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Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
κ. Χρήστο Σπίρτζη
εξαιρετικώς επείγον
Κοινοποίηση:
-Υφυπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
Κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη
-Γενική Γραμματέα επί θεμάτων Μεταφορών και Δικτύων
Κυρία Πέτη Πέρκα
- Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
Διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων

Θέμα: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
Τα προτεινόμενα μέτρα ακόμα και αν είναι επιστημονικά ορθά, είναι δυστυχώς
οικονομικά ανέφικτα να υλοποιηθούν από πρατηριούχους οι οποίοι προσπαθούν
να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις τους στην εφορία, στους συνεργάτες τους,
παντού!
Όταν τρως τη σάρκα σου για να ζήσεις δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να κάνεις
αυτά που προτείνει το νομοσχέδιο.
Ενδεικτική κοστολόγηση μέτρων για τον πρατηριούχο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ
1) Η τροποποίηση των ανακτήσεων ατμών με φλογοπαγίδες, διπλά καπέλα, λοιπά
εξαρτήματα κλπ μαζί με τους εισαγόμενους ετήσιους ελέγχους προσδίδουν ένα
ελάχιστο ενδεικτικό κόστος 1000 € + το ετήσιο κόστος ελέγχου ενδεικτικά 200 €
2) Η έκδοση και προσκόμιση πιστοποιητικών για κάθε ανυψωτικό για κάθε
αεροσυμπιεστή και γενικά κάθε μηχάνημα που υπάρχει στα πρατήρια αν δεν
επιφέρει κατάργηση αυτών, (δηλαδή κατάργηση μέρους της δουλειάς τους) θα
επιφέρει είτε αντικατάστασή τους (με κόστη άνω των 5.000 €) είτε θα επιφέρει
εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων με ενδεικτικά κόστη 1500 € για ένα ανυψωτικό +

κόστος ελέγχου ~ 200 € ανά μηχάνημα + το κόστος πιστοποίησης ~ 300 € ανά
μηχάνημα δηλαδή για 1 ανυψωτικό με 1 αεροσυμπιεστή το κόστος υπερβαίνει τα
2.500 € ανά πρατήριο + τα ετήσια πάγια καθώς τα πιστοποιητικά λήγουν ανά
μερικά έτη
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
Πέραν των παραπάνω δαπανών θα χρειαστούν άμεσα και τα εξής:
1)Τοποθέτηση stage 2
Ενδεικτικό κόστος 2000 € για 2 αντλίες, αν φυσικά αυτές έχουν την υποδομή
διαφορετικά + το κόστος αντλίας (~ 6000 € ανά αντλία)
2) Τοποθέτηση ανιχνευτών υδρογονανθράκων
Ενδεικτικό κόστος 4000 € (για 2 - 3) ανιχνευτές, για δε περισσότερους θα υπερβεί τα
5500€ + το ετήσιο κόστος ελέγχου ~ 200 €
3) υδραυλική δοκιμή σωληνογραμμών
Ενδεικτικό κόστος 1000 €
4) Τοποθέτηση interlock
Ενδεικτικό κόστος 2000 €
Δηλαδή από τις προτάσεις του νομοσχεδίου θα προκύψει άμεση μέση επιβάρυνση
τουλάχιστο 3.700 € για κάθε πρατηριούχο με μόλις ένα ανυψωτικό, τουλάχιστο
5.200 € για ένα πρατηριούχο με 2 ανυψωτικά, πλέον δε των ετήσιων παγίων για
την έκδοση των πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων τα οποία
έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ
Επίσης για να παραμείνει ένας πρατηριούχος κάτω από πολυκατοικία πρέπει να
δαπανήσει άμεσα τουλάχιστο 13.000 € με 25.000 € με δύο μόλις αντλίες και με
ένα μόνο ανυψωτικό, πλέον των ετήσιων παγίων που θα κληθεί να καταβάλει για
την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών καλής λειτουργίας
Και πλέον των παραπάνω υπάρχουν τα κόστη μελετών, τα κόστη έκδοσης αδειών,
τα κόστη υπευθύνου λειτουργίας για το νέο πρατηριούχο, του τεχνικού ασφαλείας,
τα τρέχοντα κόστη για την ανανέωση των πιστοποιητικών πυροσβεστικής, οι ετήσιες
συμβάσεις για τα απόβλητα, οι ετήσιες εκθέσεις, οι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι κλπ κλπ
κλπ.
Στην εποχή μας δυστυχώς τα υπάρχοντα κόστη είναι ήδη δυσβάστακτα, τα δε νέα
κόστη που εισάγει το νομοσχέδιο είναι απλά αδύνατα να τα αντέξει ο
πρατηριούχος!!!

Λοιπές παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου

1) Στα μικτά πρατήρια εισάγεται απαγορευτική απόσταση 100 μ από
αρχαιολογικό χώρο που σήμερα δεν ισχύει από την ισχύουσα νομοθεσία και
η οποία προφανώς είναι λάθος να τεθεί επιπρόσθετα!
2) Για τη μεταβίβαση της άδειας εισάγει τη συναίνεση του προκατόχου ιδρυτή
μάλιστα του πρατηρίου, που αφενός από την ισχύουσα νομοθεσία δεν
απαιτείται, αφετέρου είναι λάθος καθώς ο ιδρυτής μπορεί να είναι
οποιοσδήποτε αρχικός μισθωτής που στο μέλλον να μην επιθυμεί για δικούς
του λόγους να συναινεί.
3) Για ένα σταθμό με αντλίες το πιστ. πυρ/σίας ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις 6 μήνες και όχι όπως γράφεται στο νομοσχέδιο 36
μήνες. Χαρακτηριστικά σε ένα σταθμό χωρίς αντλίες το πιστοποιητικό
πυροπροστασίας ισχύει 12 μήνες, δηλαδή προφανώς η πρόταση δημιουργεί
σύγχυση και είναι λάθος!
4) Το νομοσχέδιο εξακολουθεί να μην προτείνει λύση στο πρόβλημα
απομάκρυνσης πρατηρίων που βρίσκονται σε όμορες ή σε κοντινές
απαγορευτικές χρήσεις. Για τα απλά πρατήρια η απόσταση αυτή είναι 30 μ,
ενώ για τα μικτά πρατήρια φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 50 μ.
Μια προγενέστερη υπουργική απόφαση που προσπάθησε να φέρει κάποιες
μειώσεις στις αποστάσεις ασφαλείας, είχε προβλήματα σε δομικές της
διατυπώσεις με αποτέλεσμα να αυτοαναιρείται από τις ίδιες τις
διατυπώσεις της και τις ερμηνείες που την ακολούθησαν, με συνέπεια τη
δικαιολογημένη μη εφαρμογή της από πολλές αδειοδοτούσες υπηρεσίες
Η ΟΒΕ είχε και εξακολουθεί να προτείνει απλούστερα και κατά πολύ λιγότερο
δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα υπέρ της ασφάλειας, αλλά και υπέρ της
παραμονής, των πρατηριούχων στις δουλειές τους.
Για το λόγο αυτό ζητάμε άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό προκειμένου να
συζητήσουμε τα παραπάνω ζητήματα.
Με εκτίμηση,

