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Το γράμμα της σύνταξης
Η ΟΒΕ ζήτησε αύξηση Χρηματοδότησης συστημάτων
εισροών-εκροών πρατηρίων του Γ΄ κύκλου
Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών
συνάδελφων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Παράλογη η πληρωμή συναλλαγών για καύσιμα
άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζών
ΟΒΕ: Τι θα γίνει με τον ΗΦΑΙΣΤΟ;
Πώς έχει το θέμα εγκατάστασης, λειτουργίας και
επιδότησης συστημάτων εισροών - εκροών
Προσοχή στις ημερομηνίες σύνδεσης των
συστημάτων εισροών-εκροών 1ου και 2ου κύκλου
Χρηματοδοτούνται τα συστήματα εισροών-εκροών
στην επαρχία
Ποιες είναι οι σφραγίσεις «λοιπών σημείων»
αντλιών υγρών καυσίμων
Η κοπή πίτας της ΟΒΕ & της ΕΒΝΑ
Μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις της ΟΒΕ
στο υπουργείο Μεταφορών
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Ο παραλογισμός της φορολογικής πολιτικής

Όχι δεν θα είναι πρωταπριλιάτικο αστείο αλλά πραγματικό πρόστιμο! Το
θέμα βέβαια δεν είναι η ημερομηνία που έτσι ή αλλιώς κάποτε έπρεπε
να μπει. Το θέμα είναι το ύψος του προστίμου. Φαίνεται πως εκεί στα
υπουργεία παραφρόνησαν με τα πρόστιμα. Πήραν φόρα και δεν σταματούν.
Τι να πούμε άλλωστε όταν από 1.1.2014 ένα λάθος 4 ευρώ στην υποβολή
του ΦΜΥ μπορεί στο τέλος του χρόνου να γίνει πρόστιμο 43.000 ευρώ;
Φυσικά οι βενζινοπώλες δεν εκπλήσσονται. Ήταν οι πρώτοι που γεύτηκαν
τα εξοντωτικά πρόστιμα από μικροπαραβάσεις αλλά κυρίως από το
σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Πλήρωσαν τους φόρους, έκοψαν παραστατικά, τα
πέρασαν όλα στα βιβλία τους και γιατί έκαναν μια διόρθωση ή καθυστέρησαν
στο πέρασμα των στοιχείων στον ΗΦΑΙΣΤΟ, δέχτηκαν εκατοντάδες
χιλιάδες πρόστιμα. Αν δεν ξεκινούσε η ΟΒΕ πολύμηνο αγώνα για να
μειωθούν, τα μισά πρατήρια θα ήταν σήμερα κλειστά και οι συνάδελφοι
στη φυλακή για χρέη!
Η κυβέρνηση φαίνεται πως «έχασε την μπάλα» με τα πρόστιμα και τους
φόρους. Χειρότερο παράδειγμα παράκρουσης από την εμμονή στον
υψηλό ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης ενώ εισπράττει λιγότερους φόρους,
δεν υπάρχει. Όσο επικρατεί αυτή η λογική, ο διάλογος για την ανάπτυξη
και τη φορολογική πολιτική πάει περίπατο.
Στεγνώνει την αγορά, στεγνώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δεν πληρώνει
σε όσους οφείλει και πανηγυρίζει για το «πρωτογενές πλεόνασμα». Αν
το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν από τη φορολογία νέας παραγωγής
πλούτου πραγματικά θα ήταν επίτευγμα. Όταν όμως είναι από περικοπές
μισθών, συντάξεων, φαρμάκων και από χαράτσια και φόρους ανύπαρκτων
κερδών, τότε είναι πλεόνασμα από αντίστοιχο έλλειμμα στην οικονομία
και την κοινωνία. Έτσι όμως έξοδος από την κρίση δεν γίνεται.
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Μπορεί το κράτος να μην έχει δώσει ακόμη ευρώ για την επιδότηση των
συστημάτων εισροών - εκροών στα πρατήρια της Αττικής και Θεσσαλονίκης,
μπορεί να καθυστέρησε απαράδεκτα στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων
για την εγκατάστασή τους αλλά τώρα που εγκαταστάθηκαν, έβαλε τους
όρους του: αν μέχρι 31 Μαρτίου 2014 τα συστήματα εισροών-εκροών
των πρατηρίων δεν συνδεθούν με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, την 1η
Απριλίου θα πέσει πρόστιμο 100.000 ευρώ!

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ
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Η ΟΒΕ ζήτησε αύξηση Χρηματοδότησης
συστημάτων εισροών-εκροών πρατηρίων
του Γ΄ κύκλου
Με υπόμνημά της η ΟΒΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό επανέλαβε το
αίτημα που είχε υποβάλει στις 26/9/2013 για τη διευρυμένη χρηματοδότηση των πρατηρίων
υγρών καυσίμων του Γ΄ κύκλου ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών (ακριτικών νησιών,
ορεινών χωριών κλπ.) τα οποία, εκτός των άλλων, επιτελούν κοινωνικό έργο και λόγω της
οικονομικής αδυναμίας τους στο να εγκαταστήσουν το σύστημα εισροών – εκροών, παρακαλούμε
όπως εξετάσετε τις περιπτώσεις αυτές και διευρυνθεί το ποσοστό της χρηματοδότησής τους.
Προτείνουμε και προκρίνουμε τα εξής:
1. Νομοί οι οποίοι συνορεύουν με Βουλγαρία , Σκόπια, Αλβανία και Τουρκία.
2. Περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί έντονα από την κρίση και παρουσιάζουν επίσημα χαμηλά
εισοδήματα όπως π.χ. ΗΠΕΙΡΟΣ και ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
3. Τα άγονα νησιά.
4. Γενικά σε όλα τα πρατήρια που η κατανάλωσή τους είναι κάτω από τα 80.000(ογδόντα χιλιάδες
λίτρα) μηνιαίως.
5. Ειδική μέριμνα για τα νησιά Κεφαλονιάς και Ιθάκης όπως αναφέρεται στο υπ.αρ.πρωτ.6749/32-2014 έγγραφό μας .
Αναμένουμε τις ενέργειές σας το συντομότερο.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ ￭ Ιανουάριος 2014
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Παρέμβαση ΟΒΕ
υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων
Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Η ΟΒΕ με υπόμνημά της προς τον υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ. Κ.Χατζηδάκη ζήτησε να ληφθούν
μέτρα ανακούφισης των σεισμοπαθών συναδέλφων
Κεφαλονιάς και Ιθάκης
Όπως ανέφερε η ΟΒΕ, «Οι τελευταίοι σεισμοί
στα νησιά Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αποδιοργάνωσαν
πλήρως την οικονομική τους ζωή. Οι καταστροφές
είναι τεράστιες και το κόστος αλλά και ο
χρόνος αποκατάστασης της ομαλής οικονομικής
ζωής των νησιών είναι άγνωστα. Όπως
μας ενημέρωσαν οι συνάδελφοι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων των νησιών
αυτών, το πλήγμα είναι ανυπολόγιστο
και η μεγάλη διάρκεια των σεισμικών
και μετασεισμικών δονήσεων, είναι
βέβαιο ότι θα πλήξει καίρια και τον
τουρισμό κατά τη θερινή περίοδο μετά
και την παγκόσμια έκταση που πήρε του
θέμα των σεισμών.
Για τους παραπάνω λόγους βρίσκονται σε
αδυναμία να διαθέσουν και τον παραμικρό
πόρο για την εγκατάσταση των συστημάτων
εισροών – εκροών στα πρατήρια και ζητάμε
γι αυτούς τους συναδέλφους τη χρηματοδότηση
του 100% της εγκατάστασης. Επίσης παρακαλούμε
να έχετε υπόψη ότι, λόγω της άγνωστης διάρκειας
των μετασεισμικών δονήσεων που καθιστούν
απαγορευτικές τις εργασίες εγκατάστασης των
συστημάτων, την ενδεχόμενη, ανάλογη παράταση
του χρόνου εγκατάστασης.
Αναμένουμε άμεσα την απόφασή σας».
Σημειώνουμε ότι παρόμοιο υπόμνημα έστειλαν
και οι συνάδελφοι της Κεφαλονιάς.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ ￭ Ιανουάριος 2014
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Παράλογη η πληρωμή συναλλαγών
για καύσιμα άνω των 500 ευρώ
μέσω τραπεζών

Μια απίστευτη φορολογική διάταξη, κόντρα σε κάθε λογική, επιβλήθηκε στις συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων από 1.1.2014. Πρόκειται για την υποχρέωση, κάθε συναλλαγή άνω των 500 ευρώ
να γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος! Όπως ήταν φυσικό αυτό εξόργισε τους επαγγελματίες που
συναλλάσσονται κυρίως με περαστικούς πελάτες ή δουλεύουν σε ώρες εκτός τραπεζικού συστήματος. φυσικά ό πρώτος κλάδος που πλήττεται από παρόμοιες διατάξεις είναι των βενζινοπωλών.
Η ΟΒΕ δεχόμενη διαμαρτυρίες από τους συναδέλφους εγκαίρως έστειλε σχετικό υπόμνημα στο
υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την εξαίρεση της αγοράς καυσίμων από την υποχρέωση αυτή καθώς
και από την παρόμοια υποχρέωση για τις συναλλαγές με τους ιδιώτες καταναλωτές όταν η αγορά είναι
άνω των 1500 ευρώ, όπως ισχύει και γι αυτούς.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ ￭ Ιανουάριος 2014
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Το υπόμνημα
«Η από 1/1/2014 ισχύουσα διάταξη του εδαφίου
β΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/237-2013) για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές
δαπάνες σύμφωνα με το οποίο «κάθε είδους
δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500)
ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση
δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής»,
δημιουργεί τεράστια προβλήματα εφαρμογής
από τα πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία στην
πράξη αδυνατούν να την εφαρμόσουν.
Όπως είναι γνωστό οι πωλήσεις καυσίμων
διενεργούνται όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες της
βδομάδας προς διερχόμενα οχήματα. Οι επαγγελματίες
μεγάλων οχημάτων που αγοράζουν καύσιμα
μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να είναι επαγγελματίες
που κάνουν μεταφορές εντός και εκτός συνόρων.
Οι συναλλαγές δεν είναι προγραμματισμένες και
οι καταναλωτές βρίσκονται εν κινήσει, όχι σε
σταθερή έδρα. Σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή
μαζί τους με τραπεζική συναλλαγή είναι αδύνατη,
ενώ και η χρήση επιταγής, εκτός του ότι είναι
άκρως επισφαλής για τους πρατηριούχους, είναι
πιθανόν να μη διατίθεται από τους οδηγούς.
Τέλος, η χρήση πιστωτικής κάρτας δεν είναι
βέβαιο ότι διατίθεται από τους οδηγούς και
επιπλέον αφαιρεί σχεδόν το 28% από τα ισχνά
μικτά κέρδη των πρατηριούχων (3,5%) λόγω
παρακράτησης της προμήθειας των τραπεζών
(1%).
Τα ίδια σχεδόν προβλήματα συναντάμε και στην
εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του
ν. 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010 που αφορούν
συναλλαγές με ιδιώτες συνολικής αξίας χιλίων

πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, για τις οποίες
είναι υποχρεωτική η συναλλαγή μέσω τράπεζας,
με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω
τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές και δεν
επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με
μετρητά.
Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση και η
παραμικρή συναλλαγή για αγορά καυσίμων
περνάει πλέον από το σύστημα εισροών – εκροών
και φορολογείται κανονικά. Έτσι σε κάθε περίπτωση
καταγράφεται η συναλλαγή και δεν υπάρχει
περιθώριο φοροδιαφυγής.
Σε μια εποχή που η καταναλωτική πίστη βρίσκεται
στο ναδίρ η συναλλαγή με εμβάσματα, κάρτες
κλπ αποτελεί προβληματικό στοιχείο στον κανονικό
εφοδιασμό των καταναλωτών με καύσιμα. Ιδίως
δε σε απομακρυσμένες περιοχές το πρόβλημα
αυτό οξύνεται παραπέρα. Θεωρούμε ότι είναι
εκτός της πρακτικής μας η εικονική κατάτμηση
των πωλήσεων σε ποσά κάτω των οριζομένων
για να αποφευχθεί η πληρωμή μέσω των οριζομένων
στο νόμο.
Θα ήταν για εμάς θετικό γεγονός να επισκεπτόμασταν
από κοινού ή να ορίζατε μια επιτροπή για επί
τόπου παρατήρηση της λειτουργίας ενός πρατηρίου
ώστε να διαπιστωθεί η πρακτική διαδικασία των
συναλλαγών και να αποκομίσετε γνώση των
θέσεων που παραθέτουμε.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή δεν μπορεί
να υπάρξει περίπτωση φοροδιαφυγής με τα
συστήματα εισροών - εκροών, ζητάμε την εξαίρεση
της αγοράς καυσίμων, από τους καταναλωτές ,
από την υποχρέωση της συναλλαγής με επιταγή
ή μέσω τραπεζών ή καρτών».
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Ισχυρές πιέσεις για αλλαγή στο ύψος των 500 ευρώ
Ισχυρότατες πιέσεις να αλλάξει το όριο, δέχθηκε
το Υπουργείο Οικονομικών, μετά και την ανάδειξη
του σοβαρού προβλήματος που προκαλεί στις
επιχειρήσεις και στην αγορά, η υποχρεωτική
πληρωμή των τιμολογίων, άνω των 500 ευρώ,
μέσω τραπεζών.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο είναι
έτοιμο να κάνει όπισθεν ολοταχώς θορυβημένο
από τις διαμαρτυρίες των επαγγελματιών και
παραδεχόμενο τις δυσλειτουργίες που προκαλεί
στις συναλλαγές των επιχειρήσεων η ως άνω
υποχρέωση.
Για τα προβλήματα εφαρμογής των νέων φορολογικών διατάξεων πραγματοποιήθηκε, στις
16 Ιανουαρίου, ειδική σύσκεψη στελεχών και
φοροτεχνικών στο υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίε,το
υπουργείο προσανατολίζεται, ο
πήχης να ανέβει από τα 500
ευρώ τουλάχιστον στα 1500
ευρώ, ώστε να σταματήσουν οι δικαιολογημένες δια-

μαρτυρίες των εκπροσώπων της αγοράς. Η
απόφαση δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα
ανακοινωθεί, καθώς μια εσπευσμένη αναδίπλωση
θα επιβεβαίωνε την εικόνα του «λάθους», την
οποία θέλει να αποφύγει η ηγεσία του Υπουργείου
Οικονομικών.
Ωστόσο το πρόβλημα διογκώνεται κάθε μέρα
καθώς είναι καθημερινές οι διαμαρτυρίες επαγγελματιών, λογιστών και φοροτεχνικών.
Πάντως οι φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι
δεν μπορεί να διαιωνίζεται το πρόβλημα και
πιστεύουν ότι, κάτω από το βάρος των διαμαρτυριών,
το υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείεται
ανακοινώσει μεταβολή θέσης στα επόμενα
24ωρα.

σχόλιο
Κρυφό πρόστιμο η μη τραπεζική εξόφληση
τιμολογίων άνω των 500 ευρώ
Σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται με τις
δυσκολίες εφαρμογή της διάταξης για την
πληρωμή συναλλαγών, μεταξύ επιχειρήσεων,
άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζικού συστήματος.
Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε επιχειρήσεις
με διερχόμενους πελάτες οι οποίοι μπορεί να
μη κατέχουν μέσο τραπεζικής πληρωμής, όπως
για παράδειγμα οδηγοί μεγάλων φορτηγών
που εφοδιάζονται με καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση,
η μη εξόφλησης μέσω τραπέζης ελλοχεύει τον
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κίνδυνο επιβολής φόρου εισοδήματος 26% ή
33%!
Όπως είναι γνωστό, στο άρθρο 23 του N.4172
/ 2013 και στο εδάφιο β’ αναφέρεται ότι «μη
εκπιπτόμενη δαπάνη» θεωρείται, «κάθε είδους
δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500)
ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση
δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».
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Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης εξεδόθη
και σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών
η οποία διευκρινίζει ότι όλα τα τιμολόγια αξίας
πάνω από 500€ ( με Φ.Π.Α.) που θα εκδοθούν
από 1/1/2014 θα πρέπει να εξοφλούνται είτε
με επιταγή είτε με κατάθεση μετρητών στον
τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.
Οι επαγγελματίες θα πρέπει να προσέχουν πολύ
την πληρωμή με τήρηση των παραπάνω κανόνων
διότι διαφορετικά κινδυνεύουν όλο το ποσό να
χαρακτηρισθεί στο τέλος του χρόνου ως καθαρό
κέρδος πάνω στο οποίο θα επιβληθεί φόρος
εισοδήματος 26% εφόσον τα συνολικά κέρδη
είναι μέχρι 50.000 ευρώ και 33% εφόσον είναι
άνω των 50.000 ευρώ. Έτσι για παράληψη της
τραπεζικής πληρωμής τιμολογίου 1.000 ευρώ
μαζί με το ΦΠΑ ο φόρος που θα κληθεί να
πληρώσει ο επιχειρηματίας ανέρχεται σε 260 ή
330 ευρώ ανάλογα με την κλίμακα στην οποία
εμπίπτει! Μέσα σε αυτά θα συμπεριλαμβάνεται
και φόρος πάνω στο ΦΠΑ τον οποίο κατέβαλαν!
Το χειρότερο είναι ότι ορισμένοι
αναλυτές υποστηρίζουν
ότι το τιμο-

λόγιο αυτό μπορεί να θεωρηθεί και εικονικό με
όλες τις συνέπειες που θα έχει.
Όσοι επιτηδευματίες έκαναν αγορές άνω των
500 ευρώ σε μετρητά ή σε κάθε περίπτωση
εκτός τραπεζικού συστήματος από 1/1/2014 θα
επωμιστούν το ανωτέρω «κρυφό πρόστιμο».
Σημειώνουμε επίσης ότι ο νομοθέτης για να
αποφύγει τις καταστρατηγήσεις δεν επιτρέπει
την τμηματική καταβολή των επί πιστώσει
τιμολογίων στον υπεύθυνο πωλητή με μετρητά.
Τιμολόγιο άνω των 500€ που έχει εκδοθεί μετά
τις 1/1/2014 ο πελάτης δεν θα μπορεί να το
εξοφλεί απευθείας στην επιχείρηση του πωλητή
με μετρητά κατά δόσεις που είναι κάτω των 500
ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού αποδείξεων είσπραξης
με διαφορετική ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση
η τμηματική εξόφληση (έναντι) των επί πιστώσει
άνω των 500€ με έκδοση από 1/1/2014 θα
πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνει είτε
με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό της
εταιρίας ή με επιταγή.
Το πρόβλημα ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο
τον αγοραστή ο οποίος θα υποστεί την
κύρωση. Η επιχείρηση του
πωλητή δεν έχει καμία
κύρωση.

Πρόβλημα και η εξόφληση συναλλαγών
με ιδιώτες άνω των 1.500 ευρώ
Τα παραπάνω προβλήματα ανταμώνουν, σε
μικρότερο βαθμό βέβαια γιατί το πρόβλημα
είναι μόνο η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία,
οι πωλητές σε περιπτώσεις πώλησης εμπορευμάτων
και υπηρεσιών άνω των 1500 ευρώ σε ιδιώτες.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/9.2.2011 πωλήσεις
προς ιδιώτες ποσού άνω των 1.500 ευρώ,
εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά
μέσω Τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές
κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των
υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή
με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των
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υπόψη στοιχείων με μετρητά.
Ως αξία συναλλαγής νοείται το συνολικό ποσό
της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.. Προκαταβολές που εισπράττονται
ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές
ύψους άνω των 1.500 ευρώ εμπίπτουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης
τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται
πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
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ΟΒΕ:

Τι θα γίνει με τον ΗΦΑΙΣΤΟ;
Υπόμνημα απέστειλε η ΟΒΕ στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη με θέμα την
πάγια θέση της Ομοσπονδίας για κατάργηση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ και εν ανάγκη την τροποποίηση των πλέων επαχθών διατάξεων που καταδυναστεύουν και απειλούν με πρόστιμα τους
βενζινοπώλες χωρίς καμία πραγματική παράβαση.

Το υπόμνημα έχει ως εξής:
«Όπως θα γνωρίζετε, το πρόβλημα με την υποχρεωτική
καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης
Πετρελαίου Θέρμανσης ΗΦΑΙΣΤΟΣ που τηρείται στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
Οικονομικών, όλων των συναλλαγών του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης αποτελεί
γραφειοκρατικός βραχνάς για τους πρατηριούχους υγρών
καυσίμων. Είναι δε γνωστά τα εξοντωτικά πρόστιμα που
έχουν επιβληθεί σε χιλιάδες από αυτούς για ήσσονος
σημασίας παραλείψεις ή από λάθη του ίδιου του συστήματος
και χωρίς να έχει απωλέσθη κανένα έσοδο για το κράτος.
Η πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι η κατάργηση του
συστήματος αυτού δεδομένου ότι με τα συστήματα εισροών
– εκροών όλες οι συναλλαγές καταγράφονται και όσον
αφορά τη χρήση του συστήματος για το επίδομα θέρμανσης
μπορεί να αντικατασταθεί από τις φορολογικές δηλώσεις
των δικαιούχων.
Ωστόσο, εφόσον υπάρχει άρνηση στην κατάργηση του
συστήματος για το τρέχον έτος, θεωρούμε απαραίτητο να
γίνουν επειγόντως οι παρακάτω τροποποιήσεις:
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1) Τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν
με ακρίβεια, εντός 30 ημερών (αντί των 14 ημερών που
προβλέπει το άρθρο 73 όπως ισχύει), στο Πληροφοριακό
Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που
πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια.
2) Σε κάθε περίπτωση και εφόσον οι καταχωρήσεις έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Μαΐου, για κάθε περίοδο
διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, οι παραβάσεις λογίζονται
ως γενικές παραβάσεις και επιβάλλεται ένα (1) ενιαίο
πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, με βάση την κατηγορία
βιβλίων που τηρούνταν κατά την πρώτη ημέρα της
διαχειριστικής περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές, με
συντελεστή βαρύτητας, κατά περίπτωση, όπως ορίζονταν
στην παράγραφο 10 του άρθρου 320 του ν. 4072/12 (ΦΕΚ
86 Α/11-4-2012).
Παρακαλούμε για ενέργειές σας».
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Πώς έχει το θέμα εγκατάστασης,
λειτουργίας και επιδότησης συστημάτων
εισροών - εκροών
Ενημερωτική εγκύκλιος της ΟΒΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι προσπάθειες
της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος
έχουν επικεντρωθεί στη διεκδίκηση
ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την
εγκατάσταση, επιδότηση και λειτουργία
των συστημάτων εισροών – εκροών των
πρατηρίων υγρών καύσιμων, προσπάθειες
που οδήγησαν σε σύμφωνη γνώμη της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
πάνω σε όλα τα θέματα που ζητήσαμε,
γεγονός που αποτελεί σημαντική επιτυχία
για τον κλάδο.
Αρχικά αναφέρεται ότι με αφορμή την
δημοσίευση τη υπ’ αριθ. Β2-3644/03-
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01-2014 ΦΕΚ 27Β’/13-01-2014 Υπουργικής
Απόφασης σχετικά με την επιδότηση των
εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαίου
θέρμανσης, ζητήθηκε από την Ομοσπονδία
Βενζινοπωλών Ελλάδος, το ποσό της
επιδότησης που αφορά στο γεμιστήριο
πετρελαίου θέρμανσης, να ισχύσει όχι
μόνο για τους εγκαταστάτες πετρελαίου
θέρμανσης, αλλά και για τα γεμιστήρια
που υπάρχουν και λειτουργούν στα
πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη τη
χώρα (πρατήρια α’, β’ και γ’ κύκλου),
δεδομένου ότι το κόστος σύνδεσής τους
με το σύστημα εισροών – εκροών είναι
αρκετά υψηλό και η πλειοψηφία των
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συναδέλφων αδυνατεί να το χρηματοδοτήσει.
Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας
Εμπορίου δεσμεύτηκε να ισχύσει η επιδότηση
με το ποσό 1.500€/γεμιστήριο και για τα
πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτουν
γεμιστήρια πετρελαίου θέρμανσης, αναλογικά
με τα όσα ισχύουν για τις εγκαταστάσεις
των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.
Επιπλέον ζητήθηκε η άμεση εκταμίευση
του ποσού της επιδότησης για τους
συναδέλφους οι οποίοι παρόλο που έχουν
υποβάλει από το καλοκαίρι σχετικό φάκελο
επιδότησης, έχουν εγκαταστήσει τα
συστήματα και ειδικά σε Αττική και
Θεσσαλονίκη, έχουν επιβαρυνθεί ήδη με
το κόστος των συστημάτων, ακόμη δεν
έχουν βγει ούτε οι εγκρίσεις και φυσικά
δεν έχει δοθεί καμία οικονομική ενίσχυση.
Πάνω σε αυτό το θέμα το Υπουργείο
Ανάπτυξης θα προβεί στην καταβολή του
αντίστοιχου ποσού προς του δικαιούχους,
μέχρι τις 15 Μαρτίου 2014.
Το 3ο θέμα αφορά την παράταση της
υποχρέωσης διεξαγωγής ογκομετρήσεων
από πιστοποιημένους ή διαπιστευμένους
φορείς. Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών
Ελλάδος με σχετικό έγγραφό της στις 02
Οκτωβρίου 2013 προς το Υπουργείο
Ανάπτυξης είχε ζητήσει να γίνονται
αποδεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις
μέχρι τις 30 Αυγούστου 2014, με την
προϋπόθεση να τηρείται το ποσοστό του
1,5% απόκλισης ισοζυγίου. Όπως ισχύει
με την Υπουργική Απόφαση Φ2−1617/7.12.2010
(ΦΕΚ 1980 Β΄), παρατηρείται το φαινόμενο
από τα μέσα του β’ κύκλου της εγκατάστασης
και λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος
Ελέγχου Εισροών Εκροών, να αλλάζουν
οι απαιτήσεις της νομοθεσίας όσον αφορά
τη διαδικασία ογκομέτρησης, δημιουργώντας
έτσι μία άνιση μεταχείριση και επιφέροντας
επιπλέον κόστος στην εφαρμογή του
συστήματος, διότι δεν δίνεται η δυνατότητα
σε αυτές να χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες
ογκομετρήσεις, που ικανοποιούν την

απαίτηση απόκλισης του ποσοστού μέχρι
1,5%. Η σχετική Υπουργική Απόφαση για
το παραπάνω θέμα έχει ήδη υπογραφεί
και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.
Τέλος, σημαντική επιτυχία αποτελεί το
γεγονός ότι μετά από ενέργειες της
Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος,
εξασφαλίστηκε η θετική εισήγηση από
την επιτροπή ανταγωνισμού ώστε να
αυξηθεί το ποσό της επιδότησης εγκατάστασης
των συστημάτων εισροών – εκροών,
για τα πρατήρια που δεν έχουν
μεγάλες καταναλώσεις,
βρίσκονται
σε
απομακρυσμένες και
δυσπρόσιτες περιοχές
και κατά την έννοια
αυτή επιτελούν
ταυτόχρονα και
κοινωνικό έργο.
Σε αυτές τις
περιπτώσεις το κόστος
της εγκατάστασης των
συστημάτων εισροών
– εκροών κρίνεται
υπερβολικά μεγάλο
σε σχέση με το
οικονομικό όφελος που προκύπτει
από τη λειτουργία των πρατηρίων με
παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα,
με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κλείσιμο
των πρατηρίων και κατ’ επέκταση αρκετοί
συμπολίτες μας που βρίσκονται σε απόσταση
από μεγάλα αστικά κέντρα να μην μπορούν
να εξυπηρετούνται με καύσιμα. Επιπλέον
η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
πρότεινε τη χρηματοδότηση 100% για τα
πρατήρια του Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης
που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις του
σεισμικού φαινομένου. Εντός των ημερών
θα αποφασισθεί ο τρόπος με τον οποίο
θα γίνει η επιλογή των περιπτώσεων που
πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο και
θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από
την Ομοσπονδία.

Ιανουάριος 2014 ￭ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ

30

κλαδικά νέα

Προσοχή στις ημερομηνίες σύνδεσης
των συστημάτων εισροών-εκροών
1ου και του 2ου κύκλου
Η ΓΓΠΣ μας ενημέρωσε ότι:
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.
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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 εισροώνεκροών 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 πρατηρίου.
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Χρηματοδοτούνται
τα συστήματα
εισροών-εκροών
στην επαρχία

Με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Β2− 3644/3.1.2014, τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης επέκτειναν τη χρηματοδότηση της
εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια της επαρχίας (3ος κύκλος) τα οποίο πρέπει να έχουν
εγκατασταθεί μέχρι 27 Μαρτίου ή τελικά μέχρι 27 Αυγούστου 2014 εφόσον έχουν υπογράψει σύμβαση κατάστασης,
με δέσμια ημερομηνία, με εξουσιοδοτημένη εταιρεία.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ενίσχυση αφορά σε χορήγηση κατ’
αποκοπή ποσού, με την μορφή επιχορήγησης, ανά μονάδα στα πρατήρια
υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.
Η δημόσια επιχορήγηση θα πραγματοποιείται μέσω παροχής ειδικού
κουπονιού προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης
εγκατάστασης εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
αποθηκών (ΟΣΔΑ). Το συνολικό ποσό επιχορήγησης σε κάθε δικαιούχο
θα προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ποσών του αριθμού των
αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της
εγκατάστασης σε συνάρτηση με τον αντίστοιχο πίνακα επιχορήγησης.
Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών
καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) οι οποίες
κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
κατέχουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:
• 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
• 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης,
υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας
• 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου,
άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων
• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.
Λοιπές προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τη ρύθμιση
θεμάτων. Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν υπόκεινται στους προβλεπόμενους
περιορισμούς στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της
15ης Δεκεμβρίου 2006.
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Πίνακας Ι:
Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...................................................ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
●Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
-Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών - Εκροών .................................1.500 € ανά πρατήριο
●Υποσύστημα Αντλιών:
-Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών ................1.250 € ανά πρατήριο
●Υποσύστημα Δεξαμενών
-Controller (κονσόλα) ..........................................................................................500 €ανά πρατήριο
-Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι ....................................................................400 € ανά δεξαμενή
●Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων
-Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.........................................................................300 €ανά πρατήριο
-Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων..........................................................................200 €ανά πρατήριο

Πίνακας II:
Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ........................................................................................ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
●Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
-Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών - Εκροών............................1.500 € ανά εγκατάσταση
●Υποσύστημα Αντλιών:
-Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών .............800 € ανά εγκατάσταση
●Υποσύστημα Δεξαμενών
-Controller (κονσόλα) .....................................................................................500 €ανά εγκατάσταση
-Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι & προσαρμογή δεξαμενών
για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος ...........................................1.000 € ανά δεξαμενή
●Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων
-Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.........................................................................300 €ανά πρατήριο
-Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων..........................................................................200 €ανά πρατήριο
●Ογκομετρητές 3” και 4” ............................................................................1.500 € ανά ογκομετρητή
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Ποιες είναι οι σφραγίσεις «λοιπών
σημείων» αντλιών υγρών καυσίμων
Απάντηση σε ερώτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος έδωσε η Διεύθυνση Μετρολογίας της ΓΓ Εμπορίου ως προς το ποιες είναι οι σφραγίσεις «λοιπών σημείων» αντλιών υγρών
καυσίμων
Στην επιστολή της η Ομοσπονδία ανέφερε
ότι «Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 106
«Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων
ρύθμισης του όγκου»
της απόφασης Αριθμ. Α2 –861/14.8.2013
(ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013) «Κανόνες Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), «Τα λοιπά σημεία
σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων,
των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή
των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής
υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη
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ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά
καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την
έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται με ευθύνη
του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου/ εισαγωγέα/διανομέα».
Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε ποια ακριβώς
είναι αυτά τα «λοιπά σημεία» προκειμένου
να ενημερώσουμε του βενζινοπώλες οι οποίοι
μας απευθύνουν εύλογα ερωτήματα φοβούμενοι
την επιβολή προστίμου από τυχόν άγνοιά
τους».
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Η απάντηση
Η Διεύθυνση Μετρολογίας της ΓΓ Εμπορίου απάντησε με παράθεση πλήρους πίνακα των σημείων σφράγισης
με τα οποία διασφαλίζεται το αδιάβλητο των παραδόσεων καυσίμων από οποιαδήποτε τυχόν δόλια παρέμβαση.
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αγγελίες
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Eνοικιάζεται βενζινάδικο στα Άνω Λιόσια δίπλα στο BIO.ΠΑ
Πλυντήριο- Λιπαντήριο- Μινι Μάρκετ
Πληροφορίες: ΜΠΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 210 25.11.141- 6944.197.997
Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων με βούρτσες καινούργιο.
Τιμή: 8.500 ευρώ - Πληροφορίες: 697-700.3800
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Η κοπή πίτας της ΟΒΕ & της ΕΒΝΑ
Με την ευχή για «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» και την ελπίδα να αποδώσουν οι αγώνες των βενζινοπωλών
στην υπεράσπιση του κλάδου και να έρθουν καινούριες καλύτερες μέρες, τα ΔΣ της ΟΒΕ και της
ΕΒΝΑ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.
Κατά μεγάλη σύμπτωση η τυχερή του φλουριού ήταν και στις δύο πίτες η κα Μαρία Ζάγκα!
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Μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις
της ΟΒΕ στο υπουργείο Μεταφορών
Η ΟΒΕ έκανε σημαντικές παρεμβάσεις για τη διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων του κλάδου, αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.
Οι παρεμβάσεις αφορούν τροπολογίες σε σχέδια νομοτεχνικών διατάξεων προκειμένου να συμπεριληφθούν στο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου και να επιλυθούν σοβαρά προβλήματα του κλάδου.

Πρώτο υπόμνημα για:
1. Δεξαμενές υγρών καυσίμων και άδεια λειτουργίας
2. Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών
ή αερίων καυσίμων κλπ να μη προσμετρούνται στην κάλυψη και στη δόμηση
3. Για τη νομιμότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων
4. Για τις αποστάσεις πρατηρίων
5. Η εγκατάσταση πρατηρίων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή δεν αντίκειται
στους όρους και περιορισμούς δόμησης
6. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σε 6 μήνες
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Δεξαμενές υγρών καυσίμων και άδεια λειτουργίας
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
1. Προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:
«Για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων των πρατηρίων, όπου εγκαθίσταται το ολοκληρωμένο
σύστημα εισροών – εκροών, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση
οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης από άλλη υπηρεσία ούτε και αυτής της δόμησης
ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφης ενημέρωσης των εργασιών. Ο αριθμός
εγκατεστημένων δεξαμενών και η ακριβής χωρητικότητα που προκύπτει μετά την εφαρμογή
του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών, δηλώνεται και αναφέρεται στη νέα
άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, με την οποία γίνεται και υπαγωγή
στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ανεξάρτητα των ισχυουσών χρήσεων γης,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 46537/2013 (Β’ 2036).» ΑΡΘΡΟ 43

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται λύση στο πρόβλημα
εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών για το σύνολο των εγκατεστημένων δεξαμενών των
πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανεξάρτητα εάν αυτές αναγράφονταν
μέχρι σήμερα στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών
καυσίμων είτε στον σωστό αριθμό είτε στην σωστή χωρητικότητα.
Διότι ενώ με την υ.α. 20155/1268/2009 (με στόχο την
εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών σε όλες τις
υφιστάμενες δεξαμενές), δίνεται η δυνατότητα δήλωσης
όλων των δεξαμενών υγρών καυσίμων ενός πρατηρίου υγρών
καυσίμων στη σωστή τους θέση και με την ορθή χωρητικότητάς
τους (σημειώνεται ότι για το σύνολο των δεξαμενών των
πρατηρίων της Ελληνικής επικράτειας η πραγματική χωρητικότητα
δεν συμβαδίζει με την αναγραφόμενη στην άδεια λειτουργίας
συνυπολογίζοντας και τις σημαντικές, για τη σωστή εφαρμογή
του συστήματος εισροών – εκροών, αποκλίσεις των 100
λίτρων ή των 200 λίτρων) και χορήγησης νέας άδειας
λειτουργίας με τις ορθές χωρητικότητες των δεξαμενών, για
την υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
αναφύεται ζήτημα σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης
εγκαταστάσεων των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων
που βρίσκονται σε περιοχές με αρνητικές, για τα πρατήρια
υγρών καυσίμων, χρήσεις γης. Συνεπώς, εφόσον η τοποθέτηση
του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών στα
πρατήρια υγρών καυσίμων σκοπό έχει την καθολική πάταξη
του λαθρεμπορίου των ποσοτήτων καυσίμων που διακινούνται
μέσω αυτών, δηλαδή την εγκατάστασή του σε όλες τις

υφιστάμενες δεξαμενές των πρατηρίων, οι Υπηρεσίες Μεταφορών
και Επικοινωνιών υποχρεούνται να κάνουν δεκτή την υπαγωγή
αυτών των περιπτώσεων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύεις, στα υφιστάμενα δηλαδή πρατήρια υγρών καυσίμων
με
την ορθή χωρητικότητα των υφιστάμενων δεξαμενών υγρών
καυσίμων, ανεξάρτητα των ισχυουσών χρήσεων γης, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα του πρατηρίου υγρών καυσίμων είτε σε αυτό
βρίσκονται δεξαμενές με συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης
1κ.μ. είτε τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα των 300κ.μ.. Για
το σκοπό της διευκόλυνσης της διαδικασίας χορήγησης νέας
ενιαίας άδειας λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων
με το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών και με
στόχο να επισπευσθεί χρονικά η διαδικασία, ώστε να
λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν το ηλεκτρονικό αυτό
σύστημα σε όλα τα πρατήρια της επικράτειας, η εγκατάσταση
του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια αποτελεί
μικρή τυποποιημένης μορφής επέμβαση σε υφιστάμενο, εν
λειτουργία πρατήριο και επομένως κατ’ αναλογία με την
παράγραφο 7 του άρθρου 28 του π.δ. 118/2006 (Α΄119) και
την παρ. 8 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως
αυτή ισχύει.
Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα
και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων κλπ να μη προσμετρούνται
στην κάλυψη και στη δόμηση
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Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα & οι αντλίες
υγρών ή αερίων καυσίμων κλπ να μη προσμετρούνται στην κάλυψη & στη δόμηση

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2010 τροποποιείται ως εξής:
β.«Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα και οι αντλίες
υγρών ή αερίων καυσίμων, καθώς και οι συμπιεστές και δεξαμενές αποθήκευσης
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (εφόσον αυτοί βρίσκονται μαζί με τον υπόλοιπο απαιτούμενο
μηχανολογικό εξοπλισμό εντός μονάδας ενιαίου περιβλήματος – compact unit), των
πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, καθώς και των σταθμών
αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, επιτρέπονται
στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται σε εντός και
σε εκτός σχεδίου περιοχές αντίστοιχα, χωρίς να προσμετρούνται στη κάλυψη και στη
δόμηση, ακόμη και στη περίπτωση που υπάρχουν και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο
ακίνητο (πέραν των χρήσεων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών του
πρατηρίου.) ».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στη περίπτωση αυτή και σε συνέχεια της φιλοσοφίας για
την άμεση και έμμεση προώθηση των εναλλακτικών
καυσίμων καθώς και τη διευκόλυνση ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, του Ν. 4070/2012 τροποποιείται το
εδάφιο β της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν.3710/2008.
Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης
συμπιεστών, δεξαμενών αποθήκευσης και το σύνολο του
μηχανολογικού εξοπλισμού παροχής πεπιεσμένου φυσικού
αερίου (CNG), εφόσον ο συνολικός όγκος αποθήκευσης
φυσικού αερίου περιορίζεται στα 1.000 Nm3, εντός
μονάδας ενιαίου περιβλήματος (compact unit), στον
υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο, των πρατηρίων υγρών
ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, που βρίσκονται
είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές, χωρίς να
προσμετρώνται στην κάλυψη και δόμηση του ακινήτου
και χωρίς να είναι υποχρεωτική η τήρηση των ελαχίστων
αποστάσεων από τα πλάγια όρια του γηπέδου.
Οι εν λόγω συμπιεστές φυσικού αερίου διαθέτουν διατάξεις
μέσω των οποίων ρυθμίζεται η ροή και η πίεση του
φυσικού αερίου κατά την πλήρωση των οχημάτων. Ο
συμπιεστής φυσικού αερίου, οποίος παίρνει κίνηση από
ηλεκτροκινητήρα, συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου
της πόλης, απ’ όπου παραλαμβάνει το φυσικό αέριο σε
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χαμηλή πίεση και μέσω ρυθμιστικών και λοιπών διατάξεων
ασφαλείας ανεβάζει την πίεση στο επιθυμητό επίπεδο.
Βάσει της σύγχρονης τεχνολογίας, όλος ο μηχανολογικός
εξοπλισμός και τα εξαρτήματα δύναται να τοποθετηθούν
ως ενιαία μονάδα (compact unit) στο χώρο του πρατηρίου.
Οι εν λόγω συμπιεστές φυσικού αερίου θεωρείται ότι
εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου κη της παρ. 6 του
άρθρου 11 και του εδαφίου γ της παραγράφου 4 του
άρθρου 12 του Ν.4067/2012 περί μετρητικών και
ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου. Επομένως το
σύνολο του εξοπλισμού που αναφέρθηκε εφόσον βρίσκεται
εντός μονάδας ενιαίου περιβλήματος (compact unit)
εγκαθίσταται στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο, των
πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών,
που βρίσκονται είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου
περιοχές, χωρίς να προσμετράται στην κάλυψη και δόμηση
του ακινήτου και χωρίς να είναι υποχρεωτική η τήρηση
των ελαχίστων αποστάσεων από τα πλάγια όρια του γηπέδου.
Τέλος κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη της παραπάνω
διάταξη σε Κανονιστική Διάταξη επιπέδου Νόμου, ώστε
να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος
από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων.

κλαδικά νέα 49
Η εγκατάσταση πρατηρίων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή δεν αντίκειται
στους όρους και περιορισμούς δόμησης

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
2. Το εδάφιο iii της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 118/2006 τροποποιείται ως εξής:
«iii…Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων υγρών και αερίων όσον και των λοιπών
χρήσεων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή δεν αντίκειται στους όρους και περιορισμούς
δόμησης που ισχύουν στην περιοχή…»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προηγούμενη διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου
2 του Π.Δ. 118/06 όριζε ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση
πρατηρίων καυσίμων μόνο εφόσον η χρήση αυτή είναι
επιτρεπτή από τι χρήσεις γης του περιοχής που βρίσκεται
το ακίνητο. Δεδομένου ότι ο καθορισμός χρήσεων γης δεν
έχει θεσμοθετηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκτός
σχεδίου, το αποτέλεσμα είναι να αποκλείονται όλες αυτές
οι περιοχές στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ακόμη χρήσεις

γης, από τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριότητας πρατηρίου
υγρών καυσίμων και συναφών χρήσεων. Με αυτό τον
τρόπο ορίζεται ότι θα είναι πλέον δυνατή η εγκατάσταση
πρατηρίων ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχουν
καθοριστεί περιορισμοί χρήσεων γης, ενώ αντίθετα δεν
θα επιτρέπονται πρατήρια αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές
όπου απαγορεύεται ρητώς από τις καθοριζόμενες χρήσεις
γης.

Για τις αποστάσεις πρατηρίων
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
3. Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. από τα όρια των κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών, σχολείων,
κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων,
νεκροταφείων, ενοριακών ναών, εγκαταστάσεων υπεραγορών τροφίμων και άλλων
ειδών, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων,
δημοσίων υπηρεσιών τερματικών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή
τραίνων και αεροδρομίων 50μ.».
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κλαδικά νέα
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 2ε του άρθρου
4 του π.δ. 595/1984) η ελάχιστη εξωτερική απόσταση
ασφαλείας λαμβάνεται από τα σύνορα των οικοπέδων
παιδικών σταθμών, σχολείων, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων
χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων, νεκροταφείων
και υπεραγορών τροφίμων και άλλων ειδών καθώς και
από τα όρια των κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων
ενοριακών ναών , κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων
διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών,
τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων
και αεροδρομίων και ορίζεται στα 50 μ.
Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η προώθηση
των εναλλακτικών καυσίμων μέσω του εξορθολογισμού
του καθορισμού των εξωτερικών αποστάσεων ασφαλείας
για τα μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου, αναφορικά με
αυτές που ισχύουν για τα υγρά καύσιμα. Δεδομένου ότι
για τα υγρά καύσιμα η απόσταση ασφαλείας των τριάντα
(30) μέτρων λαμβάνεται από τα κτίρια εκκλησιών,
νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων,
οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας,
εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς
και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και
χώρων συνάθροισης κοινού, προτείνεται η εξωτερική
απόσταση ασφαλείας που αφορά τις εγκαταστάσεις του
υγραερίου να λαμβάνεται και αυτή από το όριο των κτιρίων
ή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών,
σχολείων, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων
άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων, νεκροταφείων,
ενοριακών ναών, εγκαταστάσεων υπεραγορών τροφίμων

και άλλων ειδών, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων
διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών
τερματικών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων
ή τραίνων και αεροδρομίων.
Αντίστοιχος καθορισμός απαγορευτικών αποστάσεων σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται πάντοτε μόνο
από τα περιγράμματα ή τα ανοίγματα των κτιρίων (Blue
Book, UK LPG, κ.α.) και όχι από όρια οικοπέδων, οι
περιφράξεις των οποίων ενδεχομένως να μεταβληθούν
ευκολότερα από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να
δημιουργήσουν νέες και συνθήκες και προϋποθέσεις
τήρησης αποστάσεων ασφαλείας.
Εφόσον ήδη ο νομοθέτης ορίζει για τα υγρά καύσιμα
απόσταση ασφαλείας τα τριάντα (30) μέτρα και για το
υγραέριο τα πενήντα (50) μέτρα, πρέπει η έννοια της
ασφάλειας και για τις δύο περιπτώσεις των καυσίμων
(υγρών και αεριών) να έχει την ίδια προϋπόθεση. Διατηρώντας
την λογική που υπήρχε στο Π.Δ. 595/1984, όπου λαμβάνονταν
αποστάσεις ασφαλείας από σύνορα οικοπέδων ή γηπέδων,
θα έπρεπε να τεθούν και αποστάσεις ασφαλείας από πάρκα
ή πλατείες ή πολυσύχναστους δρόμους (ανεξάρτητα του
χαρακτηρισμού τους), τα οποία συγκεντρώνουν συνήθως
αρκετό πληθυσμό εντός της έκτασης τους, κάτι το οποίο
θα λειτουργούσε ανασταλτικά στην προώθηση των
εναλλακτικών καυσίμων και την προστασία του περιβάλλοντος,
δίχως όμως να «θυσιάζεται» η προστασία των πολιτών
καθώς με τη σύγχρονη τεχνολογία οι εν λόγω εγκαταστάσεις
υγραερίου που εγκαθίστανται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία είναι εξαιρετικά ασφαλείς.

Για τη νομιμότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων
4. Στο άρθρο 10 του Ν. 3710/2008 προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Στις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων (LPG/CNG) μεικτών ή
αμιγών, καθώς και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων
(LPG/CNG) μεικτών ή αμιγών, που βρίσκονται είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου
περιοχές και στο ίδιο ακίνητο υφίσταται ή πρόκειται να εγκατασταθεί άλλη χρήση που
δεν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου ή του σταθμού
αυτοκινήτων, η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις νομιμότητας αποκλειστικά και μόνο
στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην διοικητική πράξη την οποία
και χορηγεί. Προϋποθέσεις νομιμότητας των άλλων χρήσεων που συνυπάρχουν με το
πρατήριο ή το σταθμό στο ίδιο ακίνητο, αποτελούν αντικείμενο ελέγχου άλλων
υπηρεσιών της Διοίκησης οι οποίες ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.»
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κλαδικά νέα 51
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στις περισσότερες περιπτώσεις των ακινήτων εντός των
οποίων υφίστανται και λειτουργούν πρατήρια υγρών
καυσίμων και σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων,
υπάρχουν και λειτουργούν και άλλες δραστηριότητες ή
επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις
ειδικών διατάξεων διαφορετικών αυτών που αφορούν τα
πρατήρια καυσίμων και τους σταθμούς αυτοκινήτων με
αντλίες καυσίμων, όπως επίσης και ελέγχονται και
αδειοδοτούνται από διάφορες άλλες λοιπές υπηρεσίες είτε
της Περιφερειακής είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι
των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Παρόλο αυτά παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι υπηρεσίες
Μεταφορών & Επικοινωνιών να εξετάζουν είτε τις κτιριακές

εγκαταστάσεις είτε τις προϋποθέσεις λειτουργίας σε
δραστηριότητες και επιχειρήσεις που συνυπάρχουν στο
ίδιο ακίνητο με αυτό του πρατηρίου ή του σταθμού, με
αποτέλεσμα να εμφανίζεται το φαινόμενο τις επικάλυψης
αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών της διοίκησης και
να ζητούνται από τις επιχειρήσεις να προσκομίζουν
δικαιολογητικά και εγκρίσεις προς όλες αυτές χωρίς διάκριση
αρμοδιοτήτων.
Με την παρούσα διάταξη επιλύεται το παραπάνω πρόβλημα
και διευκρινίζεται σαφώς ότι η εκάστοτε αδειοδοτούσα
αρχή επεκτείνει τους ελέγχους της στις εγκαταστάσεις για
τις οποίες χορηγεί απόφαση Άδειας Λειτουργίας ή και
οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη.

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σε 6 μήνες
5. «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία θα εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από
τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διατάξεις για την απλούστευση
των διαδικασιών για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, των
μικτών ή αμιγών πρατηρίων αερίων καυσίμων καθώς επίσης και των λοιπών εγκαταστάσεων που επιτρέπεται να
λειτουργούν εντός των οικοπέδων ή των γηπέδων αυτών.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παραπάνω διάταξη σκοπό έχει να χορηγήσει εξουσιοδότηση
στον αρμόδιο Υπουργό να προβεί στην έκδοση σχετικής
Απόφασης που να αφορά ειδικά την απλούστευση των
διαιδκασιών αδειοδότησης.
Κρίνεται απαραίτητη η παρούσα νομοθετική ρύθμιση ώστε
χρονικά να επιτευχθεί επίσπευση ολοκλήρωσης της απλούστευσης

Δεύτερο υπόμνημα για:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

των διαδικασιών, δεδομένου ότι η σχετική εντολή που υπάρχει
από προηγούμενο εξουσιοδοτικό νόμο δεν αφορά τη διαδικασία
αδειοδότησης αλλά όλους γενικά τους όρους και τις προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας, γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα για να καθοριστούν.

1. Τεχνική επάρκεια εταιρειών για ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε
συντηρήσεις και εγκαταστάσεις σε πρατήρια
2. Περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας σε πρατήρια κάθε πενταετία

Τεχνική επάρκεια εταιρειών για ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε συντηρήσεις και εγκαταστάσεις σε πρατήρια
Στο σχέδιο Νόμου ……
-Στο Άρθρο 114 του ν.4070/12 προστίθενται δύο νέοι παράγραφοι 10 και 11ως εξής:
«10. Εφεξής οι τεχνικές εταιρίες είτε οι ατομικές επιχειρήσεις που εκτελούν οποιαδήποτε μορφής εργασία επισκευής
και συντήρησης ή και προσθήκης εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού στα πρατήρια παροχής καυσίμου και ενέργειας (πρατήρια
υγρών καυσίμων, πρατήρια αμιγώς υγραερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου και υγρών καυσίμων, πρατήρια πεπιεσμένου
φυσικού αερίου, σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες) θα αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια τους σε θέματα ασφαλούς
εκτέλεσης εργασιών στον χώρο του πρατηρίου παροχής καυσίμου και ενέργειας, με «Βεβαίωση Έλεγχου Κατασκευής».
Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της έκδοσης της «Βεβαίωσης Έλεγχου Κατασκευής».
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Περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας σε πρατήρια κάθε πενταετία
11. Εφεξής τα πρατήρια παροχής καυσίμου και ενέργειας (πρατήρια υγρών καυσίμων,
πρατήρια αμιγώς υγραερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου και υγρών καυσίμων, πρατήρια
πεπιεσμένου φυσικού αερίου, σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες, υπόκεινται σε αρχικό και
περιοδικό έλεγχο ορθής λειτουργίας κάθε πενταετία, μετά την οποία θα εκδίδεται «Πιστοποίηση
Έλεγχου Λειτουργίας». Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της
έκδοσης της «Πιστοποίησης Ελέγχου Λειτουργίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Θεωρείται ευνόητο ότι για την διασφάλιση της Δημόσιας
Ασφάλειας κάθε τεχνική εταιρία ή ο ελεύθερος επαγγελματίας
που ασχολείται με την εκτέλεση εργασιών-εργολαβιών
θα πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις
που θέτει η Εθνική νομοθεσία. Με την έκδοση της Υπουργικής
Απόφασης θα καλυφθεί το υπάρχων νομοθετικό κενό και
θα εξειδικευτούν οι όροι για την κατασκευή ή προσθήκη
οποιαδήποτε μορφής εγκατάστασης σε πρατήριο καυσίμων,
που απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση των θεμάτων
ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα

Τρίτο υπόμνημα για:

και πρακτικές.
Λαμβάνοντας υπόψη την ορθή κατασκευή και με στόχο
την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου, θα πρέπει σε
τακτική βάση να γίνεται έλεγχος ορθής λειτουργίας και
συντήρησης. Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης,
θα καλυφθεί το υπάρχων νομοθετικό κενό και οι εξειδικευτούν
οι απαραίτητοι έλεγχοι σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά
πρότυπα και πρακτικές που αναφέρονται στην λειτουργία
και την συντήρηση του πρατηρίου, ώστε να εξασφαλίζεται
η Δημόσια ασφάλεια.

1. Κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων
2. Προσαρμογή του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα σχέδια εντός των
δυνατοτήτων του οικοπέδου του

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων
- Στο άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2006 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Πρατήρια που έλαβαν έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του
Π.Δ. 143/1989 ως ευρισκόμενα τότε ως εντός κατοικημένων εν γένει περιοχών, διατηρούν
την κυκλοφοριακή τους σύνδεση όπως εγκρίθηκε. Σε περίπτωση μεταβολής των κυκλοφοριακών
δεδομένων της περιοχής προσαρμόζουν την κυκλοφοριακή τους διαμόρφωση μέσα στις
δυνατότητες του γηπέδου ή οικοπέδου τους κατά παρέκκλιση από άλλες διατάξεις και
έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη
λειτουργία τους.
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις που έλαβαν είτε άδεια ίδρυσης, είτε άδεια λειτουργίας, είτε
οικοδομική άδεια πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 143/1989 ως ευρισκόμενες τότε ως
εντός κατοικημένων εν γένει περιοχών και σήμερα βρίσκονται είτε σε εκτός, είτε σε εντός
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές, δύναται να τους χορηγηθεί είτε έγκριση
κυκλοφοριακής σύνδεσης είτε έγκρισης εισόδου - εξόδου, μέσα στις δυνατότητες του
γηπέδου ή οικοπέδου τους κατά παρέκκλιση από άλλες διατάξεις και έχουν τη δυνατότητα
να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.».
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κλαδικά νέα 53
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Μέχρι το 1989 στην Ελλάδα η χρήση των όρων οικισμός και
κατοικημένη περιοχή αναφερόταν σε περιοχές οι οποίες
στερούνταν μεν εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (π.χ.
οικισμοί προ το 1923, διανομές οικιστικής αποκατάστασης
του Υπ. Γεωργίας, οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων, κ.α.),
αντιμετωπιζόταν δε αναφορικά με την κυκλοφοριακή τους
διαμόρφωση ως ακίνητα ευρισκόμενα σε εντός σχεδίου περιοχή.
Επομένως για μεν τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρισκόταν
εντός κατοικημένης περιοχής, χορηγούνταν έγκριση κυκλοφοριακής
σύνδεσης ως εντός σχεδίου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στις διατάξεις του Π.Δ.1224/1981, για δε τις εγκαταστάσεις
που βρισκόταν εντός κατοικημένης περιοχής, απαλλασσόταν
από τη χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης.
Έπειτα, με την παράγραφο 1, του άρθρου 19 του Π.Δ. 143/89
που αναφέρεται σε κυκλοφοριακά θέματα, έπαυσαν να ισχύουν
οι όροι εντός οικισμού και εντός κατοικημένης περιοχής,
οπότε μία δραστηριότητα (πρατήριο υγρών καυσίμων ή
εγκατάσταση) προέκυψε να βρίσκεται είτε σε εκτός είτε σε
εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή. Συνεπώς,
για τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται πλέον είτε
σε εκτός είτε σε εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
περιοχές και είχαν λάβει έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
(με τις διατάξεις πριν την εφαρμογή του Π.Δ. 143/1989) ως
εντός κατοικημένης περιοχής, προκειμένου να συνεχίσει
απρόσκοπτα η λειτουργία τους, συνεχίζει να ισχύει η
κυκλοφοριακή τους σύνδεση όπως αυτή εγκρίθηκε και μπορούν
είτε να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου είτε να
επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και με άλλες
χρήσεις που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών

του πρατηρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
εφαρμογή και εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων
εισροών εκροών όπου κατά στο στάδιο νέας ενιαίας άδειας
λειτουργίας με έγκριση σχεδιαγραμμάτων αυξάνεται ο
δεξαμενισμός του πρατηρίου είτε λόγω δεξαμενών που δεν
προϋπήρχαν στην άδεια λειτουργίας είτε λόγω διαφοράς στις
χωρητικότητες των ήδη εγκεκριμένων δεξαμενών υγρών
καυσίμων. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου
συστήματος εισροών – εκροών δύναται να εφαρμοστεί ακόμη
και σε δεξαμενές που δεν εμφανιζόταν στα σχεδιαγράμματα
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και σήμερα μπορούν
να αδειοδοτηθούν.
Επίσης, για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν νόμιμα σε
περιοχές που βρισκόταν τότε εντός κατοικημένης περιοχής
και με τις τότε ισχύουσες διατάξεις δεν υπήρχε η απαίτηση
της χορήγησης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης διότι τότε
αντιμετωπιζόταν σαν εντός σχεδίου εγκαταστάσεις. Μετά την
εφαρμογή του Π.Δ. 143/89 και την κατάργηση του όρου εντός
κατοικημένης περιοχής, οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις
βρίσκονται πλέον σε εκτός σχεδίου περιοχές και δεν δύναται
σήμερα να τους χορηγηθεί έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης,
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να παύσει η λειτουργία αυτών
των εγκαταστάσεων, με την προτεινόμενη ρύθμιση οι
εγκαταστάσεις αυτές δύναται να συνεχίσουν να λειτουργούν
με κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση με την οδό που έχουν πρόσωπο
είτε με χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, είτε
με χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, ανάλογα των
δυνατοτήτων του γηπέδου τους, κατά παρέκκλιση από άλλες
διατάξεις.

Προσαρμογή του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα σχέδια εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του
- Το άρθρο 112 του Ν. 4199/ 2013 (ΦΕΚ 216Α΄/11-10-2013) αντικαθίσταται ως εξής
Στο τέλος του άρθρου 23 του π.δ.1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 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.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Λόγω του γεγονότος ότι στο άρθρο 112 του Ν. 4199/2013
αναγράφεται στο τέλος της παραγράφου το εξής: «τηρουμένης
της διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του άρθρου 6.».
Με την παρούσα διόρθωση, αυτό διαγράφεται διότι κατά την
εφαρμογή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκλήθηκε
σύγχυση διότι η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του Π.Δ.

1224/81 αναφέρεται ότι: «γ) η επιτροπή συγκροτείται δι’
αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και έχει ως έργον την
γνωμοδότησιν επί της δυνατότητος ή μη συνεχίσεως της
λειτουργία του πρατηρίου.» Όπου στην παρούσα χρονική
περίοδο, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της κατάργησης
της σχετικής επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 13 του αρθρ.2
της ΚΥΑ 28663/27-08-1992 (ΦΕΚ 558 Β’/92).
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