθως:

0-50 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο έως 1.500 ευρώ,

51-100 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο 3.000 ευρώ,

101-150 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο 6.000 ευρώ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣηφαιστου
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Για τις εκπρόθεσμες ή ανακριβείς καταχωρήσεις άνω των 150
φορολογικών στοιχείων το ανώτατο όριο των 6.000 ευρώ
επαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 50 φορολογικά στοιχεία.
Η επιβολή ανώτατου ορίου προστίμου ισχύει μόνο για
περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης συναλλαγών
στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου
Θέρμανσης και δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις παράλειψης
καταχώρησης συναλλαγών.

Το ανώτατο όριο του προστίμου επιβάλλεται με βάση τον
συνολικό αριθμό των εκπρόθεσμα ή ανακριβώς καταχωρημένων
φορολογικών στοιχείων ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό
έτος και έναντι όλων των Τελωνειακών αρχών.

Η νέα διάταξη θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιβολή του ανώτατου ορίου προστίμου, την υποβολή αίτησης
εκ μέρους του μέλους ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εντός δύο μηνών από την
έκδοση της καταλογιστικής πράξης, την άμεση καταβολή του
καταλογιζομένου προστίμου και την ταυτόχρονη παραίτηση
από τα κατά το άρθρο 152 Ν.2960/01 καθοριζόμενα ένδικα
μέσα. Κατά την εφαρμογή της ευνοϊκής ρύθμισης επιβολής
ανώτατου ορίου προστίμου, τα Τελωνεία δύνανται να ακολουθούν
διαδικασία ανάλογη της εφαρμογής του άρθρου 158 Ν.2960/2001.

Περαιτέρω, με την αναθεώρηση της παραγράφου 9 του
άρθρου 147 Ν.2960/2001,θεσπίζεται εκ νέου η ποινή της
διαγραφής μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τις περιπτώσεις
μη καταχώρησης συναλλαγών ανεξαρτήτως του πλήθους των
μη καταχωρημένων φορολογικών στοιχείων, εκπρόθεσμης
ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών άνω των 150
φορολογικών στοιχείων και  εκπρόθεσμης ή ανακριβούς
καταχώρησης συναλλαγών ανεξαρτήτως του πλήθους των
φορολογικών στοιχείων όταν διαπιστώνεται λαθρεμπορία.
Η ποινή της διαγραφής θα επιβάλλεται από το αρμόδιο
Τελωνείο και θα κοινοποιείται στην Γ.Γ.Π.Σ. για ενέργειες
αρμοδιότητάς της στο Πληροφοριακό Σύστημα Διακίνησης
Πετρελαίου Θέρμανσης.

Σύμφωνα με την νέα διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου
320 του Ν.4072/2012, ορίζεται ότι η νέα διάταξη του άρθρου
147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 ισχύει αναδρομικά για παραβάσεις
εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών
πετρελαίου θέρμανσης που τελέστηκαν από 01/01/2011 μέχρι
την δημοσίευση του νόμου 4141/2013. Η ποινή της διαγραφής
μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. όμως δεν έχει αναδρομική
ισχύ, δεδομένου ότι αποτελεί διάταξη δυσμενέστερη της
προϊσχύουσας, και εφαρμόζεται μόνο για παραβάσεις που
τελούνται μετά την δημοσίευση του νόμου 4141/2013.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
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Για τις περιπτώσεις όπου τα Τελωνεία έχουν ήδη εκδώσει και
επιδώσει καταλογιστικές πράξεις, με τις οποίες επιβάλλεται
πρόστιμο ανώτερο των ορίων που θεσπίζονται με την
αναθεώρηση του άρθρου 147 παρ. 9 Ν.2960/01, δύναται να
υποβληθεί αίτηση του καταλογιζομένου για υπαγωγή του
στη νέα ρύθμιση εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του
νόμου 4141/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα της καταβολής
του ανώτατου ορίου του προστίμου και της παραίτησης από
τα ένδικα μέσα. Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο Τελωνείο
θα προβαίνει σε πράξη αναμόρφωσης της αρχικής καταλογιστικής
πράξης.
Για τις περιπτώσεις όπου έχει εισπραχθεί ήδη από τα Τελωνεία
ποσό που επιβάλλεται από καταλογιστική πράξη και υπερβαίνει
τα ανώτατα όρια της νέας διάταξης της παραγράφου 9 του
άρθρου 147 Ν.2960/2001, ο καταλογιζόμενος δύναται να
υποβάλλει σχετική αίτηση επιστροφής της διαφοράς μεταξύ
του καταβληθέντος ποσού και του ποσού του ανώτατου ορίου
προστίμου.
Επισημαίνεται τέλος, ότι η νέα διάταξη θέτει συγκεκριμένα
χρονικά όρια για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων
που αφορούν σε παραβάσεις του άρθρου 147 παράγραφος
9 Ν.2960/2001. Ειδικότερα, ορίζει την υποχρέωση των
αρμόδιων Τελωνείων να εκδόσουν εντός τριών μηνών τις
καταλογιστικές πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις που
τελέστηκαν το έτος 2011 και εντός έξι μηνών τις καταλογιστικές
πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις που τελέστηκαν το έτος
2012. Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν θίγει τι προθεσμίες
παραγραφής του άρθρου 152 Ν.2960/2001, αλλά οι Τελωνειακές
αρχές της χώρας οφείλουν να προβούν στην άμεση έκδοση
των καταλογιστικών πράξεων έτους 2011 και 2012 προκειμένου
να εισπραχθούν τα οφειλόμενα πρόστιμα για την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων και την διασφάλιση των
συμφερόντων του Δημοσίου.
Η Γ.Γ.Π.Σ. και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε.,
στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για
την άμεση αποστολή στα κατά τόπους αρμόδια Τελωνεία των
καταστάσεων με τις εκπρόθεσμες και ανακριβείς καταχωρήσεις
συναλλαγών των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. προκειμένου να τηρηθούν
τα ανωτέρω χρονικά όρια έκδοσης των καταλογιστικών
πράξεων.
Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών αρχών
αρμοδιότητάς σας προς εφαρμογή των νέων διατάξεων για
τον καταλογισμό των παραβάσεων και την επιβολή των
προβλεπόμενων προστίμων.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
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Όπως αναφέρει η ΟΒΕ, τώρα, με την
εφαρμογή της Εφαρμογή της ΚΥΑ
Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-2012),
καλούμαστε το 95% από τα βυτιοφόρα
οχήματά μας να τα αντικαταστήσουμε, με
νέα οχήματα χαμηλών εκπομπών με προ-
διαγραφές  EURO IV ή νεώτερες και να
κάνουμε επενδύσεις της τάξεως των 45.000
Euro την ώρα που έχουμε πτώση του τζίρου

των επιχειρήσεων μας
μέχρι και

80%. 
Σε ότι αφορά την άμεση εφαρμογή της πα-
ραπάνω απαίτησης τοποθέτησης συστήματος
GPS, ειδικότερα στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα
των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέχρι τις
31-07-2013 διαπιστώνουμε με ότι συνεχίζεται
από την πλευρά της πολιτείας να υλοποιείται
το σχέδιο εξάλειψης των ιδιωτικών επι-
χειρήσεων λιανικού εμπορίου υγρών
καυσίμων με την επιλεκτική επιβολή μέτρων
πάταξης λαθρεμπορίου σχεδόν αποκλειστικά
στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Να μη
ξεχνάμε ότι τα βυτιοφόρε των πρατηρίων
διακινούν καύσιμα τα οποία έχουν βγει

από τα συστήματα εισροών  -εκροών
και είναι πλήρως ελεγχόμενα.

Επιστολή της ΟΒΕ 
για τα βυτιοφόρα των πρατηρίων
Η ΟΒΕ με επιστολή της προς το υπουργείο ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας υποδομών μεταφο-

ρών και δικτύων ζήτησε την αλλαγή του νόμου για τα βυτιοφόρα των πρατηρίων και την απο-

τίναξη των νέων βαρών που πέφτουν στα πρατήρια.
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Όταν δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η υλοποίηση
της υποχρέωσης εγκατάστασης GPS και του
ελέγχου στα 1.500 βυτιοφόρα των εταιρειών
που προμηθεύονται από τα διυλιστήρια,
είναι παράλογο να επιβάλλεται η εγκατάσταση
στα βυτιοφόρα των πρατηρίων. Επί πλέον
ποιος θα ελέγχει την κίνηση 18.000 βυ-
τιοφόρων των πρατηρίων όταν αυτός ο
έλεγχος δεν έχει ξεκινήσει ούτε στα 1.500
βυτιοφόρα των εταιρειών; 
Πραγματικά μας εκπλήσσει δυσάρεστα το
γεγονός ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα επιβάλλεται στο σύνολο των λει-
τουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων
της χώρας, η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου
συστήματος εισροών – εκροών και συγχρόνως
η επιβολή τοποθέτησης συστημάτων GPS
στο σύνολο των βυτιοφόρων των πρατηρίων
ενώ από την άλλη επιβάλλεται η απόσυρση
αυτών των βυτιοφόρων και η αντικατάστασή
του με νέο προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές
EURO IV. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε
την αντιφάσκουσα αυτή απόφαση τη χρονική
στιγμή που τα έσοδα στις επιχειρήσεις μας
έχουν μειωθεί δραματικά, για λόγους ανε-
ξάρτητους 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 αρνητικά αποτελέσματα,
σε όλα τα επίπεδα, μείωση των εσόδων
των πρατηρίων, μείωση εσόδων στις εταιρείες
εμπορίας καυσίμων, μείωση εσόδων από
είσπραξη Φ.Π.Α., περιβαλλοντική επιβάρυνση
της ατμόσφαιρας από την καύση στερεών
καυσίμων και επιβολή προστίμων, περι-
βαλλοντική επιβάρυνση από την άναρχη
και παράνομη υλοτόμηση, παράνομη
διακίνηση στερών καυσίμων, κλπ. Ενώ
φαινομενικά επιβάλλονται μέτρα προστασίας
του περιβάλλοντος στον κυκεώνα της
κρίσης που βιώνουμε οι λάθος πολιτικές
οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη καύση στερεών
καυσίμων και τελικά σε πολλαπλάσια πε-
ριβαλλοντική επιβάρυνση. 
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 καταλα-
βαίνουμε ποιες ποσότητες λαθραίων
καυσίμων θα εντοπιστούν με  αυτό τον
τρόπο.
Επιπλέον σημειώνεται ότι τα βυτιοφόρα
των πρατηρίων διαθέτουν κυρίως ένα δια-
μέρισμα 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 καυ-
σίμων.
Για τον λόγο αυτό σας ζητούμε :

Α) Παράταση μέχρι την 31/12/2014 για
την τοποθέτηση του συστήματος ABS, για
όλα τα βυτιοφόρα οχήματα από 4 έως 8
τόνους, ανεξάρτητα του πότε κατασκευάστηκαν
(πριν ή μετά το έτος 2001) και ταξινομήθηκαν
μέχρι την 1/1/2005 από τις Πολυτεχνικές
Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων,
ανεξάρτητα αν φέρουν και αμιγώς υδραυλικά
φρένα.
Β) Παράταση για τρία τουλάχιστον χρόνια
της εξάμηνης παράτασης στην κυκλοφορία
των εν λόγω οχημάτων, της παραγράφου
3 του άρθρο 6 της ΚΥΑ Α8/48012/5053
(ΦΕΚ 3052 Β/18-11-2012).
Γ) Απαλλαγή της υποχρέωσης για την το-
ποθέτηση του συστήματος GPS στα βυτιοφόρα
των πρατηρίων που φορτώνουν από εγ-
καταστάσεις τους με σύστημα εισροών –
εκροών.

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Εν έτη 2013 μέσα σε μια καταστροφική
περίοδο που διανύουμε. οι πρατηριούχοι
καλούνται να υποβληθούν σε πρόσθετα
έξοδα 6-12 χιλ. ευρώ για να τοποθετήσουν
τα συστήματα εισροών εκροών και ταυτόχρονα
καλούντα να επωμισθούν νέα κόστη όπως
της τοποθέτησης του GPS και της απόσυρσης
του συνόλου σχεδόν του στόλου των βυ-
τιοφόρων τους πράγμα που για το 80%
των πρατηριούχων είναι δυσβάστακτο.
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας
Βενζινοπωλών Ελλάδος

Συνήλθε στις 21 Απριλίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ. 

Φέτος ο τόπος της συνέλευσης ορίστηκε το ΕΚΕΠ και συνδυάστηκε με την

έκθεση AUTO TEC για πρατήρια και συνεργεία αυτοκινήτου.

Η συνέλευση εξέτασε σειρά από προβλήματα
του κλάδου ενώ έγινε πλήρης  ενημέρωση για
τα συστήματα εισροών – εκροών από τον τεχνικό
σύμβουλο της ομοσπονδίας Δημήτρη Σαμαρά.
Στις εργασίες της συνέλευσης παραβρέθηκε
και ο πρώην Αντιπρόεδρος της ΟΒΕ Γιάννης
Μαγλουσίδης ο οποίος ευχαρίστησε τα μέλη
της ΓΣ για την καρποφόρα συνεργασία τους
όλα αυτά τα χρόνια και έταξε τον εαυτό του
στην υπηρεσία του κλάδου παρά τη συνταξιοδότησή
του. ‘Όπως είπε, «συνταξιοδοτήθηκα από το
πρατήριο όχι από τη δράση».

Ξεχωριστή παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος της
ΟΒΕ Μιχάλης Κιούσης ο οποίος αναφέρθηκε
στις ατελείωτες ώρες και μέρες που έτρεχε στα
υπουργεία για να λυθούν προβλήματα όπως
των προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, της χρηματοδότησης
των συστημάτων εισροών – εκροών, του Ταμείου
κλπ. Οπως παρατήρησε, η συνεχής μείωση
της συμμετοχής των βενζινοπωλών στις κινη-
τοποιήσεις είχε αρνητικά αποτελέσματα για
τον κλάδο. «Αν ήμασταν περισσότεροι, είπε,
τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά για
εμάς».
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• Η κατάσταση του κλάδου είναι γνωστή σε όλους. 
• Γενικά υπάρχει μια πολιτική να μας βγάλουν
από την αγορά και να τη χαρίσουν σε μεγάλα και
«περίεργα» συμφέροντα. 
• Για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τις
ελάχιστες δυνάμεις που έχουμε αποσπασθήκαμε
από τη δουλειά μας και πολλές φορές
ξημεροβραδιαζόμαστε σε υπουργεία και υπηρεσίες. 
• Δυστυχώς αυτά λίγοι τα ξέρουν και λίγοι έχουν
συνείδηση του τι τραβήξαμε.
• Όλο το χρόνο δεν μπορέσαμε να ησυχάσουμε.
Εκατοντάδες μικρά και μεγάλα προβλήματα
προέκυψαν και πολλές φορές έπρεπε να τα
αντιμετωπίσουμε επί τόπου. Ατελείωτος είναι ο
αριθμός τους αλλά εδώ θα επισημάνω μόνο τα
κυριότερα.
• Τα τελευταία χρόνια η συμμέτοχη στις κινητοποιήσεις
έχουν ατονήσει πολύ. Ενώ τα προβλήματα
διογκώνονται η συμμετοχή μειώνεται. Απασχοληθήκαμε
ώρες και μέρες για να καλούμε τους συναδέλφους
στις κινητοποιήσεις που κάναμε το 2013. Δυστυχώς
τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. 
• Τα κτυπήματα στο Ταμείο μας είναι γνωστά.
Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με τη διοίκηση
του ΟΑΕΕ προσπαθώντας να περάσουμε τις θέσεις
μας. συναντηθήκαμε με τον υπουργό Εργασίας,
με υπηρεσιακούς παράγοντες με υπαλλήλους.
Περιμέναμε με τις ώρες για να γίνουν οι συναντήσεις
παρότι καταφέρναμε ελάχιστα. Αλλά και αυτά τα
ελάχιστα δεν θα τα είχαμε…
• Οργώσαμε τα υπουργεία για να μην αυξηθεί  ο
ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης. Οργανώσαμε
διαδηλώσεις τον Οκτώβριο. 
• Επί μέρες και μήνες ασχοληθήκαμε στο υπουργείο

Μεταφορών με τις όρια ασφαλείας και τις αποστάσεις
για να μη χαρίσουν στα σούπερ μάρκετ τη δουλειά
μας. συναντηθήκαμε με υφυπουργούς και υπηρεσιακούς. 
• Συμμετείχαμε στις γενικές κινητοποιήσεις
εργαζομένων και μικρομεσαίων κατά των μνημονίων
και των νέων μέτρων τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο
και τον Νοέμβριο. Ήμασταν παρόντες από πλευράς
διοίκησης. 
• Πόσες φορές έχουμε νυχτώσει στο υπουργειο
Οικονομικων για τον ΗΦΑΙΣΤΟ δεν μπορέσαμε να
μετρήσουμε. Συσκέψεις επι συσκέψεων πολλές
εντελώς έκτακτες για να λύσουμε αυτό το τόσο
σκληρό πρόβλημα.
• Ομοίως δεκάδες ήταν οι συσκέψεις, οι παρεμβάσεις
και τα τηλεφωνήματα από τον Δεκέμβριο μέχρι
22/2 μέχρι να ανατρέψουμε την άρνηση της
κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει τα συστήματα
εισροών – εκροών. 
• Ακομη και σήμερα συνεχίζοτναι οι συσκέψεις
και οι παρμβάσεις μας για να λυθούν προβλήματα
εγκατάστασης των συστημάτων. 
• Καταγγείλαμε προσβλητική και παραπλανητική
διαφήμιση για το Φ. Αέριο και το ΠΘ. Καταθέσαμε
στην αρμόδια Επιτροπή. πετύχαμε την απαγόρευση
εκείνης της διαφήμισης.
• Αφιερώσαμε πολύ χρόνο στην οργάνωση της
Ημερίδας για τα συστήματα εισροών – εκροών
στην Αθήνα.
• Αφιερώσαμε ώρες πολλές σε συναντήσεις με
την ΠΟΠΕΚ προκειμένου να προωθηθεί η ενότητα.
Ήταν δύσκολες στιγμές για εμάς αλλά για χάρη
του κλάδου το κάναμε έστω και αν δεν υπήρξαν
αποτελέσματα πέρα από κάποιες κοινές ενέργειες
και τη κινητοποίηση του Οκτωβρίου.

Συνοπτικά ανέφερε τα εξής:
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«Καλωσορίζουμε στην ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση της ΟΒΕ η οποία πραγματοποιείται
σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης για τον κλάδο.
Είμαστε σε μια καμπή εξέλιξης για πολλά ζητήματα
που αφορούν το άμεσο μέλλον μας. Από μας
και από το τι θα πράξουμε, θα εξαρτηθούν σε
μεγάλο βαθμό οι εξελίξεις. 

Θα θέλαμε εδώ να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες
μας της εταιρείας Χρυσοσπάθη, που είναι δημιουργοί
της έκθεσης AUTO TEC, για τη φιλοξενία της ΓΣ
στις αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου ΕΚΕΠ.

Διανύουμε μια από τις χειρότερες κρίσεις στην
ιστορία του κλάδου μας. Εκατοντάδες πρατήρια
έχουν κλείσει και πολλά είναι στα πρόθυρα
κλεισίματος. Οι βενζινοπώλες εξώνονται από τα
πρατήρια και αυτά καταλαμβάνονται από μεγάλες
εταιρείες με αλυσίδες πρατηρίων και σε ορισμένες
περιπτώσεις, δυστυχώς, από άτομα που οι
πρακτικές τους δεν έχουν καμία σχέση με το
επάγγελμα και απλώς υπονομεύουν τη βιωσιμότητα
των νομίμων πρατηρίων. Αλλάζει σταδιακά το
τοπίο της αγοράς και αν συνεχιστεί αυτό σε λίγο
θα γίνει μια άγνωστη για εμάς και για τους φίλους
καταναλωτές αγορά . Η ολιγοπώληση είναι προ
των πυλών.

Με τις πολιτικές που ασκούνται τίθενται ζητήματα
ύπαρξης για χιλιάδες πρατήρια. Από τότε που
ξέσπασε η κρίση κάθε χρόνο είμαστε χειρότερα.
Οι όροι βιωσιμότητας των πρατηρίων ανατρέπονται.
Ανατρέπονται όχι μόνο από την κρίση αλλά και
από τα μέτρα που λαμβάνουν σε βάρος μας. Το
θεσμικό πλαίσιο ανατρέπεται. Η φορολογία
ανατρέπεται.  Οι πελάτες μας έχουν διαρκώς και
λιγότερα χρήματα για να αγοράσουν καύσιμα. 
Η κατακορυφη μείωση της διάθεσης πετρελαίου
θέρμανσης που κυμαίνεται μεταξύ 70% και 80%,
οι φόροι και τα χαράτσια που μας επέβαλαν και
τώρα το μεγαλύτερο μέρος από το κόστος των
συστημάτων εισροών  - εκροών που μας επέριψαν,
αθετώντας προηγούμενες δεσμεύσεις τους, θα
οδηγήσουν και άλλους βενζινοπώλες σε έξωση
από την αγορά.
Πολλά πρατήρια δεν άντεξαν τα βάρη και τους
φόρους. Θα θυμηθόμαστε  ότι κατά το ξέσπασμα
της κρίσης οι βενζινοπώλες ήταν περί τους 8.500.
Το 2009  ήταν ασφαλισμένοι βενζινοπώλες στο
ΤΕΑΠΥΚ ήταν 8.000. Το 2011 ο αριθμός τους
μειώθηκε στις 6.508 λόγω και της κατάληψης
πολλών πρατηρίων από εταιρείες. Δεν ξέρουμε
αν αυτός ο αριθμός είναι τελικός αλλά δείχνει
ότι από την έναρξη της κρίσης μέχρι το 2011 ο
αριθμός των βενζινοπωλών στο Ταμείο μειώθηκε

Ο απολογισμός δράσης

Την εισήγηση για τον απολογισμό δράσης του ΔΣ της ΟΒΕ παρουσίασε ο ΓΓ Α. Τουντας. Ο

απολογισμός έχει ως εξής: 
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πάνω από 2.000 συναδέλφους. Δεν είναι γνωστός
ο αριθμός όσων έκλεισαν το 2012 αλλά υπολογίζουμε
πως συνεχίζεται το κλείσιμο των πρατηρίων. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε αν
θέλουμε να σώσουμε τον κλάδο, το πρατήριο,
τη δουλειά μας. Ο μόνος τρόπος όμως για να
αντιδράσουμε στα γενικά προβλήματα είναι η
συλλογική μας δράση. Μόνο αν καταφέρουμε
να δημιουργήσουμε κλίμα βιωσιμότητας για τον
κλάδο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και την
ατομική επιχειρηματική μας δράση. Δυστυχώς
αντί να ενισχύονται οι γραμμές μας η συμμετοχή
στους αγώνες μας διαρκώς εξασθενούμε.
Όλοι γνωρίζουμε τις εξελίξεις. Δεν θα κάνουμε
σήμερα ανάλυση όλων αυτών. Απλώς θα
υπογραμμίσουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα
γεγονότα. 
Τα τελευταία χρόνια η συμμέτοχη στις κινητοποιήσεις
έχουν ατονήσει πολύ. Ενώ τα προβλήματα
διογκώνονται η συμμετοχή μειώνεται. Έτσι το
μέλλον μας προδιαγράφεται ζοφερό. Ακόμη και
στις κινητοποιήσεις για τον ΗΦΑΙΣΤΟ δεν ήρθαν
ούτε αυτοί που έφαγαν το πρόστιμο!
Τα κτυπήματα στο Ταμείο μας είναι γνωστά.
Κατάργησαν τον τρόπο εισφοράς στο Ταμείο μας,
και αυτή τη στιγμή απεργάζονται σχέδια άγνωστα
που υποκρύπτουν μια τάση να εξαφανίσουν το
ταμείο μας. Οι μήνες περνάνε και δεν εκδίδεται
η απόφαση για τις εισφορές ενώ η αναλογιστική

μελέτη συνεχώς τρενάρεται.
Επέβαλαν την αύξηση στον ΕΦΚ του πετρελαίου
θέρμανσης και όλοι είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα
στην κοινωνία και στα πρατήρια. Αλλά και στα
έσοδα τελικά η κυβέρνηση απέτυχε. Δυστυχώς
δικαιωθήκαμε για ό,τι προβλέπαμε. Είμαστε
τώρα αναγκασμένοι να παλέψουμε για να  αλλάξει
αυτή η πολιτική.
Κατάργησαν σχεδόν τα όρια ασφαλείας στις
αποστάσεις για να χαρίσουν στα σούπερ μάρκετ
τη δουλειά μας. Είναι γνωστό πως δουλεύουν
τα βενζινάδικα των σούπερ μάρκετ και εξοντώνουν
τους ανεξάρτητους επαγγελματίες. 
Μας έβαλαν εξοντωτικούς συντελεστές φορολογίας
εισοδήματος 26% από το πρώτο ευρώ με ταυτόχρονη
κατάργηση κάθε αφορολόγητου. 
Στις 10 Οκτωβρίου κινητοποιηθήκαμε με όσες
δυνάμεις μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε κατά
της κατάργησης των εισφορών στο Ταμείο μας,
κατά των προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ και κατά της
αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Αποκλείσαμε τα υπουργεία Οικονομικών και το
υπουργείο Εργασίας. Ήμασταν λίγοι. Αν ήμασταν
πολλοί θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα.
Συμμετείχαμε στις γενικές κινητοποιήσεις
εργαζομένων και μικρομεσαίων κατά των μνημονίων
και των νέων μέτρων τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο
και τον Νοέμβριο. 
Μέσα στα τόσα δεινά που μας βρήκαν καταφέραμε
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έστω να πετύχουμε, κάποιες λύσεις για μερικά
πράγματα που ήταν θηλιά στο λαιμο μας. Μιλάμε
πρώτα για τη ρύθμιση των προστίμων του
ΗΦΑΙΣΤΟΥ που επιτεύχθηκε πριν λίγο καιρό και
μείωσε κατακόρυφα χιλιάδες πρόστιμα συναδέλφων
δίνοντας μια ανάσα. Δεν ήταν η λύση που θέλαμε
αλλά η ρυθμιση αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις
μείωσε τα πρόστμα πάνω απο 90%! 
Μια άλλη σχετική επιτυχία θα λέγαμε ότι ήταν
η ανατροπή της άρνησης της κυβέρνησης να
χρηματοδοτήσει τα συστήματα εισροών – εκροών
πετυχαίνοντας χρηματοδότηση σε ένα σημαντικό
ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 50%. Ούτε
και εδώ είναι αυτό που θέλαμε αλλά και αυτό
ήταν ως τη τελευταία στιγμή αμφίβολο. 
Αυτά φυσικά δεν επιτεύχθηκαν χωρίς μάχες σε
όλα τα επίπεδα. Πολλοί από εμάς ματώσαμε για
να επιτευχθούν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν
αναγωρίστηκε από όλους με αποτέλεσμα να
δεχθούμε και απαξιωτικά τηλεφωνήματα. Ενώ
όμως λίγοι είναι αυτοί που τρέχουν, τώρα όλοι
επωφελούνται από τις ρυθμίσεις των προστίμων
και της χρηματοδότησης των συστημάτων!
Προωθούμε τις  τροποποιήσεις που προτείνει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αλλαγή των
συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας των
πρατηρίων με τις εταιρείες ώστε να απελευθερωθούμε
από άδικα και αδιαφανή βάρη.  
Πραγματοποιήσαμε δύο Ημερίδες με πολύ μεγάλη
συμμετοχή βενζινοπωλών για τα συστήματα
εισροών – εκροών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Απαιτήσαμε να θεσμοθετηθεί το δίκαιό μας σε
περίπτωση που το σύστημα εισροών εκροών
δείχνει ελλειμματική παραλαβή ώστε να υπερισχύει
το Δελτίο Παραλαβής του συστήματος. 
Μέσα στις επιτυχίες μας ήταν και η χορήγηση
απεριόριστου αριθμού αδειών βυτιοφόρων αλλά
στις συνθήκες αυτές γίνεται δώρο – άδωρο.
Στις τραγικές επιπτώσεις που συνδέονται με τον
κλάδο μας ήταν και 3 αυτοκτονίες συναδέλφων
από χρέη και ο θάνατος των φοιτητών της Λάρισας
που δεν μπορούσαν να αγοράσουν πετρέλαιο

θέρμανσης. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι αιματηρές
απώλειες του κλάδου από ληστείες και εγκληματικές
ενέργειες.
Στο χρόνο που πέρασε πραγματοποιήσαμε
συναντήσεις με τη διασπαστική ομοσπονδία και
σε ορισμένες περιπτώσεις κινητοποιηθήκαμε
μαζί. Δυστυχώς η ενότητα είναι  δύσκολο να
προχωρήσει γιατί επιμένουν σε μια διασπαστική
λογική και θέλουν να επιβάλουν όρους στην
ΟΒΕ. Ενώ όλοι οι λόγοι που επικαλούνταν για
τη διάσπαση κουρελιάστηκαν ακόμη και δικαστικά
δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Εμείς είμαστε
πάντα σταθεροί στις αρχές μας. Οι πόρτες είναι
ανοιχτές για όποιον θέλει με τους ίδιους όρους
που είναι όλες οι ενώσεις. Δεν θα κάνουμε σε
κανένα ευνοϊκή,  διακριτική μεταχείριση. Όποιος
θέλει έρχεται και η δημοκρατία που λειτουργεί
μπορεί να του δώσει το μερίδιο ευθύνης και
δικαιωμάτων που του αναλογεί και του δίνουν
οι συνάδελφοι.

Συνάδελφοι,

Παραμένουμε στις επάλξεις και εμμένουμε στα
αιτήματά μας για αλλαγή στην πολιτική για την
αγορά καυσίμων, στη δραστική μείωση των
ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στην
επαναφορά του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης στο
χαμηλό συντελεστή με προοπτική μηδενισμού
του, στην εγκατάσταση των συστημάτων εισροών
– εκροών και στα άλλα επίπεδα και στην επίδειξη
πραγματικής πολιτικής βούλησης πάταξης του
λαθρεμπορίου, της διαφθοράς και κάθε
παραβατικότητας σε βάρος των συναδέλφων μας
και των καταναλωτών.
Αν δεν επιδεχθεί πολιτική βούληση για πάταξη
του λαθρεμπορίου και δεν επιβληθεί το σύστημα
σε όλα τα στάδια και σε όλες τις διακινήσεις,
τότε εμείς θα μπούμε στον έλεγχο και οι λαθρέμποροι
θα συνεχίσουν να δρουν ανεξέλεγκτα εξοντώνοντας
τα νόμιμα πρατήρια.
Κτυπάμε την κώδωνα του κινδύνου. Το επάγγελμα,
ο κλάδος μας, το πρατήριο κινδυνεύουν. 

Συνάδελφοι,

Η μάχη μας συνεχίζεται. 

Προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.

Τηρήσαμε τις αποφάσεις και το καταστατικό της Ομοσπονδίας. 

Δώσαμε μάχες με όσες δυνάμεις είχαμε».
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ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Βενζινοπωλών Ν. Αττικής

Μέσα σε κλίμα προβληματισμού, για μια ακόμη φορά, πραγματοποιήθηκε στις

14 Απριλίου, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΒΝΑ. 

Σχετικά μικρή ήταν η συμμετοχή των μελών με δεδομένο το συνεχές κλείσιμο

πρατηρίων και την οικτρή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Η ΓΣ κύλησε ομαλά με μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις των μελών για τα τρέχοντα
προβλήματα του κλάδου. Στη ΓΣ εκκρίθηκαν ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
καθώς και ο προϋπολογισμός του 2013. Το σύνολο σχεδόν των περιβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι βενζινοπώλες της Αττικής προγράφτηκε στον διοικητικό απολογισμό τον οποίο παραθέτουμε
παρακάτω.
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Έχουν περάσει μόνο λίγοι μήνες από τις 25
Νοεμβρίου του 2012, οπότε και εκλέχθηκε το
νέο Δ.Σ. της Ένωσης. Στο διάστημα αυτό προ-
σπαθήσαμε, σε συνεργασία πάντα με την ΟΒΕ,
να προασπίσουμε τα συμφέροντα του κλάδου
και να λύσουμε ορισμένα σοβαρά προβλήματα.
Είναι σε όλους φανερό ότι περνάμε τη χειρότερη
οικονομική κρίση από καταβολής κλάδου.
Πολλά πρατήρια δεν άντεξαν τα βάρη και τους
φόρους και έκλεισαν. Ας δούμε κάποια ενδεικτικά
στοιχεία. Θα θυμηθόμαστε  ότι κατά το ξέσπασμα
της κρίσης οι βενζινοπώλες ήταν περί τους
8.500. Το 2009  ήταν ασφαλισμένοι βενζινοπώλες
στο ΤΕΑΠΥΚ ήταν 8.000. Το 2011 ο αριθμός
τους μειώθηκε στις 6.508. Δεν ξέρουμε αν
αυτός ο αριθμός είναι τελικός αλλά δείχνει ότι
από την έναρξη της κρίσης μέχρι το 2011 ο
αριθμός των βενζινοπωλών στο Ταμείο μειώθηκε
κατά 2.000 συναδέλφους. Δεν είναι γνωστός
ο αριθμός όσων έκλεισαν το 2012 αλλά
υπολογίζουμε πως συνεχίζεται το κλείσιμο των
πρατηρίων. 

Δυστυχώς, και για το 2013 τα μυνήματα δεν
είναι καθόλου καλά. Η κατακορυφη μείωση
της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης που
κυμαίνεται μεταξύ 70% και 80%, οι φόροι και
τα χαράτσια που μας επέβαλαν και τώρα το
κόστος των συστημάτων εισροών  - εκροών

που μας επέριψαν αθετώντας προηγούμενες
δεσμεύσεις τους, θα οδηγήσουν και άλλους
βενζινοπώλες σε έξωση από την αγορά.

Αυτό που ήταν όνειρο των μεγάλων συμφερόντων
να μας εξώσουν από την αγορά με διάφορα δι-
οικητικά μέτρα, το πετυχαίνουν ήδη με την
οικονομική μας εξόντωση. Μόνος δρόμος είναι
να δώσουμε τον αγώνα μας για να αντισταθούμε
στην καταστροφή και να διατηρήσουμε τη
δουλειά μας, όποιο κόστος και αν έχει. Διαφορετικά
δεν έχουμε μέλλον.

Μέσα στα τόσα δεινά που μας βρήκαν καταφέραμε
έστω να πετύχουμε, πάντα υπό την αιγίδα της
ομοσπονδίας κάποιες λύσεις για μερικά πράγματα
που ήταν θηλιά στο λαιμο μας. Μιλάμε πρώτα
για τη ρύθμιση των προστίμων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ
που επιτεύχθηκε πριν λίγες μέρες και μείωσε
κατακόρυφα χιλιάδες πρόστιμα συναδέλφων
δίνοντας μια ανάσα. Δεν ήταν η λύση που
θέλαμε αλλά η ρυθμιση αυτή, σε ορισμένες
περιπτώσεις μείωσε τα πρόστμα πάνω απο 90%! 
Μια άλλη επιτυχία θα λέγαμε ότι ήταν η ανατροπή
της άρνησης της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει
τα συστήματα εισροών – εκροών πετυχαίνοντας
χρηματοδότηση σε ένα σημαντικό ποσοστό που
μπορεί να φτάσει και το 50%. Ούτε και εδώ
είναι τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Όλοι είχαν

Διοικητικός απολογισμός δράσης του ΔΣ της ΕΒΝΑ
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δεσμευτεί να τα χρηματοδοτήσουν σε ποσοστά
που έφταναν και το 100% με διάφορα προγράμματα.
Τον Δεκέμβριο που περασε μας ανακοινώθηκε:
«καμία χρηματοδότηση»! Άρχισε ξανά νέος
αγώνας δρόμου μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση
άποψη και να πετύχουμε τη χρηματοδότηση
λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
εγκατάστασης για Αττική και Θεσσαλονίκη.
Αυτά φυσικά δεν επιτεύχθηκαν χωρίς μάχες σε
όλα τα επίπεδα. Όμως δυστυχώς οι άνθρωποι
που έτρεχαν νύχτα και μέρα για τα προβλήματά
μας ήταν πάντα λίγοι. Ακόμα και στις κινητοποιήσεις
μας ειμασταν λίγοι. Αν είμασταν πολλοί θα
είχαμε πετύχει πολύ περισσότερα. Έλειπαν
ακόμη και κείνοι που τους εξόντωναν τα πρόστιμα!
Δεν έχουν κατλάβει ότι εδώ τίποτα δεν μας
χαρίζεται αν δεν έχουμε δύναμη να το κερδίσουμε. 
Μας λυπεί όμως που ορισμένοι συνάδλεφοι
δεν αναγωρίζουν τον αγώνα μας. Κάποιοι που
τηλεφώνησαν στα γραφεία αντί να σκεφτούν
τι πετύχαμε έστω όπως το πετύχαμε και με
πόσες δυσκολίες, επιτίθονταν υβριστικά. Χα-
ρακτηριστικός είναι ένας τηλεφωνικός διάλογος
που έγινε με συνάδελφο ο οποίος ενώ παραδέχτηκε
ότι το αρχικό πρόστιμο για τον ΗΦΑΙΣΤΟ ήταν
750.000 ευρώ και με τη ρύθμιση του Απριλίου
του 2012 κατέβηκε στα 80.000 ευρώ ενώ με
τη ρύθμιση που επιτεύχθηκε τώρα έπεσε στα
6.650, η απάντησή του ήταν: «είστε απαράδεκτοι»!
Δηλαδή μειώθηκε το πρόστιμο κατά 99,11%
και μας απαξίωσε. Παρόμοια απαξιωτικά τηλε-

φωνήματα έγιναν και για τη χρηματοδότηση
των συστημάτων εισροών – εκροών. Οι απόντες
από τους αγώνες ασκούν κριτική την ώρα που
ευθύνονται με την απουσία τους για τις αδυναμίες
του κλάδου να επιβάλλει τις θέσεις του.
Ενώ όμως λίγοι είναι αυτοί που τρέχουν, τώρα
όλοι επωφελούνται από τις ρυθμίσεις των
προστίμων και της χρηματοδότησης των
συστημάτων ακόμη και αυτοί που τις λένε απα-
ράδεκτες. Αυτά τα φαινόμενα φέρνουν διχασμό
και απογοήτευση.  
Είχαμε παρατηρήσει και στον απολογισμό του
Νοεμβρίου ότι τα πράγματα στον τομέα της
συλλογικής δράσης δεν πάνε καθόλου καλά.
Τα τελευταία χρόνια η συμμέτοχη στις γενικές
συνελεύσεις έχει ατονήσει πολύ. Ενώ τα
προβλήματα διογκώνονται και έπρεπε όλοι να
συμμετέχουμε και να συσπειρωνόμαστε στην
Ένωση, παρατηρείται μια απογοήτευση, μια χα-
λάρωση. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε γιατί
στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας μαζευόμαστε
πολύ λιγότεροι από παλιά και γιατί δεν ήρθαν
στη διαμαρτυρία για τα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ
αυτοί που έφαγαν τα πρόστιμα!
Σημειώνουμε ότι με τη νέα ρύθμιση του ΗΦΑΙΣΤΟΥ
επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά στοιχείο
για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρισης
ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών
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
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παραβάσεις και 50 ευρώ ανά 50 παραστατικά
για τις πάνω από τις 150 παραβάσεις. Στο μεταξύ
εξασφαλίστηκε να επιστραφούν ποσά που
κατέβαλαν συνάδελφοι για πρόστιμα που είναι
μεγαλύτερα της ρύθμισης. 
Με το ΤΕΑΠΥΚ παλεύουμε ακόμη σκληρά ενάντια
σε τεράστιες δυνάμεις. Πρέπει να το πούμε
καθαρά. Κάποιοι θέλουν τον αφανισμό του. Τα
προσκόμματα που βάζουν στη διεξαγωγή της
αναλογιστικής μελέτης και οι απαιτήσεις τους
να είναι εθελοντική και κατά βούληση η συμμετοχή
των βενζινοπωλών στο ταμείο είναι η απόδειξη
της επιδίωξης διάλυσής του. Δυστυχώς αυτές
οι απόψεις εκφράστηκαν και από συνδικαλιστές
που μετέχουν στη Διοίκηση του ΟΑΕΕ στο οποίο
όπως γνωρίζετε συμμετέχει ως εκπρόσωπος
του κλάδου μας η πρόεδρος κα Μαρία Ζάγκα.
Κάθε φορά πρέπει να δίνει μάχες για τα αυτονόητα
ακόμη και για να δοθεί επί τέλους το μέρισμα
του 2011 το οποίο καθυστερεί πάνω από 9 μήνες! 
Μπορούμε τώρα να πούμε ότι η κατάργηση του
τρόπου εισφοράς στο Ταμείο μας, το ΤΕΑΠΥΚ,
δεν ήταν μόνο απαίτηση κάποιας πολυεθνικής
καυσίμων αλλά και κάποιων που, άγνωστο γιατί,
δεν έβλεπαν με καλό μάτι το ταμείο μας. 
Μέσα στις λίγες καλές ειδήσεις για τον κλάδο
μας είναι και οι τροποποιήσεις που προτείνει
η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αλλαγή των
συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας των
πρατηρίων με τις εταιρείες. Κάποια «ψιλά
γράμματα» και οι πολύχρονες συμβάσεις προτείνεται
να καταργηθούν και να γίνουν διαφανείς οι
σχέσεις. Δεν έγινε τυχαία αυτό. Ο κλάδος μας
επί χρόνια πίεζε την Επιτροπή Ανταγωνισμού
να παρέμβει στις συμβάσεις που αφήνουν ανε-
ξέλεγκτες τις εταιρείες να αλλοιώνουν κυριολεκτικά
τον ανταγωνισμό σε βάρος των βενζινοπωλών.
Επικροτήσαμε τη κίνηση αυτή και περιμένουμε
να τη δούμε να πηγαίνει στη Βουλή γιατί αν
δεν ψηφιστεί είναι σαν να μην έγινε ποτέ. 
Στις τροποποιήσεις προβλέπεται ότι οι συμβάσεις
θα περιλαμβάνουν: 
«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», 
δ) ανώτερο όριο συμβάσεων τα 5 χρόνια.

Μέσα στις δράσεις μας ήταν και η Ημερίδα των
βενζινοπωλών για τα συστήματα εισροών –
εκροών που κάναμε σε συνεργασία με την ΟΒΕ
στο ΕΚΕΠ στις 10 Μαρτίου. 800 και πλέον βεν-
ζινοπώλες την παρακολούθησαν και γνώρισαν
τα συστήματα από κάθε πλευρά ώστε να ξέρουν
τι να κάνουν μέσα στη μικρή προθεσμία που
είχαν μέχρι την εγκατάσταση. Θα πρέπει να
πούμε ότι η έμμεση παράταση για 6 σχεδόν
μήνες που δόθηκε στην εγκατάστασή τους ήταν
ένα από τα αποτελέσματα της πίεσης που άσκεησε
ο κλάδος για τα συστήματα. 
Ένα σοβαρό πρόβλημα προέκυψε με την εγκατάσταση
των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια
είναι το τι θα γίνει αν το σύστημα δείχνει
ελλειμματική παραλαβή και η εταιρεία και ο
βυτιοφορέας αρνούνται να το δεχτούν λέγοντας
ότι  τα δικά τους μέτρα είναι το σωστά. Πάλι
δηλαδή ο βενζινοπώλης θα φορτώνεται τη
διαφορά; Για το θέμα αυτό έγινε αίτημα στα συ-
ναρμόδια υπουργεία ώστε να υπερισχύει το
Δελτίο Παραλαβής του συστήματος. 
Μια ακόμη, σχετικά θετική, απόφαση ήταν η
χορήγηση απεριόριστου αριθμού αδειών
βυτιοφόρων και χωρίς περιορισμό στο τονάζ,
στα πρατήρια. Λέμε «σχετικά θετική» γιατί με
τέτοια κρίση αναδουλειάς λίγοι είναι αυτοί που
θα επωφεληθούν. Ωστόσο τίθενται προδιαγραφές
για εγκατάσταση συστημάτων νέων τεχνολογιών
που ενώ δεν χρειάζονται στα δικά μας βυτιοφόρα
τα επιβάλουν ακόμη και στα παλιά βυτιοφόρα!
Η κρίση έχει δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων
σε πολλούς συναδέλφους και κάποιοι από
αυτούς αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.
Έτσι προβαίνουν και στο απονενοημένο διάβημα
θέτοντας τέρμα στη ζωή τους! 
Τον Ιανουάριο ένας συνάδελφος από την Καρδίτσα
και πριν λίγες μέρες ένας άλλος συνάδελφος
από τη Μαγνησία ακολούθησαν τον συνάδελφο
που αυτοκτόνησε τον Οκτώβριο στην Εύβοια.
Πέραν αυτών είχαμε και το τραγικό συμβάν με
τους φοιτητές που πέθαναν από αναθυμιάσεις
του μαγγανίου γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης
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έγινε απλησίαστο γι αυτούς! Είναι και αυτά μια
από τις τεράστιες κοινωνικές συνέπειες της οι-
κονομικής κρίσης και της πολιτικής που
ακολουθείται για τα καύσιμα για τις οποίες
προειδοποιήσαμε εγκαίρως. Είναι καιρός να
ανασκουμπωθούμε και να μην αφήσουμε να
μας πάρει η κατηφόρα της απαισιοδοξίας και
του αφανισμού.  
Με σκοπό την πάταξη παραβατικότητας στην
αγορά υγρών καυσίμων η ΕΒΝΑ ζήτησε συνάντηση
με τον Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρό στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας
(λαθρεμπόριο, παραεμπόριο, κυρώσεις, κλοπή
καταναλωτών, παράνομα πλυντήρια αυτοκινήτων,
κλπ). Δυστυχώς ακόμη δεν πήραμε απάντηση.
Πολλά μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να
συκοφαντούν τους βενζινοπώλες για τις τιμές.
Ενώ είναι γνωστό ότι το 97% της τιμής καθορίζεται
από τους φόρους και τους άλλους πριν το
πρατήριο παράγοντες η συκοφαντία των βεν-
ζινοπωλών είναι εύκολος στόχος γιατί δεν
έχουν την οικονομική δύναμη των άλλων. Για
παράδειγμα, στις αρχές του χρόνου αναπτύχθηκε
και πάλι η συκοφαντία αυτή. Η αλήθεια η οποία
αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα στα πρατήρια
της Αττικής ήταν η εξής: Από 18/1/2013 μέχρι
τέλους Ιανουαρίου η τιμή διυλιστηρίου αυξήθηκε
συνολικά κατά  51 ευρώ το χιλιόλιτρο, ενώ η
συνολική μέση τιμή στα πρατήρια αυξήθηκε
μόνο κατά 5 ευρώ. Δηλαδή η αύξηση της τιμής
διυλιστηρίου ήταν δεκαπλάσια της τιμής Λιανικής!
Και όμως συνεχίζουν να μας συκοφαντούν!

Συνάδελφοι,
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 αν-

τιμετωπίσουμε μια σκληρή φορολογική και οι-
κονομική 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 επιβιώ-
σει.
Παραμένουμε στις επάλξεις και εμμένουμε στα
αιτήματά μας για αλλαγή στην πολιτική για την
αγορά καυσίμων, στη δραστική μείωση των
ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα,
στην επαναφορά του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης
στο χαμηλό συντελεστή με προοπτική μηδενισμού
του, στην εγκατάσταση των συστημάτων εισροών
– εκροών και στα άλλα επίπεδα και στην επίδειξη
πραγματικής πολιτικής βούλησης πάταξης του
λαθρεμπορίου, της διαφθοράς και κάθε παρα-
βατικότητας σε βάρος των συναδέλφων μας
και των καταναλωτών.
Τα οικονομικά της Ένωσης δεν είναι καλά. Η
κατάργηση του τρόπου καταβολής της εισφοράς
στο ΤΕΑΠΥΚ μέσω τιμολογίων συμπαρέσυρε
και τις συνδρομές σε πολλές ενώσεις όπως η
δική μας που γινόταν με εκχωρητήρια. Δεν
έχουν κατατεθεί ακόμη οι συνδρομές από το
μέρισμα του 2011 και στενεύουμε οικονομικά.
Έχουμε να λάβουμε ακόμη και τις συνδρομές
του 2012 και μετά θα υπάρξει παύση ροής
εισφορών από το ταμείο. Είναι αυτό ένα δύσκολο
θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Το περιοδικό μας συνέχισε να εκδίδεται αλλά
συνεχώς με λιγότερα φύλλα και διαφημίσεις.
Έχουμε μειώσει αναγκαστικά το τιράζ λόγω τρι-
πλασιασμού των τελών ΕΛΤΑ. Είμαστε σχεδόν
κάτω από το 1/3 των παλιών διαφημίσεων και
με την λήξη των διαφημίσεων για τα συστήματα
εισροών - εκροών τα πράγματα θα χειροτερέψουν.
Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που πρέπει να
αντιμετωπίσουμε. 

Συνάδελφοι,

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τον μικρό χρόνο θητείας θεωρούμε ότι το ΔΣ 

έκανε ότι μπορούσε για να υπερασπίσει τα συμφέροντα τον συναδέλφων 

τηρώντας τις αποφάσεις των ΓΣ και το καταστατικό. 

Ζητάμε να μας κρίνετε τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν στον δύσκολο αγώνα που δώσαμε.
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ΕΠΕΣΕ Η «ΑΥΛΑΙΑ» ΤΗΣ AUTOTEC 2013

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η γνωστή έκθεση
AUTO TEC 2013, η οποία έλαβε χώρα από 19
έως 21 Απριλίου 2013, στο εκθεσιακό κέντρο
ΕΚΕΠ στην Μεταμόρφωση Αττικής,  από την
Be-Best και με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας
Ένωσης Εισαγωγέων-Εμπόρων Μηχανημάτων,
Εργαλείων και Εξοπλισμού Γενικός Συνεργείων
Αυτοκινήτων,  της Ενιαίας Ομοσπονδίας
Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων,
Μηχανημάτων, Μοτοσικλετών (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ)
και της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος
(OBE). 
Έχοντας απολαύσει μία αξιοσημείωτη εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τους επισκέπτες και μία
θεαματική συμμετοχή εκθετών, η AUTO TEC
2013 έγραψε τους τίτλους τέλος της για φέτος,
έχοντας πραγματοποιήσει τους στόχους που
έθεσε και έχοντας  κρατήσει την αρχική
υπόσχεσή της στους επιχειρηματίες που την
τίμησαν με τη συμμετοχή τους! 
Εκπρόσωποι του ευρύτερου κοινού και
περισσότεροι από 6.000 επαγγελματίες του
είδους έδωσαν το παρών και ενημερώθηκαν
για όλες τις σύγχρονες εξελίξεις που σημειώνονται
στον χώρο των συνεργείων, των φανοβαφείων,

των ηλεκτρολογείων, των βουλκανιζατέρ,
των ανταλλακτικών, των πρατηρίων υγρών
καυσίμων, των πλυντηρίων αυτοκινήτων και
των αξεσουάρ! 
Η εταιρεία Be-best που βρέθηκε στο “τιμόνι’’
της AUTO TEC 2013, αξιοποίησε πλήρως την
τεράστια εμπειρία της σε διεξαγωγή μεγάλων
διεθνών εκθέσεων και ολοκλήρωσε το
τριήμερο με χαμόγελα,  έχοντας καταφέρει
να συγκεντρώσει τις  σημαντικότερες εταιρείες
των σχετικών κλάδων, προσφέροντάς τους
τις καλύτερες λύσεις διεύρυνσης της
επιχειρηματικότητάς τους.   
Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και
projects για τον εν λόγω κλάδο, η AUTO TEC
2013 ήρθε με σκοπό να γίνει το πολυτιμότερο
εργαλείο επικοινωνίας των επιχειρηματιών
που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν, το οποίο
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη
του πελατολογίου και την αύξηση των
πωλήσεων τους. 
Και αν κρίνουμε από τις εξαιρετικά θετικές
εντυπώσεις για την όλη διοργάνωση της
Έκθεσης, αλλά και τον γενικότερο απόηχό
της, καταλαβαίνουμε ότι... τα κατάφερε!

Με μία θεαματική ανταπόκριση σε συμμετοχές και επισκεψιμότητα, που

στάθηκε αντάξια των εξ’αρχής αισιόδοξων προσδοκιών, η διεθνής

έκθεση για τους τομείς των συνεργείων, ανταλλακτικών, πρατηρίων

υγρών καυσίμων, πλυντηρίων και αξεσουάρ έφτασε στο τέλος της! 
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Θεαματική ανταπόκριση σε συμμετοχές 
και επισκεψιμότητα!

Εκπρόσωποι του ευρύτερου
κοινού και περισσότεροι από
6.000 επαγγελματίες του
είδους έδωσαν το παρών

και ενημερώθηκαν για όλες
τις σύγχρονες εξελίξεις που

σημειώνονται στον χώρο
των συνεργείων, των

φανοβαφείων, των ηλεκτρολο-
γείων, των βουλκανιζατέρ, των
ανταλλακτικών, των πρατηρίων

υγρών καυσίμων, των πλυντηρίων
αυτοκινήτων και των αξεσουάρ!ΕΚΕΠ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
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3M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

Επαγγελματικά Προϊόντα
Επισκευής  &

Περιποίησης Οχημάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Πλυντήρια 
Αυτοκινήτων

ΑΤΡΕΥΣ Ε.Π.Ε.

Αντλιές Υγρών
Καυσίμων & Συστήματα

Εισροών-Εκροών

CARWASH ACTIVITIES

Καθαρισμός-
Πλυντήρια

Αυτοκινήτων

ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.

Εμπορία Εξοπλισμού
Πρατηρίων

Υγρών Καυσίμων

Α.Τ.Ε.Κ.Ε.  Α.Ε.

Ανώνυμη 
Τεχνική Εμπορική 

Κατασκευαστική Εταιρία
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ECT ΕΠΕ

Τεχνική Υποστήριξη
Εξοπλισμού Πρατηρίων

Υγρών Καυσίμων

ΕΛ.ΒΗ.Σ. - ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΙΑ Χ.

Εγκατάσταση
Συστήματος

Εισροών-Εκροών

KOSMOTEK PUMPS

Εξοπλισμός
Πρατηρίων Καυσίμων

LOGICOM AEBE

Συστήματα 
Εισροών-Εκροών - 
Διαχείριση Στόλων

FDS-ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Κατασκευές 
Πρατηρίων

Υγρών Καυσίμων

GTL GROUP

Ανταλ/κά Οχημάτων-
Βιομηχανικά-Χημικά

Λιπαντικά
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ΜΠΟΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εξοπλισμός-Υπηρεσίες
Πρατηρίων Καυσίμων,
Διυλιστηρίων, Βυτίων

ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ

Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος

SINGULAR LOGIC SA

Πληροφοριακά
Συστήματα

ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.

Εξοπλισμός, Κατασκευή
& Συντήρηση Πρατηρίων

Υγρών Καυσίμων

PRINTEC A.E.

Ολοκληρωμένα
Συστήματα

Πληροφορικής

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σύμβουλοι
Μηχανικοί
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ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τεχνική 
Μελετητική Εταιρεία-
Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΤΕΚΑΤ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Τεχνική Κατασκευαστική
-Αντλίες Υγρών

Καυσίμων

VOULIS 

Χημικά προϊόντα
Περιποίησης
Αυτοκινήτου

ZETES NETWAVE

Σύστηματα 
Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών

ΤΕΡΤΣΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ

Κατασκευή 
& Συντήρηση

ΠρατηρίωνΚαυσίμων

UCARE-ΔΑΡΡΑΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ

Είδη 
Αυτοκινήτου
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Επιχειρήθηκε μείωση εε
εεεεεε συντάξεων του ΤΕΒΕ!
Μια απίστευτη εξέλιξη είχε τελικά η εν κρυπτώ προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει τις συντάξεις

του ΤΕΒΕ. Ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης κατέθεσε χωρίς προειδοποίηση διάταξη στο πολυ-

νομοσχέδιο που προέβλεπε μείωση των συντάξεων (των παλιών ασφαλισμένων) του ΤΕΒΕ έως

και 35%. Μετά από τη θύελλα αντιδράσεων αναγκάστηκε να την αποσύρει, οριστικά υποτίθεται

αλλά κανείς δεν ξέρει τις μελλοντικές εξελίξεις.

Μόλις έγινε γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης αντέδρασαν οι οργανώσεις των μι-

κρομεσαίων.

Η ιστορία με τη πρόθεση του κ Βρούτση έχει ως εξής: Μετά από αγώνες μιας και πλέον
δεκαετίας των επαγγελματοβιοτεχνών, το 1988 εκδόθηκε το Π.Δ. 116/88 (ΦΕΚ 48 Α):
«Ανασύνταξη και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του ΤΕΒΕ».

Με αυτό καθορίστηκε ο υπολογισμός της σύνταξης γήρατος ως εξής:
«Αρθρο 9 : Καθορισμός του ποσού σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας.
1. Το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος και αναπη¬ρίας που χορηγεί το Ταμείο, απο-
τελείται:
α) Από βασικό ποσό που είναι ίσο με το τετραπλάσιο του ποσού της μηνιαίας εισφοράς
της Α ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου Συντάξεων που ισχύει κάθε φορά,
ανεξάρτητα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος κατά
τη διάρκεια του χρόνου της ασφάλισης του.
β) Από προσαυξήσεις που υπολογίζονται στο ποσό της μηνιαίας εισφοράς του
Κλάδου Συντάξεων που ι¬σχύει κάθε φορά, των αντίστοιχων ασφαλιστικών
κατη¬γοριών στις οποίες είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος στη διάρκεια
του χρόνου της ασφάλισης
του.
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Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται ως εξής:
αα) Για τα πρώτα 30 έτη ασφάλισης, προσαύξηση 15%
για κάθε έτος.
ββ) Από το 31ο έτος ασφάλισης μέχρι και το 35ο έτος,
προσαύξηση 25% για κάθε έτος.
γγ) Από το 36ο έτος ασφάλισης και άνω, προσαύξηση
30% για κάθε έτος.
Το βασικό ποσό και οι προσαυξήσεις υπολογίζονται στα
ποσά των μηνιαίων εισφορών των αντίστοιχων
ασφα¬λιστικών κατηγοριών που ισχύουν κατά το χρόνο
που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση».
Μπορεί τα παραπάνω να μη λένε και πολλά για τους
μη ειδικούς αλλά για να καταλάβει κάποιος το θέμα η
διαφορά στον υπολογισμό της σύνταξης ΤΕΒΕ στα
τελευταία χρόνια ασφάλισης είναι πολύ μεγάλη σε
σχέση με την αντίστοιχη του ΤΑΕ και του ΤΣΑ.
Ο συντελεστής αναπλήρωσης (υπολογισμού) σύνταξης
για όσους παλιούς ασφαλισμένους έχουν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΤΕΒΕ πχ για τις κλάσεις
ΠΟ5 και ΠΟ6 βγάζει 42 ευρώ το έτος. Για τους ασφαλισμένους
του ΤΑΕ βγάζει μόνο 25,11 ευρώ. Η σύνταξη ΤΕΒΕ δηλαδή
είναι 67.2% περισσότερη!
Εκτός από αυτά, για τους νέους (από 1.1.1993)
ασφαλισμένους σύμφωνα με το ΠΔ 258/05 ο συντελεστής
αναπλήρωσης είναι 2% ή ποσό 28 ευρώ (για την ΠΟ5
κλάση). 
Τα σχετικά ποσά αναφέρονται και στους πίνακες της Εγκυκλίου Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 18/11.4.2013. 
Με την παραπάνω εγκύκλιο ορίζεται ότι για όσους παλιούς ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ δεν
θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το ποσό σύνταξης κατ έτος της παραπάνω κατηγορίας
καθορίζεται από 1.1.2013 στα 33,75 ευρώ δηλαδή τους περικόπτουν ήδη 19,64% σε σχέση
με τον υπολογισμό του ποσού για τα προηγούμενα του 2013 χρόνια!  
Mπροστάρης ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΤΕΒΕ αείμνηστος Χρήστος Τριάντης. Στις
δεκαετίες του '70 και του '80 ήταν πρώτος στους αγώνες για ένα καλύτερο ασφαλιστικό
σύστημα για τους μικρομεσαίους.
Η νέα διάταξη επίσης στρέφονταν και κατά των βαρύτατα αναπήρων συνταξιούχων για
τους οποίους προβλέπεται στο ΠΔ 116/88 ότι «Το ποσό
της σύνταξης λόγω αναπηρίας που κατα¬βάλλεται από
το Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του
Κανονισμού αυτού, προσαυξάνεται κατά 50%, εφόσον
ο ανάπηρος βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί
συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου
προσώπου (απόλυτη αναπηρία) και για όσο χρόνο
κρίνεται από την υγειονομική επιτροπή ότι βρίσκεται
στην κατάσταση αυτή». 
Με τη μείωση της σύνταξης που επιχείρησε ο κ. Βρούτσης
καταλαβαίνει ο καθένας ότι η μείωση της σύνταξης των
βαριά αναπήρων θα είναι διπλή!
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νέα επιχειρήσεων

Πωλείται οικόπεδο γωνιακό (15x16,10 τ.μ.) σύνολο 241 τ.μ.

Περιοχή  Βύρωνας, Οδός Κερκύρας & Ναυπλίου.   

Λειτουργεί ως Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Μισθωμένο στην εταιρεία "CYCLON".

To Συμβόλαιο Ενοικίου λήγει τον Σεπτέμβριο του 2014.

Πληροφορίες:  22940 85012 Γαλανόπουλος  Ανέστης

ΑΓΓΕΛΙA

Η εισαγωγική εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και διατηρεί
υποκατάστημα στο Περιστέρι Αττικής επιθυμεί να ενημερώσει τον εμπορικό κόσμο της Ελλάδος ότι από
το 1996 αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο και διανομέα στην Ελλάδα των ελαστικών
GOODRIDE,CHAOYANG & WESTLAKE του κατασκευαστή HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO.,LTD. o οποίος
αποτελεί τον κορυφαίο κατασκευαστή ελαστικών στην Κίνα και κατέχει τη θέση Νο. 12 στην παγκόσμια
κατάταξη των κατασκευαστών ελαστικών αυτοκινήτων.

H εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 

αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο Ελλάδος 

των ελαστικών του κατασκευαστή HANZGHOU ZHONGCE RUBBER CO.,LTD.»

Στις αρχές του 2013 το εργοστάσιο της HANZGOU ZHONCE
RUBBER CO.,LTD.αποφάσισε να προχωρήσει στην
αποκλειστική ανάθεση της διανομής των ελαστικών
WESTLAKE σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά -
συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής- στην εταιρεία
ESKAY TYRES LTD. η οποία εδρεύει στο Kingsbury του
Λονδίνου στη Μεγάλη Βρετάνια. Η απόφαση αυτή του
κινέζου κατασκευαστή εντάσσεται στην ευρύτερη αλλαγή
της πολιτικής του η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των
βασικών πυλώνων της παραγωγής του που είναι οι σειρές
ελαστικών GOODRIDE και CHAOYANG.Γι αυτό τα λόγο από
το 2012 το εργοστάσιο της HANZHOU ZHONGCE RUBBER
CO.,LTD. έχει προχωρήσει στον εμπλουτισμό του
διαστασιολογιού των ελαστικών GOODRIDE & CHAOYANG
και την εφαρμογή πρωτοποριακών συμπλοκών silica

πυριτίου για την βέλτιστη απόδοση των προϊόντων της.
Εμείς η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΕ επιθυμούμε να εκφράσουμε
τη θερμή ευγνωμοσύνη μας για την εμπιστοσύνη και
στήριξη που μας δείχνει η HANGZHOU ZHONGCE RUBBER
τα τελευταία 18 χρόνια στην Ελλάδα και υποσχόμαστε να
συνεχίσουμε με την ίδια και σαφώς μεγαλύτερη επιτυχία
κι αποτελεσματικότητα την αποκλειστική διάθεση των
ελαστικών GOODRIDE & CHAOYANG στην Ελλάδα. 
Θα θέλαμε φυσικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην
εταιρεία ESKAY TYRES LTD. στο νέο ξεκίνημα της στην
Ελλάδα κι ελπίζουμε να συνεχίσει τη δική μας επιτυχημένη
18χρονη παρουσία με τα ελαστικά WESTLAKE στην Ελλάδα.
Εμείς φυσικά θα βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό της και
θα τη στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή ζητήσει τη βοήθεια
μας.






