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Μας οδηγούν σε σχεδιασμένη πτώχευση

Όταν πριν χρόνια η ΟΒΕ κατάγγειλε σχέδιο έξωσης των βενζινοπωλών
από την αγορά, ορισµένοι νόµισαν ότι πρόκειται για υπερβολική
κινδυνολογία. Ωστόσο, από τότε τίποτα δεν διέψευσε αυτή την
καταγγελία. Αντίθετα όλα τα στοιχεία που διαθέτουµε σήµερα
επιβεβαιώνουν ακριβώς τις καταγγελίες της ΟΒΕ!
Το θέµα δεν είναι µε ποιόν τρόπο σχεδίασαν να µας πετάξουν έξω
από την αγορά. Το θέµα είναι ότι αξιοποίησαν κάθε ευκαιρία για να
το κάνουν. Και η µεγαλύτερη ευκαιρία ήταν η όξυνση της κρίσης,
το δηµόσιο χρέος, η ανάγκη δηµοσίων εσόδων, η πάταξη του
λαθρεµπορίου κλπ. 
Όταν νοµοθετούνταν τα συστήµατα εισροών  - εκροών, επειδή επρόκειτο
για συστήµατα που θα πάτασσαν το λαθρεµπόριο και θα έφερναν
ζεστό χρήµα στα ταµεία του κράτους, έγινε από όλους τους επισήµους
δεκτό ότι ήταν λογικό να χρηµατοδοτηθούν από το κράτος. Όπως
µάλιστα έγιναν οι συζητήσεις, η χρηµατοδότηση θα άγγιζε το 100%.
Με πρόφαση την κρίση όµως, η κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηµατικά
τον ∆εκέµβρη του 2012 τη χρηµατοδότηση. Χρειάστηκαν πολλοί
αγώνες από τη διοίκηση της ΟΒΕ για να συµφωνήσει να χρηµατοδοτήσει
έστω το 1/3 ή και λιγότερο. 
Έτσι φόρτωσε µέσα σε ένα χρόνο 10-12 χιλιάδες στα πρατήρια να
πληρώσουν ένα σύστηµα για να εισπράττει το κράτος. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος, η πολιτική της κυβέρνησης κινήθηκε και
φόρτωσε στους καταναλωτές τον υπέρογκο ειδικό φόρο του πετρελαίου
θέρµανσης και των άλλων καυσίµων προκειµένου να εισπράξει έσοδα. 
Το αποτέλεσµα ήταν να καταβυθιστούν οι πωλήσεις, να αυξηθούν
τα έξοδα και τα πρατήρια να βρεθούν οικονοµικά µε την πλάτη στον
τοίχο.  
Αν σε όλα αυτά βάλουµε τα απίστευτα πρόστιµα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ σε
χιλιάδες πρατήρια µαζί µε τα χαράτσια, τους νέους φόρους, την
κατάργηση του αφορολόγητου κλπ, τότε έχουµε το πρώτο σκηνικό
σχεδίου εξόντωσης των πρατηρίων νε νοµότυπο τρόπο!
Όµως αν θέλουµε να δούµε πως το κράτος κτυπάει ένα κλάδο πέρα
από την οικονοµική επιβάρυνση, µπορούµε να πάµε στα θεσµικά
όπου είδαµε να νοµοθετείται η χωρίς όρους δυνατότητα ανοίγµατος
πρατηρίων από σούπερ µάρκετ. Παράλληλα οι βενζινοπώλες δέχτηκαν
κτυπήµατα µε την υποχρεωτική ανανέωση των παλιών βυτίων, που
ευτυχώς την τελευταία στιγµή κατάφερε η ΟΒΕ να το αναβάλει, η
υποχρέωση για εγκατάσταση GPS στα βυτία ενώ δεν υπάρχει κανένας
λόγος και σειρά άλλων µέτρων.
Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα σχέδιο οικονοµικής εξόντωσης των
πρατηρίων. ∆εν είναι τυχαίο ότι ήδη εκατοντάδες από αυτά έκλεισαν.
Και καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι τα 6 στα 10 που κλείνουν τα παίρνουν
οι εταιρείες και τα ανακαινίζουν. Αυτός ήταν ο σκοπός τους άλλωστε.
Η εξόντωση των βενζινοπωλών και η µονοπώληση της αγοράς µε
συνέπεια την οµηρία των καταναλωτών. 
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Με λουκέτο απειλούνται όσα πρατήρια, που ενώ είχαν υποχρέωση από το νόμο, δεν εγκαθι-

στούν το σύστημα εισροών – εκροών ή δεν έχουν σύμβαση με δέσμια ημερομηνία εγκατάστα-

σης, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης. 

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη
Τύπου από τον υπουργό Ανάπτυξης
Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό
Αθ. Σκορδά.

Ο υπουργός δήλωσε ακόμη ότι έχει συμ-
μορφωθεί με το σύστημα εισροών-εκροών

το 95% των βενζινάδικων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Για αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν ο ίδιος σημείωσε

ότι τα πρατήρια δεν πρόκειται να ανοίξουν εάν δεν
συμμορφωθούν στη νομοθεσία. 

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ.Σκορδάς σημείωσε
ότι ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου των πρατηρίων, από την οποία

προέκυψε ότι μέχρι 27 Αυγούστου είχαν συμβασιοποιηθεί 1.202 από τα
1.250 ενεργά πρατήρια καυσίμων στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
Με βάση αυτά τα στοιχεία διεξήχθησαν έλεγχοι από 5 συνεργεία. Από τους
συνολικά 54 ελέγχους (47 στην Αττική και 7 Θεσσαλονίκη), διαπιστώθηκε
ότι 7 πρατήρια δεν είχαν συμμορφωθεί με το νόμο.
Μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, εκκρεμεί η εγκατάσταση σε 5
περιφερειακές ενότητες και συγκεκριμένα σε Αχαΐα, Μαγνησία, Λάρισα,
Ηράκλειο και Ιωάννινα και μέχρι την Άνοιξη του 2014 το πλάνο προβλέπει

να έχει εγκατασταθεί το σύνολο σε όλη την επικράτεια.
Τέλος, ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι έχει ολοκληρωθεί η

επισκευή του «μυστικού» αυτοκινήτου, το οποίο
θα κάνει ελέγχους.

Λουκέτο σε πρατήρια χωρίς
σύστημα εισροών-εκροών 

Με βάση τα παραπάνω μπήκε λουκέτο σε επτά πρατήρια την πρώτη

ημέρα ελέγχου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα συνεργεία

του υπουργείου. Τα πρατήρια δεν είχαν έτοιμα τα συστήματα

και δεν επέδειξαν την απαιτούμενη σύμβαση εγκατάστασης

με δέσμια ημερομηνία, παρότι δήλωσαν ότι

έκαναν τη σχετική παραγγελία. Λουκέτο

εκκρεμεί και για άλλα πρατήρια

χωρίς εγκατεστημένο σύστηνα

ή χωρίς σύμβαση εγ-

κατάστασης.
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Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Βενζι-

νοπωλών Ελλάδος βρισκόταν όλο τον

Αύγουστο σε επιφυλακή και συνεχή επαφή

με τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες ώστε

να επιλυθούν πολλά και σοβαρά πρακτικά

προβλήματα για τη τελειοποίηση της εγκατάστασης

και της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων εισροών –

εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

«Με την σταδιακή υλοποίηση της εγκατάστασης των συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών – εκροών
καυσίμων στα πρατήρια υγρών καυσίμων, παύει και η οποιαδήποτε χρησιμότητα της τήρησης του Βιβλίου
Διακίνησης Καυσίμων (άρθρο 324 της Α.Δ. 7/2009 - ΦΕΚ 1388/ Β΄/ 13-7-09), από τους πρατηριούχους. 
Όλα όσα απαιτούνται από το βιβλίο αυτό τα εμπεριέχει στο πολλαπλάσιο και στο ακριβέστερο τη σύστημα
εισροών – εκροών. Το βιβλίο αυτό που επιβάλει κάθε μέρα μέτρηση και καταγραφή των δεξαμενών και των
αντλιών αποτελούσε μια επώδυνη και γραφειοκρατική εργασία για τους πρατηριούχους η οποία επί τους
ουσίας δεν πρόσφερε σπουδαία στοιχεία διακίνησης δεδομένου ότι τα πρατήρια δεν διαθέτουν, από το νόμο,
πιστοποιημένη βέργα μέτρησης των καυσίμων στις δεξαμενές. 
Η διάταξη αυτή εκ των πραγμάτων είναι, όπως κι εσείς αναγνωρίσατε παλιότερα, αναχρονιστική και περιττή
και γι αυτό παρακαλούμε όπως εκδώσετε απόφαση κατάργησής της το συντομότερο δυνατό».

Συνεχείς συσκέψεις
για την επίλυση των προβλημάτων 
εγκατάστασης των συστημάτων
εισροών-εκροών

Αποτέλεσμα αυτών δράσεων της Ομοσπονδίας ήταν

να επιλυθούν τα περισσότερα προβλήματα μεταξύ των

οποίων η παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης,

η τροποποίηση της προκήρυξης χρηματοδότησης ώστε

να χρηματοδοτηθούν όλες οι δαπάνες από την 7η

Μαρτίου, η σιωπηρή παράταση περατώσεως της

εγκατάστασης και μετά την 27η Αυγούστου με επίδειξη

της σύμβασης εγκατάστασης με δέσμια ημερομηνία, η

κατάργηση του Βιβλίου Διακίνησης Καυσίμων και του

βιβλίου διακίνησης πετρελαίου κ.α.

Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα

αυτά δημιουργήθηκαν κατά βάση από την μεγάλη κα-

θυστέρηση της έκδοσης, από την Πολιτεία, της προκήρυξης

του προγράμματος Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων

Υγρών Καυσίμων».

Ειδικά για την κατάργηση του βιβλίου καυσίμων η

ΟΒΕ απέστειλε επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης κ.

Κ. Χατζηδάκη στην οποία τόνιζε:
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Σε εφαρμογή το σύστημα 

εισροών – εκροών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι:

Από τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή στη

Γ.Γ.Π.Σ. στην οποία οι υπόχρεοι εγκατάστασης συστήματος εισροών – εκροών  δηλαδή οι

Βενζινοπώλες, θα καταχωρούν τα στοιχεία των δεξαμενών και αντλιών καυσίμων της εγ-

κατάστασης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε να έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές διαλειτουργικό-

τητας και πλέον θα γίνεται καταγραφή των κινήσεων εισροών – εκροών στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετά τη συλλογή των αρχικών στοιχείων θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι συμμόρφωσης

από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
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Να καταργηθεί η καταχώρηση στον «ΗΦΑΙΣΤΟ»

1 Πέρυσι (στο τέλος Σεπτεμβρίου) εν όψει

της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων

της εξίσωσης  του ΕΦΚ (ν. 4093/2012) στο

πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και της

χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, συ-

ζητήσαμε μαζί σας και με τον Υπουργό κο

Γιάννη Στουρνάρα (όπου παρευρεθήκατε),

την πρόθεση του Υπουργείου σας να συνεχισθεί

και στη  περίοδο διανομής   (15/10/2012

μέχρι 30/4/2013) η καταχώριση των

συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης

Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της

ΓΓΠΣ, με το επιχείρημα ότι έπρεπε να εξυ-

πηρετηθεί η διαδικασία χορήγησης του επι-

δόματος. 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «Επανερχόμαστε στο γνωστό και επίμαχο παρα-

πάνω ζήτημα και εν όψει της προσεχούς περιόδου διανομής πετρελαίου θέρμαν-

σης παρακαλούμε να σημειώσατε τα ακόλουθα:

êëáäéêÜ íÝá

omoσπονδια βενζινοπωλων ελλαδασ

Η ΟΒΕ με επιστολή της προς τον

υφυπουργό Οικονομικών κ.

Γιώργο Μαυραγάνη ζήτησε την

κατάργηση της καταχώρηση συ-

ναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης

στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» διότι

είναι πλέον περιττή.
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Σας θυμίζουμε ότι κατά τη συνάντηση με το

Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, μεταξύ

των δικαιολογημένων αντιρρήσεων από την

πλευρά μας που βεβαίως συνοδεύτηκαν με

επιχειρήματα (είδατε σχ. έγγραφο της Ομο-

σπονδίας μας με αρ. πρωτ. 6530/18-9-2012),

ήταν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την

δυσβάσταχτη και εξοντωτική αυτή διαδικασία

η οποία φόρτωσε στον κλάδο μας  ευθύνες

και τεράστια παράλογα πρόστιμα, τα οποία

μάλιστα κοινοποιούνται εδώ και δύο μήνες

με απαίτηση των Τελωνιακών Αρχών να κα-

ταβάλλονται εφάπαξ, ενώ σε ένδειξη εν-

διαφέροντος στις σχετικές (προ μηνός)

επιστολές μας (τόσο σε σας όσο και στον

κο Θεοχάρη), περιμένουμε ακόμα την σχετική

κοινοποίηση οδηγιών σας για υπαγωγή στη

ρύθμιση. 

2 Προσθέταμε επίσης ότι η ασφυκτική προθεσμία

καταχώρησης κάθε μίας διακεκριμένης συ-

ναλλαγής (αγοράς και πώλησης)  μέσα σε 14

ημέρες (άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση

α΄ του νόμου, 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός

Κώδικας»), είναι εκ των πραγμάτων ανθρωπίνως

αδύνατον να τηρηθεί και οδηγεί στα πρόστιμα

(100 ευρώ  ανά φορολογικό στοιχείο) που

προβλέπουν οι διατάξεις (παράγραφος 9 του

άρθρου 147 του πάρα πάνω νόμου, όπως τρο-

ποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του ν. 4141/5-

4-2013).

Τέλος είχαμε επισημάνει - πράγμα που και

εσείς συμμεριστήκατε - ότι η έγκαιρη καταχώριση

δεν έχει πλέον την ίδια ελεγκτική σημασία

που είχε πριν την 1/1/2011, όταν καταργήθηκε

το καθεστώς της επιστροφής του μειωμένου

Ε.Φ.Κ. στους διακινητές του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και για

το λόγο αυτό όπως προσθέταμε στο έγγραφό

μας,  αν αποφασίσετε να συνεχισθεί η καταχώριση

στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», θα  δεχόμαστε και

εμείς τη συνέχιση (μόνο για πέρυσι), προκειμένου

να βοηθήσουμε την προσπάθεια του Υπουργείου

σας, εν όψει της εξίσωσης και υλοποίησης

του νέου συστήματος επιδότησης του πετρελαίου

θέρμανσης με τις ακόλουθες προηγούμενες

προς αποδοχή ρυθμίσεις:

α) η προθεσμία υποβολής να αφορά όλη την

περίοδο θέρμανσης (15/10 μέχρι και 30/4)

και

β) για τα εξοντωτικά σήμερα πρόστιμα  (100

ευρώ ανά καθυστερούμενη συναλλαγή), να

ισχύσει και από 1-1-2011 ότι ακριβώς ρυθμίσθηκε

για εκπρόθεσμη καταχώριση στην περίοδο

από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2010 με το ν.

4072/11-4-2012, άρθρο 320, παρ. 8, όπου

επιβάλλεται ένα πρόστιμο ανά έτος (γενική

παράβαση). 
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3 Ωστόσο κύριε Υφυπουργέ παρά το γεγονός ότι

δεν έγινε καμία ρύθμιση από τις παραπάνω,

επωμισθήκαμε το οικονομικό λογιστικό βάρος που

προκαλεί η διεκπεραίωση της ενημέρωσης του συ-

στήματος, αλλά και η αναπόφευκτη επιβολή των

εν λόγω παράλογων προστίμων και συνεχίσαμε

την εφαρμογή στην περσινή περίοδο. Αυτό όμως

δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε και φέτος, για

όλους τους παραπάνω λόγους και επί πλέον όπως

καλά γνωρίζετε τρέχουμε να προλάβουμε τις

ασφυκτικές προθεσμίες λειτουργίας του συστήματος

εισροών – εκροών, οι πληροφορίες του οποίου θα

καλύπτουν επαρκώς τα στοιχεία του συστήματος

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Τέλος πρέπει να λάβετε υπόψη σας

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που επικαλεστήκατε

πέρυσι (διάγνωση στοιχείων κατανάλωσης και

υποστήριξη τρόπου και διαδικασίας καταβολής

επιδόματος θέρμανσης).

4 Για το λόγο αυτό κύριε Υφυπουργέ,  στα πλαίσια της αμοιβαίας συνεργασίας, γνωρίζοντας και τη

σοβαρότητα με την οποία χειρίζεσθε τα μεγάλα και δύσκολα ζητήματα της αρμοδιότητας σας, θέλουμε,

(αφού επαναλάβουμε τη διαβεβαίωση μας  ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες σας, πράγμα που έχουμε

αποδείξει), να προωθήσετε σχετική Απόφαση για παύση ενημέρωσης από τα μέλη του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ –

Πρατηριούχους υγρών καυσίμων - του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».  

Θα παρακαλούσαμε  ακόμα να μας καλέσετε για να συζητήσουμε και προφορικά το εν λόγω ζήτημα».
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4.8. Χαρακτηριστικά Επιλεξιμότητας Δαπανών & Ενεργειών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία

δημοσίευσης της με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β/07-03-2013) Κοινής

Υπουργικής Απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων

Υγρών Καυσίμων». Σε γενικές γραμμές, ισχυουν οι ακόλουθοι περιορι-

σμοί:

• Tο σύνολο των δαπανών που θα δηλωθούν με την ολοκλήρωση της

επένδυσης, είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό

(εκτελούμενες ενέργειες και δαπάνες) και το οικονομικό (παραστατικά/εξοφλήσεις)

αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης

της με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β/07-03-2013) Κοινής Υπουργικής

Απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσί-

μων».

χρηματοδοντουνται

Τι λέει τη νέα προκήρυξη:

Ένα σοβαρό πρόβλημα των βενζινοπωλών λύθηκε με την τροποποίηση της με αριθ.

Φ2−1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυ-

ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πρόγραμμα «Προκήρυξη

Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Όπως ήταν γνωστό οι δαπάνες που

χρηματοδοτούνταν με βάση τη προ-

ηγούμενη προκήρυξη ήταν μόνο

αυτές που έγιναν μετά τη δημοσί-

ευση του ΦΕΚ της Προκήρυξης που

ήταν η 21η Ιουνίου 2013. Οι δαπάνες

πριν την ημερομηνία αυτή δεν χρη-

ματοδοτούνταν.

Με τη νέα τροποποίηση της Προκή-

ρυξης η ημερομηνία χρηματοδότη-

σης των δαπανών για τα συστήματα

θεωρείται η 7η Μαρτίου 2013. Έτσι

οι βενζινοπώλες που αποκλείονταν

απέκτησαν το δικαίωμα να υποβά-

λουν νέες αιτήσεις χρηματοδότη-

σης.

Η τροποποίηση αυτή έγινε μετά από

ισχυρές πιέσεις της ΟΒΕ και δια-

μαρτυρίες πολλών βενζινοπωλών.

οι δαπάνες στα συστήματα εισροών
εκροών που έγιναν από 7 Μαρτίου
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• Τυχόν προκαταβολές που έχουν δοθεί πριν  την παραπάνω ημερομηνία

και αφορούν επιλέξιμες δαπάνες της ενταχθείσας επένδυσης, δεν γίνονται

δεκτές.

• Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ενταχθεί και έχει υλοποιήσει και άλλη

Δράση της εταιρίας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”, η εταιρία δύναται να

ζητήσει να υπάρχει στη διάθεσή της το σύνολο του φυσικού και οικονομικού

αντικειμένου των άλλων δράσεων.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” μπορεί να

ενεργήσει αρμοδίως σε οποιδήποτε στάδιο διαπιστωθεί η μη τήρηση των

περιορισμών και προϋποθέσεων της δράσης.

4.9. Πληροφορίες & Επικοινωνία για την προκηρυσσόμενη Δράση
Κατά το διάστημα υποβολής των προτάσεων ενίσχυσης οι επιχειρήσεις

μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

για κάθε θέμα που ενδέχεται να σχετίζεται με :

• Τεχνικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές υποστήριξης της Δράσης

• Θέματα που αφορούν τους όρους της Δράσης

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους: 

• Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο

της Δράσης (http://e-gas-station.ktpae.gr)

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gas_station@ktpae.gr

• Με τηλεομοιτυπία (fax), στον αριθμό: 2131300800-801

• Με ταχυδρομική αποστολή προς: “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»,

Χανδρή 3 & Κύπρου – 18346, Μοσχάτο», με την ένδειξη Δράση «Εκσυγχρονισμός

Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας της

Επιχείρησης και τον κωδικό της πρότασης.

Για τις ανάγκες της υποβολής των προτάσεων (ερωτήσεις διευκρινιστικού

χαρακτήρα), θα είναι διαθέσιμο Τηλεφωνικό Κέντρο (Call Center). Το τηλέφωνο

επικοινωνίας, θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.
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5. Χαρακτηριστικά Υποβαλλόμενων Προτάσεων

5.1 Ειδικά Χαρακτηριστικά Προτάσεων
Κάθε δικαιούχος που είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου

4.3. και επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση έχει δικαίωμα να υποβάλει, να

του εγκριθούν και να υλοποιήσει προτάσεις ισάριθμες με τα πρατήρια που

διατηρεί στο επιλέξιμο ΑΦΜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Στις περιπτώσεις όπου επιχείρηση συμμετέχει με περισσότερες της μιας

αιτήσεις υποχρεούται να τηρήσει τους περιορισμούς του κανονισμού de-

minimis που αφορούν στο μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

για το άθροισμα των προϋπολογισμών των επενδυτικών σχεδίων που

υποβάλει. Σε περίπτωση που το άθροισμα των προϋπολογισμών των αιτήσεων

μιας επιχείρησης ξεπερνά τα όρια που θέτει ο κανόνας de-minimis τότε το

σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από την ίδια επιχείρηση απορ-

ρίπτονται.

5.2. Διάρκεια προτάσεων
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων Έργων δεν δύναται να

ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την ημεριμηνία έγκρισής τους.

6. Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων

6.1. Γενικά Στοιχεία
Για την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των προτάσεων,

από την ημερομηνία δημοσίευσης της Δράσης, θα υπάρχει διαθέσιμη αναλυτική

ενημέρωση και οδηγίες για τις σχετικές με τη Δράση διαδικασίες υποβολής,

ελέγχου και έγκρισης των Προτάσεων, στο δικτυακό τόπο της Δράσης

(http://e-gas-station.ktpae.gr)

6.2. Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης
Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της

συμπλήρωσης σχετικής Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, η οποία θα είναι

διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Δράσης (http://e-gas-station.ktpae.gr).

Η διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης είναι υποχρεωτική.

Για την ηλεκτρονική υποβολή, ο συντάκτης της πρότασης θα πρέπει: 

1. Αρχικά να επισκεφτεί το διαδικτυακό τόπο της Δράσης και να ενεργοποιήσει

προσωπική σελίδα. Μέσα από την προσωπική σελίδα θα μπορέσει να

αποκτήσει πρόσβαση στην ειδικά διαμορφωμένη  Ηλεκτρονική Φόρμα

Πρότασης, την οποία θα συμπληρώσει στη συνέχεια με τα στοιχεία της

πρότασης του ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δίνονται.

2. Ο συντάκτης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, θα μπορεί να τη

συμπληρώσει και να την τροποποιήσει επανειλημμένως. Μετά την ολοκλήρωση

της συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, ο συντάκτης υποβάλει

ηλεκτρονικά την πρόταση του, μέσω αντίστοιχης εντολής.
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Σύσκεψη με συμμετοχή των βενζινοπωλών της περιοχής Τροιζινίας πραγματοποιήθηκε

στον Πόρο μετά από πρωτοβουλία της ΕΒΝΑ.

Σύσκεψη της ΕΒΝΑ στον Πόρο

Από πλευράς ΕΒΝΑ

συμμετείχαν η Πρόεδρος κα

Μαρία Ζάγκα, ο ΓΓ κ.

Απόστολος Καλατζόπουλος,

ο Ταμίας κ. Περικλής

Ξέστερνος, ο συνεργάτης

της ΕΒΝΑ κ Σ. Βασιλείου και

ο Σταύρος Φαλέγκας από

πλευράς του γραφείου του

κ. Σαμαρά που συνεργάζεται

με την ΟΒΕ.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης

ήταν η γενική ενημέρωση

για τα προβλήματα του

κλάδου και της δράσης της

διοίκησης της ΕΒΝΑ. 

Επίσης έγινε ανάλυση

των τεχνικών και

οικονομικών πλευρών

της τοποθέτησης των

συστημάτων εισροών –

εκροών. 

Από πλευράς

βενζινοπωλών

εκτέθηκαν τα

προβλήματα με τις

τιμές, τον ανταγωνισμό

και την τοπική

οργάνωση των

πρατηριούχων Πόρου-

Γαλατά . 
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προκαλουν
το κοινό αίσθημα 

οι πωλήσεις 
κάτω του κόστους

Μ ε αγανάκτηση ορισμένοι οι βενζινοπώλες  έλεγαν ότι «αν είναι έτσι» τα
πράγματα είναι καλύτερα να αλλάξει η νομοθεσία και να μην αγοράζουμε

από τα διυλιστήρια αλλά από τα… πρατήρια αυτά! Φυσικά κανένας αφελής δεν
πιστεύει ότι κάποιος αγοράζει από το διυλιστήριο
ακριβά και πουλάει φθηνά. «Κάτι άλλο» γίνεται
και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτοί που δεν
το καταλαβαίνουν ή το καταλαβαίνουν αργά
είναι οι καταναλωτές.

Σε σχετικό έγγραφο της ΟΒΕ αναφέρεται

ότι «για μια ακόμη φορά   ότι κάποια

πρατήρια υγρών καυσίμων πωλούν

καύσιμα έως και 22 ευρώ το χιλιόλιτρο

κάτω από την τιμή πώλησης του διυλιστηρίου,

σύμφωνα με αναρτήσεις τους στο Παρατηρητήριο

Τιμών, χωρίς να παρεμβάλλεται ούτε ένα σεντς

για μεταφορικό κόστος, ούτε ένα σεντς κέρδος

εταιρίας, ούτε ένα σεντς κέρδος πρατηριούχου.  

Λόγω του ότι σύμφωνα με το άρθρο 248 του Ν.4072/2012

άρθηκε ο περιορισμός των πωλήσεων κάτω του κόστους, αλλά

και μη γνωρίζοντας από πού προμηθεύονται καύσιμα τα συγκεκριμένα

πρατήρια , παρακαλούμε όπως γίνει αλλαγή στη νομοθεσία ώστε

να μπορούμε να προμηθευόμαστε καύσιμα από τα πρατήρια αυτά».

Έχει γίνει επιδημία να διαφημίζουν κάποιοι επιτήδειοι «συνάδελφοι» στις πινακίδες

τους τιμές κάτω του… διυλιστηρίου! Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις δεν διστάζουν

να το αναρτήσουν και στο Παρατηρητήριο Τιμών! 
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AΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
σε βάρος των βενζινοπωλών από τις εταιρείες

Προφανώς η ένταση της κρίσης έδωσε την ευκαιρία σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών
να την επικαλεστούν για να μεταφέρουν τα κόστη της στους βενζινοπώλες! Είναι χαρακτηριστική
η ενέργεια μιας εταιρείας να μεταφέρει τα λειτουργικά της κόστη της στους βενζινοπώλες
με μια απαράδεκτη επιστολή στη οποία επικαλείται «την συνεχώς επιδεινούμενη ύφεση στην
αγορά και την αβεβαιότητα για το μέλλον»! ‘Έτσι θεωρεί η εταιρία ότι νομιμοποιείται να
βάζει όποια βάρη θέλει κατά παράβαση όχι μόνο του νόμου αλλά και των ίδιων των συμβάσεων
που έχει υπογράψει. Στην ουσία με αυτή την πρακτική καλούνται οι βενζινοπώλες εκτός από
τη δική τους κρίση να πληρώσουν και την κρίση των εταιρειών!. 

Η ΟΒΕ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα καταγγέλλοντας αυτές τις ενέργειες 
και αναφέροντας τα εξής:

«Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε από μέλη μας βενζινοπώλες ότι έλαβαν επιστολή από την εταιρεία

εμπορίας πετρελαιοειδών Coral (πρώην Shell) του Ομίλου εταιρειών MOTOR OIL HELLAS  στην οποία

μεταξύ άλλων τους αναφέρονται τα εξής :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΒΕ
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Θεωρούμε την ενέργεια αυτή  κερδοσκοπική και απαράδεκτη. Πρώτον διότι η αιτιολογία που συνοδεύει

την ανακοίνωση είναι προσχηματική, παιδαριώδης και δείχνει το ανάλγητο πρόσωπο των μεγάλων

εταιριών. Δεύτερον διότι για να μην πάθει τίποτα ο γίγαντας Coral πρέπει να οδηγηθούν σε κλείσιμο

τα ήδη πληγέντα και δοκιμαζόμενα από την κρίση πρατήρια. Είναι γνωστό τοις πασι ότι τα πρατήρια

έχουν ήδη πληγεί καταστροφικά και εκατοντάδες από αυτά έχουν κλείσει ενώ τα περισσότερα

βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα του κλεισίματος. Έτσι, με τέτοιες πρακτικές  χρέωσης όχι μόνο εξωθούνται

ακόμη περισσότερα σε κλείσιμο, αλλά εγκαινιάζεται και ένα καθεστώς αυθαιρεσίας σε βάρος των

βενζινοπωλών  ανοίγοντας  το δρόμο για όποια άλλη αυθαιρεσία, η οποία σε τελικό στάδιο  θα έχει

ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί  η λιανική τιμή με αποδέκτη τον τελικό καταναλωτή .  

Η ενέργεια των εταιρειών εκτός του ότι ουσιαστικά ακυρώνει τα συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας

τα οποία δεν προβλέπουν παρόμοιες επιβαρύνσεις με ότι αυτό συνεπάγεται, θεωρεί, κατά απαράδεκτο

τρόπο, ότι οι βενζινοπώλες εκτός από τη δική τους κρίση πρέπει να πληρώσουν και την κρίση των

άλλων, εν προκειμένω της SHELL. 

Καλούμε τους συναδέλφους να μην αποδεχτούν την πρόσθετη αυτή επιβάρυνση , η οποία δεν

καλύπτεται από τις συμβάσεις τους. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό είναι η αρχή για να

ακολουθήσουν και οι άλλες εταιρίες,

καλύτερα θα είναι να αρχίσουν να εφαρμόζουν τον νέο νόμο για τις συμβάσεις στους όρους των

οποίων δεν περιλαμβάνονται παρόμοιες επιβαρύνσεις – χαράτσια».

«Με δεδομένη την συνεχώς επιδεινούμενη ύφεση στην αγορά και την αβεβαιότητα για το μέλλον,

καθίσταται αναγκαία η αναθεώρηση των οικονομικών όρων των συνεργασιών μας, ώστε σε κάποιο

βαθμό να αντισταθμιστεί η προερχόμενη από αυτούς τους έκτακτους παράγοντες αύξηση του λει-

τουργικού κόστους, για να είναι εφικτά απρόσκοπτη και υψηλού επιπέδου παροχή προϊόντων και

υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται αναγκαία: 

1) Η επιβάρυνση ανά παράδοση για έξοδα διαχείρισης παραδόσεων ως εξής:  - Για παραδόσεις

από 2,5 έως 12 κυβικά κατά 5 ευρώ (προ φπα)

- Για παραδόσεις από 12,1 έως 18 κυβικά κατά 4 ευρώ (προ φπα)

- Για παραδόσεις από 18 κυβικά και άνω δεν υπάρχει επιβάρυνση.

2) Η αύξηση των τελικών τιμών χρέωσής σας, ως ακολούθως:

- Για κάθε είδους βενζίνες +2ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)

- Για πετρέλαιο κίνησης +3ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)

- Για πετρέλαιο θέρμανσης +3ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)»





Καταργούνται το βιβλίο καυσίμων και το βιβλίο πετρελαίου

Ενημέρωση για τη σταδιακή κατάργηση του βιβλίου καυσίμων στα πρατήρια
που λειτουργεί το σύστημα εισροών – εκροών

42 Αύγουστος 2013

êëáäéêÜ íÝá

Οι νέες αγορανομικές διατάξεις 
για τα πρατήρια υγρών καυσίμων
Αλλάζουν σε πολλές περιπτώσεις οι αγορανομικές διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και γε-

νικότερα για την αγορά καυσίμων. Με το νέο Αγορανομικό Κώδικα «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), που δημοσιεύτηκε με την απόφαση Α2 –861-ΦΕΚ

Β' 2044/22-08-2013, εισάγονται νέοι κανόνες και καταργούνται πολλές παλιές διατάξεις ως απαρχαι-

ωμένες. Όλα τα άρθρα της προηγούμενης Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (κωδικοποίηση της ΑΔ 14/89)

που δεν επαναφέρονται στο νέο κώδικα καταργούνται.

Όμως προσοχή! Στη διακίνηση καυσίμων, όπως στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης, ισχύουν όλες οι δια-

τάξεις για στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα της παρούσης και τα προβλεπόμενα από την ΠΟΛ 1004/2013

περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» (ΚΦΑΣ).

Οι νέοι κανόνες διακίνησης και εμπορίας ισχύουν από 1.9.2013.
Καλούνται οι βενζινοπώλες και οι λογιστές τους να μελετήσουν το νέο Κώδικα και να τον εφαρμόσουν πιστά διότι

προβλέπονται σοβαρά πρόστιμα για μη τήρηση.

Τα άρθρα που αφορούν στα καύσιμα είναι από το 104 μέχρι το 110 και από το 115 μέχρι το 136. 

Α’ ΜΕΡΟΣ

Στο νέο  Αγορανομικό Κώδικα (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών -

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) δεν υπάρχει το άρθρο 324 «Τήρηση βιβλίου διακίνησης καυσίμων από πρατηριούχους» (καθώς

και το άρθρο 386 «Τήρηση βιβλίου διακίνησης πετρελαίου») της προηγούμενης  αγορανομικής διάταξης

7/2009. 

Όπως μας ενημέρωσαν οι υπηρεσίες της ΓΓ Εμπορίου, (Διεύθυνση Μετρολογίας), το βιβλίο καταργείται από

τη στιγμή που θα λειτουργεί στο πρατήριο εγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών

καυσίμων. Τα άλλα πρατήρια θα το τηρούν μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος. Για το

θέμα της σταδιακής κατάργησης του βιβλίου διακίνησης καυσίμων καθώς και για το βιβλίο πετρελαίου θα

εκδοθεί σύντομα ερμηνευτική εγκύκλιος. 
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Περιεχόμενα

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων

και υγραερίου κίνησης

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του

όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών

υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων

διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers)

υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα 

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων

ρύθμισης του όγκου

Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων,

διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών

βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

Άρθρο 108 Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή

διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση

«εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο,

ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης

όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 110 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων

και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 115 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους

κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και

υγραερίου κίνησης (πρατήρια) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων

και πετρελαίου για θέρμανση 

Άρθρο 117 Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια

υγρών καυσίμων 

Άρθρο 118 Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα

υγρών καυσίμων

Άρθρο 119 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς

υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών

καυσίμων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 120 Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση

υγρών καυσίμων

Άρθρο 121 Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές

υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή

διυλιστηρίων

Άρθρο 122 Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση

υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 123 Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

Άρθρο 124 Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 125 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης

Πετρελαίου για Θέρμανση

Άρθρο 126 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά

λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα

διανομής πετρελαίου για θέρμανση

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3. ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Άρθρο 128 Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών

υγραερίου 

Άρθρο 129 Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες

φιάλες υγραερίου

Άρθρο 130 Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας

περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου 

Άρθρο 131 Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΣΗΣ, & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης

των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS)

και του πετρελαίου για θέρμανση.

Τα άρθρα για τα καύσιμα
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1 Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων

και υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται

επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων

και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με

τελικούς καταναλωτές.

2 Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν

επ' αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης

τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που

έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν.

Γραμ. Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αν-

ταγωνιστικότητας.

3 Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων

πρέπει να αποτελούνται απαραιτήτως από:
α. Ογκομετρητή
β. Ενδείκτη- Καταγραφικό
γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα)

4 Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται

για τη διανομή Πετρελαίου για Θέρμανση σε

τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα

μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις

της ως άνω παρ.3.

5 Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών

υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται

σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ,

όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ

521/Β/2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.

6 Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου

για τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από

πρατήρια, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως προβλέπεται

από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε

με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάθε

φορά ισχύει.

7 Για συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων

και υγραερίου κίνησης που:
α. δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερι-
κής επιφάνειας αυτών, τον αριθμό έγκρισης τύπου
ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χο-
ρηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας επιβάλλεται δι-
οικητικό πρόστιμο 2000 € ανά όργανο στον
κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισα-

γωγέα/διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το
διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, κατά
περίπτωση, οι οποίοι και υποχρεούνται να μεριμνή-
σουν, αμελλητί, για την απο-
κατάσταση της
σήμανσης.
β. δεν δια-
θ έ τ ο υ ν
έ γ κ ρ ι σ η
τύπου ΕΚ
ή έγκριση
κ υ κ λ ο φ ο -
ρίας από τη
Δ/νση Μετρο-
λογίας ή εάν ο
αριθμός έγκρι-
σης τύπου ΕΚ ή
ο αριθμός έγκρι-
σης κυκλοφορίας
που έχει τεθεί επ'
αυτών, είναι πλαστός
ή παραποιημένος επι-
βάλλεται διοικητικό
πρόστιμο 10000 € ανά
ογκομετρητή στον κατα-
σκευαστή / εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / εισα-
γωγέα / διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το
διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά πε-
ρίπτωση. Τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των
κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές
ενέργειες.

8 Εάν τα παραπάνω συστήματα δεν περιλαμβάνουν

ογκομετρητή-ενδείκτη/καταγραφικό και αεροδιαχωριστή

(με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα) επιβάλλεται στο

στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται

το βυτιοφόρο κατά περίπτωση, πρόστιμο 5000 € ανά

σύστημα και τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των

κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές

ενέργειες.

9 Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος επισύρουν

τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013.

Τα άρθρα αναλυτικά 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης
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1 Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο

υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο,

υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι

εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και

διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν

σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους

(μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές), με ευθύνη από κοινού

του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου

συνεργείου του άρθρου 109.

2 Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα

πρατήρια, με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή

του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου

του άρθρου 109.

3 Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους

ογκομετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και

διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές,

με ευθύνη από κοινού του διακινητή που εκμεταλλεύεται

το βυτιοφόρο και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου

του άρθρου 109.

4 Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου

των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων

(dispensers) υγραερίου κίνησης όλων των πρατηρίων

των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας

εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων,

καθώς και των ογκομετρητών βυτιοφόρων, γίνεται

αποκλειστικά στο 0,0 %, από τα εξουσιοδοτημένα

συνεργεία του άρθρου 109.

5 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως

άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή

μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων

των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά

(λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό

αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από

τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του

Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δείγματα των

σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε

ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους

διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση

Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει 

να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που

χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων

των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που

παραδίδονται στα πρατήρια.

6 Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109,

κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση

και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών

υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου

ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να

παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που

εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, «Δελτίο Ελέγχου,

Ρύθμισης και Σφράγισης». Τα συνεργεία διατηρούν

αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον

για 2 χρόνια.

7 Οι πρατηριούχοι και οι διακινητές που εκμεταλλεύονται

τα βυτιοφόρα υποχρεούνται να φυλάσσουν στο

πρατήριό τους ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα

Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον

για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια

όργανα ελέγχου.

8 Για διατάξεις ρύθμισης του όγκου καυσίμων σε

αντλίες ή διανομείς ή βυτιοφόρα οι οποίες είναι

ασφράγιστες ή πλημμελώς σφραγισμένες ή σφραγισμένες

με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, στα

σημεία που προβλέπονται από την έγκριση του οργάνου,

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ

(5.000€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο

διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, καθώς

και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

9 Για μη κατάθεση στη Δ/νση Μετρολογίας των

δειγμάτων σφραγίδων που χρησιμοποιούνται για

τα σημεία ρύθμισης του όγκου, καθώς και των αριθμών

σειράς αυτών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε

χιλιάδων ευρώ (5.000€) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

10. Για έλλειψη δελτίων ρύθμισης και σφράγισης

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ

(500€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο

διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντ-

λιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων

(dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα
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1 Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών

καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου

ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών

καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του

παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από

τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου,

σφραγίζονται με ευθύνη του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου

αντιπρόσωπου/ εισαγωγέα/διανομέα.

Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω σφράγισης,

την ευθύνη φέρουν οι κάτωθι:
α. για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ή πρατήρια

υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτά πρατήρια,

υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς

για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, ο εκμεταλλευτής του

πρατηρίου από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε

την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα

εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109 της

παρούσας.
β. για τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής υγρών

καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, ο διακινητής που

εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο από κοινού με τον

κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/

διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και

κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία

του άρθρου 109 της παρούσας.

2 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία

της ως άνω παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό

ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων

των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό

αριθμό σειράς και τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα)

της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.

3 Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/

εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων,

διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών

βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται

να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ.

Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία

τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους

διατεθέντες αριθμούς σειράς.

4 Οι απαιτήσεις της ως άνω παρ. 1 τίθενται σε ισχύ

για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την έκδοση

της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα

τρεις (3) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας. Με

την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, αντλίες υγρών 

καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή

ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην

ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφράγιστοι.

5 Για λοιπά σημεία σφράγισης της ως άνω παραγράφου

1 τα οποία είναι ασφράγιστα ή πλημμελώς σφραγισμένα

ή σφραγισμένα με άλλες από τις προβλεπόμενες

σφραγίδες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε

χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στον κατασκευαστή

ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή

διανομέα.

6 Σε περίπτωση παραβίασης της σφράγισης επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€)

ανά όργανο στους έχοντες την ευθύνη σύμφωνα με

την ως άνω παρ. 1.

7 Για μη κατάθεση δειγμάτων σφραγίδων και αριθμών

σειράς στη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ.

Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ

(5000€) στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου
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1 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε
λόγο τροποποίηση σε κατασκευαστικό μέρος

(μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και
λογισμικό) των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων
(dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων
διανομής υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και
των αεροδιαχωριστών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα
τη διαφοροποίηση από την αρχική κατασκευή, όπως
αυτή κατασκευάστηκε και εγκρίθηκε.

2 Τυχόν τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους της αντλίας,
του διανομέα (dispenser), ή του ογκομετρητή του

βυτιοφόρου από τον κατασκευαστή, προϋποθέτει
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από το φορέα που
εξέδωσε την έγκριση, τούτου αποδεικνυόμενου από
την ανάλογη γραπτή τεκμηρίωση.

3 Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο
υγραερίου ή μικτό πρατήριο και με ευθύνη του

πρατηριούχου, πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο
εγκατεστημένης αντλίας/διανομέα (dispenser) φάκελος
που θα περιέχει:
α. Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν πριν το
2006, την εθνική έγκριση ή την Έγκριση Τύπου ΕΟΚ,
συνοδευόμενα από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή,
όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης.
β. Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν μετά το
2006, σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/ΕΚ (Φ2-1393/07,
ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό
Έγκρισης Τύπου ΕΚ της αντλίας, στο οποίο φαίνονται,
σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας,
τη Δήλωση Συμμόρφωσης και το Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης της αντλίας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου
αντιπρόσωπου /εισαγωγέα/διανομέα αντλιών υγρών
καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου, ότι
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ως άνω άρθρου 106
και
δ. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή
εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου ή
εισαγωγέα ή διανομέα αντλιών
υγρών καυσίμων ή διανομέων
(dispensers) υγρα-ερίου,
με την οποία θα δηλώνεται
ότι έχουν σφραγιστεί τα κρίσιμα
σημεία, πέραν των σημείων
ρύθμισης του όγκου, με τις
προβλεπόμενες σφραγίδες, το
πλήθος των σφραγίδων και τον αριθμό

σειράς κάθε σφραγίδας. Σε περίπτωση αντικατάστασης
των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, ο φάκελος θα
ενημερώνεται αναλόγως, με νέα υπεύθυνη δήλωση.

4 Αντίγραφα των εγγράφων των σημείων α και β της
ως άνω παρ. 3 κατατίθενται από τον κατασκευαστή

ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα
στη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου
του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε έντυπη
και ψηφιακή μορφή.

5 Οι απαιτήσεις των ως άνω παρ. 3 και 4 τίθενται σε
ισχύ για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την

έκδοση της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα
όργανα τρεις (3) μήνες μετά την έκδοση της παρούσας.

6Η έλλειψη γραπτής τεκμηρίωσης για την τροποποίηση
οποιουδήποτε μέρους της αντλίας, του διανομέα

(dispenser), ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου από
τον κατασκευαστή, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη από το φορέα που εξέδωσε την έγκριση, επισύρει
πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ανά είδος
αντλίας ή διανομέα ή ογκομετρητή στον κατασκευαστή
ή εισαγωγέα ή διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο
ή τον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και η αντλία ή διανομέας
ή ογκομετρητής βυτιοφόρου δεσμεύεται.

7Η μη ύπαρξη του φακέλου τεκμηρίωσης ή ελλιπής
φάκελος τεκμηρίωσης επισύρει πρόστιμο τριών

χιλιάδων ευρώ (€3.000) ανά είδος αντλίας ή διανομέα
ή ογκομετρητή βυτιοφόρου στον πρατηριούχο ή τον
ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

8Μη συμμόρφωση με όσα προβλέπονται στην ως
άνω παρ. 4 επισύρει πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ

(5.000€) ανά είδος αντλίας στον κατασκευαστή ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

9 Εάν τα παραπάνω συστήματα, παρά τη δέσμευση
χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου 

ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων
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1 Κάθε φορά που οποιοσδήποτε πρατηριούχος ή

διακινητής πετρελαίου θέρμανσης διαπιστώνει ότι

το σφάλμα μέτρησης του ογκομετρητή κάποιας αντλίας

ή διανομέα (dispenser) του πρατηρίου του ή του

ογκομετρητή του βυτιοφόρου βρίσκεται έξω από τα

ανεκτά όρια σφάλματος, υποχρεούται να θέσει την

αντλία ή διανομέα ή ογκομετρητή βυτιοφόρου αμέσως

εκτός λειτουργίας, αναρτώντας εμφανώς επί του

οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ»

μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί, ρυθμιστεί και

σφραγιστεί.

2 Εφόσον κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα,

διαπιστωθεί για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων

ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 0,5% έως και 1,0%

και για τους διανομείς υγραερίου ελλιπής μέτρηση

μεγαλύτερη από 1,0% έως και 2,0%, πέραν των

προβλεπόμενων κυρώσεων, το όργανο τίθεται από

τον πρατηριούχο ή το διακινητή πετρελαίου θέρμανσης

αμέσως εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά εμφανώς

επί του οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί,

ρυθμιστεί και σφραγιστεί.

3 Εφόσον κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα,

διαπιστωθεί για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων

ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 1,0% και για τους

διανομείς υγραερίου ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη

από 2,0%, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, πέραν

των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της

αντλίας ή διανομέα ή ογκομετρητή ή αεροδιαχωριστή

σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας από τους

αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο

και δεσμεύεται με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του

μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές

ενέργειες.

4 Εφόσον διαπιστωθεί από τους ελεγκτές ότι η

οποιαδήποτε προβλεπόμενη σφράγιση

των άρθρων 105 και 106 της παρούσας

δεν έχει γίνει κατά τον

προβλεπόμενο τρόπο ή δεν

πληρούνται οι απαιτήσεις των

παρ. 1 και 2 του άρθρου 107

της παρούσας, πέραν των

προβλεπόμενων κυρώσεων, το

σύστημα της αντλίας ή διανομέα

σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας

από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν

τον έλεγχο και δεσμεύεται με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή

του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές

ενέργειες.

5 Σε περίπτωση που, ο έλεγχος παρεμποδιστεί ή/

και διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παρά τη

θέληση των ελεγκτών, τα ελεγχόμενα όργανα σφραγίζονται

με σφραγίδα της υπηρεσίας και δεσμεύονται, από

τους ελεγκτές, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή τους

μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου

να είναι δυνατή η διενέργεια ή η συνέχιση του ελέγχου.

6 Στις περιπτώσεις των ως άνω παρ. 3, 4 και 5, για

την αποσφράγιση του οργάνου απαιτείται η παρουσία

τόσο του υπαλλήλου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής,

όσο και κατά περίπτωση του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου

συνεργείου, ο οποίος και θα ρυθμίσει εκ νέου τον

ογκομετρητή ή θα απομακρύνει τυχόν παρεμβάσεις,

ή του τεχνικού του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου

αντιπρόσωπου ή εισαγωγέα ή διανομέα, οι οποίοι θα

τοποθετήσουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες καθώς

και θα συνυπογράψουν το πρωτόκολλο αποσφράγισης.

7 Εάν στην περίπτωση της ως άνω παρ. 2 ο πρατηριούχος

ή ο διακινητής πετρελαίου για θέρμανση δεν θέτει

το όργανο αμέσως εκτός λειτουργίας και συνεχίζει να

το χρησιμοποιεί, πριν αυτό επισκευαστεί και ρυθμιστεί,

επιβάλλεται σ' αυτόν πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000)

ανά ακροσωλήνιο.

8 Για παραβίαση της σφραγίδας της υπηρεσίας, με

την οποία το όργανο έχει τεθεί «εκτός λειτουργίας»

επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000)

ανά αντλία ή διανομέα ή ογκομετρητή

βυτιοφόρου.

Άρθρο 108 Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) 

υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση
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1 Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συνεργείο

ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον

έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης

του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών

υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου,

ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.

2 Όλα τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τον έλεγχο,

ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης

του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών

υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου,

τόσο για τα πρατήρια που φέρουν το σήμα εταιρείας

εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και για τα ανεξάρτητα

πρατήρια, ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής

υγρών καυσίμων, λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τη

Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβάλλοντας

τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό ISO σειράς

9000 στο εν λόγω πεδίο,

ή εφόσον δε διατίθεται

το παραπάνω πιστοποιητικό,

στοιχεία που να αποδεικνύουν

την κατ' ελάχιστον εξάμηνη

εμπειρία του, στην παροχή

τέτοιων υπηρεσιών.
γ. Κατάλογο του τεχνικού

προσωπικού, αποδεικτικά

στοιχεία της επάρκειάς του

(τίτλοι σπουδών ή/και

αποδεδειγμένη εμπειρία

από προηγούμενες

συμβάσεις) συνοδευόμενο

από βεβαιώσεις

ασφαλιστικών εισφορών.
δ. Εγχειρίδια διαδικασιών

ελέγχου, ρύθμισης και

σφράγισης των διατάξεων

ρύθμισης του όγκου,

σύμφωνα με τα οποία η

σφράγιση θα γίνεται στο 0,0%.
ε. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού ογκομέτρησης

(λιτρόμετρα των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων,

λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές

βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ή μετρητές ροής υγραερίου,

διακριβωμένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, κ.λπ.)

και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού. Για τα

χρησιμοποιούμενα λιτρόμετρα προβλέπεται

επαναδιακρίβωσή τους κάθε 5 χρόνια, με την προϋπόθεση

ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο

και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση,

άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή

τους.
στ. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και

σε ψηφιακή μορφή της ειδικής σφραγίδας που θα

χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των διατάξεων

ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παρ. 5 του άρθρου 105, καθώς και οι αριθμοί σειράς

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
ζ. Το λογότυπο που θα φέρει η ειδική σφραγίδα.

η. Δήλωση ύπαρξης τυχόν δικτύου συνεργατών στην

επικράτεια (π.χ. υπεργολάβοι), συνοδευόμενη από

τα στοιχεία των ως άνω εδαφίων γ. και ε. για τον

κάθε συνεργάτη.
θ. Υπεύθυνη δήλωση ότι το συνεργείο γνωρίζει τα

σημεία ρύθμισης του όγκου (μηχανικά ή ηλεκτρονικά)

για τις αντλίες υγρών καυσίμων ή τους ογκομετρητές

βυτιοφόρων που αναλαμβάνει, όπως αυτά προκύπτουν

από τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ ή τις εγκρίσεις κυκλοφορίας,

κατά περίπτωση.

3 Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον

πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Δ/νση

Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ.

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, χορηγεί αριθμό

εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται

τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο

Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.

4 Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης

αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία,

το λογότυπο ή/και το σήμα του συνεργείου καθώς

και τον αριθμό εξουσιοδότησης που έχει δοθεί από

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4. 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων

μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης
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τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του

Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και περιέχει

τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ημερομηνία

β. Σειριακό αριθμό της αντλίας/ογκομετρητή που

ελέγχθηκε.

γ. Αριθμό σφραγίδας που τοποθετήθηκε στη μηχανική

ή/και στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης καθώς και

τον αριθμό της σφραγίδας που απομακρύνθηκε.

δ. Ότι η σφράγιση έγινε στο 0,0%.

ε. Ότι ελέγχθηκε η ακεραιότητα και το απαραβίαστο

του συνόλου της κατασκευής της αντλίας/ογκομετρητή.

στ. Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού.

5 Τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, έχουν

υποχρεωτικά το μορφότυπο που προβλέπεται και

διατίθεται από τη Δ/νση Μετρολογίας, Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη

από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα

οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, πέραν της

επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, κοινοποιείται

και στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας

Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

για τις δικές της ενέργειες.

6 Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω,

εκτός τυχόν διοικητικών προστίμων, επιβάλλεται

ανάκληση ή άρση της εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση

επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός πενταετίας

επιβάλλεται άρση της εξουσιοδότησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3. 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 110 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις

πετρελαιοειδών

1 Οι ογκομετρητές που χρησιμοποιούνται για τη

μέτρηση του όγκου των υποκείμενων σε δασμούς

και λοιπούς φόρους υγρών καυσίμων, καθώς και

των υγραερίων κ.λπ., οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι

σε μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, που επο-

πτεύονται και ελέγχονται από τις Τελωνειακές

Υπηρεσίες, υπόκεινται σε ελέγχους που πραγματοποιούνται

από συνεργεία ή επιτροπές, που συγκροτούνται από

το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διαπίστωση

της ακρίβειας της μέτρησης,

της καλής λειτουρ-

γίας τους και

των λοιπών

νόμιμων απαι-

τήσεων.

2 Στην περί-

πτωση υγρα-

ερίων, όπου η τι-

μολόγηση γίνεται κατά

μάζα (βάρος), για τον

έμμεσο προσδιορισμό του

βάρους χρησιμοποιείται η

σχέση: βάρος=όγκος x πυκνότητα.

Σε όλα τα παραστατικά στοιχεία

αποστολής, παράδοσης και πληρωμής

του εμπορεύματος αναγράφεται η πυκνότητα καθώς

και η θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε αυτή την πυ-

κνότητα.

3 Τα ανεκτά όρια σφάλματος των ογκομετρητών

της παρ. 1 προβλέπονται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ,

όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ

521/Β/2007), όπως κάθε φορά ισχύει.
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1 Ανάρτηση σήματος από τους κατόχους άδειας λιανικής

εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης 
1.1 Οι κάτοχοι άδειών λιανικής εμπορίας α) υγρών
καυσίμων και β) υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση
οχημάτων μέσω αντλιών (AUTOGAS):
1.1.1 Υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο του
πρατηρίου τους το εμπορικό σήμα του προμηθευτή -
κατόχου άδειας εμπορίας.
1.1.2 Στην περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης με κάτοχο
άδειας εμπορίας, λειτουργούν ως Ανεξάρτητα Πρατήρια
και υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο του
πρατηρίου σήμα με την ένδειξη «Α.Π.», ως αρχικά των
λέξεων Ανεξάρτητο Πρατήριο, αμφοτερόπλευρα, επί
φωτεινής (αυτοφωτιζόμενης) πινακίδας λευκού χρώματος,
διαστάσεων τουλάχιστον 1,5 x 1,5 μέτρων. Τα γράμματα
θα έχουν χρώμα κόκκινο και ύψος τουλάχιστον 60
εκατοστών, ικανού πάχους ώστε να καλύπτουν επιφάνεια
διαστάσεων 60 Χ 60 εκατοστών στο κέντρο της πινακίδας.

Η πινακίδα αυτή θα είναι αναρτημένη σε ύψος τουλάχιστον
4,5 μέτρων (η κάτω πλευρά της) από την επιφάνεια
του εδάφους, στην πλευρά του πρατηρίου που συνορεύει
με τον δρόμο.
1.2 Τα πρατήρια που φέρουν το ειδικό σήμα «Α.Π.» είτε
για τα υγρά καύσιμα, είτε για το υγραέριο κίνησης
(AUTOGAS), απαγορεύεται να έχουν τοποθετήσει σε
οποιοδήποτε σημείο του χώρου τους πινακίδες σήμανσης
εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων ή υγραερίου
κίνησης αντίστοιχα, με τις οποίες διαφημίζεται, δια
μέσου του πρατηρίου αυτού, η διάθεση υγρών καυσίμων
ή υγραερίου κίνησης αντίστοιχα, των εταιρειών αυτών.
Επίσης απαγορεύεται να φέρουν στις αντλίες τους
διακριτικά σήματα εταιρειών εμπορίας.
1.3 Στα πρατήρια που φέρουν το ειδικό σήμα "Α.Π.",
επιτρέπεται η χρήση εμπορικού σήματος ή επωνυμίας
της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται το πρατήριο και
η τοποθέτηση σχετικής πινακίδας σήμανσης εμφανώς
μικρότερων διαστάσεων, με την προϋπόθεση ότι η
πινακίδα αυτή είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον
τριών (3) μέτρων από την κεντρική πινακίδα σήμανσης
με το ειδικό σήμα «Α.Π.». Το εμπορικό σήμα επιτρέπεται
να τοποθετείται και κάτω από το ειδικό σήμα «Α.Π.»
εφαπτόμενο σε αυτό, με διαστάσεις εμφανώς μικρότερες
από αυτές του ειδικού σήματος.
1.4 Εφόσον τα Ανεξάρτητα Πρατήρια φέρουν πινακίδες
σήμανσης που διαφημίζουν άλλα, εκτός καυσίμων
προϊόντα εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών (π.χ.
λιπαντικά), οι πινακίδες αυτές θα είναι εμφανώς μικρότερων
διαστάσεων από την πινακίδα του ειδικού σήματος και
θα απέχουν τουλάχιστον τρία (3) μέτρα από αυτήν.
1.5 Για πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτουν και
υγραέριο κίνησης (AUTOGAS):
1.5.1 Εάν το πρατήριο προμηθεύεται υγρά καύσιμα
αποκλειστικά από συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας
πετρελαιοειδών, ενώ για το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS)
δεν έχει αποκλειστικό προμηθευτή, θα πρέπει να αναρτά
το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας από
τον οποίο προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα, ενώ για το
υγραέριο κίνησης θα αναρτά το διακριτικό σήμα «Α.Π.»
στην πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης στο σημείο
αναφοράς του υγραερίου κίνησης.
1.5.2 Εάν λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Πρατήριο για τα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΚΩΔΙΚΑ) - ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1. 
ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 115 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων

και υγραερίου κίνησης (πρατήρια) 
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υγρά καύσιμα ενώ προμηθεύεται το υγραέριο κίνησης
(AUTOGAS) αποκλειστικά από συγκεκριμένη εταιρεία
εμπορίας, θα πρέπει να αναρτά για τα υγρά καύσιμα το
σήμα «Α.Π.» ενώ για το υγραέριο κίνησης θα αναρτά
το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας με τον
οποίο έχει αποκλειστική συνεργασία στην πινακίδα
τιμών λιανικής πώλησης στο σημείο αναφοράς του
υγραερίου κίνησης.
1.5.3 Εάν το πρατήριο προμηθεύεται υγρά καύσιμα
αποκλειστικά από συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και
υγραέριο κίνησης (AUTOGAS) αποκλειστικά από άλλη
εταιρεία εμπορίας, θα πρέπει να αναρτά το σήμα του
κατόχου άδειας εμπορίας από την οποία προμηθεύεται
τα υγρά καύσιμα, ενώ για το υγραέριο κίνησης θα αναρτά
το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας από
τον οποίο προμηθεύεται το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS),
στην πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης, στο σημείο
αναφοράς του υγραερίου κίνησης.

2 Τήρηση πινακίδων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων

και υγραερίου κίνησης από κατόχους άδειας λιανικής

εμπορίας
2.1 Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων ή υγραερίου κίνησης ή μικτού πρατηρίου,
υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα με τις τιμές λιανικής
πώλησης των καυσίμων που διαθέτουν, ανά μονάδα
μέτρησης (ανά λίτρο). Οι τιμές πώλησης πρέπει να
αναρτώνται και στις αντίστοιχες αντλίες.
Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην
προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται,
κατά επιλογή του κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας,
στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Ο κάτοχος άδειας
λιανικής εμπορίας επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα,
μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη
των καυσίμων στην πινακίδα.
2.2 Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη
πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω
οριζόμενων σειρών, απαγορευμένης της διαφοροποίησής
της για οποιονδήποτε λόγο.
1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP
3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100
4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
5. Υγραέριο κίνησης ή AUTOGAS
6. Πετρέλαιο για θέρμανση ή εναλλακτικά
1. Βενζίνες με αύξουσα σειρά αριθμού οκτανίων, ο
οποίος και θα αναγράφεται
2. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
3. Υγραέριο Κίνησης ή AUTOGAS
4. Πετρέλαιο για θέρμανση
Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη

καυσίμων θα αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη
πινακίδα λιανικής πώλησης, μόνο τα είδη που διαθέτουν
με την παραπάνω σειρά, χωρίς τη μεσολάβηση κενών.
2.3 Στην περίπτωση που τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο
για θέρμανση με παράδοση στο χώρο του καταναλωτή,
υποχρεούνται να αναρτούν σε διαφορετική πινακίδα τις
τιμές λιανικής πώλησης, ως εξής:
α. για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα 
β. για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα 
γ. για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω. 
3. Τοποθέτηση πινακίδων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών
προϊόντων
Η αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης
των πετρελαιοειδών προϊόντων, πρέπει να είναι φωτεινή
(αυτοφωτιζόμενη), άμεσα ορατή από τους διερχόμενους
οδηγούς τουλάχιστον από απόσταση 50 μέτρων,
τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ακριβώς
κάτω ή παράπλευρα του Εταιρικού σήματος του κατόχου
άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη
«Α.Π.».
Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής
πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά
του μέτρου.

4 Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης υγρών

καυσίμων
4.1 Η τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων ανα-
γράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με
τρία (3) δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,795 ή 1,032).
4.2 Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των λιανικών
τιμών πώλησης, ως πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με
σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται
από ανεξάρτητη πινακίδα με αναλυτική περιγραφή της
παροχής.
4.3 Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών
καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγμένα
με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ'
όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους
του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών)
να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής
τα εξής:
α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου
με βιοντίζελ, την ένδειξη νΒν, ακολουθούμενη από
αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ' όγκο
του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα
20% κατ' όγκο.
β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη,
την ένδειξη Έχ, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί
στην περιεκτικότητα κατν όγκο του καυσίμου σε
βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ' όγκο.
4.4 Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που



55Αύγουστος 2013

êëáäéêÜ íÝá

διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές
υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του
καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο
αναγραφής, την ένδειξη νΒ100ν, στην περίπτωση
πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη Έ100ν,
σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.»

5 α. Στους παραβάτες της παραγράφου 1: «Ανάρτηση

σήματος από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας

υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης», επιβάλλονται

διοικητικά πρόστιμα:
α1. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για έλλειψη πινακίδας
με το εμπορικό σήμα του προμηθευτή - κατόχου άδειας
εμπορίας, βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο
1.1.1.
α2. Στους παραβάτες της παραγράφου 1.1.2, επιβάλλονται
πρόστιμα:
• Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για έλλειψη πινακίδας
με τα αρχικά Α.Π.
• Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση
ή για μη τήρηση των προδιαγραφών της πινακίδας με
τα αρχικά Α.Π.
α3. Στους παραβάτες της παραγράφου 1.2, επιβάλλονται
πρόστιμα:
α.3.1 Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για τοποθέτηση
πινακίδας σήμανσης εταιρειών εμπορίας για πετρελαιοειδή
προϊόντα, για τα οποία ο κάτοχος άδειας λιανικής
εμπορίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο πρατήριο (Α.Π.).
α.3.2 Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά αντλία για
τοποθέτηση διακριτικών σημάτων εταιρειών εμπορίας
για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία οι κάτοχοι άδειας
λιανικής εμπορίας λειτουργούν ως ανεξάρτητα πρατήρια
(Α.Π.).
α4. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή
τοποθέτηση του εμπορικού σήματος
κατόχου άδειας λιανικής
εμπορίας βάσει των
προβλεπομένων
από την
παράγραφο 1.3,
στην περίπτωση
που λειτουργεί ως Α.Π.
α5. Πέντε χιλιάδες ευρώ
(€5.000) για μη σωστή
τοποθέτηση πινακίδας πώλησης
λιπαντικών από Ανεξάρτητο
Πρατήριο,
βάσει των
προβλεπομένων
από την παράγραφο 1.4.
α6. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)

για μη σωστή τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων ή
του ειδικού σήματος Α.Π. στην πινακίδα τιμών λιανικής
πώλησης από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας που
διαθέτουν και υγραέριο κίνησης (AUTOGAS), βάσει των
προβλεπομένων από την παράγραφο 1.5.
β. Στους παραβάτες της παραγράφου 2: «Τήρηση πινακίδων
λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου
κίνησης από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας»,
επιβάλλονται πρόστιμα:
β1. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου
για μη σωστή αναγραφή των τιμών σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2.1 και 2.2.
β2. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά είδος πωλούμενου
καυσίμου για μη αναγραφή της τιμής κάποιου από τα
πωλούμενα είδη καυσίμων ούτε στην πινακίδα ούτε
στην αντλία.
β3. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για μη ανάρτηση
διαφορετικής πινακίδας με τις τιμές λιανικής πώλησης
πετρελαίου για θέρμανση στο χώρο του καταναλωτή,
βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 2.3.
γ. Στους παραβάτες της παραγράφου 3: «Τοποθέτηση
πινακίδων», επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ
(€5.000), για μη σωστή τοποθέτηση της αναρτημένης
πινακίδας με βάση τα προβλεπόμενα.
δ. Στους παραβάτες της παραγράφου 4: «Τρόπος
αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης», επιβάλλονται
δι-οικητικά πρόστιμα:
δ1. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου
για μη σωστή αναγραφή των ενδείξεων/τιμών βάσει
των προβλεπομένων στα σημεία 4.1, 4.3 και 4.4.
δ2. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά είδος πωλούμενου
καυσίμου για μη τήρηση των προβλεπομένων από την

παράγραφο 4.2 αναφορικά με προωθητικές
ενέργειες.
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α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των

οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με

την αναγραφή ημέρας και μήνα.
β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων

η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή

μήνα και έτους.

γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των

οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με

την αναγραφή μόνο του έτους.
3. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές,

για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει

ο πωλητής.
4. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται

να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.
5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της

χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε

τρόπο και από οποιονδήποτε.
6. Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη

τιμή.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

ως κάτωθι:

α) Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.» χίλια ευρώ (€1.000)

ανά κωδικό προϊόντος
β) Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης

διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα χίλια

ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.
γ) Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της

χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας δύο χιλιάδες

ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.
δ) Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας

σε χώρους ομαδικής εστίασης πέντε χιλιάδες ευρώ

(€5.000) ανά κωδικό προϊόντος
ε) Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με

την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

σε χαμηλότερη τιμή δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά

κωδικό προϊόντος.

Νόμιμες θα είναι από 1ης Σεπτεμβρίου οι πωλήσεις ληγμένων προϊόντων, 

κάτω από συγκεκριμένους όρους όμως.

Όπως αναφέρεται στο νέο Αγορανομικό Κώδικα ή στους «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και

Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) όπως ονομάζεται πλέον και στο άρθρο 13, εφεξής επιτρέπεται η διάθεση

τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομο-

θεσία ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πι-

νακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Νόμιμα θα πωλούνται τα ληγμένα!

Ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας 

δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:
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Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ έδειξε ότι βαθαίνει η κρίση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

παρά τα αντίθετα που διακηρύττουν οι κυβερνητικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με την έρευνα πάνω από 3 στις 4 επιχειρήσεις (75,4 %) καταγράφουν επιδείνωση της

γενικής οικονομικής τους κατάστασης. Η τάση αυτή είναι οριακά επιβραδυνόμενη σε σχέση με τις

προηγούμενες έρευνες. 

Τέλος ψευδαισθήσεων και ένταση
της κρίσης στις μικρομεσαίες

Στα επί μέρους μεγέθη των επιχειρήσεων, επιδείνωση σημειώνεται:

➢● στον κύκλο εργασιών για το 75,8 % των επιχειρήσεων

➢● στη ζήτηση για το 74,6% 

➢● στη ρευστότητα το 81,7 %

➢● στις παραγγελίες το 77,8%

➢● στις επενδύσεις: αύξηση καταγράφει το 9,6%, μείωση το 35,3% και στασιμότητα το 52,8%

Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών φθάνει στο 27,3%, μικρότερος από το

32,8% της αντίστοιχης μείωσης που καταγράφηκε στο προηγούμενο εξάμηνο. Σωρευτικά

υπερβαίνει η μείωση αυτή το 50% στη συντηρητικότερη εκδοχή της (βλέπετε έκθεση

ΕΤΕ για ΜΜΕ, Ιούλιος 2013). Ο βαθμός μείωσης της κατανάλωσης και της

αγοραστικής δύναμης αντανακλάται στο ποσοστό των επιχειρήσεων που

παρουσιάζουν μείωση του τζίρου και της ζήτησης τους. Η εικόνα αυτή της

παρατεταμένης, αν και επιβραδυνόμενης, ύφεσης είναι ενδεικτική της

δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις.

Σε χειρότερη θέση βρίσκονται οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

(με μικρό τζίρο και ελάχιστο προσωπικό) καθώς επίσης και οι

επιχειρήσεις του εμπορίου.

Το σημείο που αξίζει να υπογραμμιστεί από τους δείκτες

αποτίμησης του 1ου εξαμήνου του 2013 είναι η διατήρηση

του υψηλού ποσοστού επιδείνωσης που παρουσιάζει

ο δείκτης ρευστότητας. Τούτο συνδέεται με τις

αρνητικές προβλέψεις για μελλοντικές επενδύσεις

και παραγγελίες (βλέπετε Προβλέψεις

επόμενου εξαμήνου). Η έλλειψη

χρηματοδοτικών εργαλείων για τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζει να

αποτελεί βασικό εμπόδιο για

την ανάπτυξη και

διατηρησιμότητα υγιών

επιχειρήσεων μέσα στην

κρίση.  








