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12 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

Σε βαθιά κρίση ο κλάδος

Διανύουμε μια από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του κλάδου μας.

Πάνω από 2.000 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα έχουν κλείσει και πολλά

είναι στα πρόθυρα κλεισίματος. Αλλάζει σταδιακά το τοπίο της αγοράς

και αν συνεχιστεί αυτό σε λίγο θα γίνει μια άγνωστη για εμάς και για

τους φίλους καταναλωτές αγορά . Η ολιγοπώληση είναι προ των πυ-

λών.

Ο κλάδος μας δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση για να αλλάξει χέρια και

να περάσει στον έλεγχο μεγάλων συμφερόντων. Θέλουν να μας πετάξουν

έξω από την αγορά. Το ίδιο έκαναν και κάνουν και σε άλλους κλάδους

όπως των μεταφορέων, των φαρμακοποιών, των οπτικών, των αρτοποιών

κλπ. Όλα αφορούν τη λεγόμενη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ που δεν

είναι τίποτα άλλο από ένα σχέδιο εξόντωσης και έξωσης των μικρομεσαίων

από την αγορά. Θέλουν μα μας καταντήσουν ανέργους ή εργαζόμενους

των 580 και 300 ευρώ και αυτό το λένε απελευθέρωση επαγγελμάτων,

μεταρρύθμιση, ανάπτυξη, εξυγίανση κλπ. 

Πολλοί νομίζουν πως αν εξοντωθούν οι βενζινοπώλες, οι αρτοποιοί, οι

φαρμακοποιοί και οι άλλοι μικρομεσαίοι, οι τιμές θα πέσουν, η ανάπτυξη

θα έρθει και η οικονομία θα γίνει ανταγωνιστική. Δεν έχουν καταλάβει

ότι θα γίνουν όμηροι μονοπωλίων και θα τα πληρώνουν όλα ακριβά.

Δεν έχουν καταλάβει ότι στο σύστημα αυτό, καμία χώρα δεν μπορεί να

αναπτυχτεί χωρίς μικρομεσαίους. Δεν έχουν καταλάβει ότι, τελικά, οι

πολυεθνικές που θα κυριαρχήσουν, τα κέρδη δεν θα τα έχουν για τη

δική μας αγορά και τους δικούς μας εργαζόμενους και μικρομεσαίους

αλλά θα τα βγάλουν στα διεθνή χρηματιστήρια και στα λεγόμενα found,

δηλαδή στις δανειοδοτήσεις κρατών, από αυτές που βάζουν θηλιά στο

λαιμό των λαών, όπως η θηλιά που έχουν βάλει και σε εμάς και μας

σέρνουν με τις τρόικες και το ΔΝΤ στην καταστροφή. 

Με τις πολιτικές που ασκούνται τίθενται ζητήματα ύπαρξης για χιλιάδες

πρατήρια. Οι όροι βιωσιμότητας των πρατηρίων ανατρέπονται.  Το

ερώτημα για εμάς είναι: θα καθήσουμε με σταυρωμένα χέρια ή θα

συμμετάσχουμε όλοι στον αγώνα ζωής για τον κλάδο μας; εδω πρέπει

να απαντήσουμε όλοι με την πραγματικη συμμετοχή μας στους αγώνες

του κλαδου. Το μέλλον μας θα εξαρτηθεί από τους αγώνες μας. Ο κλάδος

πρέπει να ζήση και θα ζήσει.
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3.3. Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων

Πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, από πρατήρια υγρών καυσίμων

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, προς άλλους υπόχρεους

απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να

εκδίδουν αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου) οι

οποίες καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον

λήπτη, συγκεντρωτικά με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Η σχετική παράγραφος της ΠΟΛ έχει ως εξής:

κλαδικά νέα16

Λύθηκε επιτέλους, μετά από δυόμιση μήνες ταλαιπωρία, το σοβαρό πρό-

βλημα της έκδοσης  και υποβολής των αποδείξεων λιανικής πώλησης

καυσίμων, αξίας μέχρι 300 ευρώ, που υπέχουν θέση τιμολογίου.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, μετά από συνεχείς

πιέσεις και εντατικές επαφές του προέδρου κ. Μ.Κιουση, του ΓΓ κ. Α. Τούντα

και του φοροτεχνικού της Ομοσπονδίας κ. Γ. Χριστόπουλου με το υπουργείο

Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Δημοσιών Εσόδων με την εγκύκλιο

(ΠΟΛ.1078/17.3.2014) η οποία δίνει πλήρης οδηγίες για την υποβολή

των συγκεντρωτικών καταστάσεων, επιβεβαιώνει και περιλαμβάνει και

τον τρόπο υποβολής των λιανικών αποδείξεων καυσίμων αξίας μέχρι

300 ευρώ που υπέχουν θέση τιμολογίου.

Με την έκδοση της ΠΟΛ διαψεύστηκαν όσοι από καιρό είχαν

προκαλέσει φόβο και σύγχυση τον κλάδο των πρατηριούχων,

με παρερμηνείες που ανέφεραν ότι το μέτρο καταργήθηκε και

εφεξής ισχύει μόνο για αποδείξεις μέχρι

100 ευρώ.

Με την ΠΟΛ προβλέπεται ότι οι λιανικές

αποδείξεις μέχρι 300 ευρώ ισχύουν

και ως τιμολόγια και θα υποβάλλονται

στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

των πρατηριούχων ως σύνολο μαζί

με τις άλλες αποδείξεις λιανικής

ενώ το ίδιο ισχύει και για τους λήπτες

των αποδείξεων.

Η σχετική παράγραφος της ΠΟΛ έχει ως εξής:

Πώς θα υποβάλλονται
οι αποδείξεις λιανικής καυσίμων

ως 300 ευρώ
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Συγκριμένα στη διάταξη αυτή αναφέρεται ότι «Εάν η εταιρεία

διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης

των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη

φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις

αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων

αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων

φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται

άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή

Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από

την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.».

Η διάταξη αυτή προϋπήρχε στο άρθρου 4 του ν. 3887/10

(ΦΕΚ 174 Α/30-9-2010) αλλά η επανάληψή του με διεύρυνση

στα οχήματα EURO V ή μεταγενέστερων, παρότι φαίνεται

λογική, στην πράξη επιβεβαιώνει μια αρχικά λαθεμένη

απόφαση.

Η πείρα έχει δείξει ότι τέτοιες διατάξεις αξιοποιούνται

«κατάλληλα» από τους επιτηδείους. Είναι γνωστό και από

παλιά ότι εταιρείες έργων με ιδιωτικές δεξαμενές αποτελούσαν

ένα από τα κύρια κανάλια διάθεσης παράνομων καυσίμων.

Με την ως άνω διάταξη, που επαναβεβαιώνεται, το κανάλι

Αλλαγές στην αγορά καυσίμων
με το πολυνομοσχέδιο
Έδαφος λαθρεμπορίου από διάταξη μη ελέγχου δεξαμενών καυσίμων!

κλαδικά νέα20

Μια διάταξη που από τυπική άποψη φαίνεται αθώα, γιατί αφορά τελικούς καταναλωτές καυσίμων

αλλά στην πράξη αφορά την ενδιάμεση διάθεση καυσίμων προς τρίτους με φύλο συκής την συνερ-

γασία μέσων κινουμένων  με υγρά καύσιμα στις μεταφορές,  επαναβεβαιώθηκε στο πολυνομοσχέδιο

Πρόκειται για την υποπαράγραφο ΣΤ.19 2α   του Πολυνομοσχεδίου «μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής  του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»
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κλαδικά νέα22

αυτό αποκτά νέα νόμιμη οδό αφού «δεν απαιτείται άδεια

εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πι-

στοποιητικού Πυρασφάλειας».

Επί πλέον η κυβέρνηση θα έπρεπε να λάβει υπόψη ότι

εκδόθηκε στις 10-02-2014, Γνωμοδότηση (υπ' αριθμ.

30/VII/2013 ΦΕΚ 294 - Τεύχος Β’), της Επιτροπής Ανταγωνισμού

επί αιτήματος εξαίρεσης του ΥΠΕΚΑ από τις διατάξεις του

ν. 3919/2011 με τίτλο "Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας,

Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην πρόσβαση

και άσκηση επαγγελμάτων" αναφορικά με τη λειτουργία

των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων, η οποία

καταλήγει σε πρόταση διατήρησης της υφιστάμενης διαδικασίας,

να εφοδιάζονται δηλαδή με σχετική Άδεια Λειτουργίας τα

πρατήρια που διαθέτουν υγρά και αέρια καύσιμα σε οχήματα,

δεδομένου ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμ-

φέροντος. Δεν μπορεί συνεπώς για τις ιδιωτικές δεξαμενές

να ισχύουν διαφορετικά πράγματα από  των πρατηρίων

τουλάχιστον όσον αφορά την άδεια λειτουργίας τους.

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν για τις ιδιωτικές δεξαμενές να

ισχύουν διαφορετικά πράγματα και να εκδίδεται νόμος ο

οποίος να επιτρέπει τη διάθεση υγρών καυσίμων σε δεξαμενές,

χωρίς προηγούμενη χορήγηση Άδεια Λειτουργίας και μόνο

με την εξασφάλιση ενός πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να υποθέσουμε ότι η διάταξη αυτή,

ευνοεί συμφέροντα που θέλουν ανεξέλεγκτη την αγορά

καυσίμων για να αποφεύγουν τους κανονικούς ελέγχους.

Την ίδια στιγμή τα πρατήρια καυσίμων έχουν επιβαρυνθεί

με τεράστια ποσά για την εγκατάσταση των συστημάτων

εισροών - εκροών (από τα οποία βέβαια απαλλάσσονται

οι ιδιωτικές δεξαμενές) για να παταχθεί το λαθρεμπόριο

το οποίο όμως, με τέτοιες διατάξεις, βρίσκει νόμιμα παράθυρα

παράκαμψης της νομιμότητας! Προς τι όμως αυτή η επιβάρυνση

των βενζινοπωλών, από τη στιγμή που το σύστημα γίνεται

διάτρητο και από τη στιγμή που τα άλλα στάδια, πάνω από

τα πρατήρια, δεν έχουν εγκατεστημένα ηλεκτρονικά συστήματα

ελέγχου της διακίνησης καυσίμων; 

Πρακτικά η διάταξη αφήνει έδαφος διάθεσης αποχρωματισμένων,

επανεισαγμένων, νοθευμένων κλπ, λαθραίων καυσίμων

και ευνοεί τη  δημιουργία ανεξέλεγκτων καταστάσεων σε

βάρος των βενζινοπωλών, του κράτους και των καταναλωτών. 

Η κυβέρνηση είναι καλό να σκεφθεί ξανά τις συνέπειες

παρόμοιων διατάξεων πριν διαπιστώσει και πάλι ότι το

λαθρεμπόριο γιγαντώνεται, όπως τόσες άλλες φορές έχει

γίνει διαψεύδοντας τις διακηρύξεις περί πάταξής του.

Οι αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑ-

ΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΡΥΘ-

ΜΙΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. α. Επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων

για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου

υγρών καυσίμων, που έχει έγγραφη σύμβαση αποκλειστικής

συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και

διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο,

εφόσον κατά τη συγκεκριμένη διακίνηση το βυτιοφόρο

δεν φέρει παραπλανητικό ως προς την προέλευση σήμα.

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 116 της ΥΑ Α2-861/2013

(Β' 2044) καταργείται.

2. α. Δεν επιτρέπεται η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων

από:

i) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων

σε άλλο κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών

καυσίμων.

ii) Κάτοχο άδειας Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων

σε κάτοχο άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, με ή

χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

β. Κάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με

ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, ανεξαρτήτως του αν

διαθέτει και άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων,

επιτρέπεται να προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα

για θέρμανση από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών με

άδεια κατηγορίας Α', Διυλιστήρια και εισαγωγές εφόσον,

υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα

εισροών εκροών, καθώς και να τα διαθέτει σε κατόχους

Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς ίδιους απο-

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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θηκευτικούς χώρους.

Kάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς

ίδιους αποθηκευτικούς χώρους επιτρέπεται να προμηθεύεται

πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση είτε από κατόχους

Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ίδιους

αποθηκευτικούς χώρους είτε από εταιρίες εμπορίας πε-

τρελαιοειδών με άδεια κατηγορίας Α' είτε και από Διυ-

λιστήρια.

γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 της ΥΑ Α2-861/2013

(Β' 2044) καταργείται.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3054/2002 (Α΄

230) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης μπορεί να διαθέτει

πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά μόνο σε

κατόχους Άδειας Εμπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς

Καταναλωτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Προμηθευτικούς

Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου

7 και σε κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών

με τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του

ν.3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας, ο

οποίος προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας

από κάτοχο Άδειας Διύλισης, είτε μεμονωμένα είτε ως

μέλος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας της

παρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄

75) ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας

από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ούτε φέρει το Σήμα του

κατόχου αυτού.»

4. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002

αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται

πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας

και κατόχους Άδειας Διύλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας

Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται

να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών

προϊόντων. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων

που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας πραγ-

ματοποιείται με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο

ή μισθωμένο. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει

την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα

των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι

Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία

α`, β` και γ` της παραγράφου 3, μπορούν να χρησιμοποιούν

για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις

υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά

το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται

μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων.

Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων

γίνεται με παραστατικά των κατόχων Άδειας Λιανικής
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Εμπορίας. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται

για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των

κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με

τα στοιχεία α' , β' και γ' της παραγράφου 3, πρέπει να

φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα

του κατόχου της άδειας Εμπορίας, εφόσον προμηθεύονται

πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με

βάση αποκλειστική σύμβαση και φέρουν στο πρατήριο

τους το εμπορικό σήμα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση,

το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής

Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην

οποία ανήκουν, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με

τον οποίο έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση μεταφοράς,

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δαπάνη

εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη

του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής

μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη

βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού

μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες

εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέ-

σων.»

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αν-

τικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας, εφόσον

τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας

εμπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο του

πρατηρίου του το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας

εμπορίας, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα

του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού

ή της Κοινοπραξίας στην οποία είναι μέλη Με απόφαση

του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή

απόφαση του άρθρου 4 του ν. 4177/2013 (Β΄173)

καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του

ειδικού σήματος.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν.

3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες

επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους

αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται

από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη

του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας, εφόσον έχουν

εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών

εκροών σε αυτούς.»

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αν-

τικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών

με τα στοιχεία α΄, β΄ της παραγράφου 3 και γ΄ κατά τα

οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, μπορούν

να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων,

εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για

την προμήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι
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διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις Εισαγωγές,

του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12 για την τήρηση

αποθεμάτων ασφαλείας και εφόσον είναι εγκατεστημένο

και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών».

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αν-

τικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή πετρελαίου

θέρμανσης υποχρεούται σε ομαλή και συνεχή τροφοδοσία

της κατανάλωσης ανάλογα με την άδειά του. Επίσης φέρει

την ευθύνη, κατά τις διατάξεις παρόντος νόμου αυτού,

για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και

προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων

αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών

μέσων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και

μόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εμπορίας από

τον Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Όσοι κατέχουν άδεια

Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και διαθέτουν αποθηκευτικούς

χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα

προϊόντα αυτά είτε από εταιρείες εμπορίας

με άδεια κατηγορίας Α' είτε από διυλιστήρια

είτε από εισαγωγές εφόσον, υπάρχει

εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία

σύστημα εισροών εκροών. Όσοι

κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου

θέρμανσης δεν διαθέτουν απο-

θηκευτικούς χώρους δύνανται

να προμηθεύονται τα προ-

ϊόντα αυτά είτε από άλλους

κατόχους Άδειας Πωλητή

πετρελαίου θέρμανσης

που διαθέτουν τέτοιους χώρους,

είτε από εταιρείες εμπορίας με

άδεια κατηγορίας Α  ̀και από διυλιστήρια.

Η έγγραφη σύμβαση προμήθειας που

συνάπτουν οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου

θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους

υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα

Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ημερών από την σύναψη

της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε

λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν

άμεσα νέα σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής - λιανικής

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος

των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των

προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.»

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 κα-

ταργείται.

9. Τα εδάφια τέταρτο και επόμενα της παραγράφου 1β

του άρθρου 21 της ΥΑ Δ2/Α/Φ.8/16570/2005 (Β' 1306),

όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ΥΑ Δ2/Α/19843/2011

(Β΄ 2191), αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν

αποθηκευτικούς χώρους, μπορούν να πωλούν μόνο

λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Υποχρεούνται να

συνάπτουν έγγραφη σύμβαση προμήθειας η οποία

υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα

Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ημερών από την σύναψή

της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε

λόγο, οι ως άνω πωλητές υποχρεούνται να

συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση ακολουθώντας

τη ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω

υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για

τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας

Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης.»

10. Η παράγραφος 4 του

άρθρου 28 του ν. 4177/2013

αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται

η χονδρική τιμή πώλησης των

υγρών καυσίμων και του υγραερίου

κίνησης, η οποία διαμορφώνεται ελεύθερα

από τα μέρη ύστερα από διαπραγμά-

τευση».

ΣΤ.19 2α «Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους

χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές

εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί

στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης

καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων

ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση

αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας,

εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας,

το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπη-

ρεσία.».
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Η απόφαση, που προστέθηκε ως συμπλήρωμα στην

αρχική απόφαση κρυφού ελέγχου, κατ’ ουσία κάνει

ανεξέλεγκτους τους ελεγκτές αφού οι ελεγκτές και

τα στοιχεία που παρουσιάζονται ως τεκμήρια

κατηγορίας κατά των βενζινοπωλών, δεν θα δίνονται

και θα παραμένουν απόρρητα!

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «Κατά την τυχόν

αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο σχετικά

με το διενεργηθέντα έλεγχο, δεν παρέχονται ο

αριθμός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία

ταυτοποίησης του οχήματος, τα ονόματα των

ελεγκτών, η ημερομηνία και η ώρα ελέγχου που

αποτυπώνονται στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων

της μέτρησης, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία

της σχετικής απόδειξης εσόδου, τα οποία καλύπτονται

από το απόρρητο.».

Η απόφαση αυτή πιθανόν να βρίσκεται στα όρια

της νομιμότητας του κράτους  και μπορεί να

δημιουργήσει όχι μόνο σύγχυση αλλά πολλές

αμφιβολίες για την νομιμότητα των κατηγοριών.

Είναι δε βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πολλές τριβές

και συζητήσεις. Πολλοί βενζινοπώλες τη χαρακτηρίζουν

απαράδεκτοι και τονίζουν ότι έτσι θα είναι όμηροι

κάθε κακόβουλου ελεγκτή.

Ελεγκτές πρατηρίων καυσίμων
χωρίς έλεγχο;
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Με μια απίστευτη απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης (Αριθμ. Φ2−650/7.3.2014 - ΦΕΚ Β'

719/21-03-2014) που προκαλεί ερωτηματικά, παρέχεται προστασία πλήρους ανωνυμίας και

απορρήτου στους ελεγκτές και στα οχήματα που είναι συμβατικά,  ειδικά μετασκευασμένα ώστε

να παγιδεύουν κρυφά τους παραβάτες βενζινοπώλες που εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές και

κλέβουν το κράτος.
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Τι λέει η αρχική απόφαση

Αριθμ. Φ2−2893 (ΦΕΚ Β' 3178/13-12-2013)

Άρθρο 1
Για τον έλεγχο των αντλιών υγρών καυσίμων, εκτός του

συνηθισμένου ελέγχου, μπορεί να χρησιμοποιούνται και

ειδικά μετασκευασμένα αυτοκινούμενα οχήματα, στο εξής

καλούμενα «οχήματα», χωρίς διακριτικά της υπηρεσίας

και με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και χωρίς

προηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο.

Άρθρο 2
1. Τα οχήματα διαθέτουν ειδική μετρητική διάταξη

προσδιορισμού του όγκου του παραλαμβανόμενου, από

την αντλία, καυσίμου, η οποία περιλαμβάνει δεξαμενή

συλλογής καυσίμου, υποσύστημα ζύγισης, διάταξη προσ-

διορισμού πυκνότητας, υποσυστήματα αναγωγής σφαλμάτων

λόγω θερμοκρασίας και λόγω ευθυγράμμισης, σύστημα

γεωγραφικού προσδιορισμού της θέσης (GPS) με

πιστοποιημένη αναφορά στον εθνικό χρόνο, καθώς και

σύστημα μετάγγισης του παραληφθέντος καυσίμου.

2. Η μετρητική διάταξη προσδιορισμού του όγκου διαθέτει

Πιστοποιητικό Διακρίβωσης από το Ελληνικό Ινστιτούτο

Μετρολογίας και συνοδεύεται από Τεχνικό Φάκελο και

εγχειρίδιο χρήσης, εμπιστευτικού χαρακτήρα. Η διακρίβωση

της μετρητικής διάταξης θα γίνεται, τουλάχιστον, μία

φορά κατ’ έτος.

3. Η μετρητική διάταξη αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου

συστήματος προσδιορισμού του όγκου του παραλαμβανόμενου

καυσίμου, στο εξής καλούμενο «σύστημα».

4. Ο όγκος καυσίμου υπολογίζεται με μέτρηση της μάζας

του παραλαμβανόμενου καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψη

τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του.

5. Για τη μέτρηση της μάζας του καυσίμου χρησιμοποιείται

κατάλληλο όργανο ζύγισης, το οποίο διαθέτει ηλεκτρονικό

αλφάδι υψηλής ανάλυσης, για την αντιστάθμιση του

σφάλματος μέτρησης λόγω της όποιας τυχαίας κλίσης

έχει το όχημα και έχει ληφθεί μέριμνα για την απόσβεση

διακυμάνσεων της μέτρησης του υγρού εν κινήσει, λόγω

κυματισμού.

6. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του καυσίμου

χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό θερμόμετρο και έχει ληφθεί

μέριμνα για την αντιστάθμιση του σφάλματος μέτρησης

της θερμοκρασίας του καυσίμου, μετά από την επαφή

του με το μέταλλο της δεξαμενή συλλογής καυσίμου.

7. Για τον υπολογισμό της πυκνότητας του καυσίμου χρη-

σιμοποιείται ειδικό σύστημα.

8. Το σύστημα, υπολογίζει τον όγκο του καυσίμου στη

θερμοκρασία που είχε κατά την έξοδο του από την αντλία,

ώστε ο υπολογιζόμενος όγκος να είναι άμεσα συγκρίσιμος

με αυτόν που μετρήθηκε από την ελεγχόμενη αντλία.

9. Τα οχήματα διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού

θέσης (GPS) με πιστοποιημένη αναφορά στον εθνικό

χρόνο, μέσω του οποίου αποδεικνύεται και η γεωγραφική

θέση του ελεγχόμενου πρατηρίου καθώς και ο χρόνος

παραλαβής του καυσίμου, με αυτόματη αποθήκευση,

καταγραφή, εκτύπωση και αποστολή των δεδομένων αυ-

τών.

10. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αυτόματης τηλεματικής

αποστολής των αποτελεσμάτων της μέτρησης σε κεντρικό

φορέα υποδοχής, με αποτύπωση των αποτελεσμάτων

του ελέγχου, του γεωγραφικού προσδιορισμού της θέσης

ελέγχου και του χρόνο εκτέλεσης αυτού, με αναφορά

στον εθνικό χρόνο.

11. Τα παραλαμβανόμενα από τα πρατήρια καύσιμα μετά

το πέρας του ελέγχου μεταγγίζονται σε δεξαμενές του

ελληνικού δημοσίου.

Αριθμ. Φ2−2893/6.12.2013

Έλεγχος σε πρατήρια υγρών καυσίμων με χρήση ειδικά μετασκευασμένων οχημάτων, 

τα οποία φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
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12. Για την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος έχουν

ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τυχόν

ατύχημα, με χρήση μέσων πυρόσβεσης και εξαερισμού.

Άρθρο 3
1. Η οδήγηση των οχημάτων καθώς και η διενέργεια των

ελέγχων γίνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης

Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του

Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχουν κατάλληλα εκπαιδευτεί

και η επάρκεια τους βεβαιώνεται από τη Δ/νση Μετρο-

λογίας.

2. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο

χρήσης, που συνοδεύει το σύστημα και το οποίο καλύπτεται

από το απόρρητο.

3. Οι ελεγκτές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να

συνοδεύονται από προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

4. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται καθ’ όλο το

εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του έτους, κατόπιν

Εντολής Ελέγχου, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο

της Διεύθυνσης Μετρολογίας.

5. Η τιμή της ένδειξης της ποσότητας επί της αντλίας, η

οποία ταυτίζεται με την τιμή της ένδειξης της ποσότητας

στην απόδειξη εσόδου (απόδειξη λιανικής πώλησης

πρατηρίου), καταχωρείται στο σύστημα από τον ελεγκτή

χειροκίνητα, ενώ ο υπολογισμός του όγκου του παρα-

λαμβανόμενου καυσίμου γίνεται από το σύστημα αυτόματα,

χωρίς επέμβαση του ελεγκτή.

6. Το αποτέλεσμα της μέτρησης του όγκου του παραληφθέντος

καυσίμου εμφανίζεται ως αριθμητική τιμή (λίτρα) αλλά

και ως ποσοστό απόκλισης επί της τιμής της ένδειξης της

ποσότητας στην αντλία και εκτυπώνεται/αποστέλλεται,

αυτόματα τηλεματικά, με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

7. Το σύστημα, πριν και μετά από κάθε έλεγχο σε πρατήρια,

επαληθεύεται ως προς την ορθότητα των μετρήσεων,

από τους ελεγκτές, βάσει προκαθορισμένης, από τη Δ/νση

Μετρολογίας, διαδικασίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων,

καταγράφονται σε δελτίο ελέγχου, το οποίο καταχωρείται,

μαζί με τα παραγόμενα από το σύστημα σχετικά έντυπα,

στο αρχείο της υπηρεσίας.

8. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ελέγχου προσβάλλονται

μόνον επί πλαστότητι.

Η νέα προσθήκη:

[9. Κατά την τυχόν αναζήτηση στοιχείων από τον

ενδιαφερόμενο σχετικά με το διενεργηθέντα έλεγχο, δεν

παρέχονται ο αριθμός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία

ταυτοποίησης του οχήματος, τα ονόματα των ελεγκτών,

η ημερομηνία και η ώρα ελέγχου που αποτυπώνονται

στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων της μέτρησης, καθώς

και ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής απόδειξης

εσόδου, τα οποία καλύπτονται από το απόρρητο.

(Η παράγραφος 9, τέθηκε όπως προστέθηκε με την

απόφαση Φ2−650/7.3.2014)]

Άρθρο 4
1. Οι ελεγκτές, μετά τον έλεγχο, συντάσσουν Έκθεση, η

οποία, συνοδευόμενη από την εκτύπωση των αποτελεσμάτων

της μέτρησης και την απόδειξη εσόδου (απόδειξη λιανικής

πώλησης πρατηρίου) υποβάλλεται αμελλητί στη Δ/νση

Μετρολογίας.

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό σφάλματος, συνυ-

πολογιζόμενης και της διευρυμένης αβεβαιότητας μέτρησης

κατά τη χρήση, είναι εκτός των νόμιμων ορίων, επιβάλλονται

στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου, με απόφαση του Προ-

ϊσταμένου της Διεύθυνσης Μετρολογίας, οι διοικητικές

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 4177/2013

(ΦΕΚ 173/Α/2013), όπως ισχύει, καθώς και οι λοιπές

διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη

νομοθεσία.

Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της

δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
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Ενημερωτικό προόδου εργασιών για τη
διασύνδεση των συστημάτων εισροών-

εκροών στα πρατήρια με τη ΓΓΠΣ

κλαδικά νέα34

Ανακοινώθηκε από τη ΓΓΠΣ, η λίστα των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία

τους στο μητρώο την 18/03/2014. 

• 1684 εγγραφές πρατηρίων που οριστικοποίησαν τα στοιχεία τους. Τα στοιχεία των πρατηρίων

που έχουν οριστικοποιήσει τις εγγραφές τους με ή χωρίς λάθη είναι εδώ.

• 523 εγγραφές δεν έχουν οριστικοποιήσει εκ των οποίων 131 εγγραφές από την περιφέρεια

Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (φάση Α). Τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν έχουν οριστικοποιήσει

είναι εδώ.

Από το σύνολο των 2207 πρατηρίων που έχουν καταγραφεί στην υπηρεσία μητρώου, τα:
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Η υπηρεσία έχει προχωρήσει σε διασταυρώσεις με το

υπουργείο Μεταφορών και Ανάπτυξης για τη διακρίβωση

του περιεχομένου τους, καθώς τα πρατήρια της φάσης Α

και Β που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο μητρώο. 

Πρατήρια με λανθασμένα στοιχεία θα θεωρηθούν ως μη

οριστικοποιημένα, στα όποια θα υποληφθούν οι αρμόδιες

υπηρεσίες έλεγχου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι πρατηριούχοι

να επιβεβαιώσουν την αρτιότητα των στοιχείων που έχουν

εισάγει και να τεκμηριώσουν πιθανές αλλαγές με ρητή

αναφορά προβλήματος στο σύστημα Εισροών- Εκροών της

ΓΓΠΣ.

Τονίζεται ότι τα πρατήρια της Φάσης Α και Β που δεν έχουν

οριστικοποιήσει την εγγραφή τους η δεν έχουν εγγραφεί

καθόλου δεν θα επιτραπεί η αποστολή στοιχείων εισροών-

εκροών από το πρατήριο προς τη ΓΓΠΣ από 1/4/2014, με

όλες τις προβλεπόμενες κατά το νομό συνέπειες. Για το

λόγο αυτό οι εγγραφές στη υπηρεσία μητρώου, θα παραμείνουν

ανοιχτές προς τους πρατηριούχους που δεν έχουν οριστικοποιήσει,

με εκπρόθεσμο χαρακτηρισμό υποβολής στοιχείων.

Eπίσης ανακοινώνεται η λίστα υλοποίητων λογισμικού

συστήματος εισροών-εκροών που έχουν περατώσει επιτυχώς

την Φάση Α’ δοκίμων για τη διεπαφή αποστολής στοιχείων

από σύστημα εισροών-εκροών πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Σε σύνολο 15 υλοποίητων τέτοιου λογισμικού έχουν

προκριθεί για τη Φάση Β’ οι παρακάτω κατά αλφαβητική

σειρά:

Οι υπόλοιποι υλοποιητές δεν έχουν περατώσει επί του παρόντος τα απαιτούμενα βήματα της Φάσης Α ώστε να

προχωρήσουν στη Φάση Β’ των δοκίμων αποστολής στοιχείων προς της ΓΓΠΣ, και συνεπώς δε διαθέτουν επάρκεια

λογισμικού για την αποστολή δεδομένων προς τη ΓΓΠΣ.

Η Φάση Α’ περιλάμβανε της περάτωση της υλοποίησης της διεπαφής αποστολής στοιχείων εισροών εκροών του

αντίστοιχου λογισμικού, σε δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.

Η Φάση Β’ περιλαμβάνει αποστολή στοιχείων από ένα Πραγματικό πρατήριο, στη δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής

στοιχείων της ΓΓΠΣ, ώστε να διακριβωθεί ότι η επαφή του εγκατεστημένου λογισμικού εισροών-εκροών, λειτούργει

επαρκώς στην αποστολή:

1) Δελτία σε πραγματικό χρόνο (Δελτία Παραλαβής, Εξαγωγής, Επιστροφής, Λιτρομέτρηση)

2) tankcheck για όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου κάθε 5 λεπτά

3) Ισοζύγια τέλους ημέρας

4) Ειδοποιήσεις σφαλμάτων/προβλήματος (Alerts)

5) Αλλαγές τιμών πώλησης καυσίμου.

κλαδικά νέα36

• ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ...........................................(Υλοποιητής Λογισμικού – ALFA PRATIRION)

• ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ .........................................................(Υλοποιητής Λογισμικού – ARABATZIS)

• ΑΤΡΕΥΣ ........................................................(Υλοποιητής Λογισμικού – BARRACUDA SOFT)

• ΕΛΒΗΣ...........................................................................(Υλοποιητής Λογισμικού – ELVIS)

• ΚΟΣΜΟΤΕΚ-PUMPS.......................................................(Υλοποιητής Λογισμικού – LIALIAS)

• LOGICOM...................................................................(Υλοποιητής Λογισμικού - LOGICOM)

• PRINTEC ............................................................................(Υλοποιητής Λογισμικού - GSI)

• SINGULARLOGIC ..............................................(Υλοποιητής Λογισμικού – SINGULARLOGIC)

• ΣΠΥΡΙΔΗΣ ................................................................(Υλοποιητής Λογισμικού – SPYRIDES)

• ZETES ............................................................................(Υλοποιητής Λογισμικού – ZETES)
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Οι βενζινοπώλες 

της Αιτωλοακαρνανίας 

για τις παραβάσεις στον

χώρο των καυσίμων

κλαδικά νέα38

Η ένωση Βενζινοπωλών Αιτωολοακαρνανίας με ανακοί-

νωσή ης αναφέρει ότι «οι βενζινοπώλες της Αιτωλοα-

καρνανίας παρακολουθούν με προσοχή τα

διαδραματιζόμενα γεγονότα με τις (πολύ) καθυστερημένες

αποκαλύψεις και συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων.

Πρόκειται για μια μικρή επιβεβαίωση των καταγγελιών

του κλάδου για όργιο λαθρεμπορίου, παρανομίας και

κλοπής των καταναλωτών και τον νομίμων βενζινο-

πωλών, τη στιγμή που η κυβέρνηση αυξάνει τους

φόρους των καυσίμων, στερώντας  από τους καταναλωτές

θέρμανση και κίνηση και τα πρατήρια πόρους επιβίωσης.

Πόσο όμως έχει αποκαλυφθεί η παρανομία και πόσο είναι αποφα-

σισμένη να προχωρήσει η κυβέρνηση; 

• Επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο τις καταγγελίες του κλάδου και της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών
Ελλάδος 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, πάνω από τα πρατήρια, από τα διυλιστήρια ακόμη.
• Επιβεβαιώνει το άστοχο και την αυταπάτη των κυβερνώντων για την δήθεν αυτόματη πάταξή του
λαθρεμπορίου με την εξίσωση του ΕΦΚ στα πετρέλαια. 
• Επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μας για διαφθορά στο Δημόσιο. 
• Επιβεβαιώνει την εύστοχη παρατήρηση του κλάδου 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;

Η αποκάλυψη πάντως του κυκλώματος:
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Τα γεγονότα αυτά δίνουν την ευκαιρία στην Ένωσή μας να ξεκαθαρίσει για άλλη μια φορά τη

θέση της απέναντι σε κάθε παράβαση στο χώρο των καυσίμων. Η Ένωσή μας καταδικάζει

χωρίς περιστροφές κάθε είδους παράβαση, είτε αυτή στρέφεται κατά των καταναλωτών, είτε

κατά του Κράτους. Το δε σύνολο των παραβατικών ενεργειών συνιστούν ευθέως αθέμιτο

ανταγωνισμό σε βάρος των νομίμων συναδέλφων μας.

Ελλειμματικές παραδώσεις σε πελάτες, κλοπή καταναλωτών με το «πείραγμα» των αντλιών

ή των ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης, νόθευση ή τεχνητή διόγκωση καυσίμων,

παραπλάνηση καταναλωτών με δήθεν φθηνές τιμές λαθρεμπορικού καυσίμου κλπ, αποτελούν

απαράδεκτες μέθοδες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των νομίμων βενζινοπωλών και

καταδικαστέες ενέργειες από κάθε πλευρά. 

Η ένωσή μας καταδικάζει όλες αυτές τις ενέργειες και τις θεωρεί απαράδεκτες. Ωστόσο η

Πολιτεία οφείλει αντί να εξαντλείται σε γραφειοκρατικούς ελέγχους στα νόμιμα πρατήρια να

στραφεί κυρίως στις πηγές του λαθρεμπορίου και παραβατικότητας. Αν επιδειχτεί η απαραίτητη

πολιτική βούληση ελέγχου του λαθρεμπορίου στις πηγές ούτε ένα λίτρο δεν θα μπορεί να

κυκλοφορήσει στις αντλίες των παραβατών. 

Είμαστε υπέρ των πραγματικών ελέγχων της αγοράς για την πάταξη κάθε μορφής παραβατικότητας.  

Στους συναδέλφους βενζινοπώλες συνιστούμε να τηρούν απαρέγκλιτα τη νομοθεσία,  καμία

παράβαση δεν επιτρέπεται. Τώρα δε που τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά, κάθε παράβαση, ακόμη

και από αμέλεια και χωρίς δόλο, μπορεί να σημάνει τον «ξαφνικό θάνατο» το πρατηρίου με

τα πρόστιμα που θα μπουν!

Στους καταναλωτές συνιστούμε να είναι προσεκτικοί να ελέγχουν με όποιο μέσο μπορούν

από πού αγοράζουν, τι αγοράζουν, πόσο αγοράζουν. Να προτιμούν πρατήρια που η πείρα

τους έχει επιβεβαιώσει για τη νομιμότητά τους, να ελέγχουν τις τιμές από το παρατηρητήριο

τιμών καυσίμων και να μάθουν τα δικαιώματά τους και τις Υπηρεσίες που πρέπει να απευθύνονται

σε περίπτωση που νοιώθουν αδικημένοι. Οι καταναλωτές είναι πελάτες και συνεργάτες και

τους θέλουμε στο πλάι μας, για την πάταξη κάθε παραβατικότητας που θίγει και εμάς και

αυτούς. 

Είναι γνωστό ότι στον κλάδο μας τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και πολλά πρατήρια

βρίσκονται προ του κλεισίματος. Κάθε παραβάτης με την ασύδοτη δράση του, στην ουσία

σπρώχνει στο κλείσιμο τους τίμιους συναδέλφους που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτό

πέρα από παράνομο είναι και ηθικώς απαράδεκτο. 

Εμείς δεν περιμένουμε ηθική από τους παραβάτες. Περιμένουμε οι έλεγχοι να κάνουν αδύνατη

τη δράση τους».
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Συμπλήρωση στοιχείων για τη χρηματοδότηση
συστημάτων εισροών-εκροών

Η Διεύθυνση Μετρολογίας της Γ.Γ. Εμπορίου, εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση προς τους πρα-
τηριούχους υγρών καυσίμων που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης των συστημάτων εισροών
– εκροών αλλά η αίτησή τους καθυστερεί να εγκριθεί, λόγω ελλείψεων στο φάκελο στοιχείων
που κατέθεσαν. Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες ελλείψεις αφορούσαν την σφραγίδα ή την
υπογραφή των πρατηριούχων.

Στο πλαίσιο της Δήλωσης Ολοκλήρωσης για τη Δράση: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» και
σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ2-237/5-2-2014 ανακοίνωσής μας, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις
προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες για τυχόν εκκρεμότητες που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση του
φακέλου, έτσι ώστε η κάθε εγκατάσταση να καθίσταται σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του σχετικού θεσμικού
πλαισίου, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδοθούν από την Υπηρεσία μας και από τον
κατατεθημένο στη Δ/νση Μετρολογίας φάκελο εγκατάστασης, τα ζητούμενα υπ’ αρ. vi και v Δικαιολογητικά
Δήλωσης Ολοκλήρωσης όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστοτόπο της ΚτΠ (e-gas-station.ktpae.gr).

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
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Με επιστολή της προς τη υποουργό Ανάπτυξης κ. Κ.Χατζηδάκη η ΟΒΕ αντέδραση έντονα

στην «ψυχρή γραφεικρατική» απάντηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το παραπάνω

θέμα.

Στην επιστολή της η  ΟΒΕ έγραφε:

«Mε   έκπληξη και απορία προσπαθούμε

να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του υπ’

αριθ. πρωτ. 4111/26-03-2014 εγγράφου

της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», το

οποίο μας κοινοποιήθηκε χθες και κατά

την άποψή μας αποτελεί ένα στείρο γρα-

φειοκρατικό προϊόν με ανούσιες αιτιάσεις.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο βασικός σκοπός

του οδηγού της δράσης «Εκσυγχρονισμός

Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 2109/Β’/27-

08-2013) είναι η διάθεση συγκεκριμένου

χρηματικού ποσού, εξασφαλισμένο ήδη

από Εθνικούς Πόρους, ως συμβολική

συμμετοχή του Κράτους, ώστε να επιτευχθεί

ο πολυπόθητος στόχος της πάταξης του

λαθρεμπορίου καυσίμων.

Η εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας

Α.Ε.» που διαχειρίζεται την προαναφερόμενη

δράση, φαίνεται από το έγγραφο που μας

κοινοποίησε, να μην αντιλαμβάνεται την

αγωνία όλων των συνεπών επαγγελματιών

του κλάδου που προσδοκούν άμεσα και

έμμεσα οφέλη από τη λειτουργία των συ-

στημάτων εισροών – εκροών. 

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος η

οποία εκπροσωπεί 44 τοπικές ενώσεις πρα-

τηρίων διάθεσης καυσίμων σε όλη την επι-

κράτεια, μετά και το περιεχόμενο του προ-

αναφερόμενου εγγράφου το οποίο «δι-

καιολογεί» την άδικη και ανούσια προσωρινή

απόρριψη της χρηματοδότησης αρκετών

συναδέλφων, κρίνει ότι πρέπει να περιοριστεί

μόνο στις παρακάτω αναφορές και επισημάνσεις

προς την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων

υπουργείων :

1. Το ύψος του ποσού της χρηματοδότησης

των συστημάτων εισροών – εκροών που

ήδη έχει εξασφαλιστεί, υπερκαλύπτει τον

αριθμό των δικαιούχων πρατηρίων υγρών

καυσίμων της χώρας, επομένως δεν τίθεται

θέμα έλλειψης χρημάτων.

2. Κατά την άποψή μας, αν δεν υπάρχει

σοβαρός λόγος απόρριψης (καταδίκη για

λαθρεμπόριο – νοθεία, ύπαρξη άλλης

κύριας δραστηριότητας, De minimis, κλπ),

οποιεσδήποτε ελλείψεις σφραγίδων, υπο-

γραφών, επωνυμιών, αριθμών κλπ πρέπει

να λύνονται με άμεση επικοινωνία και να

προωθούνται θετικά οι αιτήσεις.

3. Η επιτυχία των συστημάτων κρίνεται

από το γεγονός της εγκατάστασης των ηλε-

κτρονικών συστημάτων στο σύνολο της

χώρας, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη απόρριψη

από τη διαδικασία χρηματοδότησης σε δι-

καιούχους του α’ και β’ κύκλου θα επηρεάσει

την ομαλή μέχρι σήμερα διαδικασία εγκα-

τάστασης και λειτουργίας των συστημάτων

στα υπόλοιπα πρατήρια της χώρας.

Με την πεποίθηση ότι οι παραπάνω θέσεις

μας, θα σας βρουν συντασσόμενους, πα-

ρακαλούμε όλους του εμπλεκομένους, με

πρώτους τους επικεφαλής της πολιτικής

ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων

Ανάπτυξης και Οικονομικών για τη διευκόλυνση

της διαδικασίας χρηματοδότησης των συ-

στημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια

υγρών καυσίμων.

Η ΟΒΕ αντιδρά
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Για το θέμα των απορρίψεων η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος διαμαρτύθηκε έντονα

προς τον  υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη γιατί, η ιδιωτική

εταιρεία που ανέλαβε την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης της εγκατάστασης των

συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων, απορρίπτει «δι’ ασήμαντο λόγο»

τη χρηματοδότηση.Στην επιστολή της η Ομοσπονδία ανέφερε τα εξής:

«Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι βενζινοπώλες,

έχουν απορριφθεί αιτήσεις χρηματοδότησης

δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

που προκηρύχθηκε με την υπ αρ. Φ2-1860/2013

Απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων, Προκήρυξης Δράσης (ΦΕΚ 2109/β/2013).

Ως αιτιολογία των απορρίψεων αναφέρονται

είτε παραλείψεις ήσσονος σημασίας είτε «απο-

κλίσεις» οι οποίες ερμηνεύονται ως τέτοιες

ως αποτέλεσμα της ελλιπούς διαδρομής

ελέγχου της οποίας φέρει την αποκλειστική

ευθύνη η ΚτΠ.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα

με τον ισχύοντα οδηγό της Δράσης «Εκσυγ-

χρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»(

ΦΕΚ 2109/Β/27-8-2013), στην σελίδα 29385

αναφέρονται τα παρακάτω: «….Εάν κατά τον

έλεγχο των δηλουμένων στοιχείων διαπιστωθεί

ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινιστικά

στοιχεία, τότε αποστέλλεται σχετική επιστολή

από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας

Α.Ε.» προς τον δυνητικό δικαιούχο, ζητώντας

τα έντυπα στοιχεία εντός  προθεσμίας πέντε

(5) ημερολογιακών ημερών . Σε περίπτωση

που ο δυνητικός δικαιούχος δεν αποστείλει

τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός της καθορισμένης

προθεσμίας, η πρόταση κρίνεται (τότε και

μόνο τότε) «Απορριπτέα»…»

Αντ’ αυτού προχωρήσατε, χωρίς καμία προ-

ειδοποίηση και ενημέρωση, σε απορρίψεις. 

Θεωρούμε απαράδεκτη, και μη συμβατή με

την αρχή της καλής πίστης και συνεργασίας,

την ενέργεια αυτή, η οποία, δεν αποκλείεται

να υποκρύπτει και πρόθεση αποκλεισμού των

συναδέλφων  μας με πρόφαση τυπικούς λό-

γους.

Επειδή φοβόμαστε ότι με παρόμοιες προφάσεις

θα υπάρξει «βιομηχανία απορρίψεων και απο-

κλεισμού» των συναδέλφων μας, οι οποίοι

υποβλήθηκαν ήδη σε υπέρογκα κόστη εγκα-

τάστασης των υπό χρηματοδότηση συστημάτων

εισροών – εκροών, σας καλούμε όπως

ανακαλέσετε αμέσως τα απορριπτικά έγγραφα

και ειδοποιείστε τους ενδιαφερόμενους βεν-

ζινοπώλες να συμπληρώσουν και διορθώσουν

τις τυπικές, μικρής σημασίας και σίγουρα

ανούσιες παραλείψεις οι οποίες σε καμία

περίπτωση δεν αλλοιώνουν οποιαδήποτε χα-

ρακτηριστικό των έργων και τη φιλοσοφία

της επιχορήγησης. .

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργα-

σία».

Η πρώτη διαμαρτυρία της  ΟΒΕ
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Με αυτό τον τρόπο τα πρατήρια του γ’ κύκλου αντιμετωπίζονται πλέον ισότιμα με αυτά του β’ και γ’

κύκλου και εφόσον διαθέτουν υπάρχουσες ογκομετρήσεις τις χρησιμοποιούν για το σύστημα εισροών

– εκροών και δεν αναγκάζονται πλέον να υποχρεωθούν σε μία κοστοβόρο διαδικασία ογκομέτρησης.

Ειδικότερα με την Υπουργική Απόφαση, πρώτον παρατείνεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας

που κάνει αποδεκτό το ποσοστό 1,5% απόκλισης εισροών – εκροών μέχρι τις 27-08-2014 και δεύτερον

γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογκομετερήσεις μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του

συστήματος στα πρατήρια του γ’ κύκλου.

Ρυθμίστηκε το πρόβλημα 

ογκομέτρησης δεξαμενών πρατηρίων

κλαδικά νέα46

Μετά από επίμονες ενέργειες της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, εκδόθηκε τελικά Υπουργική

Απόφαση  με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση για το σύστημα εισροών – εκροών

ως προς την απαίτηση των ογκομετρήσεων και κάνει αποδεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας για

ώστε, μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εν λόγω συστήματος στις υπόλοιπες περιοχές

της Ελλάδας να υποβάλλονται υπάρχουσες ογκομετρήσεις και να μην αναγκάζονται οι συνάδελφοι

να πληρώνουν μεγάλα ποσά σε εταιρείες που έχουν πιστοποίηση ή διαπίστευση. 
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Δείτε όλη την απόφαση 

1. Πριν από την τελική βαθμονόμηση και παράδοση

σε λειτουργία του συστήματος, γίνεται ογκομέτρηση

των δεξαμενών καυσίμων. 

Η εν λόγω ογκομέτρηση γίνεται με χρήση διακριβωμένων

ογκομετρικών προτύπων (ογκομετρικού δοχείου ή

προτύπου μετρητή ροής), ή με οποιαδήποτε άλλη

δόκιμη μέθοδο. Σχετικές τεχνικές οδηγίες παρέχονται,

στη Διεθνή Σύσταση OIML R 71:2008 και τα αναφερόμενα

σε αυτή πρότυπα ISO. Ως αποτέλεσμα της ογκομέτρησης

παράγεται ογκομετρικός πίνακας που εμφανίζει τον

όγκο της δεξαμενής, ως συνάρτηση του ύψους της

στάθμης του καυσίμου, στους

15οC, σε βήματα του 1 mm, με

τις αντίστοιχες αβεβαιότητες

μέτρησης. Για κάθε πρατήριο

θα υπάρχει διαθέσιμη φυσική

βέργα από ορείχαλκο,

με χάραξη ενδείξεων

σε βήματα

όχι μεγαλύτερα

των 5mm, προ-

αιρετικά άλλη

χάραξη μεγα-

λύτερου

βήματος σε άλλη πλευρά και χάραξη αριθμού σειράς

αυτής. H μεταλλική βέργα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό

επαλήθευσης ή διακρίβωσης. Στον ογκομετρικό πίνακα

εκάστης δεξαμενής, θα αναγράφεται επίσης και το αν-

τιστάθμισμα (offset) της φυσικής μεταλλικής βέργας.

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με

την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012)

2. Η ογκομέτρηση των δεξαμενών θα διενεργείται

από διαπιστευμένους φορείς.

3. Για το διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής μέχρι

27−08−2014, ορίζεται

μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα

στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 150C, τιμή ίση

προς 1,5%, συμπεριλαμβανομένων όλων των αβε-

βαιοτήτων των μετρήσεων του συστήματος. Κατά το

ανωτέρω διάστημα, απόκλιση πέραν του καθοριζο-

μένου ορίου θα αποτελεί κριτήριο διενέργειας επι-

πλέον ελέγχων.

(Η ημερομηνία «… 31−03−2014

…», τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε

από την ημερομηνία «…

K.Y.A. αριθμ. πρωτ.: Φ2-1617/7.12.2010

Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης

εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και

διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων

Σχετικές πληροφορίες

Τι όριζε η ΚΥΑ πριν την τροποποίηση

Άρθρο 5

(Ο τίτλος του άρθρου 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012)
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27−08−2014…» με την κ.υ.α. Φ2−515/24.2.2014)

Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων προκύψει ότι η

απόκλιση δεν δικαιολογείται από τις αβεβαιότητες των

μετρήσεων του συστήματος, θα επιβάλλονται οι προ-

βλεπόμενες κυρώσεις. Η ανοχή του 1,5% στο ημερήσιο

ισοζύγιο, συναρτάται με τη ποσότητα του καυσίμου που

έχει διακινηθεί. Για μικρές ποσότητες ημερήσιας

διακίνησης (π.χ. 100 L), η διαφορά στο ισοζύγιο μπορεί

να είναι πολύ μεγαλύτερη του 1,5%, λόγω των ενδογενών

σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων του συστήματος.

Ωστόσο, αυξανομένων των διακινούμενων ποσοτήτων,

τα σφάλματα τείνουν προς σταθερότερες, μικρότερες

τιμές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχονται και

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και διακινούμενες

ποσότητες, ώστε να ανιχνεύεται η πλέον σταθερή

συμπεριφορά των σφαλμάτων. Εάν οι σταθεροποιημένες

τιμές απόκλισης ισοζυγίων (π.χ. για ποσότητες αθροιστικά

μεγαλύτερες των 1000 L) υπερβαίνουν το 1,5%, τότε

χρειάζεται έρευνα για τη πηγή των αποκλίσεων (π.χ.

έλεγχος ογκομέτρησης εάν αυτή δεν έχει συμβεί κατά

αποδεδειγμένα ορθό τρόπο, έλεγχος ράβδων μέτρησης

στάθμης, έλεγχος ογκομετρικής απόδοσης αντλιών

κ.λπ.) και λήψη κατάλληλων μέτρων.

4. Κατ’ εξαίρεση και για χρονικό διάστημα μέχρι και

31.12.2013, σε πρατήρια όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένο

σύστημα ή πρόκειται να εγκατασταθεί εξαρχής σύστημα

εισροών εκροών, γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογ-

κομετρήσεις, με την προϋπόθεση ότι παραδίδονται ογ-

κομετρικοί πίνακες και μεταλλικές βέργες όπως ορίζονται

στη παρούσα και τα παραγόμενα ισοζύγια μετά την

αναγωγή στους 150C, δεν παρουσιάζουν συνολικές

αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%. Για αποκλίσεις άνω

του 1,5%, γίνονται υποχρεωτικά νέες ογκομετρήσεις.

Ειδικότερα για τις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας,

εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών

Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου,

Μαγνησίας και Ιωαννίνων, γίνονται αποδεκτές οι

υπάρχουσες, ως ανωτέρω, ογκομετρήσεις, για χρονικό

διάστημα μέχρι και 27−08−2014.

(Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως προστέθηκε με την

κ.υ.α. Φ2−515/24.2.2014)

5. Από 01−01−2014 έως 31−12−2014 οι ογκο-

μετρήσεις θα διενεργούνται από κατάλληλα πιστο-

ποιημένους φορείς.

Η πιστοποίηση μπορεί να χορηγείται από φορέα

κατάλληλα διαπιστευμένο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία,

υπό το καθεστώς της εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς

νομοθεσίας, μέσω αξιολόγησης του διατιθέμενου

προσωπικού, εξοπλισμού και μεθόδου διακρίβωσης.

Πρόσθετα, προς επαλήθευση της τεχνικής ικανότητας

του αξιολογούμενου φορέα ογκομέτρησης, θα διενεργείται

και συγκριτική ογκομέτρηση δεξαμενής.
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Αγαπητέ συνάδελφε,

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 Γεν. Γραμματέας 

Σωτήρης Στεφάνου                                                       Λάμπρος Ζυγούρης

Ευχαριστήρια επιστολή της νέας διοίκησης

της ένωσης συνταξιούχων βενζινοπωλών

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

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

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

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

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

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

Το νέο διοικητικό
συμβούλιο που

εκλέχθηκε στις εκλογές
της 19ης Φεβρουαρίου, 
συγκροτήθηκε σε σώμα
στις 21/2/2014 ως εξής:
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Με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ2−518/24.2.2014 επήλθε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2−1871/2013

(ΦΕΚ 2173/Β΄/2013) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων − καθορισμός διαδικασίας

επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρω-

μένα συστήματα παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».

Ειδικότερα οι τροποποιήσεις για τις κυρώσεις έχουν ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή

αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων, που δεν συνδέονται με σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύστημα εισροών

εκροών δεν έχει εγκατασταθεί, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή

του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του

πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από πλευράς του εγκαταστάτη στη διάπραξη των ανωτέρω

παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο, πέραν των προβλεπομένων

ποινικών κυρώσεων.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
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«§7. Παραποίηση των δεδομένων των προηγούμενων υποπαραγράφων 3 έως και 6 και

σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό μηχανισμό και σωρευτικά

ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.

25.000»

«§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις

απαιτήσεις της νομοθεσίας.
50.000/ πρατήριο στο οποίο έχει εγκατασταθεί το

λογισμικό»

3. Το εδάφιο §7 της παρ. 3β του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

4. Το εδάφιο §9 της παρ. 3β του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3

1. Τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 2 επιβάλλονται με

απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, στην οποία

υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπιστώνουν την

παράβαση και συμπληρώνουν το σχετικό πρωτόκολλο

ελέγχου. Τα εν λόγω όργανα υποχρεούνται να υποβάλλουν

στην Υπηρεσία τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης τη σχετική έκθεση

ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός

10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης

ελέγχου και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη. Τα

διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν

άσκηση ποινικής δίωξης.

2. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για τις

παραβάσεις του άρθρου 2 υπόκειται σε ενδικοφανή

προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από

την ημέρα κοινοποίησης της. Η ενδικοφανής προσφυγή

ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

δια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει

να διαβιβάσει στον Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου,

καθώς και σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας τριάντα

(30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση

επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα

(30) ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από

τον Υπουργό».

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

5. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται νέο Άρθρο 3 ως εξής, το δε άρθρο 3 της τροποποιούμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης αναριθμείται σε άρθρο 4:
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Τι έλεγε η Κ.Υ.Α. αριθ. Φ2-1871/22.8.2013
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Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων

που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Αριθ. Φ2-1871 - (ΦΕΚ Β' 2173/02-09-2013)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 1

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο προς διαπίστωση εφαρμογής

των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 7 του Ν.3784/2009 (ΦΕΚ

137 Α'), που τροποποίησε το Ν. 3054/2002, όπως και των

σχετικών Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β'), όπως

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ

3017 Β'), και ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ

72 Β'), όπως τροπο-

π ο ι -

ήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130 Β'), είναι,

ανάλογα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητές

τους:

α) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι-

στικότητας.

β) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων.

γ) Οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης

της Χώρας.

δ) Οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μεταφορών

της Χώρας.

ε) Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

στ) Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

και Δημοσίας Τάξεως, για υποβοήθηση του έργου των

αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών.

ζ) Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

η) Οι Υπηρεσίες του λιμενικού σώματος.

(Η λέξη "ελεγκτικές" διαγράφτηκε από όλα τα σημεία του

άρθρου 1, σύμφωνα με την κ.υ.α. Φ2−518/24.2.2014)
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1α. Ως εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών νοείται

η περατωμένη εγκατάσταση αυτού, εντός του χρονοδιαγράμματος

που προβλέπεται με την ΠΟΛ.1009/4.1.2012, (ΦΕΚ 72/Β'/2012)

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Αν-

ταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ.

ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130/ Β'/2012) απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ισχύει η οποία

συνοδεύεται από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας

του πρατηρίου υγρών καυσίμων, που την περιλαμβάνει.

1β. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης του συστήματος σύμφωνα

με τους παραπάνω όρους, αναστέλλεται προσωρινά η

λειτουργία του πρατηρίου, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή

του εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων.

1γ. Εάν εκμεταλλευτής κατά του οποίου έχει επιβληθεί

αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου λόγω μη

εγκατάστασης και αποπεράτωσης του συστήματος εισροών

εκροών, εντοπιστεί να το λειτουργεί, του αφαιρείται η άδεια

λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την έκδοση νέας άδειας

λειτουργίας του πρατηρίου που να περιλαμβάνει τον εν

λόγω σύστημα.

2α. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο επί του πρατηρίου

διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία της ταυτότητας ή ο μοναδικός

αριθμός ταυτότητας της κάθε δεξαμενής που βρίσκεται επι-

κολλημένος σε αυτήν με ευθύνη του εκμεταλλευτή πρατηρίου

υγρών καυσίμων, δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν

καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στην άδεια λειτουργίας

του πρατηρίου ή στο φάκελο εγκατάστασης που έχει κατατεθεί

στην αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του άρθρου 5, παραγράφων

9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει,

επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων

πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

2β. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι

τα στοιχεία του ογκομετρικού πίνακα της κάθε δεξαμενής,

που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό δεν ταυτίζονται με

αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στα

εγκεκριμένα στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή στο

φάκελο εγκατάστασης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια

αρχή, ή ότι χρησιμοποιείται ένας κωδικοποιημένος αρ.

ταυτότητας από μια δεξαμενή σε κάποια άλλη, κατά παράβαση

του άρθρου 5, παραγράφων 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-

12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη πρόστιμο

ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

2γ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεξαμενές

αποθήκευσης καυσίμου, έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο

σύστημα εισροών εκροών και δε συμμορφώνονται με τις

απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-

1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο στον

εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους τριάντα

χιλιάδων ευρώ (30.000 €) και αναστολή της άδειας λειτουργίας

του πρατηρίου για ένα έτος. Στους καθ' υποτροπή παραβάτες

πέραν του διοικητικού προστίμου, αφαιρείται η άδεια

λειτουργίας του πρατηρίου.

3α. Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις των παρ. 1 έως και

7 του Άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (1980 Β')

όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (3017

Β), πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως, ώστε να αποκλείεται

οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό

και να προστατεύεται το σύστημα από πιθανή αλλοίωση

κρίσιμων μετρολογικών και λογιστικών δεδομένων.

3β. Ο εγκαταστάτης για οποιαδήποτε πλημμέλεια στην

πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου,

πέρα των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων τιμωρείται

σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως:

2γ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεξαμενές

αποθήκευσης καυσίμου, έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο

σύστημα εισροών εκροών και δε συμμορφώνονται με τις

απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-

1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο στον

εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους τριάντα

χιλιάδων ευρώ (30.000 €) και αναστολή της άδειας λειτουργίας

του πρατηρίου για ένα έτος. Στους καθ' υποτροπή παραβάτες

πέραν του διοικητικού προστίμου, αφαιρείται η άδεια

λειτουργίας του πρατηρίου.

3α. Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις των παρ. 1 έως και

7 του Άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (1980 Β')

όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (3017

Β), πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως, ώστε να αποκλείεται

οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό

και να προστατεύεται το σύστημα από πιθανή αλλοίωση

κρίσιμων μετρολογικών και λογιστικών δεδομένων.

3β. Ο εγκαταστάτης για οποιαδήποτε πλημμέλεια στην

πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου,

πέρα των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων τιμωρείται

σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως:

Άρθρο 2
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§1. πλημμελής προσδιορισμός και τεκμηρίωση των τρόπων προστασίας του

συστήματος ή της εφαρμογής αυτών κατά την εγκατάσταση.

5.000/ εκτροπή

§2. Σφράγιση με σφραγίδα άλλη από την κατατεθειμένη στην Αρμόδια Αρχή. 2.500/ σφραγίδα

§3i. Πλημμελής λήψη μέτρων για τον έλεγχο και ταυτοποίηση του λογισμικού

(αρ. Έκδοσης, σειριακός αριθμός άδειας χρήσης, checksum, CRC64).

5.000

§3ii. Πλημμελής λήψη μέτρων προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων του

συστήματος (δεδομένα ογκομέτρησης δεξαμενής, δεδομένα αναγωγής της

θερμοκρασίας, δεδομένα πυκνότητας των ειδών των καυ-σίμων κ.λπ.).

5.000

§4. Πλημμελής προστασία των δεδομένων πινάκων αναγωγής στους 15oC

καθώς και του λογισμικού αναγωγής .

5.000

§5. Πλημμελής καταγραφή στα αρχεία/ βάση δεδομένων του συστήματος

των αλλαγών στο λογισμικό του συστήματος.

5.000

§6. Πλημμελής διατήρηση αναλυτικού ημερολογίου αναβαθμίσεων του

λογισμικού ή αναβάθμιση μη δηλωθείσα.

5.000

§7. Παραποίηση των δεδομένων των προηγούμενων υποπαραγράφων 3 έως

και 6 και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό

μηχανισμό και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.

25.000

§8. Μη γνωστοποίηση νέων ή ψευδής δή¬λωση νέων εκδόσεων λογισμικού

στην αρμόδια αρχή.

25.000

§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 50.000/ πρατήριο στο οποίο

έχει εγκατασταθεί το λογισμικό

Παράβαση διατάξεων άρθρου 6 Διοικητικό Πρόστιμο (Ευρώ)

(Οι περιπτώσεις 7 και 9 του πίνακα της παραγράφου 3β, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκαν με την κ.υ.α. Φ2−518/24.2.2014)

3γ. Για μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση, τροποποίηση ή αλ-
λοίωση, οποιασδήποτε μορφής, σε μέρη (υλικά, κατα-
σκευαστικά, μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων,
διεπαφών, λογισμικού, κλπ.) ή αλλοίωση των παραγόμε-
νων στοιχείων του συστήματος, που φυλάσσονται στον
χώρο του πρατηρίου ή/και αποστέλλονται στη βάση δε-
δομένων της Γ.Γ.Π.Σ., από τον εκμεταλλευτή πρατηρίου
υγρών καυσίμων, πέρα των ποινικών κυρώσεων επιβάλ-

λεται σε αυτόν πρόστιμο 150.000€ και αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας.
4α. Όσοι εκ των εγκαταστατών, σύμφωνα με τον ορισμό
του Άρθρου 8 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010 όπως τροπο-
ποιήθηκε από τη ΚΥΑ Φ2-2022/14.11.2012 και ισχύει, στις
δηλώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του ιδίου
Άρθρου και στις παρ. 8 και 9 του Άρθρου 6, υποβάλουν
ψευδή στοιχεία, τιμωρούνται ως ακολούθως:
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Άρθρο 8,§1 Μη υποβολή στοιχείων εταιρείας εγκατάστασης στην αρμόδια

αρχή πριν την εγκατάσταση

1.000€

Άρθρο 8,§2 Ψευδής Δήλωση 10.000€

Άρθρο 8,§2 Ψευδές ισοζύγιο μηνός 25.000€

Παραβάσεις διατάξεων άρθρου 8 Διοικητικό Πρόστιμο (Ευρώ)

4β. Η μη τήρηση των απαιτήσεων του Άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιφέρει πρόστιμο στον εγκαταστάτη
του συστήματος ύψους 50.000 € και ταυτόχρονα αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.
4γ. Η μη τήρηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επισύρει διοικητικό πρόστιμο
στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους 1.000€ ανά επηρεαζόμενη αντλία και ανά ημέρα παράνομης λειτουργίας
και κατ' ελάχιστο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
5. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή αντλιών πρατηρίων
υγρών καυσίμων, που δεν συνδέονται με σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύστημα εισροών εκροών δεν έχει εγκατασταθεί,
πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο πενήντα
χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων.
Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από πλευράς του εγκαταστάτη στη διάπραξη των ανωτέρω
παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο, πέραν των προβλεπομένων ποινικών
κυρώσεων.
(Η παράγραφος 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. 

1. Τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 2 επιβάλλονται με

απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται

τα ελεγκτικά όργανα που διαπιστώνουν την παράβαση και

συμπληρώνουν το σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα εν λόγω

όργανα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους

εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης

της παράβασης τη σχετική έκθεση ελέγχου. Η απόφαση

επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών

από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται

αμελλητί στον παραβάτη. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται

ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης.

2. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για τις

παραβάσεις του άρθρου 2 υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή

μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα

κοινοποίησης της. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον

του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δια του

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια

του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει να διαβιβάσει στον

Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετική εισήγηση

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της

προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα

σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού

φακέλου από τον Υπουργό.

(Το άρθρο 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την κ.υ.α.

Φ2−518/24.2.2014)

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσιεύσεώς

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρο 4
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Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα που σχετίζονται

με τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των σταθμών εξυπηρέτησης και των συνεργείων αυτοκινήτων,

καθώς και θέματα κατασκευών και εγκαταστάσεων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, προκειμένου

να αρθούν εμπόδια που δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς στους τομείς

αυτούς, αλλά και να διασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολι-

τών.

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων το θέμα είναι η απάλειψη διάταξης με την οποία η προσαρμογή

των κυκλοφοριακών συνδέσεων ή η κατάργηση του πρατηρίου, προϋπέθετε συγκρότηση πρωτοβάθμιας

τριμελούς επιτροπής και παραμένει η προσαρμογή με έξοδα του πρατηριούχου.

Διαδικαστικές πολεοδομικές ρυθμίσεις

για πρατήρια καυσίμων

κλαδικά νέα56

Δόθηκε στη Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοι-

νωνιών και δημοσίων έργων».  Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που

διέπει τους τομείς των Μεταφορών, των Τηλεπικοινωνιών και των Δημοσίων Έργων, με σκοπό

την προσαρμογή του στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και στις σύγχρονες ανάγ-

κες της αγοράς.
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Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για το Άρθρο 28:

Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά χα-

ρακτηριστικά της οδού.  Η διάταξη της παραγράφου 4

του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως

προστέθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4199/2013 (Α' 216),

ορίζει ότι για πρατήρια υγρών καυσίμων εντός οικισμών

με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, σε περίπτωση που

η προ αυτών οδών βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσαρμόσει

με δική του δαπάνη το χώρο του πρατηρίου προς τα

εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα με την προσθήκη της φράσης

«τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στις

διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου

23». Όμως, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου

23 του Π.Δ. 1224/1981, όπως ισχύει, αναφέρεται σε

συγκρότηση πρωτοβάθμιας τριμελούς επιτροπής, δι’

αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και έχει ως έργο την

γνωμοδότηση επί της δυνατότητος ή μη συνεχίσεως της

λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία και έχει καταργηθεί,

ενώ έχει διατηρηθεί μόνο η επιτροπή επανεξέτασης της

καταλληλότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων για

συνέχιση ή μη της λειτουργίας τους (δευτεροβάθμια) του

άρθρου 23, παράγραφος 3, του Π.Δ. 1224/81, όπως

ισχύει.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο

112 του Ν. 4199/2013 με τη διαγραφή της εξής φράσης

που αναγράφεται σε αυτό: «τηρουμένης της διαδικασίας

που περιγράφεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της

παραγράφου 3 του άρθρου 23», διότι στη παρούσα χρονική

περίοδο, εξαιτίας της κατάργησης της πρωτοβάθμιας

τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επί της δυνατότητος

ή μη συνεχίσεως της λειτουργίας του πρατηρίου, δεν

μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 112 του Ν.

4199/2013 και ως εκ τούτου να εκπληρωθούν οι στόχοι

για την έκδοσή του, όπως αναγράφονται στην συνοδευτική

του αιτιολογική έκθεση.

Άρθρο 28 – Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981

(Α΄ 303), όπως προστέθηκε με το άρθρο 112 του ν.

4199/2013 (Α’ 216), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, οι

οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων

νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι

2000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός

βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της,

ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει,

με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα

εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδιαγράμματα, εντός

των δυνατοτήτων του οικοπέδου του».








