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Οι αριθμοί σε άνοδο η αγορά σε πτώση

Η κατάσταση στην αγορά καυσίμων παραμένει στάσιμη και κρίσιμη. Ο

χρόνος που πέρασε δεν έδωσε κανένα ενθαρρυντικό στοιχείο για τα

πρατήρια και τους καταναλωτές. Αντιθέτως, όλα τα στοιχεία δείχνουν

επιδείνωση.

Τη δραματική κατάσταση που διέρχονται τα πρατήρια ήρθε να επιδει-

νώσει η βομβιστική επίθεση στο πρατήριο του Προέδρου της ΟΒΕ κ.

Μιχάλη Κιούση.  Η επίθεση αυτή δεν αφορούσε κάποιο προσωπικό

θέμα του Προέδρου αλλά ήταν επίθεση στο σύνολο των νομίμων πρα-

τηρίων και στο συνδικαλιστικό τους κίνημα που υπερασπίζεται τη νο-

μιμότητα και την πάταξη της παραβατικότητας και του λαθρεμπορίου

στην αγορά.

Από τα στοιχεία κίνησης καυσίμων που δημοσιεύτηκαν, βλέπουμε ότι

το 2017 είχαμε μείωση της κατανάλωσης κατά 1,5% για το σύνολο των

προϊόντων (βενζίνες, ντίζελ κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) σε σχέση

με το 2016. Η μείωση προέκυψε από το -3,4% που σημειώθηκε στις

πωλήσεις βενζίνης και το -2,3% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμαν-

σης. Από το 2009, πρώτη χρονιά της κρίσης, έως το 2013 οι καταναλώ-

σεις βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση, με τους όγκους πωλήσεων των

τριών βασικών καυσίμων να καταγράφουν στο σύνολο τους απώλειες

41%. Έκτοτε έγιναν μικρές διακυμάνσεις αλλά δεν έχει αποκατασταθεί

το επίπεδο κατανάλωσης, αντίθετα απέχει πολύ ακόμη.

Η κατάσταση στην οικονομία εμφανίζει μια σχιζοφρενική κατάσταση.

Οι αριθμοί και τα λόγια για ανάπτυξη και επενδύσεις περισσεύουν και

βαίνουν συνεχώς ανερχόμενοι ενώ τα εισοδήματα νοικοκυριών, μι-

κρομεσαίων, συνταξιούχων και εργαζομένων συνεχώς μειώνονται και

οι φόροι και οι εισφορές τους αυξάνονται.

Σε διεθνές επίπεδο παρακολουθούμε έκπληκτοι την πρεμούρα της ονο-

ματολογίας και του κλεισίματος συμφωνίας παρά τις αντιδράσεις αλλά

στο κάτω επίπεδο τα πράγματα έχουν προ πολλού ξεπεράσει την ονο-

ματολογία και γίνονται κερδοφόρες μπίζνες που όμως δεν φέρνουν

εδώ την άνοιξη. Τα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι τεράστιες επεν-

δύσεις σε έργα ενέργειας και μεταφορών γίνονται ή ετοιμάζονται με τη

συμμετοχή και ελληνικών ομίλων και θέλουν όλοι αυτοί να διασφαλί-

σουν τις επενδύσεις τους και προφανώς δεν «κολλάνε» σε εθνικά ζη-

τήματα. Σύμφωνα δε με στοιχεία, 8 επιχειρήσεις ελληνικών ή μεικτών

συμφερόντων περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των 200 μεγαλύτερων

επιχειρήσεων στην ΠΓΔΜ, για το 2016. Μεταξύ αυτών και εταιρειών

ενέργειας!

Για όλους εμάς που ζούμε την κατάσταση, το μέλλον προδιαγράφεται

για μια ακόμη χρονιά ζοφερό. Πως θα εξελιχθούν τα πράγματα στην

αγορά; Γιατί, την τύχη των πρατηρίων την καθορίζει το βαλάντιο των

καταναλωτών και όχι οι λόγοι περί επενδυτών. 
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Τυπικά σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το 2017 «έκλεισε»

συρρικνωμένη κατά 1,5% για το σύνολο των προϊόντων (βενζίνες, ντίζελ

κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) σε σχέση με το 2016. 

Τη σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς υγρών καυσίμων μέσα στην τελευταία διετία, στα

χαμηλά ωστόσο επίπεδα που διαμόρφωσαν τα ισχυρά αρνητικά πρόσημα τα οποία καταγράφονταν

ετησίως από την έναρξη της κρίσης, πιστοποιούν τα στοιχεία για τα επίπεδα της κατανάλωσης

μέσα στο 2017. 

Πτώση στη ζήτηση υγρών καυσίμων το 2017

Συρρικνωμένη κατά 1,5% για το σύνολο των προϊόντων σε σχέση με το 2016



Τυπικά πάντως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η περσινή χρονιά «έκλεισε» συρρικνωμένη

κατά 1,5% για το σύνολο των προϊόντων (βενζίνες, ντίζελ κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)

σε σχέση με το 2016. 

Ωστόσο, όπως προσθέτουν, το ποσοστό αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ετήσια

μεταβολή της ζήτησης, καθώς διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την κατακόρυφη «βουτιά»

που καταγράφηκε τον φετινό Νοέμβριο-Δεκέμβριο, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό

διάστημα του 2016. 

Μία βουτιά που όμως οφείλεται στην αποθεματοποίηση μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων το

τελευταίο δίμηνο του 2016, και επομένως στις «αφύσικα» υψηλές πωλήσεις που σημειώθηκαν

τότε, εν όψει της επιβολής των αυξημένων φόρων. 

Πτώση στη ζήτηση υγρών καυσίμων το 2017
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Συρρικνωμένη κατά 1,5% για το σύνολο των προϊόντων σε σχέση με το 2016
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● Πτώση στη ζήτηση καυσίμων το 2017

Ενδιαφέρον είναι εντούτοις πως, παρά τη στρέβλωση

που προκαλεί η κίνηση της αγοράς το διάστημα

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, το ντίζελ κίνησης

κατάφερε να κινηθεί σε θετικό πρόσημο, «κλείνοντας»

το 2017 με οριακή αύξηση +0,5%. Εξάλλου, σύμφωνα

με τα ίδια στελέχη, ίσως το μόνο αξιόπιστο

συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τα περσινά

στοιχεία είναι πως παρατηρείται μία τάση αλλαγής

στο είδος του καυσίμου από τους Έλληνες οδηγούς,

«εγκαταλείποντας» τη βενζίνη. 

Μία επιπλέον απόδειξη για την παραμορφωτική

εικόνα που προκάλεσε η αποθεματοποίηση του

2016 είναι πως από τον Ιανουάριο έως και τον

Οκτώβριο του 2017, η αγορά κινήθηκε σε θετικά

πρόσημα, καταγράφοντας άνοδο 0,7%. Μάλιστα,

ειδικά το πετρέλαιο θέρμανσης συνέχισε να κινείται

αυξητικά έως και τον Νοέμβριο, αγγίζοντας το

+9%. 

Μάλιστα, όπως εκτιμούν οι ίδιοι παράγοντες, αν δεν μεσολαβούσε η αποθεματοποίηση, τότε το

2017 θα έκλεινε με οριακή άνοδο, της τάξης του 1%. Σε κάθε περίπτωση, η καταγραφόμενη πτώση

κατά 1,5% των υγρών καυσίμων προέκυψε από το -3,4% που σημειώθηκε στις πωλήσεις βενζίνης

και το -2,3% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. 

Θετικό πρόσημο
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● Πτώση στη ζήτηση καυσίμων το 2017

Παρ’ όλα αυτά, η κατακόρυφη πτώση που παρατηρήθηκε

τον επόμενο μήνα, συγκριτικά με τις πολύ υψηλές

ποσότητες που εν πολλοίς λόγω της αποθεματοποίησης

πωλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016, συμπαρέσυρε

όλο το 2017 σε αρνητικό πρόσημο. 

Ενδεικτικό είναι η «βουτιά» του περασμένου

Δεκεμβρίου, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016,

άγγιξε το -6% για τις βενζίνες, το -7,5% για το

ντίζελ κίνησης και το -30% για το πετρέλαιο

θέρμανσης. 

Aπό το 2009
Υπενθυμίζεται πως η οικονομική κρίση δημιούργησε

βαθιές «πληγές» στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών,

καθώς από το 2009 έως το 2013 οι καταναλώσεις

βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση, με τους όγκους πω-

λήσεων των τριών βασικών καυσίμων να καταγράφουν

στο σύνολο τους απώλειες 41%. 

Το 2014 καταγράφηκε οριακή αύξηση, την οποία

διαδέχτηκε μία αρκετά ισχυρή ανάκαμψη το 2015,

της τάξης του 6%, που ωστόσο δεν έδωσε ανάλογη

ώθηση και στην επόμενη χρονιά. 

Έτσι, ακόμη και η ισχνή άνοδος που «κρύβεται»

πίσω από τα στοιχεία του 2016, χρονιά στην οποία

ήταν έτσι κι αλλιώς δεδομένο πως η κατανάλωση

θα «ψαλιδιζόταν» από την αύξηση των φόρων,

δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο στις προοπτικές

ανάκτησης ενός μέρους του χαμένου εδάφους.   

● Του Κώστα Δεληγιάννη 

kdel@naftemporiki.gr
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Σύσκεψη για τους υδρογονάνθρακες

στην Ήπειρο

16 κλαδικά νέα

Yπουργείο Ενέργειας

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η λεπτομερής ενημέρωση
των βουλευτών Ηπείρου για τις προβλεπόμενες
διαδικασίες έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων στη συγκεκριμένη περιφέρεια.
Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Περιβάλλοντος,
κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναγνωρίστηκε από
κοινού η σημασία της αξιοποίησης υδρογονανθράκων
για λόγους εθνικού συμφέροντος, καθώς αναμένεται
να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην  ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας.
Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ο
υπουργός δήλωσε ότι η πολιτεία θα διασφαλίσει την
απαρέγκλιτη τήρηση της εθνικής περιβαλλοντικής

νομοθεσίας που έχει ενσωματώσει το αυστηρό Ευρωπαϊκό
πρότυπο, καθώς το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό
πόρο για τον τουρισμό και συνεπώς για την εθνική
οικονομία.
Πρόσθεσε επίσης ότι η άσκηση αυστηρού δημόσιου
ελέγχου καθ’ όλα τα στάδια έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας
και του αρμόδιου υπουργείου.
Υπενθύμισε εξάλλου ότι οποιαδήποτε εξορυκτική δρα-
στηριότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιοχή
Natura και τόνισε τέλος, ότι θα υπάρξει πλήρης
σεβασμός των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που
σχετίζονται με τις γεωφυσικές έρευνες.

Δεσμεύσεις για απαρέγκλιτη τήρηση της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και άσκηση αυστηρού

δημόσιου ελέγχου καθ’ όλα τα στάδια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, παρείχε ο

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, στο πλαίσιο σύσκεψης στο υπουργείο

με θέμα την αξιοποίηση υδρογονανθράκων στην περιφέρεια Ηπείρου.





Η πρώτη Απόφαση (Υ.Α. 0004169 ΕΞ

2015/15.12.2015) αναφερόταν στην εγκατάσταση

και τον έλεγχο ολοκληρωμένων συστημάτων

παρακολούθησης εισροών -εκροών στις

ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών

εμπορίας πετρελαιοειδών, στις εγκαταστάσεις

πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός

είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων

ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και

ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις

χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης,

διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρό-

σμειξης στα υγρά καύσιμα. Στην Απόφαση

αυτή καθοριζόταν και το χρονοδιάγραμμα

εφαρμογής όλων των ανωτέρω.

Η δεύτερη Απόφαση (Υ.Α. 0004170 ΕΞ

2015/16.12.2015) αναφερόταν στην εγκατάσταση

και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων

ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε

πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πε-

τρελαιοειδών.

Ερωτήματα προκαλούν καταρχάς η καθυ-

στερημένη υιοθέτηση των δυο ανωτέρω

Αποφάσεων. Έπρεπε να είχαν εκδοθεί πριν

το 2014. Γιατί άραγε καθυστέρησαν;

Είχε προηγηθεί η υποχρέωση τοποθέτησης

συστήματος εκροών-εισροών  στα πρατήρια

καυσίμων, σύμφωνα με την παρ. 7 του

άρθρου 31 του Ν.3784/09 (ΦΕΚ 137’Α) και

με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής όπως

καθορίστηκε από την ΥΑ ΠΟΛ.1009/2012

(ΦΕΚ 72’ Δ). Η εξέλιξη αυτή περιόριζε αισθητά

–δεν εξάλειφε όμως από μόνη της– το λα-

θρεμπόριο καυσίμων. Με τις δυο όμως

παραπάνω Αποφάσεις του 2015 το σύστημα

διακίνησης καυσίμων «κλειδώθηκε» ακόμη

καλύτερα.

Οι πρατηριούχοι ήταν οι πρώτοι, που αναγ-

κάστηκαν, εν μέσω της οικονομικής κρίσης,

να επωμισθούν σημαντικά ποσά για την εγ-

κατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών,

έως τον χρόνο που θα έπαιρναν την προ-

βλεπόμενη αποζημίωση  από την «Κοινωνία

της Πληροφορίας». Το σύστημα εκροών-

εισροών όφειλε να εγκατασταθεί ως τον

Αύγουστο του 2014.

Παράλληλα, θεσμοθετείται ο υπεύθυνος

λειτουργίας πρατηρίου, καθεστώς που αν

και αντιμετώπισε κάποιες αντιδράσεις εκ

μέρους των πρατηριούχων ως περιττό,

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2015 υιοθετήθηκαν –μετά από καθυστέρηση ετών –δύο

Υπουργικές Αποφάσεις που επιδιώκουν να βάλουν τάξη στο θέμα της αποθή-

κευσης και διακίνησης των καυσίμων σε στεριά και θάλασσα.
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Πρατήρια καυσίμων

Από την ασφαλή διακίνηση καυσίμων στην υπερβολή;



βελτίωνε το όλο σύστημα σύμφωνα με τα

όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 4439/16

(ΦΕΚ 222’Α).

Επίσης, στα πρατήρια καυσίμων, αν και

διαθέτουν το σύστημα εισροών-εκροών και

παράγουν εύλογα σωστά ισοζύγια, επιβλήθηκε

να ξαναγίνουν ογκομετρήσεις των δεξαμενών

τους έως τις 31/12/2015,απόφαση που

προκάλεσε εύλογα πολλά ερωτήματα ως

προς την αναγκαιότητά της, υπό καθεστώς

πλέον ηλεκτρονικής παρακολούθησης –

λόγω του συστήματος εισροών-εκροών– του

όγκου των δεξαμενών. Το συνολικό κόστος

αυτής της ενέργειας, που το επωμίσθηκαν

τα πρατήρια καυσίμων ξεπέρασε τα 25 εκ.

ευρώ Οι πρατηριούχοι υποστηρίζουν ότι

ποσό αυτό διανεμήθηκε σε λίγες εταιρίες.

Η ογκομέτρηση έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ

79789/2014 (ΦΕΚ 1678’ Β) όπως αυτή τρο-

ποποίησε την Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980’ Β).

Στο πλαίσιο περαιτέρω εξορθολογισμού του

συστήματος διακίνησης των καυσίμων σε

ευρωπαϊκό επίπεδο, μια σειρά από Οδηγίες

(1994/63 και 2009/126)επιβάλλουν την εγ-

κατάσταση συστημάτων, ανάκτησης των

αερίων των δεξαμενών κατά τον εφοδιασμό

τους (μέτρο stageI) και ανάκτησής τους

επίσης κατά τον εφοδιασμό των οχημάτων

(μέτρο stageIΙ).

Επίσης, στο πλαίσιο αυστηρότερων κανόνων,

που μπορούν να ισχύουν σε εθνικό επίπεδο

(σύμφωνα με την Οδηγία 1994/63) προβλέφθηκε

και μηχανισμός μόνιμης ανίχνευσης των

υδρογονανθράκων κατά την φόρτωση καυσίμων

στα πρατήρια. Και αυτό το κόστος, το

επωμίσθηκαν οι πρατηριούχοι καυσίμων.

Εύλογα ερωτήματα προκαλούνται όμως όταν

επιβάλλονται πρόσθετες ρυθμίσεις και

περιορισμοί με καθαρά εθνικό περιεχόμενο.

Αναλυτικότερα με στην παράγραφο 3 του

άρθρου 11 του νόμου 3897/2010, στο πλαίσιο

μνημονιακής υποχρέωσης(!) όπως ακούγεται,

σημειώνεται το ακόλουθο. Απομακρύνονται

εντός επταετίας όλα τα πρατήρια που

λειτουργούν στα ισόγεια κτηρίων στις πόλεις,

όταν κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε πολλά κράτη-

μέλη της ΕΕ. Τα πρατήρια αυτά λειτουργούσαν

για δεκαετίες χωρίς προβλήματα και μπορεί

να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους

με την τοποθέτηση των ανωτέρω συστημάτων

(Stage I,II κ.λπ).

Η απαίτηση αυτή διορθώνεται με το άρθρο

25 του Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222’Α), προκειμένου

μην κλείσουν χιλιάδες επιχειρήσεις πρατηρίων

που βρίσκονται κάτω από οικοδομές ακόμα

και του ενός ορόφου. Η διόρθωση γίνεται,

εκτός των άλλων, με την εφαρμογή του

μέτρου περί μόνιμης ανίχνευσης υδρογο-

νανθράκων και του stageΙ και II.

Ωστόσο το συγκεκριμένο άρθρο, προβλέπει

, ως προϋπόθεση μαζί με τα ανωτέρω, την
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● Πρατήρια καυσίμων. Από την ασφαλή διακίνηση καυσίμων στην υπερβολή;

τοποθέτηση και ενός πρόσθετου συστήματος

ανίχνευσης υδρογονανθράκων που δεν

υφίσταται σε άλλες χώρες και που αποτελεί

μόνο ελληνική πατέντα (το σύστημα με το

όνομα interlock). Αυτό φαίνεται να αποτελεί

μια πρόσθετη ανούσια δαπάνη, έχοντας

υπόψη τα συστήματα ασφαλείας (πυροπροστασίας)

και πιστοποιητικών υποχρεωτικών από την

ισχύουσα νομοθεσία, για τον μηχανολογικό

εξοπλισμό τους (δεξαμενές με πιστοποιητικό

ADR, αντλίες με πιστοποιητικό ATEX, αερο-

συμπιεστές με πιστοποιητικό για τα δοχεία

υπό πίεση) κ.λπ.

Όπως σημειώθηκε η αυστηροποίηση των

κανόνων αναφορικά με την ασφαλή διακί-

νηση-αποθήκευση των καυσίμων επιτρέπεται

(δυνητικά) σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα

με την Οδηγία 1994/63. Αυτή η πρόβλεψη

όμως έχει κάποια όρια και κρίνεται κατά πε-

ρίπτωση, ιδίως όταν επιβάλλει πρόσθετες

σημαντικές δαπάνες.

Τέλος, πέραν των πρατηρίων που λειτουργούν

στα ισόγεια κτηρίων στις πόλεις, υπάρχουν

κι άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν το

ίδιο πρόβλημα. Αναλυτικότερα, με την πα-

ράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου  3897/10,

τα πρατήρια που λειτουργούσαν σε απόσταση

80 μέτρων από εκκλησίες, νοσοκομεία, από

χώρους συνάθροισης κοινού των οποίων η

χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα κ.ά.

όφειλαν και αυτά να απομακρυνθούν εντός

επταετίας. Τα ογδόντα μέτρα μειώθηκαν σε

30 με το νόμο 4070/2012. Συζητείται η

παραμονή των πρατηρίων καυσίμων και

κάτω από 30 μέτρα, υπό την προϋπόθεση

ότι υιοθετείται και εδώ το σύστημα interlock

από τα ενδιαφερόμενα πρατήρια.

Πρατήρια σε ισόγειους χώρους κτηρίων και

πλησίον εστιατορίων καφέ και χώρων συ-

νάθροισης λειτουργούν σε πολλά κράτη-

μέλη της ΕΕ χωρίς το παραμικρό πρόβλημα

και τηρώντας τους κοινούς κανόνες ασφαλείας

της ΕΕ και μόνο. 

Βλέπε ενδεικτικά, φωτογραφίες πρατηρίου

καυσίμων σε κεντρικότατο δρόμο στις

Βρυξέλλες, πλησίον των γραφείων της

Επιτροπής (της Γενικής Δ/σής Προϋπολογισμού

και της Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής  Αγοράς,

επί της οδού Belliard στο ισόγειο πολυκατοικίας

και περιτριγυρισμένο από καφέ, πιτσαρίες,

εστιατόρια (φωτό 1) και μόλις λίγα μέτρα

μακριά από το γνωστό κτήριο-σύμβολο της

Επιτροπής το Berlaymont (φωτό 2).
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Εδώ κλείνοντας ,σημειώνονται τα ακόλουθα

ως προς την υποχρέωση εγκατάστασης του

interlock στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις

(πρατήρια σε ισόγεια κτηρίων όπως και σε

απόσταση από άλλους χώρους).

1 Αν το σύστημα interlock θεωρείται ως

καινοτόμο, άκρως απαραίτητο στο πλαίσιο

της ασφάλειας διακίνησης καυσίμων, τότε

προτείνεται το εξής. Η ενδιαφερόμενη εταιρία

κάτοχος της πατέντας (ή όποιες άλλες εν-

διαφερόμενες εταιρίες) να την καταθέσει

στην Επιτροπή πείθοντάς την τελευταία για

την αναγκαιότητα υιοθέτησης του συστήματος

σε επίπεδο Ένωσης. Διαφορετικά η εφαρμογή

ενός τέτοιου δαπανηρού μέτρου μόνο σε

μια χώρα νοθεύει καταρχάς τον ανταγωνισμό

στην ΕΕ και κατά δεύτερο λόγο θέτει σε

άνιση μεταχείριση τα πρατήρια καυσίμων

εντός των πόλεων (με υποχρέωση εγκατάστασης

του interlock) και εκτός πόλεων (χωρίς την

υποχρέωση εγκατάστασης). Τέλος, πέραν

μιας νέας δαπάνης που θα επωμισθούν

κάποια πρατήρια, τίθενται εύλογα ερωτήματα

ως προς τις σκοπιμότητες που εξυπηρετείτο

προτεινόμενο μέτρο.

2 Αν το σύστημα interlock θεωρηθεί τελικά

τόσο απαραίτητο, τότε να προβλεφθεί

ένας επιμερισμός της δαπάνης σε όλους τους

εμπλεκόμενους σε αυτό εφόσον δραστηριο-

ποιούνται πλησίον του πρατηρίου (π.χ. σε

χώρους συνάθροισης άνω των 50 ατόμων).

3 Συμπερασματικά σημειώνεται το εξής.

Όταν διεθνώς τα υφιστάμενα συστήματα

ασφαλούς διακίνησης καυσίμων, εγγυώνται

την προστασία εγκαταστάσεων και των κα-

ταναλωτών δεν γίνεται αντιληπτή η εφαρμογή

δαπανηρών πρόσθετων συστημάτων σε μια

μόνο οικονομία, όπου οι επιχειρήσεις της

αντιμετωπίζουν, εκτός των άλλων, σοβαρά

προβλήματα ρευστότητας.

4 Τέλος, εφόσον τηρούνται οι προβλέψεις

των Οδηγιών της ΕΕ αναφορικά με το

εξεταζόμενο πρόβλημα, δεν κατανοείται η

απομάκρυνση των πρατηρίων καυσίμων από

τις πόλεις ή η παραμονή τους υπό προϋποθέσεις

(βλ. interlock).







ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ ￭ Ιανουάριος 2018

24 κλαδικά νέα

Πληροφορίες για υγρά καύσιμα στη ΓΓ Εμπορίου

Θα τα βρείτε στην ιστοσελιδα της ΓΓ Εμπορίου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://gge.gov.gr/?page_id=2329

• Κατάλογος εγκαταστατών συστήματος εισροών εκροών.

• Κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων για έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης   

ποσότητας.

• Κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων των λοιπών σημείων πέρα των σημείων ρύθμισης του όγκου.

• Κατάλογος εγκεκριμένων σφραγίδων εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων

• Κατάλογος εγκεκριμένων αντλιών – μετρητών υγρών καυσίμων

• Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση οργάνων μέτρησης

• Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση εξουσιοδότησης για έλεγχο και σφράγιση αντλιών –

μετρητών υγρών καυσίμων

• Πρόσφατα ανακαλυφθής μηχανισμός καταδολίευσης αντλίας

• Έλεγχος ορθής λειτουργίας αεροδιαχωριστή βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης

• Διασφάλιση Χρήσης Ογκομετρικών Πινάκων στις Δεξαμενές Πρατηρίων κατά την Εγκατάσταση Συστημάτων

Εισροών Εκροών



Πληροφορίες για υγρά καύσιμα στη ΓΓ Εμπορίου
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Δικαιολογητικά έγκρισης οργάνων μέτρησης

Τα μετρικά όργανα  πρέπει να πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 2004/22/ΕΚ Οδηγίας

1. Τα υδρόμετρα
2. Τους μετρητές αερίου και διατάξεις αναγωγής
όγκου
3. Τους μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας
4. Τα θερμιδόμετρα
5. Τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυ-
ναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από νερό
6. Τα αυτόματα όργανα μέτρησης
7. Τα ταξίμετρα
8. Τα υλικά μέτρα
9. Τα όργανα μέτρησης διαστάσεων
10. Τους αναλυτές καυσαερίων

Ειδικότερα για τις αντλίες υγρών καυσίμων τα πα-
ρακάτω παραρτήματα της ανωτέρω Υ.Α. χρήζουν
ιδιαιτέρας προσοχής :

● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σελ. 10099).
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ (σελ. 10104).
●ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σελ. 10106).
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ F: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σελ.
10112).
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ G: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (σελ. 10114).
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η1: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (σελ. 10116).
● ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ1-005: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥ-
ΝΕΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΕΚΤΟΣ ΑΠ ΤΟ ΝΕΡΟ (σελ. 10126)

ΓΕΝΙΚΑ
Τα μετρικά όργανα προκειμένου να διατεθούν στην αγορά, πρέπει να πληρούν την ισχύουσα

νομοθεσία (Υ.Α. Φ2-1393/ΦΕΚ 521/Β/12-4-2007) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της

2004/22/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται στα κάτωθι

όργανα μέτρησης :



Δικαιολογητικά έγκρισης οργάνων μέτρησης

Τα μετρικά όργανα  πρέπει να πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 2004/22/ΕΚ Οδηγίας
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1. Αίτηση η οποία να αναφέρει σαφώς τον οίκο

κατασκευής και τον τύπο των αντλιών για τον

οποίο ζητείται η έγκριση.

2. Τεχνικό Φάκελο (Άρθρο 10, σελ. 10095 της

Υ.Α. Φ2-1393/ΦΕΚ 521/Β/12-4-2007) ή εγχειρί-

δια και τεχνικά φυλλάδια.

3. Ένα εκ των παρακάτω :

3.1. Εξέταση Τύπου (Παράρτημα Β) και Πιστοποι-

ητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της

διεργασίας παραγωγής από κοινοποιημένο ορ-

γανισμό (Παράρτημα D Δήλωση Συμμόρφωσης

προς τον Τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας

της διεργασίας παραγωγής) ή

3.2. Εξέταση Τύπου (Παράρτημα Β) και Πιστο-

ποιητικό Συμμόρφωσης από κοινοποιημένο ορ-

γανισμό (Παράρτημα F Δήλωση Συμμόρφωσης

προς τον Τύπο με βάση την επαλήθευση προϊόν-

των) ή

3.3. Δήλωση Συμμόρφωσης με βάση την επαλή-

θευση κατά μονάδα (Παράρτημα G) ή

3.4. Δήλωση Συμμόρφωσης με βάση την πλήρη

διασφάλιση ποιότητας και την εξέταση του σχε-

διασμού (Παράρτημα Η1).

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 που αφο-

ρούν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προ-

σκομίζονται και μεταφρασμένα στην Ελληνική

γλώσσα (Άρθρο 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩ-

ΣΗΣ σελ.10095).

Εάν η εξέταση τύπου ΕΚ, που διαθέτει ο κατα-

σκευαστής, έχει εκδοθεί πριν τις 30-10-2006, δεν

πρέπει να συνοδεύεται και με δήλωση συμμόρ-

φωσης μέχρις ότου λήξει η ισχύς της ή στην πε-

ρίπτωση έγκρισης τύπου απεριόριστης ισχύος,

μέχρι 30-10-2016 (Άρθρο 22 σελ.10099).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία (Υπ.Οι.Α.Ν., Γεν. Γραμ.

Εμπορίου, Δ/νση Μετρολογίας, Τμήμα Β') τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Πηγή: 

Υπ.Οι.Α.Ν., ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β'
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Άρθρο 85

Σημεία Σφράγισης οργάνων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

Τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία των οργάνων και συστημάτων, που σφραγίζονται προκειμένου να

προστατεύονται από παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα μέτρησης ή τα

χαρακτηριστικά του οργάνου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού 10.6 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

Νομικής Μετρολογίας / Welmec, είναι τα εξής:

Περιγραφή Εξαρτήματος Διασφάλιση για:

Διάταξη μηχανικής ρύθμισης Μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση

Διάταξη ηλεκτρονικής ρύθμισης, διόρθωσης

ή μετατροπής
Μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση

Πινακίδα-ες με την επωνυμία / τύπο του οργάνου

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
Αφαίρεση

α/α

1

2

3
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Αεροδιαχωριστής Άνοιγμα – αφαίρεση

Αισθητήρας μετρητή (ογκομετρητής) Άνοιγμα - αφαίρεση

Όλες οι μηχανικές συνδέσεις μεταξύ 

του αισθητήρα του μετρητή (ογκομετρητή) και του

παλμοδότη ή την μηχανική διάταξη ένδειξης

Άνοιγμα - αφαίρεση

Παλμοδότης Άνοιγμα - αφαίρεση7

Άλλα τυχόν συνδεδεμένα όργανα μέτρησης Αφαίρεση9

Το υλικό (hardware) του ηλεκτρονικού υπολογιστή

του οργάνου/συστήματος μέτρησης
Αφαίρεση11

Όλες οι συνδέσεις μεταξύ του παλμοδότη και του

υπολογιστή
Αφαίρεση8

4

5

6

Σφράγιση οργάνων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

Περιγραφή Εξαρτήματος Διασφάλιση για:α/α

Όλες οι συνδέσεις μεταξύ άλλου συνδεδεμένου

οργάνου μέτρησης και της διάταξης υπολογισμού

και ένδειξης

Αφαίρεση10
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Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία διασφαλίζουν τη σφράγιση των ανωτέρω κρίσιμων μετρολογικά σημείων,
με κάθε πρόσφορο τρόπο, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4177/2013, ακόμα
κι αν αυτή δεν έχει προβλεφθεί από τον κατασκευαστή του οργάνου, ή/και από το Πιστοποιητικό Εξέτασης
Τύπου ΕΕ, ή την Εθνική Έγκριση κυκλοφορίας του οργάνου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις απαιτήσεις
ασφαλείας.

Περιγραφή Εξαρτήματος Διασφάλιση για:α/α

Ενδείκτης Ηλεκτρονικής Συσκευής (display) Αφαίρεση

Λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή του οργά-

νου/συστήματος μέτρησης
Αλλαγή - Ρύθμιση -Διαμόρφωση

Αθροιστές ποσότητας ή / και τιμής (totalizers) Άνοιγμα - αφαίρεση

Ειδικά για τους διανομείς υγραερίου, επιπλέον:

Ρύθμιση της διάταξης διατήρησης πίεσης (π.χ.

διαφορική βαλβίδα)

Άνοιγμα - αφαίρεση -τροποποίηση15

Οι βαλβίδες στην γραμμή επιστροφής ατμού Άνοιγμα - αφαίρεση -τροποποίηση17

Διάταξη διατήρησης πίεσης (π.χ. διαφορική 

βαλβίδα) ως προς την καταδολίευση
Άνοιγμα - αφαίρεση -τροποποίηση16

12

13

14
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1 Σε κάθε πρατήριο/εγκατάσταση υγρών

καυσίμων, ή υγραερίου, ή πεπιεσμένου

φυσικού αερίου, ή μικτό πρατήριο ή βυτιοφόρο

και με ευθύνη του εκμεταλλευτή του

πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου,

πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο

εγκατεστημένης αντλίας, ή συστήματος

μέτρησης ή διανομέα (dispenser), φάκελος

που θα περιέχει:

Α. Για τις αντλίες, συστήματα μέτρησης ή

διανομείς, που δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις

της Οδηγίας MID, όπως ενσωματώθηκε με

την υπουργικά απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016

(ΦΕΚ 1231/Β/2016) όπως ισχύει, αλλά

διαθέτουν εθνική έγκριση κυκλοφορίας,

καθώς και για τους διανομείς πεπιεσμένου

φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού

αερίου, την εθνική έγκριση, συνοδευόμενη

από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή,

όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης των

κρίσιμα μετρολογικά σημείων, εφόσον αυτό

είναι διαθέσιμο.

Β. Για τις αντλίες, συστήματα μέτρησης ή

διανομείς, που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της

Οδηγίας MID, όπως ενσωματώθηκε με την

ΥΑ οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016)

όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό Εξέτασης

Τύπου ΕΚ στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό

διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας,

το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Annex F ή

την Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του

κατασκευαστή Annex D, κατά περίπτωση,

καθώς και τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE.

Γ. Τα Δελτία Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης

της παραγράφου 6 του άρθρου 84. Σε περίπτωση

αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε

λόγο, ο φάκελος θα ενημερώνεται αναλόγως,

με νέο Δελτίο Ελέγχου Ρύθμισης και Σφρά-

γισης.

Δ. Οδηγίες για την προβολή επί του ενδείκτη

(display), των μη μηδενιζόμενων αθροιστών,

καθώς και των κωδικών ταυτοποίησης του

λογισμικού, όπου προβλέπεται, των εγκα-

τεστημένων αντλιών ή διανομέων ή συστημάτων

μέτρησης. Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ

δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της

παρούσας.

Ε. Κατάλογος των κωδικών ταυτοποίησης

του λογισμικού, όπου προβλέπεται, των εγ-

κατεστημένων αντλιών ή διανομέων ή

συστημάτων μέτρησης, με σαφή αναφορά

στην πηγή προέλευσης των κωδικών (π.χ.

Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, εγχειρίδιο

λειτουργίας, πιστοποιητικά αξιολόγησης

κ.λπ.). Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ

δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της

παρούσας.

2 Η μη συμμόρφωση με την ως άνω παρ.

1 επισύρει πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ

(2.000€) ανά περίπτωση αυτής και ανά είδος

αντλίας ή διανομέα ή συστήματος μέτρησης

στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης

ή βυτιοφόρου. Το συνολικό πρόστιμο για

παραβάσεις της παραγράφου 1 δεν μπορεί

να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

Άρθρο 86

Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου

ή ογκομετρη-τών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων & διανομέων

πεπιεσμένου φυσικού αερίου
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1 Ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου/εγκατάστασης

ή βυτιοφόρου οφείλει να ελέγχει τα όργανα/συ-

στήματα μέτρησης που βρίσκονται σε χρήση και

να επιβεβαιώνει ότι το σφάλμα μέτρησης κάθε

αντλίας, μετρητή ή διανομέα (dispenser) βρίσκεται

εντός των ανεκτών ορίων σφάλματος, ότι οι

σφραγίδες των άρθρων 84 και 85 είναι σε καλή

κατάσταση και ότι είναι διαθέσιμα τα σχετικά

Δελτία. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να

θέσει τα ως άνω όργανα/συστήματα μέτρησης

αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας εμφανώς

επί αυτών πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ»

μέχρις ότου επισκευαστούν, ρυθμιστούν και επα-

νασφραγιστούν.

2 Εφόσον διαπιστωθεί για τους ογκομετρητές

υγρών καυσίμων ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη

από 0,5% έως και 1,0%, για τους διανομείς

υγραερίου ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από

1,0% έως και 2,0%, και για τους λοιπούς διανομείς

καυσίμων έως και το διπλάσιο του νόμιμου ορίου

τους, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το

όργανο τίθεται από τον εκμεταλλευτή του

πρατηρίου/ εγκατάστασης ή βυτιοφόρου αμέσως

εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά εμφανώς

επί του οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί,

ρυθμιστεί και επανασφραγιστεί, αμελλητί. Μετά

την αποκατάσταση της συμμόρφωσης, το σχετικό

Δελτίο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου απο-

στέλλεται αμελλητί στην ελέγχουσα υπηρεσία,

άλλως το όργανο δεσμεύεται από αυτή.

3 Εφόσον διαπιστωθεί, για τους ογκομετρητές

υγρών καυσίμων ελλιπής μέτρηση πλέον του

1,0%, για τους διανομείς υγραερίου ελλιπής

μέτρηση πλέον του 2%, για τους λοιπούς διανομείς

καυσίμων πλέον του διπλασίου του νόμιμου

ορίου τους, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων,

πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα

Άρθρο 87

Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ογκομετρητών

βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση
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της αντλίας ή του διανομέα ή του μετρητή

δεσμεύεται από τους ελεγκτές, με κατάλληλη

σφράγιση, με σκοπό την αποφυγή της χρησιμοποίησής

του και της οποιασδήποτε πρόσβασης σε αυτό,

μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές

ενέργειες για την αποδεδειγμένη αποκατάσταση

της συμμόρφωσής του.

4 Εφόσον διαπιστωθεί ότι η οποιαδήποτε

σφράγιση των άρθρων 84 και 85 δεν έχει

γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, ή δεν επι-

βεβαιώνεται κατά τον έλεγχο η γνησιότητα του

λογισμικού, καθώς και των κρίσιμων μετρολογικά

εξαρτημάτων (ενδεικτικά: cpu, παλμοδό-της, με-

τρητής), πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων,

το σύστημα της αντλίας ή του διανομέα ή του

μετρητή, δεσμεύεται από τους ελεγκτές, με

κατάλληλη σφράγιση, με σκοπό την αποφυγή

της χρησιμοποίησής του και της οποιασδήποτε

πρόσβασης σε αυτό, μέχρις ότου γίνουν οι

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την απο-

δεδειγμένη αποκατάσταση της συμμόρφωσής

του.

5 Σε περίπτωση που ο έλεγχος παρεμποδιστεί

ή/και διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, τα

ελεγχόμενα όργανα δεσμεύονται, από τους

ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, έτσι ώστε να

εξασφαλίζεται η αποφυγή της χρησιμοποίησής

τους και η οποιασδήποτε πρόσβαση ή παρέμβαση

σε αυτά, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

6 Για την αποδέσμευση απαιτείται η παρουσία

των υπαλλήλων της αρμόδιας ελεγκτικής

αρχής, του εκμεταλλευτή του οργάνου καθώς

και εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου

88 και συντάσσεται πρωτόκολλο αποδέσμευσης

που συνυπογράφεται από τους δύο πρώτους εκ

των παραπάνω. Μετά την αποκατάσταση της συμ-

μόρφωσης, το σχετικό Δελτίο του εξουσιοδοτημένου

συνεργείου αποστέλλεται αμελλητί στην ελεγκτική

αρχή, άλλως το όργανο επαναδεσμεύεται.

7 Για παραβίαση της ως άνω σφράγισης της

ελεγκτικής αρχής, πλέον των ποινικών

κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες

διατάξεις για παραβίαση σφραγίδας δημόσιας

αρχής, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρα-

τηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου πρόστιμο

δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά επηρεαζόμενο

μετρητή.

8 Εάν τα παραπάνω όργανα/συστήματα, παρά

τη δέσμευση, χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται

στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης

ή βυτιοφόρου πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ

(10.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή.
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1 Ως εξουσιοδοτημένο συνεργείο ελέγχου,

ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον

έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων

της παραγράφου 1 του άρθρου 84.

2 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα

ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από

πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων

(εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν

τα διακριτικά (λογότυπο, επωνυμία, ή σήμα) του

συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς

και τον αριθμό εξουσιοδότησης του συνεργείου.

3 Τα συνεργεία της παραγράφου 1 εξουσιοδοτούνται

από την υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ.

Οικονομίας και Ανάπτυξης, υποβάλλοντας τα

κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω

πεδίο, ή εφόσον δεν διατίθεται το παραπάνω

πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν

την τεχνική επάρκεια και την κατ' ελάχιστον

εξάμηνη εμπειρία στην παροχή τέτοιων υπηρε-

σιών.

γ. Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού με

αποδεικτικά στοιχεία της τεχνικής επάρκειάς του

(τίτλοι σπουδών και αποδεδειγμένη εμπειρία

από προηγούμενες συμβάσεις).

δ. Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης

και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης της

ποσότητας, σύμφωνα με τα οποία η σφράγιση

θα γίνεται στο 0,0 % καθώς και σφράγισης των

λοιπών κρίσιμων μετρολογικά σημείων που δεν

σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της ποσότητας,

κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 84 και 85 της

παρούσας.

ε. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού μέτρησης

(λιτρόμετρο τουλάχιστον των 20 L για τις αντλίες

υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον των

100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λι-

τρόμετρα/φιάλες ή μετρητές ροής υγραερίου,

διατάξεις ζύγισης, μετρητές ροής όγκου, μετρητές

ροής μάζας κλπ), διακριβωμένα από διαπιστευμένο

κατά ISO 17025, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο

εργαστήριο (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας)

και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού.

Ο εξοπλισμός ελέγχου προβλέπεται να επανα-

διακρι-βώνεται κατ’ ελάχιστον, στα εξής διαστήματα,

εκτός εάν προβλέπεται από τον κατασκευαστή

του οργάνου ελέγχου συντομότερο διάστημα

επαναδιακρίβωσης:

i. Λιτρόμετρα υγρών και λιτρόμετρα/Φιάλες

υγραερίου: κάθε τρία χρόνια, με την προϋπόθεση

ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο

και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση,

άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επανα-

διακρίβωσή τους.

ii. Μετρητές ροής όγκου: κάθε ένα χρόνο

iii. Μετρητές ροής μάζας (τ. coriolis): κάθε δύο

χρόνια

iv. Ζυγοί: κάθε δύο χρόνια

Η ως άνω απαίτηση για τη συχνότητα διακρίβωσης

του εξοπλισμού τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες

από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

στ. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη

και σε ψηφιακή μορφή της σφραγίδας της

παραγράφου 2.

ζ. Το λογότυπο, επωνυμία ή σήμα που θα φέρει

η σφραγίδα της παραγράφου 2.

η. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο

της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου της

Άρθρο 88

Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο ρύθμιση και σφράγιση των κρίσιμων

μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων
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● Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 2017

επιχείρησης, ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία

σφράγισης των άρθρων 84 και 85 της παρού-

σας.

4 Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και

εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις,

η υπηρεσία Μετρολογίας εκδίδει απόφαση Εξου-

σιοδότησης και χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης,

ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα

του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου,

Ρύθμισης και Σφράγισης.

5 Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης

αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία,

το λογότυπο ή το σήμα του συνεργείου καθώς

και τον αριθμό εξουσιοδότησης της παραγράφου

4, καθώς και αύξοντα αριθμό και περιέχει κατ’

ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ημερομηνία

β. Το σειριακό αριθμό της αντλίας ή του διανομέα

ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου που ελέγχ-

θηκε.

γ. Τους αριθμούς σφραγίδων που τοποθετήθηκαν

στα κρίσιμα μετρολογικά σημεία των άρθρων 84

και 85 της παρούσας, καθώς και τους αριθμούς

σφραγίδων που απομακρύνθηκαν.

δ. Ότι η σφράγιση στα σημεία ρύθμισης της

ποσότητας έγινε στο 0,0%.

ε. Ότι ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα

των εξαρτημάτων ή λογισμικού, που σφραγί-

στηκαν.

στ. Το σειριακό αριθμό του οργάνου ελέγχου

που χρησιμοποίησε και την ημερομηνία τελευταίας

διακρίβωσής του.

ζ. Τους σειριακούς αριθμούς των εξαρτημάτων

μετρολογικής σημασίας που τοποθετούνται και

τους αντίστοιχους σειριακούς αριθμούς των εξαρ-

τημάτων που απομακρύνονται, σε περίπτωση αν-

τικατάστασης, όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι. Στην

περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρονικού μη

μηδενιζόμενου αθροιστή (totalizer), καταγράφεται

επίσης η ένδειξη του προηγούμενου και η ένδειξη

του νέου.

η. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του τεχνικού

του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, καθώς και

το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπευθύνου

του πρατηρίου ή της εγκατάστασης ή του

εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

6 Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά

όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα

ανωτέρω, πέραν της επιβολής των προβλεπομένων

κυρώσεων, κοινοποιείται και στην εξουσιοδοτούσα

αρχή για τις δικές της ενέργειες.

7 Σε περίπτωση σφράγισης χωρίς την απαιτούμενη

εξουσιοδότηση επιβάλλεται, σε όποιον

διενήργησε τη σφράγιση, διοικητικό πρόστιμο

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

8 Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα

ανωτέρω, εκτός τυχόν διοικητικών ή ποινικών

κυρώσεων, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική

άρση της εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση επανάληψης

της μη συμμόρφωσης εντός τριετίας επιβάλλεται

οριστική άρση της εξουσιοδότησης.
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Οι ελεγκτές του ΙΚΑ κατά τον επιτόπιο έλεγχο που
κάνουν στις επιχειρήσεις, θεωρούν ως εργαζόμενο
οποιοδήποτε άτομο βρουν μέσα στο χώρο εργασίας
και τον καταχωρούν στο δελτίο ελέγχου. Σύμφωνα
με το νόμο για οποιονδήποτε παρέχει εργασία και
δεν είναι ασφαλισμένος και δηλωμένος στον πίνακα
προσωπικού, επιβάλλεται πρόστιμο.
Οι δικαιολογίες π.χ. «τον είχα δοκιμαστικά»  ή

«μόλις σήμερα ξεκίνησε και δεν πρόλαβα ακόμα
να του κάνω την πρόσληψη», καλύτερα να μην
λέγονται, καθώς το μόνο που επιτυγχάνουν είναι
να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της εργασιακής
σχέσης.
Το πρώτο και κυριότερο που πρέπει να γνωρίζουν
οι εργοδότες εφόσον οι έλεγχοι γίνονται παντού
και χωρίς εξαιρέσεις είναι ότι ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Έλεγχος του ΙΚΑ και πρόστιμο αδήλωτης εργασίας

Γράφει η Λογίστρια-Εργατολόγος Χριστίνα Ψυχογυιού Αναδημοσίευση από το eea.gr

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ότι οι έλεγχοι των κλιμακίων του ΙΚΑ στις μικροεπιχειρήσεις

έχουν ενταθεί. Η αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας με επιβολή προστίμου εις βάρος του ερ-

γοδότη, έχει μετατραπεί σε εισπρακτικό μέτρο από τα όργανα του ΙΚΑ. Οι έλεγχοι είναι αιφνιδιαστικοί,

κρατούν λίγη ώρα και δεν δίνουν την δυνατότητα ούτε στον εργαζόμενο αλλά ούτε και στον εργοδότη

να δώσει εξηγήσεις και να δικαιολογήσει την παρουσία ατόμων μέσα στην επιχείρηση του που όμως

δεν εργάζονται. Έτσι, επιβάλλουν πρόστιμα που δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων να καταβλη-

θούν, αλλά και που σε κάποιες περιπτώσεις θα οδηγήσουν την επιχείρηση σε κλείσιμο.



Έλεγχος του ΙΚΑ και πρόστιμο αδήλωτης εργασίας

Γράφει η Λογίστρια-Εργατολόγος Χριστίνα Ψυχογυιού Αναδημοσίευση από το eea.gr
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ.
Το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία και για την
μη αναγραφή του ονόματος στον πίνακα προσωπικού
είναι 10.549,44 ευρώ για υπάλληλο άνω των 25
ετών, 9.197,10 ευρώ για υπάλληλο κάτω των 25
ετών και αντίστοιχα για εργατοτεχνίτη άνω των
25 ετών είναι 10.550,54 ευρώ και 9.200,49 ευρώ
για εργατοτεχνίτη κάτω των 25 ετών. Το πρόστιμο
αυτό είναι σταθερό και δεν έχει αυξομειώσεις.
Σύμφωνα όμως, με πρόσφατες δηλώσεις της
υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου το πρόστιμο
προβλέπεται να μειωθεί έως και 50%, με την προ-
ϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα προχωρήσει σε
πρόσληψη του αδήλωτου εργαζομένου με σύμβαση
πλήρους απασχόλησης.

Πώς πρέπει τώρα να αντιμετωπιστεί 

η επιβολή προστίμου:

1 Αν το ΙΚΑ πράγματι βρει κάποιον μέσα στο χώρο

εργασίας μας και τον καταχωρήσει στο δελτίο

ελέγχου και το άτομο αυτό στην πραγματικότητα

δεν εργάζεται, αλλά είναι κάποιος συγγενής ή

φίλος που έτυχε να βρίσκεται μέσα στο χώρο της

επιχείρησης χωρίς να παρέχει εργασία, δεν θα

πρέπει να υπογράψει το δελτίο ελέγχου.
Υπάρχουν περιπτώσεις που πολλοί συνάδελφοι
λογιστές έχουμε δει δελτία ελέγχου με καταχωρημένες
πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές ή με την
ημερομηνία πρόσληψης οι οποίες δεν είναι αληθείς
και έχουν συμπληρωθεί από τα όργανα του ΙΚΑ
μόνο για να συμπληρωθούν τα στοιχεία του δελτίου
που απαιτεί ο νόμος.



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΝΑ ￭ Ιανουάριος 2018

38 κλαδικά νέα

● Έλεγχος του ΙΚΑ και πρόστιμο αδήλωτης εργασίας

Σε αυτή την περίπτωση το συγκεκριμένο άτομο θα
πρέπει να αρνηθεί να υπογράψει δίπλα στο όνομά
του στο δελτίο ελέγχου. Στην χειρότερη περίπτωση
θα πρέπει να υπογράψει με την επιφύλαξη κάθε
νόμιμου δικαιώματος και αν μπορεί και του δοθεί η
ευκαιρία να γράψει ότι αρνείται αυτά που του κατα-
χωρίζουν.
Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και ο εργοδότης. Δηλαδή
δεν θα πρέπει μόνο να υπογράψει αλλά να γράψει,
αν μπορεί, ότι το άτομο που δηλώθηκε στο δελτίο
ελέγχου δεν είναι εργαζόμενος, αλλιώς να υπογράψει
με επιφύλαξη.

2 Αν κάποιος δεν είναι εργαζόμενος ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

στην μεταγενέστερη πρόσληψή του, γιατί με τον

τρόπο αυτό αναγνωρίζουμε την ύπαρξη εργασιακής

σχέσης με το άτομο αυτό και αφαιρούμε από τον

εαυτό μας ένα πολύ βασικό και νομικό δικαίωμα ότι

δηλαδή δεν υπάρχει σχέση εργασίας οπότε δεν μπορεί

να επιβληθεί το πρόστιμο.
Ο νόμος είναι σαφής στην περίπτωση αυτή. Η πρόσληψη
πρέπει να έχει προηγηθεί της έναρξης εργασίας. Η
μεταγενέστερη πρόσληψη δεν δικαιολογεί την εργασία
χωρίς πρόσληψη και ασφάλιση. Αντιθέτως ενδυναμώνει
το λόγο ύπαρξης του προστίμου.

3 Λίγες μέρες μετά τον έλεγχο, κοινοποιείται στον

εργοδότη η πράξη επιβολής προστίμου την οποία

μπορεί να προσβάλλει μόνο με προσφυγή, εντός 60

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν. Ταυτόχρονα,

μπορεί να ασκήσει και αίτηση αναστολής, ώστε μέχρι

να δικασθεί και να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής

του, να μη βεβαιωθεί το πρόστιμο στην εφορία.

4 Για να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες θετικής

εξέλιξης τόσο για την προσφυγή όσο και για την

αναστολή, πρέπει να γίνει ένορκη βεβαίωση του

ατόμου για το οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο, για

αυτό σημαντικό είναι να έχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας

του ώστε όταν τον χρειαστούμε να μπορούμε να τον

βρούμε.
Η ένορκη βεβαίωση γίνεται είτε στο ειρηνοδικείο

είτε σε συμβολαιογράφο. Ο μάρτυρας-μη εργαζόμενος
απλά υπογράφει ένα έγγραφο που περιέχει την
κατάθεσή του και δεν ερωτάται για τίποτα άλλο παρά
μόνο αν βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του έγγραφου
είναι αληθές.
Στην ένορκη βεβαίωση θα αναφέρεται λεπτομερώς

η σχέση του με τον εργοδότη, πώς και για ποιο λόγο
βρέθηκε στην επιχείρηση την συγκεκριμένη ημέρα
και ώρα, ότι δεν ήταν εργαζόμενος και όποια άλλη
πληροφορία σχετίζεται με την κάθε περίπτωση.
Φυσικά όλα τα ανωτέρω γίνονται και εφαρμόζονται
για τις περιπτώσεις εκείνες που ο καταχωρημένος ως
εργαζόμενος ΔΕΝ ΗΤΑΝ εργαζόμενος.
Οι αναστολές γίνονται συνήθως δεκτές, εφόσον

αποδειχθεί ότι η επιχείρηση ή ο εργοδότης δεν έχει
την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει το
πρόστιμο, η καταβολή του οποίου θα του επιφέρει
τεράστια οικονομική ζημία.
Αν εντός της προθεσμίας των 60 ημερών δεν ασκήσει
την προσφυγή, χάνει κάθε ευκαιρία για να δικαιωθεί
και θα πρέπει να καταβάλει άμεσα το πρόστιμο και
μάλιστα εντός 10 ημερών ώστε τουλάχιστον να
εκμεταλλευτεί την έκπτωση του 30% που του παρέχει
ο νόμος με εφάπαξ καταβολή αλλά και να αποφύγει
τον κίνδυνο πλειστηριασμού ακινήτου, κατάσχεση
εμπορευμάτων και δέσμευση τραπεζικών λογαρια-
σμών.
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Οι φορολογούμενοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα

να υποβάλλουν τροποποιητικές και διορθωτικές

δηλώσεις για κάθε είδος φορολογίας καταβάλλοντας

αντί για αυτοτελή πρόστιμα, πρόσθετο φόρο.

Η ρύθμιση αυτή συνοδεύεται από ένα ισχυρό

κίνητρο. Ο πρόσθετος φόρος μειώνεται κατά 40%

εφόσον ο φορολογούμενος τον εξοφλήσει μαζί

με τον κύριο φόρο μέσα σε 30 ημέρες από τη

βεβαίωσή του.

Η ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι:
Θα φέρει πρόσθετα έσοδα από παλιές υποθέσεις

«Κούρεμα» 40% σε πρόσθετους φόρους για ανακριβείς δηλώσεις

Γράφει ο Θράσσος Μίαρης, φοροτεχνικός

Μετά τη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων με την οποία βεβαιώθηκαν

φόροι και πρόστιμα άνω των 700 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά τώρα σε μια

πάγια ρύθμιση οικειοθελούς συμμόρφωσης για τους φορολογουμένους που ελέγχονται από τις ελεγ-

κτικές Αρχές για τη μη υποβολή αρχικών δηλώσεων ή την υποβολή ανακριβών δηλώσεων.



«Κούρεμα» 40% σε πρόσθετους φόρους για ανακριβείς δηλώσεις

Γράφει ο Θράσσος Μίαρης, φοροτεχνικός
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που δεν έχουν παραγραφεί.

Θα ανακόψει την ανοδική τροχιά που καταγράφουν

τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τα οποία

έχουν σπάσει το φράγμα των 100 δις. ευρώ.

Παραδείγματα
Σε φορολογούμενο κοινοποιείται εντολή ελέγχου

γιατί δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση τα τελευταία

χρόνια γλιτώνοντας την πληρωμή φόρων ύψους

20.000 ευρώ. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή

ανέρχεται σε 8.000 ευρώ, ενώ οι τόκοι στα 4.000

ευρώ. Συνολικά καλείται να πληρώσει το ποσό

των 32.000 ευρώ. Στην περίπτωση που επιλέξει

να πληρώσει τις οφειλές του σε διάστημα 30

ημερών το πρόστιμο των 12.000 ευρώ θα περιοριστεί

στα 7.200 ευρώ (κούρεμα 4.200 ευρώ). Δηλαδή

θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 27.200 ευρώ.

Σε φορολογούμενο κοινοποιείται εντολή φορολογικού

ελέγχου και προχωρά στην υποβολή τροποποιητικής

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αποκαλύπτοντας

εισόδημα ύψους 100.000 ευρώ. Από αυτό προκύπτει

φόρος εισοδήματος 45.000 ευρώ. Του επιβάλλεται

πρόστιμο ύψους 22.500 ευρώ. Εφόσον όμως

εξοφλήσει το ποσό εντός 30 ημερών τότε το

πρόστιμο περιορίζεται στα 13.500 ευρώ.
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αναφέρει

ο Ελεύθερος Τύπος, ο φορολογούμενος μπορεί να

καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου

εισοδήματος λόγω τεκμηρίων εφόσον αναγράψει στη

φορολογική του δήλωση έως και 8 διαφορετικές

κατηγορίες ποσών που είναι οι ακόλουθες:

1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το

2017 από τον ίδιο τον φορολογούμενο, τη σύζυγό

του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία

απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με

ειδικό τρόπο, όπως αποζημίωση λόγω απόλυσης,

επιδόματα ανεργίας, ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές και

αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα

γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου κ.α. 

2. Χρηματικά ποσά, όπως το εφάπαξ ή αποζημίωση

από ασφαλιστικές εταιρείες,  που δεν θεωρούνται

εισόδημα  και αποκτήθηκαν εντός του 2017 από το

φορολογούμενο.

3. Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος

εντός του 2017 από την πώληση περιουσιακών στοι-

χείων.

4. Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φο-

ρολογούμενος το 2017, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα

εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολο-

γείται.

5. Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του

2017 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους.

6. Ποσά που εισέπραξε το 2017 ο φορολογούμενος

είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές.

7. Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, προ-

καθορισμένο στοίχημα, κ.λπ. τυχερά παιχνίδια.

8. Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν που απο-

κτήθηκαν τα έτη προ του 2017, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι

τις 31/12/2016 και αναλώθηκαν εντός του 2017.

Πηγή: www.iefimerida.gr

Τεκμήρια

Παγίδες υπερφορολόγησης-Πώς να αποφύγετε τα χαράτσια

Εκατομμύρια φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2017 πολύ χαμηλά εισοδήματα κινδυνεύουν, λόγω των

τεκμηρίων της εφορίας, όχι μόνο να πληρώσουν υπέρογκα ποσά φόρου αλλά και να χάσουν το δικαίωμα

είσπραξης κοινωνικών επιδομάτων.






