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Το φαινόµενο των «πειραγµένων» αντλιών αποτελεί τη βασικότερη παραβατικότητα 

στον κλάδο των υγρών καυσίµων. 

Οι έλεγχοι που διενεργούνται για «πειραγµένες» αντλίες θα έχουν ουσιαστικό 

αποτέλεσµα µόνον αν αυστηροποιηθεί το πλαίσιο των κυρώσεων που 

επιβάλλονται σε όσα πρατήρια εντοπίζονται να παραβαίνουν τη νοµοθεσία.  

Αυτό υποστηρίζουν εκπρόσωποι της αγοράς εµπορίας πετρελαιοειδών, 

επισηµαίνοντας ότι πρόθεση του κλάδου είναι µέσω του ΣΕΕΠΕ (Συνδέσµου Εταιριών 

Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος) να θέσει στη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Οικονοµικών το αίτηµα για την εκ νέου δροµολόγηση της παροδικής αναστολής 

λειτουργίας των πρατηρίων που έχουν παρέµβει στις αντλίες.  

Το µέτρο αυτό βρισκόταν υπό επεξεργασία από την προηγούµενη κυβέρνηση, χωρίς 

ωστόσο η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του υπουργείου Οικονοµίας, που το 

προετοίµαζε, να προβεί στη σχετική ρύθµιση.  

Ουσιαστικά προέβλεπε την τιµωρία και του σηµείου, αφού στο χρονικό 

διάστηµα της παροδικής αναστολής, ο συγκεκριµένος χώρος δεν θα µπορούσε 

να επαναλειτουργήσει ως πρατήριο ούτε από µία νέα επιχείρηση.  

Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους του κλάδου, οι «πειραγµένες» αντλίες αποτελούν 

αυτή τη στιγµή τη βασικότερη παραβατικότητας στον κλάδο.  



Εποµένως, αν αυτή καταπολεµηθεί, τότε θα έχει γίνει ένα καταλυτικό βήµα για την 

εξυγίανση της αγοράς.  

«Τιµωρία» του σηµείου  

Όπως προσθέτουν, η αντιµετώπιση του φαινοµένου θα επιτευχθεί µόνο αν τεθεί σε 

εφαρµογή η τιµωρία του σηµείου, ώστε να κλείσει το «παραθυράκι» µε τους 

«αχυράνθρωπους» που χρησιµοποιούν συχνά οι παραβάτες για να παρακάµψουν το 

κλείσιµο της επιχείρησης που προβλέπει το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.  

Κι αυτό παρόλο που η συγκεκριµένη κύρωση έχει αυστηροποιηθεί την τελευταία 

τριετία, αφού µε βάση τροπολογία που ψηφίσθηκε τον Αύγουστο του 2016, αν ένα 

πρατήριο εντοπιστεί µε «πειραγµένες» αντλίες, τότε όχι µόνο αφαιρείται υποχρεωτικά 

και οριστικά η άδεια λειτουργίας, αλλά δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας 

λειτουργίας παρόµοιας επιχείρησης στον παραβάτη, στη σύζυγο και σε συγγενείς του 

µέχρι δευτέρου βαθµού.  

Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται ορισµένες φορές, είναι να εκδίδεται νέα άδεια 

λειτουργίας για το πρατήριο σε κάποιον «αχυράνθρωπο», που αν και τυπικά 

είναι ο νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, στην πράξη αυτή συνεχίζει να ελέγχεται 

από τον παραβάτη.  

Μία πρακτική που θα εµποδίζει η τιµωρία του σηµείου, αφού για τη χρονική περίοδο 

που θα προβλέπει µία τέτοια ρύθµιση, δεν θα µπορεί να επαναλειτουργήσει ο 

συγκεκριµένος χώρος ως πρατήριο από οποιαδήποτε επιχείρηση ή ιδιώτη.   

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο προηγούµενο ανάλογο σχέδιο δεν είχε «κλειδώσει» το 

χρονικό διάστηµα τιµωρίας του σηµείου.  

Ωστόσο, είχε αποφασισθεί πως σε αυτό το διάστηµα θα αναρτιόνταν επίσης µία 

πινακίδα στο σηµείο, που θα ανέφερε πως το «λουκέτο» οφείλεται στο γεγονός ότι 

εντοπίσθηκαν «πειραγµένες» αντλίες, κάτι ανάλογο δηλαδή µε την ένδειξη «κλειστό 

λόγω φοροδιαφυγής» που τοποθετείται σε όσα καταστήµατα σφραγίζονται λόγω 

φορολογικών παραβάσεων.  
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