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12 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

Το λαθρεμπόριο βασιλεύει ακόμη…

Θα είδατε όλοι το τελευταίο επεισόδιο με την πάταξη

του λαθρεμπορίου που εκτυλίσσονταν τον Φεβρουάριο. 

Αντί άλλου σχολίου θα λέγαμε πως: 

• Επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο τις καταγγελίες

μας για έλλειμμα πολιτικής βούλησης πάταξής του

τα προηγούμενα χρόνια. 

• Επιβεβαιώνει την απαίτησή μας για άμεση

εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου

της διακίνησης και μεταφοράς των καυσίμων σε

όλα τα στάδια, από τα διυλιστήρια ακόμη.

• Επιβεβαιώνει το άστοχο και την αυταπάτη των

κυβερνώντων για την δήθεν αυτόματη πάταξή του

με την εξίσωση του ΕΦΚ στα πετρέλαια. 

• Επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μας για διαφθορά. 

• Επιβεβαιώνει την εύστοχη παρατήρηση μας προς

κάθε αρμόδιο ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση

μιλάει για δήθεν εισπρακτικές επιτυχίες, ο κόσμος

παγώνει και οι λαθρέμποροι στήνουν πάρτι αφού

με τις σημερινές τιμές και την ασυδοσία στη δράση

τους, το κέρδος τους στο πετρέλαιο θέρμανσης,

μόνο από την αποφυγή του Ειδικού Φόρου αυξήθηκε

κατά 1.471,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011!  

Αποτελεί ή όχι πρόκληση και «πρόσκληση»

σε λαθρεμπορία μια τέτοια αύξηση;

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα σταματήσει

εδώ η πάταξη του λαθρεμπορίου. Ας ελπίσουμε ότι

δεν ήταν απλώς μια «φαγωμάρα» λαθρεμπόρων

και έχει γνήσια βούληση πάταξης. Ας ελπίσουμε ότι

κάποιοι άλλοι που καραδοκούν, δεν θα αντικαταστήσουν

τους δε, στο «ευγενές» αυτό «άθλημα». 
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• Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα

εισροών – εκροών από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της

Ε.Β.Ν.Α, και ΓΓ της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο.

• Ενημέρωση επί προβλημάτων λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων

από τον σύμβουλο του ΓΓ της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών

Συστημάτων κ, Θόδωρο Παγτζή.

• Τεχνικά προβλήματα των συστημάτων από τον συνεργάτη της ΟΒΕ κ.

Σταύρο Φαλέκα του τεχνικού γραφείου «Σαμαράς & συνεργάτες»

Θέματα ημερίδας:

Ημερίδα της ΟΒΕ 

για τη φορολογία πρατηρίων

και τα συστήματα εισροών-εκροών 

κλαδικά νέα16

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή βενζινοπωλών, λογιστών και φοροτεχνικών πραγματοποιήθηκε η ημε-

ρίδα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), σε συνεργασία με την Ένωση Βενζινοπωλών

Ν .Αττικής (ΕΒΝΑ) και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

), στις 24 Φεβρουαρίου.

Τα θέματα που απασχόλησαν την ημερίδα ήταν το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια

υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με τις αλλαγές στη φορολογία και τα συστήματα εισροών

– Εκροών και τα τρέχοντα προβλήματα που αφορούν στην εγκατάσταση, διασύνδεση και

λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων.

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο φοροτεχνικός σύμβουλος της ΟΒΕ και της ΕΒΝΑ Γ.Γ. της

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.  κ. Γιώργος Χριστόπουλος για το φοροτεχνικό μέρος, ο μηχανικός, συνεργάτης

της ΟΒΕ κ. Σταύρος Φαλέκας του τεχνικού γραφείου «Σαμαράς & συνεργάτες» για το

τεχνικό μέρος και ο σύμβουλος του ΓΓ της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων

κ, Θόδωρος Παγτζής για τις εφαρμογές διασύνδεσης και την ισχύουσα νομοθεσία των

συστημάτων.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος τη ΟΒΕ κ. Μιχάλης Κιουσης, η πρόεδρος της ΕΒΝΑ

κα Μαρία Ζάγκα και ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Τσαμόπουλος .

Μετά τις εισηγήσεις ακλούθησε πλούσιος διάλογος με ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω

σε θέματα λογιστών και πρατηριούχων. Ο Φορολογικός Οδηγός και τα κυριότερα σημεία

από τις εισηγήσεις και τον διάλογο αποτυπώθηκαν σε βίντεο και θα τα βρείτε στην

ιστοσελίδα της ΟΒΕ www.obe.gr.
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Η σημερινή ημερίδα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους βενζινοπώλες. Βρισκόμαστε στην

πιο κρίσιμη στιγμή της πορείας του κλάδου μας και σε σημαντικό βαθμό θα εξαρτηθεί

το  μέλλον μας από την αντοχή μας αυτή την περίοδο. Και το φορολογικό, αποτελεί

για εμάς σημείο ζωής και θανάτου.

Θα είδατε όλοι το τελευταίο επεισόδιο με την πάταξη του λαθρεμπορίου που εκτυλίσσεται

αυτές τις μέρες. Αντί άλλου σχολίου θα έλεγα πως:

• Επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο τις καταγγελίες μας για έλλειμμα πολιτικής

βούλησης πάταξής του τα προηγούμενα χρόνια.

• Επιβεβαιώνει την απαίτησή μας για άμεση εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικού

ελέγχου της διακίνησης και μεταφοράς των καυσίμων σε όλα τα στάδια, από τα διυλιστήρια

ακόμη.

• Επιβεβαιώνει το άστοχο και την αυταπάτη των κυβερνώντων για την δήθεν αυτόματη

πάταξή του με την εξίσωση του ΕΦΚ στα πετρέλαια.

• Επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μας για διαφθορά.

• Επιβεβαιώνει την εύστοχη παρατήρηση μας προς κάθε αρμόδιο ότι την ίδια ώρα που

η κυβέρνηση μιλάει για δήθεν εισπρακτικές επιτυχίες, ο κόσμος παγώνει και οι λαθρέμποροι

στήνουν πάρτι αφού με τις σημερινές τιμές και την ασυδοσία στη δράση τους, το κέρδος

τους στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο από την αποφυγή του Ειδικού Φόρου αυξήθηκε

κατά 1.471,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011!  Αποτελεί ή όχι πρόκληση και

«πρόσκληση» σε λαθρεμπορία μια τέτοια αύξηση;

Αυτά ως προς την επικαιρότητα των ημερών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα σταματήσει εδώ

η πάταξη του λαθρεμπορίου ούτε ότι οι μεν θα αντικαταστήσουν τους δε στο «ευγενές»

αυτό «άθλημα».

Στον χαιρετισμό του ο κ. Κιούσης ανέφερε μεταξύ άλλων:
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Συνάδελφοι,
Όλοι ξέρουμε τη μεγάλη επίθεση που δέχεται ο κλάδος μας τα τελευταία χρόνια. Η επίθεση

αυτή έχει πολλά επίπεδα.

Συνοπτικά μιλάμε για πολιτικές υπερφορολόγησης, μείωσης των εισοδημάτων, απελευθέρωσης

της ασυδοσίας και των αθέμιτων πρακτικών, επιβολή απίστευτων προστίμων κλπ. Μιλάμε

για πολιτικές που μας εξαναγκάζουν εμμέσως σε έξωση από το επάγγελμα με την ανατροπή

του θεσμικού πλαισίου σε βάρος των πρατηρίων.

Σήμερα παρά τις διακηρύξεις για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος έχουμε έκρηξη

της γραφειοκρατίας, ταυτόχρονα με την έκρηξη των φόρων και των προστίμων.

Τα πράγματα δεν είναι καλά στην αγορά. Μας έχει τσακίσει η πτώση της κατανάλωσης και

η ταυτόχρονη αύξηση των φόρων. Παράλληλα οι εταιρείες έχουν σκληρύνει την πολική

τους έναντι των πρατηρίων επιβουλευόμενες την αγορά. Δεν είναι τυχαίο πως σε κάθε 10

πρατήρια που κλείνουν και ξανανοίγουν, τα 6 είναι εταιρικά. Ούτε είναι τυχαίο που έχουμε

είσοδο άγνωστων και ανεξέλεγκτων συμφερόντων στον κλάδο για νομιμοποίησής τους.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα πρατήρια δεν επιβιώνουν. Δυστυχώς, αν συνεχιστεί αυτή

η πολιτική, πάμε σε άλωση του κλάδου και σε συνέχεια στη μονοπώλησή του. Αυτό, όλοι

ξέρετε τι σημαίνει.

Σήμερα η ημερίδα αφορά το νέο φορολογικό τοπίο και τα συστήματα εισροών – εκροών.

Είναι μια σημαντική ημερίδα μετά τις ανατροπές που έχουν σημειωθεί στη φορολογία από

1.1. 2014.

Έχουμε κάνει παρόμοιες φορολογικές και ενημερωτικές ημερίδες σε πολλές πόλεις της

Ελλάδας και πραγματικά βοήθησαν πολύ τους συναδέλφους να κατανοήσουν τα νέο

φορολογικό τοπίο.

Η ΟΒΕ γίνεται καθημερινά δέκτης ερωτημάτων για το τι ισχύει, ακόμη και από λογιστές.

Προσπαθούμε, και με την πολύτιμη βοήθεια του φοροτεχνικού μας κ. Χριστόπουλου, να

απαντήσουμε. Δυστυχώς όμως, πολλά σημεία είναι ακόμη θολά γιατί δεν απαντώνται

παρά μόνο με νέες αποφάσεις της κυβέρνησης οι οποίες αργούν.

Εδώ, σήμερα, θα γίνει μια προσπάθεια να διευκρινιστούν όσα περισσότερα μπορούμε.

Πάρτε αυτή τη γνώση και μεταφέρετέ την και σε άλλους συναδέλφους και σε άλλους

λογιστές. Όπως ξέρετε τα πρόστιμα είναι απίστευτα για κάθε παράβαση και είναι άδικο

από αμέλεια ή από έλλειμμα γνώσης να επιβληθούν σε συναδέλφους.

Εμείς σαν ΟΒΕ, δίνουμε απλόχερα όσο γίνεται καλύτερη πληροφόρηση για όλους, χωρίς

διακρίσεις. Είναι καθήκον μας σαν οργάνωση όλων των βενζινοπωλών της  χώρας. Θα

αναρτήσουμε τα υλικά στην ιστοσελίδα της ΟΒΕ και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό θα

αναρτήσουμε και το βίντεο από την ημερίδα, για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν

εδώ.
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Προσοχή,

Οι συνάδελφοι του 1ου και του 2ου κύκλου εγκατάστασης των συστημάτων εισροών  -

εκροών, (Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Περιφερειακές

Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων) πρέπει να έχουν υπόψη

ότι:
Α) οι εγκαταστάτες-υλοποιητές λογισμικού όπως περατώσουν την υλοποίηση της

διεπαφής ασφαλούς αποστολής στοιχείων εισροών-εκροών από τα πρατήρια υγρών

καυσίμων προς τη ΓΓΠΣ μέχρι 3/3/2014.
Β) οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων όπως καταχωρήσουν και οριστικοποιήσουν τα δεδομένα

του πρατηρίου τους στο μητρώο που τηρείται στη ΓΓΠΣ μέχρι 3/3/2014.

Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της ΓΓΠΣ:

-Οι κατασκευαστές λογισμικού/εγκαταστάτες που συμμορφώνονται μέχρι εκείνη την

ημερομηνία με τη διαδικασία αποστολής στοιχείων προς τη ΓΓΠΣ,

-Οι πρατηριούχοι που οριστικοποίησαν τα δεδομένα στο μητρώο τους στη ΓΓΠΣ.

Τα πρατήρια με τις τελικές εκδόσεις λογισμικού θα πρέπει μέχρι τις 31/3/2014 να

συνδεθούν και να αποστέλλουν ανελλιπώς σε καθημερινή βάση όλα τα προβλεπόμενα

δεδομένα που παράγονται από τα συστήματα εισροών-εκροών καθώς και τα στοιχεία

που έχουν αποθηκευτεί τοπικά από την ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι λειτουργούν, διακινούν ή εμπορεύονται καύσιμο,

μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα

εισροών εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, θα επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατη-

ρίου.
Και μια ενημέρωση για το Ταμείο μας.

Γνωρίζετε τους κινδύνους που διατρέχει το Ταμείο μας και τις επιθέσεις που δέχτηκε.

Γνωρίζετε ότι 15 μήνες τώρα έχει καταργηθεί η εισφορά και δεν έχει ακόμη αντικατασταθεί

με νέα. Η τελευταία ενημέρωση της ΟΒΕ από το υπουργείο Εργασίας είναι ότι η αναλογιστική

μελέτη έχει ήδη περάσει από το ΔΣ του ΟΑΕΕ. Επέστρεψε στην αρμόδια υπηρεσία του

υπουργείου και έχει οριστεί να περάσει από το Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΣΚΑ)

την Πέμπτη, 20/2/2014. Εκεί με την έγκριση της μελέτης θα εγκριθεί και το ύψος της

εισφοράς. Μέχρι τέλους του μήνα υπολογίζεται να έχει εκδοθεί και η σχετική Υπουργική

Απόφαση. Αναμένουμε.

Σας καλώ να δώσετε προσοχή στο σεμινάριο. Εύχομαι καλή εργασία.
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Κατανομή
Αριθμός πράξεων,  Δημόσια Δαπάνη 

Περιφέρεια Αττικής: πρατήρια 424, ποσό: 2.455.400,00€

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: πρατήρια 233,

ποσό:1.318.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ πράξεων: 657, ποσό:3.773.400,00 €

Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια συμμετοχή των πράξεων προς εγγραφή

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται

σε 3.773.400,00 €

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας

Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται στο δικαιούχο μέσω

της ΣΑΕ 058/2, με τονενάριθμο έργου 2013ΣΕ05820007

Αναμένονται και άλλες εγκρίσεις.

ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι των νέων αποφάσεων ένταξης και οι υποχρεώσεις

του δικαιούχου θαπεριγράφονται στην Απόφαση

Αποδοχής & Έγκρισης Αίτησης – Όροι Υλοποίησης,έγγραφο

που θα αποσταλεί στον επενδυτή από την εταιρεία

Κοινωνία τηςΠληροφορίας Α.Ε. σύμφωνα με τον

Οδηγό της δράσης.

Ο Πίνακας των πρατηρίων που εγκρίθηκε η χρηματοδότηση

μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, είναι αναρτημένος στην

ιστοσελίδα της ΟΒΕ www.obe.gr 

Χρηματοδοτούνται Πρατήρια
για τα συστήματα εισροών-εκροών
Το υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε την ένταξη στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων
Υγρών Καυσίμων» εξακοσίων πενήντα επτά (657) πρατηρίων. Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι τα
πρατήρια μπήκαν στη λίστα των υπό χρηματοδότηση των συστημάτων εισροών εκροών.
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Άρθρο

Του Μιχάλη Κιούση,
Προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

Για την έκδοση του πόρταλ: Energypres

Η μεγάλη οικονομική

κρίση έδωσε την ευ-

καιρία να αναδειχτεί

το πρόβλημα της διάρ-

θρωσης της αγοράς

καυσίμων σε όλα τα

επίπεδα. Παλιές δομές, απαρχαιωμένη

νομοθεσία, παραβατικότητα, διαφθορά,

τεχνική καθυστέρηση κλπ εμπλέχθηκαν με

άστοχες και σπασμωδικές πολιτικές της

Πολιτείας με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν

οι όροι της άσκησης της υγιούς επιχειρη-

ματικότητας στον χώρο.

Θα περίμενε κανείς να αρχίσει με την κρίση

ένας ειλικρινής διάλογος για τα προβλήματα

της αγοράς καυσίμων, για τον εκσυγχρονισμό

των δομών και του θεσμικού πλαισίου ώστε

να αντιμετωπισθεί η κρίση με αναπτυξιακό

πνεύμα. Αντί γι αυτό, οι κυβερνήσεις από

την πρώτη στιγμή είδαν την ευκαιρία να επι-

βάλλουν σκληρά ως εξοντωτικά θεσμικά και

εισπρακτικά μέτρα σε βάρος των πρατηρίων

και των καταναλωτών, θεωρώντας πως έτσι

θα επιλύσουν το πρόβλημα των ελλειμμά-

των.

Τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς τα αντίθετα.

Ούτε δημόσια έσοδα αποκόμισαν, ούτε την

παραβατικότητα κτύπησαν, ούτε τα πρατήρια

αντιμετώπισαν την κρίση. Θα έλεγε κανείς

ότι πολύ περισσότερο οι πολιτικές υπολόγιζαν

στον αφανισμό μέρους των πρατηρίων για

να αλωθεί η αγορά από μεγάλα συμφέροντα

και λιγότερο στην εξυπηρέτηση της δημο-

σιονομικής πολιτικής. Δεν είναι εύκολο να

ερμηνεύσει κανείς μέτρα όπως το άνοιγμα

του δρόμου στα σούπερ μάρκετ να ανοίγουν

πρατήρια στο χώρο τους καταργώντας τα

μέτρα ασφαλείας (παρόλη όμως την αλλαγή

της νομοθεσίας, λόγω της κρίσης καμία υπε-

ραγορά  δεν έχει ανοίξει, μέχρι στιγμής,

πρατήριο διαψεύδοντας την παραφιλολογία

και τη λάθος άποψη ότι οι υπεραγορές θα

πουλούν φθηνά), η κατάργηση του ωραρίου,

η κατάργηση της απαγόρευσης πώλησης

κάτω του κόστους, οι συνεχείς αυξήσεις του

ΕΦΚ σε όλα τα καύσιμα, η εξίσωση του ΕΦΚ

στα πετρέλαια, η τεράστια αύξηση της

φορολογίας πρατηρίων κλπ. 

Ακόμη και η επιβολή της εγκατάστασης του

συστήματος εισροών – εκροών, αρχικά μόνο

στα πρατήρια, δεν είναι απαλλαγμένη αυτής

της σκοπιμότητας. Κάθε νοήμων πολιτικός

θα ξεκινούσε την εγκατάσταση από τις πηγές

της διανομής των καυσίμων και σταδιακά

θα εφάρμοζε τον, κάθε τύπου, ηλεκτρονικό

έλεγχο της διακίνησης σε όλα τα άλλα

Σε κρίσιμη καμπή τα πρατήρια

υγρών καυσίμων
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επίπεδα. Αφού εξασφάλιζε τον έλεγχο στην

πηγή και στη διακίνηση, θα έφτανε και στα

πρατήρια αν και δεν είναι βέβαιο ότι θα

χρειαζόταν αν πραγματικά σταματούσε η πα-

ραβατικότητα και το λαθρεμπόριο στα

παραπάνω επίπεδα. Έστω όμως και να ήταν

απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση τα πρατήρια

έπρεπε να είναι στο τέλος αυτής της διαδι-

κασίας.

Τι είδαμε στην πραγματικότητα; Μια συνεχή

αναβολή των συστημάτων ελέγχου στα άλλα

επίπεδα και μια πιεστική επιμονή εγκατάστασης

στα πρατήρια. Δεν είμαστε κατά των συστημάτων

αλλά δεν μπορούμε να μην υποσημειώσουμε

την ειδική μεταχείριση σε βάρος μας. Αποτελεί

ακόμη αναπάντητο ερωτηματικό, τι είναι

αυτό που κάνει δυνατή την εγκατάσταση

αυτών των συστημάτων σε 6.000 πρατήρια

και αδύνατη σε 2-3 διυλιστήρια, σε 20

εταιρείες εμπορίας και σε μερικές δεκάδες

σλέπια. Για μας είναι μόνο η έλλειψη πολιτικής

βούλησης και η εξυπηρέτηση ειδικών συμ-

φερόντων κάποιων.

Τα αποτελέσματα φυσικά αυτών των πολιτικών

τα είδαμε. Η υποτιθέμενη είσπραξη δημοσίων

εσόδων από την εξίσωση του ΕΦΚ πετρελαίων

απέτυχε πλήρως και η παραβατικότητα,

κυρίως από το λαθρεμπόριο, έμεινε ανέπαφη.

Δυστυχώς δικαιωνόμαστε από τις τωρινές

εξελίξεις για τις διαμαρτυρίες μας όταν επι-

σημαίναμε ότι μ την εξίσωση άνοιξε νέα

μεγάλη πόρτα για το λαθρεμπόριο με το

ναυτιλιακό καύσιμο. Στο μεταξύ, ο πληθυσμός

πάγωνε κυριολεκτικά και ακραίες επιπτώσεις

αυτού ήταν και πολλοί θάνατοι συμπολιτών

μας από αδυναμία θέρμανσης, χώρια η

τεράστια ρύπανση από την στροφή των κα-

ταναλωτών σε καρκινογόνα καύσιμα. 

Φυσικά, λαθρεμπόριο καυσίμων χωρίς

διαφθορά δημοσίων λειτουργών, είναι

αδύνατη. Δεν είναι δυνατόν, χωρίς επίορκους

λειτουργούς να «λοξοδρομούν» περιέργως

και εύκολα τα σλέπια προς δεξαμενές και

«διυλιστήρια» αποχρωματισμού στη στεριά,

ενώ θα έπρεπε να ξεφορτώσουν μόνο στη

θάλασσα, στα πλοία προορισμού. Δεν είναι

δυνατόν να «ταξιδεύουν» τα χαρτιά των βυ-

τιοφόρων εξαγωγής καυσίμων στα τελωνεία,

να «εξάγονται», να σφραγίζονται ενώ τα βυ-
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τιοφόρα μοιράζουν τα καύσιμα, αφορολόγητα,

στην εσωτερική αγορά!

Είναι αδύνατο ασκήσουμε υγιή επιχειρηματικότητα

με τους λαθρέμπορους και τους παραβάτες

να κυριαρχούν στην αγορά. Θα γνωρίζετε

ότι το μεικτό κέρδος των πρατηρίων είναι

περί το 3% ανά λίτρο. Όταν στον παραβάτη

παρουσιάζεται η ευκαιρία να κερδίσει 50-

60% ανά λίτρο όλοι καταλαβαίνουμε την

κατάσταση που θα δημιουργήσει ο τεράστιος

αθέμιτος ανταγωνισμός.

Φυσικά στην παράπλευρη παραβατικότητα

έχουμε και φαινόμενα, οργανωμένης πλέον,

κλοπής καταναλωτών από «πειραγμένες»

αντλίες πρατηρίων, από νόθευση καυσίμων

και από καλά «κτισμένα» λογισμικά αυτομάτων

συστημάτων να κλέβουν χωρίς να φαίνεται. 

Αν δεν επιδειχθεί πολιτική βούληση πάταξης

του συνόλου της παραβατικότητας και όχι

επιλεκτικά σε κάποια «μικρά ψάρια», πολύ

φοβόμαστε ότι η μεν Πολιτεία θα πανηγυρίζει

ότι σφράγισε της τρύπες του λαθρεμπορίου

οι δε λαθρέμποροι, θα συνεχίζουν το πάρτι

των παράνομων κερδών και του αθέμιτου

ανταγωνισμού. Κρούουμε τον κώδωνα του

κινδύνου από τώρα. πριν είναι αργά.

Αν σήμερα δούμε την αγορά

λιανικής θα παρα-

τηρήσουμε τα

εξής:

• Με-

γ ά λ η

μείωση

της κα-

τανάλω-

σης, λόγω

υψηλών φόρων,

η οποία, ειδικά στο πε-

τρέλαιο θέρμανσης κυμαίνεται

και φέτος στο 73% σε σχέση με το

2011.

• Από την αρχή της κρίσης η πτώση

της κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κυ-

μαίνονταν περί το 10% κάθε χρόνο.

• Έξωση πρατηρίων από την αγορά με κλείσιμο

μεγάλου αριθμού πρατηρίων που ξεπερνούν

τα 2.000 ενώ άλλα τόσα υπολειτουργούν ή

βρίσκονται με το ένα πόδι στο κλείσιμο.

• Απαξίωση- καταστροφή πρατηρίων παρα-

μεθόριων περιοχών λόγω φθηνότερου

καυσίμου (μειωμένος ΕΦΚ και ΦΠΑ) σε

γειτονικές χώρες. 

• Έξαρση της παραβατικότητας και του λα-

θρεμπορίου.

• Ένταση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

• Μείωση των καθαρών κερδών των πρα-

τηρίων.

• Ανατροπή της ομαλής σχέσης μεταξύ των

συμβαλλομένων επιπέδων στην αγορά λόγω

έλλειψης ρευστότητας, ιδίως  σε βάρος

πρατηρίων.  

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε «άδειασμα»

της αγοράς από πολλά πρατήρια. Η επακόλουθη

κίνηση είναι να επαναλειτουργήσουν τα

πλέον κερδοφόρα από αυτά αλλά από άλλους

ιδιοκτήτες. Ήδη τα 6 στα 10 επαναλειτουργούντα

πρατήρια είναι εταιρικά

ενώ κάποιος αριθμός είναι

αγνώστων και ανεξέλεγκτων

συμφερόντων. 

Είναι σίγουρο ότι, αν πετύχει η πολιτική

έξωσης των επαγγελματιών πρατηριούχων

από την αγορά θα επακολουθήσει ένα

διάστημα σύγκρουση των εταιρικών με τα

υπόπτων συμφερόντων πρατήρια και κατόπιν,

αν λάβουμε υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία,

θα κυριαρχήσουν μερικές εταιρίες και αλυσίδες

συμφερόντων, μονοπωλώντας την αγορά.

Μονοπώληση, δε, σημαίνει αυτομάτως και

ομηρία των καταναλωτών. Αυτή την εξέλιξη

την απευχόμεθα και την αντιπαλεύουμε όχι

μόνο για τη δική μας επιβίωση αλλά και για

τα βασικά συμφέροντα των καταναλωτών –

πελατών μας. 
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Όπως τόνισε ο απελθών πρόεδρος της  ΕΝΩΣΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ (βενζινοπωλών)

κ. Αλέκος Κούρτιος «Έχουμε φθάσει σε απόγνωση για την

αδικία που μας έχουν καταντήσει οι αρμόδιοι στο επικουρικό

μας Ταμείο. Μέχρι και το 2008 υπήρχε Δ.Σ. στο Ταμείο με

τη συμμετοχή 4 αντιπροσώπων βενζινοπωλών , τρεις εν

ενεργεία και ένα συνταξιούχο. Έκτοτε αποκοπήκαμε και μας

κλείσανε την πόρτα  χωρίς ουδεμία ενημέρωση με τη

λειτουργία του Ταμείου. Δεν γνωρίζαμε ούτε ποιος έμπαινε

ούτε ποιος έφευγε από τις τάξεις μας, ούτε οικονομική

ενημέρωση. Άρχισαν οι μειώσεις στις συντάξεις μας που

συνεχώς κατεβαίνουν. Γενικά το Ταμείο μας δεν θα είναι

όπως ήτανε, μικρότερες θα είναι οι εισφορές και πολύ

μικρότερες οι συντάξεις μας».

ΓΣ συνταξιούχων:
Κινδυνεύει το Ταμείο Βενζινοπωλών

κλαδικά νέα34

Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκεται το Ταμείο Βενζινοπωλών (ΤΕΑΠΥΚ). Αυτό ήταν το συμπέρασμα από τη Γενική Συ-

νέλευση των συνταξιούχων βενζινοπωλών κατά τη διάρκεια της οποίας εξέλεξαν νέα όργανα διοίκησης.

Νέος πρόεδρος της Ένωσης εκλέχτηκε ο Σωτήρης Στεφάνου

Το νέο διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου, 
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21/2/2014 ως εξής:

Νέος πρόεδρος ο Σωτήρης Στεφάνου 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

Στεφάνου Σωτήρης.......................................................................................................Πρόεδρος

Σταύρου Βασίλης....................................................................................................Αντιπρόεδρος

Ζυγούρης Λάμπρος ......................................................................................Γενικός Γραμματέας

Σκουρλάς Χρήστος .............................................................................................................Ταμίας 

Μπλέτσος Απόστολος ........................................................................................................Μέλος 

Για την Ε.Ε εκλέχτηκαν:  Ιατρού Παναγιώτης  , Νερούτσος Νικόλαος, Παυλάκης Κων/νος
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«Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ένωσής μας σας καλωσορίζω
στην τακτική συνάντησή μας.
Είμαστε παρόντες για να υπερασπίσουμε τα δικαία
μας και μόνον, δεν ζητάμε τίποτα από κανένα
αλλά απαιτούμε να ακουσθούν τα αιτήματά μας.
Έχουμε φθάσει σε απόγνωση για την αδικία που
μας έχουν καταντήσει οι αρμόδιοι στο επικουρικό
μας Ταμείο. Αλήθεια σε ποιο Ταμείο?
Στο Ταμείο που δημιουργήσανε πριν από 75
χρόνια οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας.
Το διάταγμα του 1939 όπου η πολιτεία εψήφισε
το νόμο που όλοι οι έμποροι βενζινοπωλών
πωλούσαν με το δοχείο τη βενζίνη στους
καταναλωτές, όπου κατέθεταν στον κοινό κουμπαρά
για πάρουν ένα ισότιμο μέρισμα μηνιαίως.
Το Ταμείο λειτουργούσε ως νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου δηλαδή πάντα υπό τον έλεγχο
της πολιτείας.
Πέρασαν χρόνια και ο συνδικαλισμός δυνάμωνε
. Το Ταμείο δυνάμωνε και το 1978 κατόπιν
επίμονων ενεργειών της Διοίκησης της ΕΒΝΑ
κατορθώθει και λειτούργησε ο κλάδος επικουρικής
ασφάλισης.
Άρχισε η έναρξη της συνταξιοδότησης από τις
καταθέσεις μας, όλοι μας δίναμε επί χρόνια τον
ανάλογο οβολό μας για τα γεράματά μας.
Είχαμε δημιουργήσει ένα σοβαρό και δυνατό
οικονομικό ταμείο από τις εισφορές και μόνο,
πάντα όμως υπό τον έλεγχο του κράτους. Μας
ζήλευαν. Δεν πειράξαμε κανέναν, αντίθετα μας
πείραξαν. Μέχρι και το 2008 υπήρχε Δ.Σ. στο
Ταμείο με τη συμμετοχή 4 αντιπροσώπων
βενζινοπωλών , τρεις εν ενεργεία και ένα
συνταξιούχο. Έκτοτε αποκοπήκαμε και μας
κλείσανε την πόρτα  χωρίς ουδεμία ενημέρωση
με τη λειτουργία του Ταμείου. Δεν γνωρίζαμε
ούτε ποιος έμπαινε ούτε ποιος έφευγε από τις
τάξεις μας, ούτε οικονομική ενημέρωση.
Άρχισαν οι μειώσεις στις συντάξεις μας που
συνεχώς κατεβαίνουν.
Κατά χρονικά διαστήματα κάναμε παρεμβάσεις
στο Υπουργείο Εργασίας και με πορεία και με
έγγραφα, αλλά μας αγνόησαν παντελώς. Για
οποιαδήποτε ενημέρωση μας είπαν ότι χρειάζεται
εισαγγελική εντολή. 
Σκεφθείτε στο σπίτι μας, στο ταμείο μας δηλαδή
θέλουν εισαγγελέα για να μας πουν ποιος μπαίνει
και ποιος βγαίνει, για το τι υπόλοιπα έχουμε
και τι γίνονται τα 110 εκατομμύρια δάνειο.
Έχουμε ταμείο δικό μας , κτίριο δικό μας, χρήματα

δικά μας , είμαστε οι μοναδικοί μέτοχοι και δεν
μας υπολογίζουν καθόλου.
Από ανεξάρτητο ταμείο μας τοποθέτησαν στο
ΟΑΕΕ, στον οποίο έπειτα από αρκετό χρονικό
διάστημα αποφάσισαν να δημιουργηθεί σχετική
αναλογιστική μελέτη για την ύπαρξή μας και
έπειτα από δεκατρείς μήνες ταλαιπωρίας επιτέλους
ενεκρίθει.
Σχετικά με την αναλογιστική μελέτη ενημερωθήκαμε
από την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
και την εκπρόσωπο κα.Μαρία Ζάγκα ότι:
Α. Το ταμείο είναι μακροχρόνια βιώσιμο και
πρέπει να λειτουργήσει και να συνεχίσει να
λειτουργεί κανονικά.
Β. Διατηρείτε ο κανονικός χαρακτήρας-διανεμητικός.
Γ. Οι εισφορές παραμένουν υποχρεωτικές.
Δ. Θα γίνουν κλάσεις. Για τους νέους ασφαλισμένους
η σύνταξη θα είναι  με 35 χρόνια γύρω στα 350
ευρώ μηνιαίως.
Ε. καταργείται ο κλάδος κοινής διανομής.
Ζ. Προτείνεται η αύξηση των συντάξεων των
ήδη συνταξιούχων οι οποίοι έχουν καταβάλει
επιπλέον εισφορές.
Οι συνταξιούχοι συνεχώς αυξάνονται, σε όλη
την Ελλάδα υπάρχουν περίπου 850 άτομα, στο
νομό Αττικής είναι γύρω στους 700 .
Την τελευταία 3ετία έφυγαν από κοντά μας 35
μέλη μας , ας τους θυμούμεθα.
Δεχτήκαμε πολλά τηλέφωνα από μέλη μας ότι
για λόγους υγείας αδυνατούν να προσέλθουν
στη Γ.Σ. , τους ευχόμαστε κουράγιο και ελπίδα.
Γενικά το Ταμείο μας δεν θα είναι όπως ήτανε,
μικρότερες θα είναι οι εισφορές και πολύ
μικρότερες οι συντάξεις μας.
Το επικουρικό μας ταμείο πρέπει να ζήσει και
θα ζήσει.
Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαριάνα Πινότση για
την προσφορά της τόσα χρόνια σαν Γεν.Γραμματέας
της Ένωσης Συνταξιούχων που για λόγους υγείας
δεν μπορεί να είναι πια κοντά μας.
Κλείνοντας, Θέλω να ευχαριστήσω το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος και ιδιαιτέρως
τον Πρόεδρο κ.Μιχάλη Κιούση καθώς και το
Δ.Σ. της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Ατιτκής
και την Πρόεδρο κα.Μαρία Ζάγκα η οποία είναι
και η εκπρόσωπός μας στο Δ.Σ. του ΟΑΕΕ για
την βοήθειά τους , τη συμπαράστασή τους και
την όποια ενημέρωση μας παρέχουν. Μαζί τους
θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το επικουρικό
μας Ταμείο.
Ευχαριστώ».

Στη ομιλία του ο κ. Κούρτιος ανέφερε:
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«Οι πολιτικές υπερφορολόγησης, μείωσης των εισοδημάτων, απελευθέρωσης

της ασυδοσίας και των αθέμιτων πρακτικών, οι πολιτικές έξωσης από το επάγγελμα

με την ανατροπή του θεσμικού πλαισίου σε βάρος των πρατηρίων κλπ συμβαδίζουν

με τις πολιτικές μείωσης των συντάξεων, αρπαγής των αποθεματικών, κατάργησης

του τρόπου υπολογισμού και είσπραξης των εισφορών.

Έχουμε 15 μήνες τώρα που έχει καταργηθεί η εισφορά και δεν έχει αντικατασταθεί

με νέα. Η αναλογιστική μελέτη έχει γίνει, περιέχει τη βούληση της κυβέρνησης

να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού και είσπραξης των εισφορών.

Όπως ενημέρωσε την ΟΒΕ το υπουργείο Εργασίας, η αναλογιστική μελέτη έχει

ήδη περάσει από το ΔΣ του ΟΑΕΕ. Επέστρεψε στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου

και έχει οριστεί να περάσει από το Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΣΚΑ) την

Πέμπτη, 20/2/2014. Εκεί με την έγκριση της μελέτης θα εγκριθεί και το ύψος της

εισφοράς. Μέχρι τέλους του μήνα υπολογίζεται να έχει εκδοθεί και η σχετική

Υπουργική Απόφαση. Αναμένουμε.

Θα ξέρετε ότι ο κλάδος μας με πρωτοβουλία της ΌΒΕ και τοπικά της ΕΒΝΑ και

των άλλων ενώσεων έχει δώσει πολλές μάχες υπεράσπισης του Ταμείου. Από

τότε που αποκαλύφθηκε η απώλεια αποθεματικών από τα «τοξικά ομόλογα» που

αγόρασε η διοίκηση (και φέρουν ευθύνη γι αυτό και μερικοί συνάδελφοι που

τους ορίσαμε εκεί για να υπερασπιστούν το ταμείο) μέχρι τις περικοπές των

συντάξεων και την καταλήστευση των αποθεματικών με το «κούρεμα» είμαστε

συνεχώς σε αγώνα δρόμου. Κινητοποιηθήκαμε  και κατά της συγχώνευσης του

ταμείου στον ΟΑΕΕ, κατά του «κουρέματος» των ομολόγων, κατά της βίαιης

δανειοδότησης του ΟΑΕΕ από τα αποθεματικά και κατά της κατάργησης του τρόπου

υπολογισμού και είσπραξης των εισφορών.

Τώρα μας προτείνουν κάποιοι από το χώρο να μετατραπούμε σε «Ταμείο

Επαγγελματικής Ασφάλισης»! 

Τι είναι το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης; Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.

3029/02, είναι ένα ιδιωτικό ταμείο για το οποίο το κράτος θα νίπτει τας χείρας

του πέραν των τυπικών ελέγχων όπως σε κάθε επιχείρηση και με ένα καταστατικό

το οποίο επιτρέπει όποιον θέλει να δημιουργεί ή να καταργεί το ταμείο, όποιον

θέλει να μπαίνε και να βγαίνει, κάτι σαν συνεταιρική επιχείρηση ΟΕ ή ΑΕ περίπου.

Ακόμη επιτρέπει να παίρνει ο καθένας τις εισφορές που έβαλε στο ταμείο και να

τις πηγαίνει σε άλλο ταμείο! Αυτό δεν διδαφέρει και πολύ από το να έχει ο

καθένας ένα λογαριασμο σε τράπεζα και να καταθέτει την εισφορά ή να είναι

ασφαλισμένος σε ιδρωτική ασφαλιστική εταιρία».

Χαιρετίζοντας την ΓΣ,  πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών

κ. Μιχάλης Κιούσης τόνισε μεταξύ άλλων:
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«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο

για συνταξιούχους.

Οι συντάξεις μας, τόσο οι κύριες όσο και  οι

επικουρικές κινδυνεύουν. Η βιωσιμότητα των

ταμείων μας υπονομεύεται. Τα αποθεματικά

μας ληστεύθηκαν και το μέλλον μας είναι

αβέβαιο. Η κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη,

επιτίθενται στα ταμεία, στις συντάξεις, στην

ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και στα

ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια; Όχι συ-

νάδελφοι. Αν μείνουμε άπραγοι θα μας πάρουν

και ο,τι απέμεινε.

Χρειάζεται να αντιδράσουμε. Και μπορούμε

να αντιδράσουμε μόνο ενωμένοι και συσπει-

ρωμένοι στις συνταξιουχικές οργανώσεις μας

και σε συνεργασία με τις ενώσεις και τις συν-

δικαλιστικές οργανώσεις των εν ενεργεία συ-

ναδέλφων μας. Γι αυτό το σκοπό βρισκόμαστε

σήμερα εδώ.

Είμαι ο Χρήστος ο Σκουρλάς, βενζινάς

από νεαρή ηλικία, έχοντας γράψει

42 χρόνια στο επάγγελμα. 

Υπηρέτησα τον κλάδο των

βενζινοπωλών και το

συνδι-

καλιστικό

του κίνημα

από πολλές

θέσεις από το

1977 μέχρι το

2009. Υπήρξα

μέλος του ΔΣ

και ΓΓ της Ομο-

σπονδίας Βενζινο-

πωλών και μέλος του

ΔΣ και Ταμίας της ΕΒΝΑ.

Θήτευσα στο ΔΣ του Ταμείου

μας (ΤΕΑΠΥΚ) από το 2001

μέχρι το 2008 και στο  ΔΣ του

ΟΑΕΕ.

Αντιτάχθηκα σθεναρά στη δια-

σπάθιση των αποθεματικών του ΤΕΑΠΥΚ με

τα «τοξικά» ομόλογα, μόνος μέσα στο ΔΣ του

Ταμείου σε αντίθεση με άλλους βενζινάδες

που υπερψήφισαν ή πήγαν μάρτυρες υπεράσπισης

του διωκόμενου τότε πρόεδρου, για το

κακούργημα της απιστίας μετά τη διαπίστωση

για μεθοδευμένη διασπάθιση των αποθεματικών

μας. 

Εργάστηκα για την επέκταση του Ταμείου σε

όλη την Ελλάδα. Αν δεν γινόταν αυτό, σήμερα

δεν θα ήταν βιώσιμο. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω

και να τιμήσω τον πρόεδρο του απελθόντος

διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, συνάδελφο

Αλέκο Κούρτιο και τα μέλη της παλιάς διοίκησης

για την προσφορά τους. Οι περισσότεροι από

αυτούς έδωσαν ό,τι μπορούσαν.  Να ευχαριστήσω

και την κα Πινοτση και να της ευχηθώ καλή

υγεία. Καλή υγεία εύχομαι

και σε όλους τους συνα-

δέλφους που δεν μπόρεσαν

να έλθουν εδώ σήμερα για

λόγους υγείας. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι

και όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή

το μεν πνεύμα θέλει, το δε σώμα δεν μπορεί.

Τους απευθύνω συναδελφικό χαιρετισμό. 

Συνάδελφοι,

Έχουμε πολλά προβλήματα και θα έχουμε

περισσότερα από δω και πέρα. Το Ταμείο μας

κινδυνεύει άμεσα. Στόχος τους είναι να το

μετατρέψουν σε ταμείο- φυτό χωρίς επαρκείς

πόρους, με συντάξεις πείνας και χωρίς μέλλον.

Δεν θα τους αφήσουμε. Μαζί με τους εν

ενεργεία ασφαλισμένους, την ΕΒΝΑ και την

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος θα το

υπερασπίσουμε. Δεν θέλουμε ένα ταμείο

αφημένο στην τύχη του στο οποίο όποιος

θέλει θα μπαίνει και θα βγαίνει παίρνοντας

μαζί του και τα μερίδιά του, χωρίς ίχνος αλ-

ληλεγγύης μεταξύ μας. 

Χρειάζεται να συσπειρωθούμε όλοι γύρω από

την Ένωση των συνταξιούχων. Πρέπει να

Η παρέμβαση του Χρήστου Σκουρλά
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επεκταθεί η Ένωση σε όλους τους συνταξιούχους

σε όλη τη χώρα. Ήδη αρχίζουν να βγαίνουν

και στην περιφέρεια συνταξιούχοι του ΤΕΑ-

ΠΥΚ.

Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ανανέωση στη

δράση και στη διοίκηση. Χρειαζόμαστε να

έχουμε μέλη από όλη την Ελλάδα. Πρέπει

να κάνουμε τροποποίηση του καταστατικού

και να το εκσυγχρονίσουμε στη βάση της νέας

νομοθεσίας και των καταστατικών που ισχύουν

στις συνδικαλιστικές και συνταξιουχικές ορ-

γανώσεις. 

Πρέπει να αναπτύξουμε συνεργασία με την

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων του

ΟΑΕΕ σαν κεντρική οργάνωση των συνταξιούχων

επαγγελματιών  όλης της χώρας. Άλλωστε

είναι γνωστοί οι αγώνες αυτής της ομοσπονδίας

στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συν-

ταξιούχων και πρέπει να πω ότι ήταν πάντα

στο πλευρό μας στο  ΔΣ του ΟΑΕΕ όταν

επιτίθονταν στα αποθεματικά μας και όταν

κατάργησαν τον τρόπο είσπραξης των συνδρομών.

Ήταν στο πλευρό μας όταν αγωνιζόμασταν

να αποτρέψουμε το κούρεμα και των αποθεματικών

από το οποίο χάσαμε συνολικά 115 εκ. ευρώ.

Η συνεργασία μας με τον Πρόεδρο της ομο-

σπονδίας αυτής κ. Παντελή Τάτση ήταν πάντα

άψογη. Το βεβαιώνω εγώ για όσο διάστημα

είμαστε μαζί στο ΔΣ του ΟΑΕΕ. Η κα Ζάγκα

που είναι σήμερα εκπρόσωπος του κλάδου

στο ΔΣ του ΟΑΕΕ, μπορεί και αυτή να το

βεβαιώσει. 

Με την ευκαιρία πρέπει να πω εδώ ότι και η

κα Ζάγκα συνεχίζοντας την παράδοση των

αγώνων μας, υπερασπίζει με σθένος το ΤΕΑΠΥΚ

στο ΔΣ του ΟΑΕΕ. Έχουμε καλή συνεργασία

και γνωρίζω ότι δεν αφήνει τίποτα να περάσει

χωρίς να το εξετάσει με λεπτομέρεια.

Φίλοι, συνεργάτες, συνάδελφοι, 

Είναι η ώρα να χαράξουμε μια νέα πορεία

στην Ένωσή μας. Είμαι υποψήφιος για το ΔΣ

και σας καλώ, εφόσον συμφωνείτε μαζί μου,

να με ψηφίσετε. 

Ευχαριστώ». 

Ευχαριστήρια επιστολή του νέου ΔΣ των συνταξιούχων

Αγαπητέ συνάδελφε συνταξιούχε,

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την προσέλευση και συμμετοχή σου

στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΕΝΩΣΗΣ στις 19 Φεβρουαρίου 2014.

Με τη συμμετοχή σου αυτή έδωσες δύναμη στην Ένωση να συνεχίσει τον αγώνα της για την

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΥΚ καθώς και τη υπεράσπιση του ίδιου

του Ταμείου μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. Τα γραφεία μας είναι συνήθως ανοικτά κάθε Τέταρτη

ώρες 11.00 με 13.00. Τα τηλέφωνα του Προέδρου είναι 6945 133695, 210 9736197.

Και πάλι σας ευχαριστούμε.

Για την Ένωσης Βοηθηματούχων  Βενζινοπωλών Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων.

Ο Πρόεδρος                                                               ο Γενικός Γραμματέας 

Σωτήρης Στεφάνου                                                       Λάμπρος Ζυγούρης
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Πρατηρίων Καυσίμων
•Ποια είναι τα νέα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδίδουν τα πρα-

τήρια καυσίμων και να περνάνε στα βιβλία οι βενζινοπώλες; 

•Τι ισχύει με τα παραστατικά του συστήματος εισροών εκροών; Ποια

προβλήματα προκύπτουν κατά τις συναλλαγές και πως αυτές επιλύονται; 

•Τι ισχύει και τι δεν ισχύει στις αντικαταστάσεις των αυτόματων αποδεί-

ξεων των αντλιών με χειρόγραφες αποδείξεις ή τιμολόγια; 

•Πως καταγράφεται η αυτόπαράδοση για κατανάλωση από τα οχήματα

του πρατηρίου;

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ ￭ Φεβρουάριος 2014

Φορολογικός Οδηγός 

Α υτά είναι μερικά από τα πολλά θέματα που αναλύθηκαν και ερωτήματα που απαντήθηκαν στην ημερίδα της Ομοσπονδίας

Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων βενζινοπωλών και των λογιστών τους, παραθέτουμε τον οδηγό για «Το

Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών –εκροών». 

Ωστόσο για τον διάλογο που διαμείφθηκε στην ημερίδα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην ιστοσελίδα

της ΟΒΕ www.obe.gr όπου εκτίθεται το σχετικό  βίντεο με την εισήγηση κ. Χριστόπουλου.

Το Φορολογικό Τοπίο 
στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 

με το σύστημα εισροών -εκροών
Συνοπτική παρουσίαση: από τον Γιώργο Δ. Χριστόπουλο
Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α

• Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και

• πώς θα καταχωρούνται.
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