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Τ
ο υγραέριο, ή αλλιώς Υγρο-
ποιημένο Αέριο Πετρελαίου 
(Liquified Petroleum Gas), 
είναι ένα μίγμα προπανίου και 
βουτανίου και δεν πρέπει να 

το συγχέουμε με το φυσικό αέριο. Το 
LPG παράγεται κατά την εξόρυξη και 
ξήρανση του φυσικού αερίου και τη 
διύλιση πετρελαίου και αποτελεί πηγή 
ενέργειας με εκατοντάδες εφαρμογές: 
από την οικιακή χρήση μέχρι τη βιο-
μηχανία και φυσικά ως εναλλακτικό 
καύσιμο στα αυτοκίνητα.

Το υγραέριο, σε αντίθεση με το 
φυσικό αέριο, έχει τη μοναδική ιδιό-
τητα να είναι σε αέρια κατάσταση στις 
συνήθεις συνθήκες θερμοκρασίας και 
πίεσης, αλλά να υγροποιείται εύκολα 
υπό μέτρια πίεση (2bar). Το γεγονός 
αυτό του δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα 
όσο αφορά στην μεταφορά και στην 
αποθήκευση του.

Οι φυσικοχημικές του ιδιότητες ενι-
σχύουν την καλή λειτουργία του κινη-

τήρα: Η καύση του υγραερίου δεν αφή-
νει κατάλοιπα άνθρακα τα οποία είναι 
υπεύθυνα για την πρόωρη φθορά του 
κινητήρα. Ταυτόχρονα αυξάνει το χρό-
νο ζωής των μπουζί, των λαδιών και 
των υπολοίπων μερών του κινητήρα 
αν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Οικιακός τομέας

Στον οικιακό τομέα, το υγραέριο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μαγεί-
ρεμα, στην κεντρική θέρμανση, στην 
παροχή ζεστού νερού. Στην Ελλάδα, 
η κεντρική παροχή υγραερίου σε οικί-
ες δεν είναι διαδεδομένη, σε αντίθε-
ση με τις επαγγελματικές δραστηριό-
τητες και ειδικότερα τα εστιατόρια, η 
πλειονότητα των οποίων χρησιμοποιεί 
υγραέριο ως πηγή ενέργειας.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το 
υγραέριο έχει τις ίδιες ακριβώς χρή-
σεις όπως και το φυσικό αέριο, ελάχι-
στες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί 

σχετικά με αυτό το καύσιμο, συγκρι-
τι κά με τις αντίστοιχες για το φυσικό 
αέριο. Επιπλέον, με τις υπάρχουσες 
συνθήκες στην Ελλάδα, η αξιοποίη-
ση του υγραερίου για οικιακή χρήση 
καθίσταται πολλές φορές απαγορευ-
τική, ιδίως για την περίπτωση των μη 
διασυνδεδεμένων νησιών.

Εναλλακτικά καύσιμα

Το πρόβλημα της αναζήτησης και 
της στροφής σε εναλλακτικά καύσι-
μα, φιλικά προς το περιβάλλον, υψη-
λής ενεργειακής απόδοσης και εύκολα 
στην παραγωγή τους έχει καταστεί ένα 
από τα κυρίαρχα θέματα της σημερι-
νής εποχής. Η προσπάθεια εξοικονόμη-
σης ενέργειας τόσο για οικονομικούς 
λόγους όσο και εξαιτίας της μείωσης 
των ενεργειακών πόρων είναι ένας 
πρωταρχικής σημασίας τομέας, που 
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ενεργειακής πολιτικής κάθε χώρας.

Παράλληλα, έχει επανεκτιμηθεί ο 
ρόλος της ενέργειας, ιδιαίτερα στον 
τομέα της παραγωγής, όσον αφορά 
στη συμβολή της στη δημιουργία του 
φαινομένου του θερμοκηπίου, στην 
προστασία του περιβάλλοντος και 
γενικότερα στην οικολογική ισορρο-
πία του πλανήτη.

Σωστή διερεύνηση της βιωσιμό-
τητας αξιοποίησης του υγραερίου 
για οικιακή χρήση υποκαθιστώντας 
την ηλεκτροπαραγωγή για θέρμανση 
και μαγείρεμα δεν έχει γίνει.. ώστε οι 
σχετιζόμενοι με τον ενεργειακό τομέα 
να επανεξετάσουν ίσως τις δυνατότη-
τες του καυσίμου και να λάβει μια πιο 
ισχυρή και ανταγωνιστική θέση του-
λάχιστον όσον αφορά στην χώρα μας.

Το υγραέριο (Liquified Petroeleum 
Gas ή LPG) είναι μία γενική ονομασία 
που αναφέρεται σε υγροποιημένα 
αέρια καύσιμα αποτελούμενα κυρίως 
από κορεσμένους υδρογονάνθρακες 
(CvH2v+2) με τρία ή τέσσερα 

Εισαγωγή στο υγραέριο
Τι γίνεται στη χώρα μας
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άτομα άνθρακα (v=3 και v=4). Οι 
υδρογονάνθρακες αυτοί σε συνήθεις 
θερμοκρασίες και πιέσεις περιβάλλοντος 
υφίστανται σε αέρια φάση. Με μικρή 
όμως αύξηση της πίεσης ή και ελαφρά 
ψύξη υγροποιούνται και καταλαμβάνουν 
πολύ μικρότερο όγκο (μόλις το 1/250 
του όγκου της αέριας φάσης) .

Για το λόγο αυτό το υγραέριο, στις 
διάφορες μορφές του, αποθηκεύεται και 
διακινείται κατά κύριο λόγο σε υγρή και 
όχι σε αέρια φάση. Η αποθήκευση του 
υγραερίου γίνεται σε κατάλληλα δοχεία 
(δεξαμενές, φιάλες) είτε υπό μέση πίεση 
στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
είτε υπό χαμηλότερη πίεση σε κατώτερη 
όμως θερμοκρασία.

Είναι μάλιστα δυνατή η υγροποίηση 
και αποθήκευση του υγραερίου και υπό 
ατμοσφαιρική πίεση αλλά σε επαρκώς 
χαμηλή θερμοκρασία.

Στην αέρια φάση, το υγραέριο έχει 
χαρακτηριστικά που μοιάζουν με αυτά 
του φυσικού αερίου. Στην υγρή φάση 
μοιάζει με τη βενζίνη, ως προς τον τρό-
πο της μεταφοράς, της αποθήκευσης 
και της μέτρησης, με τη βασική δια-
φορά όμως ότι για να διατηρηθεί το 
υγραέριο σε υγρή κατάσταση πρέπει 
να βρίσκεται υπό πίεση. Στη συνήθη 
πάντως χρήση το δοχείο που περιέ-
χει το υγραέριο, δηλαδή η φιάλη ή η 
δεξαμενή, περιέχει και αέριο. 

Εκπομπές ρύπων

Το ειδικό βάρος του υγρού 
υγραερίου είναι περίπου το μισό από 
αυτό του νερού, ενώ οι ατμοί (αέρια 
φάση ) του υγραερίου είναι βαρύτεροι 
από τον αέρα και γι› αυτό, σε ελεύθερη 
κατάσταση, «ρέουν» στο έδαφος και 
στις αποχετεύσεις, συσσωρευμένοι στα 
χαμηλότερα σημεία

Το προπάνιο και το βουτάνιο έχουν 
παρόμοιες ιδιότητες, αλλά διαφέρουν 
κατά πολύ στις συνθήκες αποθήκευ-
σής τους. Το προπάνιο έχει χαμηλό-
τερο σημείο βρασμού από το βουτά-
νιο και η μετατροπή του από υγρό σε 
αέριο συνεχίζεται ακόμα και σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτή η ιδιό-
τητα το καθιστά κατάλληλο για χρήση 
στον οικιακό και τουριστικό τομέα, σε 
συστήματα θέρμανσης, για την παροχή 
ζεστού νερού και το μαγείρεμα καθώς 
και για ένα μεγάλο αριθμό χρήσεων 
στον αγροτικό τομέα και τη βιομη-
χανία. Συνεπώς, το προπάνιο είναι ο 
καλύτερος τύπος υγραερίου για χρή-
ση ως καύσιμο.

Σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο 
του υγραερίου είναι η πίεση που 
αναπτύσσει σε ένα κλειστό δοχείο. 
Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο 
μεγαλύτερες πιέσεις εφαρμόζονται 
στ τοιχώματα. Ωστόσο σε σημαντικά 
χαμηλές θερμοκρασίες η πίεση μπορεί 
να μειωθεί κάτω της ατμοσφαιρικής.

Το υγραέριο παρουσιάζει ορισμένα 
βασικά πλεονεκτήματα έναντι των 

υγρών καυσίμων τα οποία κυρίως 
καλείται να υποκαταστήσει. 

Ένα σημείο στο οποίο πρέπει να 
αναφερθούμε είναι και οι εκπομπές 
ρύπων που προέρχονται από την 
χρήση του υγραερίου. Οι ρύποι που 

παράγει ένα καύσιμο είναι ιδιαίτερο 
στοιχείο αναφοράς και κριτήριο 
καταλληλότητας του καθώς σε ένα ήδη 
επιβαρυμένο περιβάλλον (φαινόμενο 
του θερμοκηπίου) στόχος μας είναι 
να προωθήσουμε ένα καύσιμο που 
θα καλύπτει τις ενεργειακές μας 
ανάγκες με όσο το δυνατό λιγότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οι ρύποι που συμβάλλουν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι κατά 
κύριο λόγο το διοξείδιο του άνθρακα 
CO2 Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
για το υγραερίου καταγράφονται σε 
0,214 Kg CO2/ kwh ή 1.498 kg CO2/ 
litre. Αντίστοιχα για το ρεύμα σε 0,43 
kg CO2/ kwh.

Είναι προφανές ότι μιλάμε για 
περιβαλλοντικό έγκλημα, όταν με 
τη κατανάλωση μιας κιλοβατώρας 
εκπέμπουμε τους διπλάσιους ρύπους 
διοξειδίου χρησιμοποιώντας το 

ηλεκτρικό ρεύμα από ότι με το υγραέριο.
Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα 

με LPG είναι μειωμένες σε σχέση με της 
βενζίνης και σε σχέση με το πετρελαίο 
κατά:
■  60% σε μονοξείδιο του άνθρακα 

(CO) από τη βενζίνη & 90% από το 
πετρέλαιο.

■  40% σε υδρογονάνθρακες (HC) από 
τη βενζίνη & 80% από το πετρέλαιο.

■  60% σε οξείδια του αζώτου (NOx) 
από τη βενζίνη & 60% από το πετρέ-
λαιο.

■  10% σε διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2) από τη βενζίνη & 5% από το 
πετρέλαιο.

■  40% σε σωματίδια από το πετρέ-
λαιο.
Το LPG συντελεί στην μείωση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου και 
ελαττώνει σημαντικά την ρύπανση 
του περιβάλλοντος.

Μεγαλύτερος ενεργειακός 
βαθμός απόδοσης 

Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση του 
υγραερίου έχει ως αποτέλεσμα την 
εξοικονόμηση ενέργειας, από την 
οποία προκύπτει βέβαια οικονομικό 
όφελος που είναι τόσο μεγαλύτερο 
όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή 
του κόστους του καυσίμου στη 
διαμόρφωση του συνολικού κόστους 
μιας δραστηριότητας
Οι λόγοι που οδηγούν στην παραπάνω 
αυξημένη ενεργειακή απόδοση του 
υγραερίου και στην εξοικονόμηση 
ενέργειας από τη χρήση του είναι: Η 
υψηλή θερμογόνος δύναμή, κατά 50% 
μεγαλύτερη αυτής του πετρελαίου 
και η έλλειψη θείου από το υγραέριο 
και συνεπώς η μη ύπαρξη οξειδίων 
του θείου στα καυσαέρια επιτρέπει 
τη χρήση συστημάτων ανάκτησης 
θερμότητας χωρίς τον κίνδυνο 
διαβρώσεων.

Λιγότερες απώλειες  
στη χρήση από ότι  
με το ηλεκτρικό ρεύμα

Το υγραέριο όπως προείπαμε παράγεται 
από την διύλιση αργού πετρελαίου. 
Ωστόσο κατά τη διαδικασία της διύλισης 
έχουμε ενεργειακή απώλεια της τάξης 
του 5% μέσο όρο για τα ελληνικά 
τουλάχιστον διυλιστήρια. Πρακτικά 
αυτό σημαίνει ότι εισάγοντας 100 
μονάδες πρωτογενούς καυσίμου 
εκμεταλλευόμαστε το 95% και εν 
συνεχεία αν παραδεχτούμε ότι έχουμε 
μηδενικές απώλειες στα στάδια που 
ακολουθούν (μεταφορά, εμφιάλωση) 
όταν το υγραέριο φτάσει στο τελικό 
στάδιο (δηλαδή της χρήσης τους 
από τον τελικό καταναλωτή) υπάρχει 
περαιτέρω ενεργειακή απώλεια. Η 
ΔΕΗ καταναλώνοντας κάποιο καύσιμο, 
π.χ. λιγνίτη, μαζούτ, φυσικό αέριο ή 
Diesel, για να παράγει το «ρεύμα», 
που χρειάζεται η ίδια εφαρμογή έχει 
μέση ενεργειακή «χασούρα» στην 
ηλεκτροπαραγωγή 63%. Είναι προφανές 
ότι ενεργειακά η χρήση του υγραερίου 
είναι σαφώς πιο συμφέρουσα αφού 
απαιτείται η μισή πρωτογενής ενέργεια 
από ότι με το ρεύμα.

Τα πλεονεκτήματα 

Λαθρεμπόριο
Το 2002 γύρω στους 25.000 τόνους παράνομου εμφιαλωμένου 

υγραερίου αγνώστων προδιαγραφών ποιότητας και ασφαλείας 
υπολογίστηκε ότι διακινήθηκε στην χώρα μας. Πολλά εμφιαλωτήρια 
υγραερίου λειτουργούν παράνομα, οι ιδιοκτήτες των οποίων ζημιώνουν 
τόσο το ελληνικό Δημόσιο - αφού δεν πληρώνουν κανέναν φόρο ή 
ΦΠΑ - όσο και τις επίσημες εταιρείες - αφού οικειοποιούνται τις φιάλες 
τους, τις οποίες μεταχρωματίζουν με τα δικά τους σήματα. Σύμφωνα 
μάλιστα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της αγοράς, το παραεμπόριο στον 
τομέα του εμφιαλωμένου υγραερίου «μεταφράζεται» σε έναν τζίρο 
της τάξεως των 3 δισ. Ευρώ.

Το λαθρεμπόριο εμποδίζει και την ευρύτερη χρήση του υγραερίου 
στον βιομηχανικό τομέα αφού αν και είναι φθηνότερο του πετρελαίου 
κίνησης, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν παράνομα το οικονομικότερο 
πετρέλαιο θέρμανσης.

Δύο είναι οι συνηθέστερες μέθοδοι λαθρεμπορίας υγραερίου: Η 
πρώτη είναι υγραέριο που διακινούν τα παράνομα εμφιαλωτήρια 
και προέρχεται από το υπόλοιπο των φιαλών που προωθούνται για 
ξαναγέμισμα. Οι φιάλες, δηλαδή, δεν αδειάζουν ποτέ εντελώς και 
κατακρατούν μια μικρή ποσότητα. Αυτή την ανακτούν τα εμφιαλωτήρια 
και, φυσικά, δεν την καταγράφουν πουθενά. 

Η δεύτερη είναι το λαθραίο, αυτό συνήθως προέρχεται από φορτία 
που προορίζονται για εξαγωγή, αλλά, όπως συνέβαινε παλιότερα και 
με το πετρέλαιο, τελικά ένα μέρος τους δεν εξάγεται και επιστρέφει 
στην Ελλάδα για να τροφοδοτήσει τα παράνομα εργαστήρια. Άλλωστε 
και μόνο το γεγονός που βυτιοφόρα από Βουλγαρία έρχονται να 
φορτώσουν καύσιμα από τα διυλιστήρια της Αθήνας είναι από μόνο 
του ύποπτο, καθώς πιο εύκολο και λογικό θα ήταν να φορτώνουν από 
Σκόπια ή και ακόμα από Θεσσαλονίκη.
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Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα 
με LPG είναι μειωμένες σε σχέση με 
της βενζίνης και σε σχέση με το πετρε-
λαίο κατά:

■ 60% σε μονοξείδιο του άνθρα-
κα (CO) από τη βενζίνη & 90% από το 
πετρέλαιο.

■ 40% σε υδρογονάνθρακες (HC) 
από τη βενζίνη & 80% από το πετρέλαιο.

■ 60% σε οξείδια του αζώτου (NOx) 
από τη βενζίνη & 60% από το πετρέλαιο.

■ 10% σε διοξείδιο του άνθρα-
κα (CO2) από τη βενζίνη & 5% από το 
πετρέλαιο.

■ 40% σε σωματίδια από το πετρέ-
λαιο.

Το LPG συντελεί στην μείωση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και ελατ-
τώνει σημαντικά την ρύπανση του περι-
βάλλοντος.

Το υγραέριο (LPG) είναι καύσιμο φιλι-
κό προς το περιβάλλον, γι› αυτό συχνά 
ονομάζεται “πράσινο καύσιμο”.

Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα με 
υγραέριο είναι μειωμένες σε σχέση με 
το πετρέλαιο και τη βενζίνη όπως φαί-
νεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι εκπομπές ρύπων ενός κινητήρα 
με LPG είναι μειωμένες σε σχέση με της 
βενζίνης και πετρελαίου κατά:

Σύγκριση Υγραερίου  
με Άλλα Καύσιμα

Από τα παραπάνω είναι προφανές 
πως πρέπει να στραφούμε σε εναλλα-
κτικά καύσιμα πιο φιλικά προς το περι-
βάλλον, για να καλύψουμε τις ενεργεια-
κές μας ανάγκες. Από όποια πλευρά και 
να το δούμε, είτε περιβαλλοντική (φαι-
νόμενο θερμοκηπίου) είτε

οικονομικά (επιβολή προστίμου από 
τον μηχανισμό του Κιότου) καταλήγουμε 
στο ίδιο συμπέρασμα. Φυσικά οι ανανεώ-
σιμες πηγές, που έχουν μηδενικές εκπο-
μπές είναι μια λύση, αλλά και αυτές σε 
κα μία περίπτωση δε μπορούν να καλύ-
ψουν το 100% των ενεργειακών ανα-
γκών μιας χώρας.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνο-
νται οι εκπομπές διοξειδίου για πέντε 
από τα βασικότερα καύσιμα που χρη-
σιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.

Ενεργειακό καύσιμο -  
Εκπομπές CO2 /kWh
ΥΓΡΑΕΡΙΟ- 0.21
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ- 0.43
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -0.19
ΝΤΙΖΕΛ- 0.25
ΒΕΝΖΙΝΗ -0.24

Εξαιρουμένου δηλαδή του φυσικού 
αερίου το υγραέριο πέραν των άλλων 
πλεονεκτημάτων του είναι και το καύ-
σιμο με τις λιγότερες εκπομπές διοξει-
δίου ανά κιλοβατώρα. Ειδικά σε σχέση 

με το ρεύμα η καύση υγραερίου εκλύ-
ει τις μισές εκπομπές, και σε αντιστοι-
χία με το φυσικό αέριο οι εκπομπές δεν 
απέχουν πολύ.

Συμπερασματικά το υγραέριο είναι 
προτιμότερο να χρησιμοποιείται αντί 

του ηλεκτρικού ρεύματος και όπου δε 
φτάνει το φυσικό αέριο είναι μια λύση 
περιβαλλοντικά εξίσου φιλική. Αλλά και 
στην αυτοκίνηση η αντικατάσταση του 
πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης με 
υγραέριο, οι ρύποι που κερδίζουμε δεν 
είναι ανάξιοι λόγου.

Φυσικά για να προχωρήσουμε σε 
μια πιο οικολογική ενεργειακή πολιτική 
χρειάζεται τόσο η κατάλληλη κυβερνητι-
κή υποστήριξη (οικονομικά κίνητρα, επι-
δοτήσεις φορολογικές απαλλαγές), όσο 
και να αναπτυχθεί η αντίστοιχη οικολο-
γική συνείδηση στον κόσμο και να εξα-
λειφθούν οι όποιες επιφυλάξεις διατη-
ρεί ο κόσμος απέναντι σε ένα καύσιμο 
όπως το υγραέριο και το φυσικό αέριο, 
με την σωστή ενημέρωσή του αλλά και 
τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές 
εγκατάστασης.

Επιπλέον παράγει 15% λιγότερο διο-
ξείδιο του άνθρακα και 20% λιγότερο 
άλλα επιβλαβή αέρια όταν καίγεται. Εξα-
τμίζεται γρήγορα, οπότε σε περίπτωση 
διαρροής εξατμίζεται και δεν υπάρχει 
κίνδυνος μόλυνσης γης ή υδάτων. 

(Ενεργειακή Πολιτική Ελλάδας Στο Υγραέριο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Π. ΜΑΡΑΒΑ
Επιβλέπων: Ιωάννης Ψαρράς
Καθηγητής Ε.Μ.Π)
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ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ –  
ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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O νόμος 3054 του 2002 περί 
της οργάνωσης της αγοράς πετρε-
λαιοειδών, αναφέρει ότι εκδίδονται: 

• άδειες διύλισης
• άδειες εμπορίας
• άδειες λιανικής εμπορίας
• άδειες εμφιάλωσης

Πάντα σύμφωνα με το νόμο και 
σχετικά με την άδεια εμπορίας, αυτή 
χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσω-
πα με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας 
ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφό-
σον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος 
– μέλος της Ε.Ε. ο κάτοχος άδειας 
εμπορίας κάνει τις συναλλαγές του 
διασφαλίζοντας τη ποιότητα των προ-
ϊόντων την ασφάλεια των εγκατα-
στάσεων και τη διαφάνεια των τιμο-
λογίων (οι άδειες τύπου Γ αφορούν 
την εμπορία υγραερίου). Έχει ελέγξει 
κανείς τη δυνατότητα των κατόχων 
άδειας εμπορίας να διασφαλίζουν τη 
ποιότητα; Και εφόσον τη διασφαλί-
ζουν και τι έγινε αφού το κράτος δεν 
δύναται να κάνει αναλύσεις και να 
τους ελέγξει με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης ο κάτοχος άδειας Γ που 
διακινεί υγραέριο σε φιάλες πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 50000 φιάλες 
οι οποίες φέρουν με ανεξίτηλο τρό-
πο την επωνυμία και τα σήματά του. 

Δηλαδή ξέρουμε τίνος είναι η 
μπουκάλα αλλά όχι τι περιέχει. Να 
σημειωθεί ότι κατά την υπουργικά 
απόφαση αρ. Δ3/14858/93 απαγο-
ρεύεται η πλήρωση δεξαμενών και 
φιαλών με αέριο για το οποίο δεν 
είναι υπολογισμένες. 

Αναφέρεται και πάλι σύμφωνα 
με τον ν. 3054 ότι ο κάτοχος άδειας 
εμπορίας ευθύνεται κατά τις δια-
τάξεις του άρθρου 17 μαζί με τον 
κάτοχο λιανικής εμπορίας για τη ποι-
ότητα και την ποσότητα των προϊό-
ντων στ πρατήρια που τροφοδοτεί. 
Το άρθρο 17 αναφέρει τα πρόστιμα 
και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις 
σε περίπτωση που τα κλιμάκια ελέγ-
χου διαπιστώσουν παραβάσεις του 
νόμου αυτού. Στο άρθρο 18 ορίζο-
νται τα ΚΕΔΑΚ ως κλιμάκια ελέγχου 
τα οποία δεν έχουν την υποδομή να 
εξετάσουν το LPG και ούτε καν να 
συλλέξουν δείγμα.

Σχετικά με τη πρόβλεψη από το 
νόμο για λήψη δειγμάτων από δεξα-
μενές ή όπου αλλού. Η μόνη αναφο-
ρά σε διάταξη δειγματοληψίας που 
υπάρχει είναι στην υπουργική από-
φαση την ενότητα 2.3.2. και αναφέ-
ρει ως παρατήρηση ότι σε περίπτωση 
τοποθέτησης διάταξης δειγματολη-
ψίας θα πρέπει να υπάρχουν 2 βάνες 
στη σειρά εκ των οποίων η μία να 
είναι σφαιρική. Προαιρετικά δηλαδή.

 Είναι βέβαια πιθανό να αναφέ-
ρεται ο ΕΛΟΤ στο ζήτημα στα πρό-

τυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 4257 και ΕΛΟΤ ΕΝ 
589 :2008. Το ΕΛΟΤ ΕΝ 4257, όπως 
αναφέρεται στη ΦΕΚ 69Β 2703 του 
2013, λέει καθορίζει τη διαδικασία 
της δειγματοληψίας, αλλά δεν γίνε-
ται πουθενά σαφές στη ΦΕΚ αν υπο-
χρεούνται να έχουν οι δεξαμενές στα 
πρατήρια ειδικό εξοπλισμό για να 
είναι εφικτή η δειγματοληψία.

Ανεξέλεγκτη κατάσταση

Επιπλέον στον 1533 Αρ.Φύλλου 
1221 / 2009 γίνεται ο καθορισμός 
τρόπου εγκατάστασης και τοποθέτη-
σης δεξαμενών LPG εντός πρατηρί-
ων. Δεν αναφέρεται τίποτα για διά-
ταξη δειγματοληψίας.

Σύμφωνα και πάλι με τον ν. 3054, 
οι κάτοχοι άδειας εμπορίας μπορούν 
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τρί-
των, μη κατόχων άδειας οι οποίοι 
ευθύνονται, κατά το άρθρο 17, μαζί 
με τους κατόχους άδειας για τη ποι-
ότητα και τη ποσότητα. Οπότε ακό-
μα πιο ανεξέλεγκτη η κατάσταση, 
τουλάχιστον οι κάτοχοι άδειας είχαν 
ελεγμένο τον αρχικό τους εξοπλισμό.

Ο κάτοχος άδειας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων επιτρέπεται να που-
λά εμφιαλωμένο υγραέριο για οικια-
κή χρήση. Επίσης οι κάτοχοι άδειας 
πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγρα-
ερίου κίνησης επιτρέπεται να ιδρύουν 
τοπικούς Προμηθευτικούς συνεται-
ρισμούς ή Κοινοπραξίες με ελάχι-

στο αριθμό πρατηρίων 5. Αυτοί δεν 
επιτρέπεται να διαθέτουν βυτιοφό-
ρα πέραν αυτών που διαθέτουν τα 
πρατήρια μέλη το ίδιο και για τους 
αποθηκευτικούς χώρους. Οι κοινο-
πραξίες – συνεταιρισμοί έχουν την 
άδεια από το υπουργείο Ανάπτυξης 
να προμηθεύονται απευθείας από 
διυλιστήρια ή από εισαγωγή με την 
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα προο-
ρίζονται αποκλειστικά για τη τροφο-
δοσία των μελών.

Τελικά όμως, οι Μεγάλοι τελι-
κοί καταναλωτές και οι Προμηθευ-
τικοί Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες 
πρατηρίων μπορούν να έχουν πρό-
σβαση σε αποθηκευτικούς χώρους 
εντός των Διυλιστηρίων ή των Κατό-
χων Άδειας Εμπορίας εφόσον αυτοί 
θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Απο-
θέματος Ασφαλείας.

Σχετικά με τις τιμές και το ανώτα-
το όριο τους, σύμφωνα με το άρθρο 
20 το οποίο αναφέρει τις παραμέ-
τρους από τις οποίες καθορίζεται η 
τιμή, η παράμετρος υπ’ αριθμόν ε. « 
άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 
τις τιμές στη διεθνή ή την εγχώρια 
αγορά»

Επιπλέον σε ότι αφορά τον τελω-
νισμό εκτελωνισμό και την διακίνη-
ση LPG στον 7503/ 1997 δεν ανα-
φέρεται τίποτα για κάποιο έγγραφο 
σχετικό με τη ποιότητα και τα χαρα-
κτηριστικά του υγραερίου. Μόνο 
ποσότητες και ειδικό βάρος.

ΚΕΝΑ ΣΕ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ 
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Ν. 3855/2010, 
ΦΕΚ 95/Α/23-6-2010
ΤΟ LPG ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ 
ΜΕΓΑΛΟ «ΟΠΛΟ» ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΩΣΤΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για την περίοδο 
μέχρι το τέλος του έτους 2016 θεσπίζεται 
εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης 
ενεργείας, σε ποσοστό 9% της μέσης 
ετησίας τελικής ενεργειακής κατανάλωσης 
αναφοράς. ο εθνικός ενδεικτικός στόχος 
εξοικονόμησης ενεργείας, ο οποίος 
αποτυπώνεται στα Σχέδια Δράσης 
Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 6, 
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενεργειακών 
υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και υπολογίζεται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου.
Ο παρών νόμος εφαρμόζεται:
α) στους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών 
και άλλων μέτρων βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης, στους διανομείς ενέργειας, στους 
διαχειριστές δικτύων διανομής και στις 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας,
β) στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα 
με τον ορισμό του άρθρου 3,
γ) στις ένοπλες δυνάμεις, στο μέτρο που 
η εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν 
αντίκειται στη φύση και στον κύριο στόχο 
των δραστηριοτήτων τους, όπως ιδίως 
στις κτιριακές υποδομές και στα οχήματα 
μεταφοράς του πολιτικού προσωπικού 
τους. Από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος νόμου εξαιρούνται τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και 
οι κτιριακές υποδομές συγκεκριμένου 
προορισμού που απαιτούν εδική κατασκευή 
(π.χ. στρατιωτικά καταφύγια, αποθήκες 
πυρομαχικών κ.ά.).
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής έχει το γενικό 
έλεγχο και την αρμοδιότητα επίβλεψης 
της υλοποίησης των ενεργειών για την 
επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου 
εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και 
άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, για τα οποία εκπονεί σχετική 
έκθεση αποτελεσμάτων.

Εμπορία και Έλεγχος
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«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ»

Η αποκαλυπτική εκπομπή του 
ΠΑΚΟΕ για την υγραεριοκίνηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΠΑΚΟΕ 
για την εκπομπή «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ 
ΜΗΔΕΝ» στη συνέντευξή μας με Ιδιο-
κτήτη συνεργείου και πρατηρίου υγρα-
εριοκίνησης ειπώθηκαν τα εξής:

Ιδιοκτήτης Συνεργείου: Τα συστή-
ματα αποτελούνται από τον πνεύμονα, 
την λεγόμενη μπεκιέρα, ένα φίλτρο υγρα-
ερίου, 2 κομμάτια πλεξούδας (καλωδί-
ωση) που συνδέονται με τον εγκέφαλο 
που κάνει όλη τη δουλειά. 

Δείχνοντας μας την εγκατάσταση σε 
ένα όχημα μας εξήγησε:

Ιδιοκτήτης Συνεργείου: Ξεκινάμε 
τοποθετώντας ένα πνεύμονα από όπου 
περνάει το υγραέριο από τη μπουκάλα σε 
υγρή μορφή, το αεριοποιεί και εν συνε-
χεία το δίνει στους κυλίνδρους όπου γίνε-
ται η εσωτερική καύση. Μέσα από αυτόν 
περνά το ζεστό νερό στο μπροστινό κομ-
μάτι του και μετά το υγραέριο που έρχε-
ται από τη φιάλη παγωμένο θα αεριο-
ποιηθεί. Στη συνέχεια, το ψεκάσουνε τα 
μπεκ τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον 
κύλινδρο για να γίνει η εσωτερική καύ-
ση και να ξεκινήσει πλέον το αυτοκίνητο 
με καύσιμο το υγραέριο που μας εξοι-
κονομεί 50% των χρημάτων που δίνου-
με για βενζίνη.

Συντάκτης: Θεωρείτε ότι θα πρέ-
πει να υπάρχουν και άλλα πράγ-
ματα που θα πρέπει να προσέχει 
ένας καταναλωτής;
Ιδιοκτήτης Συνεργείου: Βεβαίως. 

Λόγω του ότι το υγραέριο πλέον μπήκε 
στη ζωή μας, υπάρχουν πολλά συνερ-
γεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα, 
γίνονται λάθη στις εγκαταστάσεις, δημι-
ουργούνται έτσι πολλά προβλήματα στα 
αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να έχουμε βλά-
βες λόγω ανθρώπων που δεν γνωρίζουν 
το υγραέριο. Επί καθημερινής βάσεως τα 
αντιμετωπίζουμε εμείς αυτά. Η προσοχή 
του κάθε καταναλωτή πρέπει να προσα-
νατολίζεται στη ποιότητα. Είναι κρίμα για 
πενήντα – εκατό ευρώ διαφορά να κάνει 
την μετατροπή του σε όποιον «τυχοδι-
ώκτη» και να μην προτιμήσει ένα καλό 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο που εγγυ-
άται την ασφάλεια του οχήματος. Ήδη 
υπάρχουν πολλά προϊόντα «μαΐμού» τα 
οποία παρασκευάζονται στα βαλκάνια. 
Η τιμή για ένα σωστό σύστημα ξεκινά 
με κοστολόγιο της τάξης των πεντακό-
σια ευρώ και φέρνουν αυτή τη στιγμή 
από κάποιες Ευρωπαϊκές όμορες χώρες 

γύρω μας, συστήματα που ξεκινάνε, από 
Βουλγαρία εκατό ευρώ, από τη Γιουγκο-
σλαβία και τα Σκόπια 150 ευρώ. Παίρ-
νει ο άλλος το φτηνό, χτυπάνε ψεύτικα 
νούμερα πάνω και αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει πρακτική διαμέσου του κράτους 
για τη προστασία του πολίτη ή κάποια 
ενημέρωση στο κόσμο για το φαινόμε-
νο των απομιμήσεων, που αναγράφουν 
made in Italy για παράδειγμα. Το φαινό-
μενο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό 
αλλά «κάλιο αργά παρά ποτέ». 

Συντάκτης: Κύριε Χρήστο ποια 
είναι τα υπέλειπα τμήματα του 
συστήματος;
Ιδιοκτήτης Συνεργείου: Έχουμε στο 

πίσω κομμάτι του οχήματος τη φιάλη. 
Μία στρογγυλή μπουκάλα τύπου ρεζέρ-
βας για παράδειγμα μπαίνει στον προ-
ϋπολογισμένο χώρο της ρεζέρβας. Μία 
μέση μπουκάλα τέτοιου τύπου δίνει αυτο-
νομία τετρακοσίων χιλιομέτρων. Επίσης 
υπάρχει το στόμιο πλήρωσης από το 
οποίο γεμίζουμε και το οποίο τοποθε-
τείται στον προφυλαχτήρα ή δίπλα στο 
στόμιο πλήρωσης της βενζίνης για περισ-
σότερη ασφάλεια.

Στη συνέντευξη με έμπειρο τεχνίτη 

υγραερίου κίνησης ειπώθηκαν τα εξής:

Συντάκτης: Κύριε Γιάννη ποια 
πιστεύετε ότι είναι τα ζητήματα 
που θα πρέπει να προσέχουν οι 
καταναλωτές κατά την εγκατάστα-
ση συστημάτων υγραερίου κίνη-
σης στα οχήματά τους;
Τεχνίτης: Κατ’ αρχήν πρέπει να προ-

σέχουν το πως κάποιοι τεχνικοί περνά-
νε κάποια πράγματα στα αμάξια. Για την 
ασφάλεια του κινητήρα και κυρίως την 
ασφάλεια του ίδιου του πελάτη και την 
σωστή λειτουργία του οχήματος. Π.χ. 
έχουμε εδώ ένα αμάξι το οποίο έχει τρο-
ποποιηθεί πριν δύο χρόνια, ο άνθρωπος 
που το έχει, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα 
πολύ λόγω κακής εγκατάστασης. Την 
πλεξούδα την έχουν περάσει πάνω σε 
θερμά μέρη του αυτοκινήτου όπως είναι 
η τουρμπίνα η οποία αναπτύσσει θερμο-
κρασίες έως και εννιακόσιους βαθμούς 
και μπορεί εύκολα να λιώσει τη πλεξού-
δα. Δηλαδή η καλωδίωση που στέλνει 
το υγραέριο στα μπεκ για να ψεκαστεί 
μπορεί να λιώσει και να πάρει φωτιά. 
Δεύτερον στην εισαγωγή, οι τρύπες που 
έχουν γίνει είναι ανάποδα με αποτέλε-
σμα να μην έχουμε σωστή ροή τη στιγ-

μή που το μπεκ ψεκάζει. Επίσης η σωλή-
να που έχει περαστεί και είναι ένα από 
τα επικίνδυνα τμήματα της εγκατάστα-
σης τρίβεται σε άλλες σωλήνες με κίν-
δυνο να κοπεί και να έχουμε διαρροή 
με σοβαρό κίνδυνο γιατί έχουμε κοντά 
θερμοκρασίες, έχουμε κοντά τα μπουζί 
τα οποία μπορούν να δώσουν σπινθή-
ρα και το αμάξι να αρπάξει φωτιά. Με 
λίγα λόγια η τοποθέτηση είναι το κυρι-
ότερο για το αμάξι.

Συντάκτης: Ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ 
δεν είναι αρκετός για να βγάλει 
μια εγκατάσταση κατάλληλη ή να 
προστατεύσει τον καταναλωτή;
Τεχνίτης: Στο ΚΤΕΟ ελέγχεται για 

κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις, το από 
πού και το πως περνάει η σωλήνα, το 
πώς μπαίνει η δεξαμενή και άλλα, αλλά 
σε θέματα για τα οποία απαιτείται λύσι-
μο του κινητήρα δεν μπορούν να επέμ-
βουν και αυτοί, είναι λογικό. Επιπλέον 
παλαιότερα υπήρχαν αμάξια που δεν 
τα πήγαιναν καν στο ΚΤΕΟ και συνεπώς 
δεν ελέγχονταν.

Συντάκτης: Για το ζήτημα των τεχνι-
κών, από όσο γνωρίζουμε, είτε 
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εκπαιδεύονται σε κάποιο συνερ-
γείο και χρειάζονται κάποια χρό-
νια προϋπηρεσίας είτε πιστοποι-
ούνται βάση κάποιων σεμιναρίων 
που γίνονται σε συγκεκριμένα 
ΚΕΠ σωστά;
Τεχνίτης: Σωστά

Συντάκτης: Θεωρείτε ότι αυτή η 
εκπαίδευση αρκεί για να κάνει 
κάποιος σωστή εγκατάσταση;
Τεχνίτης: Κατ’ αρχήν αυτός που θα 

κάνει την εγκατάσταση πρέπει να είναι 
μηχανικός, να ξέρει αυτό που κάνει ως 
μηχανικός ή ακόμα καλύτερα ως ηλεκτρο-
λόγος και μηχανικός γιατί το θέμα στην 

υγραεριοκίνηση είναι ως επί το πλείστον 
ηλεκτρολογικό. 

Σε κάποια γιαπωνέζικα ή και σε κάποια 
μοντέλα ευρωπαϊκών αυτοκινήτων παρου-
σιάζονται προβλήματα γιατί έχουν μαλα-
κές έδρες, και με τη διαφορά θερμοκρα-
σίας καύσης με το υγραέριο, υποχωρούν 
οι βαλβίδες και καίγονται. Το ζήτημα με 
τις βαλβίδες σχετίζεται με τη θερμοκρα-
σία, όχι με τη λίπανση που λένε μερικοί 
που προτείνουν λαδιέρες. Η λαδιέρα 
είναι μια κοροϊδία. 

Συντάκτης: Γίνεται στα συνεργεία 
κάποιος έλεγχος από κάποιο κρα-
τικό φορέα;

Τεχνίτης: Τεχνικός έλεγχος όχι δεν 
υπάρχει.

Συντάκτης: Υπάρχει κάτι άλλο που 
πρέπει να προσέχουμε για τη σωστή 
καύση στην αναλογία καυσίμου 
αέρα γιατί έχουν γίνει καταγγελί-
ες για προβληματικές καύσεις και 
δεν γνωρίζω αν φταίει η εγκατά-
σταση ή το καύσιμο. Η δικιά σας 
εικόνα ποια είναι για το ζήτημα;
Τεχνίτης: Το θέμα αυτό ξεκινάει από 

την κακή τοποθέτηση δηλαδή από το αν 
έχουν γίνει σωστά οι ενέργειες για την 
καλή εισαγωγή καυσίμου στον κινητή-
ρα και μετά υπάρχουν και άλλα ζητή-

ματα όπως το αν είναι σωστό το καύσι-
μο που έχουμε προμηθευτεί από το «χ» 
βενζινάδικο, αν έχει δηλαδή την απαι-
τούμενη ποιότητα γιατί έχουμε και εκεί 
κάποια προβλήματα.

Συντάκτης: Έχετε παρατηρήσει 
δηλαδή πρόβλημα στο καύσιμο. 
Έχει έρθει δηλαδή πελάτης…
Τεχνίτης: Κοιτάξτε μου έχει έρθει 

πελάτης από επαρχεία και η δεξαμενή 
του ήταν μέχρι τη μέση γεμάτη σκουριά 
με αποτέλεσμα το αμάξι να μη δουλεύ-
ει σωστά λόγω του ότι είχαν βουλώσει 
τα πάντα, τα μπεκ, οι βαλβίδες ασφα-
λείας από τη σκουριά. Αυτό εξαρτάται 
από τα πρατήρια.

Σε συνέντευξη με καταναλωτή ειπώ-
θηκαν τα εξής:

Καταναλωτής: Όσον αφορά την 
εξοικονόμηση, το ποιο σημαντικό κομ-
μάτι, η τιμή είναι στα μισά της βενζίνης.

Συντάκτης: Έχετε παρατηρήσει 
ποτέ προβλήματα στη καύση, να 
μη παίρνει το αυτοκίνητο, να κάνει 
διακοπές.
Καταναλωτής: Όχι το να καταλα-

βαίνω ότι πηγαίνει καλύτερα ή χειρότερα 
στο δρόμο, στη κίνηση κ.λπ, έχει συμβεί 
στο παρελθόν από διάφορα βενζινάδικα 
που μπορεί να βάλω έξω. Στο συγκεκρι-
μένο δεν αντιμετώπισα πρόβλημα.

Σε συνέντευξη με υπάλληλο πρατηρί-
ου υγραεριοκίνησης ειπώθηκαν τα εξής:

Συντάκτης: Σχετικά με τους ελέγ-
χους που γίνονται πάνω στη ποι-
ότητα του καυσίμου έχετε να μας 
κάνετε κάποιες δηλώσεις;
Υπάλληλος πρατηρίου: Από όσο 

γνωρίζω δεν υπάρχει τέτοιο κλιμάκιο 
αυτή τη πλευρά του κράτους και δεν έχει 
γίνει κανένας τέτοιος έλεγχος.
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Όταν λέμε υγραεριοκίνηση 
στην Ελλάδα εννοούμε ότι ένας 
κύκλος επιχειρήσεων όπως είναι 
τα πρατήρια υγραεριοκίνησης, 
όπως είναι τα συνεργεία υγραερι-
οκίνησης, όπως είναι τα διυλιστή-
ρια που παράγουν το LPG και όλα 
αυτά κάνουν ένα συνοθ΄θλευμα 
που δυστυχώς όπως διαπιστώ-
σαμε από μία έρευνα έξι μηνών 
που πραγματοποιήσαμε ότι το 
κράτος απέχει παρασάγγας από 
την υλοποίηση όλης αυτής της 
ιστορίας.

Δηλαδή, δεν υπάρχει μηχανι-
σμός κρατικόςκανένας και ανα-
φέρεται και στη νομοθεσία και 
οι υπεύθυνοι του υπουργείου 
βιομηχανίας το διατυμπανίζουν 
που να ελέγχει, είτε αυτό λέγε-
ται συνεργείο εγκατάστασης 
μηχανισμού για την υγραεριοκί-
νηση, είτε αυτό λέγεται πρατή-
ριο υγραερίου, είτε αυτό λέγε-
ται διυλιστήριο και είναι κρατικό 
και δεν είναι.

Ta διυλυστήρια

Το θέμα μας είναι το εξής, ότι 
είχαμε ζητήσει να έρθουν εδώ 
και είχαμε παρακαλέσει τον κο 
Χρυσοχο»ιδη που είναι ο υπουρ-
γός που έχει ευθύνη για αυτή τη 
κατάσταση και τον υφυπουργό 
τον κο Παπαδόπουλο, δυστυ-
χώς δεν μπόρεσαν να έρθουν 
αλλαά το βασικότερο που θέλα-
με, να έρθει κάποιος από τα διυ-
λιστήρια τα ΕΛΠΕ, ζητήσαμε 
να ΄λερθει κάποιος, ήταν ο κος 
Χατζηγάκης ο υπεύθυνος του 
χημείου ο οποίος δεν μπόρεσε 
να έρθει και αυτός, μία βδομά-
δα το συζητάγαμε για να έρθει 
τελικά δεν ήρθε και του τείλαμε 
ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο 
δεναπάντησαν και τα διυληστή-
ρια. Το ερωτηματολόγιο που του 
στείλαμε αναφέρεται σε δύο 
ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση 
ήταν ποια είναι τα χαραχτηρι-
στικά και οι παράμετροι που μαζί 
με το τιμολόγιο πώλησης δίνε-
τε στους πελάτες σας. Δεν μας 
απάντησαν. Δεύτερον, ποια είναι 
τα αποτελέσματα των μετρήσε-
ων που έχετε πραγματοποιήσει, 
εαν έχετε πραγματοποιήσει σε 
εκπομπές καυσαερίων πύπων 
της καύσης του LPG σε σχέση 
με τη βενζίνη. Ούτε και σε αυτό 
μας απάντησαν και το τρίτον τα 
οκτάνια του LPG που είναι ένα 
θέμα που θα το συζητήσουμε 
τώρα, που κυμαίνονται σε σχέ-
ση με τα οκτάνια της βενζίνης.

Αυτό ήταν το ερωτηματολό-

γιο που στείλαμε στα διυλιστήρια 
επίσημα και ακόμα δεν πήραμε 
απάντηση. Το θέμα είναι το εξής, 
ότι η έρευνα που έχει ξεκινήσει 
από μας τον Μάρτη μήνα διαπί-
στωσε μερικά πράγματα. Έχου-
με ελέγξει το 20% των πρατηρι-
ων και το 20% των συνεργείων 
που εγκαθιστούν τέτοιους μηχα-
νισμούς και διαπιστώσαμε ότι το 
70% των συνεργείων στερεί-
ται άδειας και οι άδειες αυτές 
ενοικιάζονται από μηχανικό σε 
κάποιους υποτίθεται ειδικούς. 

Τι λένε οι ειδικοί

Οι ειδικοί είναι οι περισσό-
τεροι αλλοδαποί. Σπάνια είναι 
άνθρωποι που έχουν πιστέψει 
πραγματικά σε αυτό το θέμα και 
έχουνξεκινήσει πολλά χρόνια αυτή 
τη δουλειά. Το δεύτερο που δια-
πιστώσαμε είναι ότι το 80% δεν 
έχουν βαλβίδες δειγματοληψί-
ας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, 
και ελέγχου μιας και οι έλεγχοι 
είναι απαραίτητοι. Και επίσης 
δεν δίνουν κανένα πιστοποιη-
τικό καλής λειτουργίας που να 
έχει επίσημη σφραγίδα είτε κρα-
τική είτε από ένα φορέ;α πιστο-
ποιημένο. 

Αυτά είναι τα ποιο σημα-
ντικά. Αλλά ας έρθουμε να σας 
παρουσιάσουμε τους καλεσμέ-
νους μας. Ο κος Νίκος Νικολό-
πουλος βουλευτής Αχαίας. Πόσα 
χρόνια είστε βουλευτής κύριε 
νικολόπουλε;

25 χρόνια και δεν καταφέ-
ραμε ούτε πλαίσιο να φτιάξου-
με για όσα είπατε.

Υπάρχει χρόνος, στη συνέχεια 
ο κύριος Εμμανουήλ Χρήστος, 
είναι πρατηριούχος και έχει και 
συνεργείο εγκατάστασης συστη-
μάτων υγραεριοκίνησης που θα 

μας πει μερικά πράγματα. Και 
ο κύριος Παπανίκας Δημήτρης 
καθηγητής πανεπιστημίου ο οποί-
ος έχει ασχοληθεί χρόνια με το 
φυσικό αέριο και έχει γράψει 
βιβλία, έχει γράψει πικρές αλή-
θειες, αλλά δυστυχώς εφαρ-
μόστηκαν ποτέ κύριε Παπανίκα 
αυτά που γράψατε;

Ποτέ, πολύ λίγα

Ο κος Βαρελάς Ανδρέας 
είναι αντιδήμαρχος στην Αθή-
να και θα μας πει ότι μπορεί 
σχετικά με την υγραεριοκίνη-
ση του φυσικού αερίου, τώρα 
εδώ είναι μια διαφοροποιημένη 
κατάσταση στα απορριματοφό-
ρα του δήμου. Ας δούμε τώρα 
ένα βίντεο για την ενέργεια και 
πως τη σπαταλάμε:

«Η ξέφρενη πορεία της 
δήθεν τεχνολογικής εξέλιξης 
του ανθρώπου δημιούργησε 
έντεχνη ενεργειακή κρίση. Τα 
αποθέματα των φυσικών ενερ-
γεικών πόρων εξαντλούνται με 
ραγδαίους ρυθμούς, τα ορυκτά 
καύσιμα ολοένα και μειώνονται 
η ρύπανση από αυτά ολοένα και 
αυξάνεται. Η αναζήτηση νέων 
πηγών εκμετάλλευσης ενέργει-
ας πολλές φορές είναι αντίθε-
τη με τα συμφέροντα των λίγων 
που χάρη του πλουτισμού τους 
δεν αφήνουν περιθώρια για την 
απαιτούμενη έρευνα. Το ΠΑΚΟΕ 
π[ρωτοπόρο εδώ και 34 χρόνια 
στη προστασία του περιβάλλο-
ντος ήταν ο πρώτος φορέας-
τον Ιούνιο του 2006 που ξεκί-
νησε τους αγώνες ενάντια στα 
βρώμικα εργοστάσια παραγωγής 
ενέργειας από κάρβουνο, ήταν 
ο πρώτος φορέας που εδώ και 
χρόνια υπεραμύνεται της αιολι-
κής ενέργειας και πιστεύει στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Αυτά σχετικά με την ενέργεια, 

παρά το γεγονός ότι χωρίς ενέρ-
γεια δεν μπορούμε να κάνουμε, 
χωρίς ηλιακή ενέργεια δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε, οι ΑΠΕ είναι 
στο μακρύ παρελθόνα με το νόμο 
πού αποκτήσαμε τον Αύγουστο 
από τη βουλή και ψηφίστηκε κύριε 
Νικολόπουλε, που από 55 λεπτά 
τη κιλοβατώρα που έδινε στους 
παραγωγούς τη φτάσαμε δεκα-
οχτώ και σταματήσανε τα έργα 
οποιαδήποτε κύριε Παπανίκα.

Ας ξεκινήσουμε τώρα με το 
LPG, το υγροποιημένο αέριο 
που χρησιμοποιούμε στη καθη-
μερινή μας χρήση ιδιαίτερα στα 
αυτοκίνητα που επειδή ακριβώς 
είναι φιλικό προς το περιβάλλον 
και λέγεται πράσινο καύσιμο, 
έτσι το λέμε, και στην Ε.Ε. έτσι 
χαραχτηρίζεται στις οδηγίες που 
γράφονται εντούτοις το χου-
με παραμελήσει. Και το έχουμε 
παραμελήσει έντεχνα γιατί εκέι 
δυστυχώς δεν βγάζουμε πολλά 
λεφτά σε σχέση με τα άλλα ορυ-
κτά κα΄λυσιμα. Κύριε Παπανίκα 
πέιτε μας τοι είναι το υγροποι-
ημ’ενο φυσικό αέριο. 

Οι κίνδυνοι

Το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο έιναι κάτι διαφορετικό 
από το φυσικό αέριο, να το τονί-
σουμε αυτό. Κατά τη διύληση του 
πετρελαίου παράγεται βουτάνιο 
και προπάνιο. Μείγματα αυτών 
των δύο αερίων σε υγροποιη-
μένη κατάσταση συνιστούν το 
LPG. Το οπίο γνωρίζουμε σήμε-
ρα πως χρησιμοποιείται και στα 
γκαζάκια και παντού, στα μαγει-
ρία και τα νοσοκομεία και στις 
μεγάλες εγκαταστάσεις. Είναι 
κάτι ξεχωριστό από το φυσικό 
αέριο το οποίο το γνωρίζουμε 
να διανέμεται μέσω δικτ΄ύων 
σε αέρια κατάσταση λκαι ορι-
σμένες φορές χρησιμοποιείται 
και στα αυτοκίνητα ως συμπιε-
σμένπο φυσικό αέριο. 

Κύριε Παπανίκα πείτε μας μια 
που έχετε ασχοληθεί χρόνια με 
αυτό, υπάρχουν επιπτώσεις από 
την αποθήκευση του Φυσικού 
αερίου; Αλλά ας δούμε πρώτα 
ένα βίντεο για αυτό.

«Οι κύριοι κίνδυνοι που μπο-
ρούν να προκύψουν από εγκατα-
στάσεις υγροποιημένου αερίου 
και συγκεκριμένα στη Ρεβυθού-
σα είναι οι εξής; Μεγάλη διαρ-
ροή και εξάπλωση νέφους από 
υγροποιημένο φυσικό αέριο με 
κίνδυνο ανάφλεξης έκρηξης και 

μεγάλης θερμικής ακτινοβολίας. 
Κίνδυνος από σύγκρουση 

πλοίων ή ατυχήματος πλοίου 
προς και από το λιμάνι εκφόρ-
τωσης. Κίνδυνος μεγάλης διαρ-
ροής υγροποιημένου αερίου στις 
εγκαταστάσεις μετά από σεισμό 
στη περιοχή με αποτέλεσμα την 
εξάπλωση νέφους με παρόμοιες 
συνέπειες όπως στη παραπάνω 
περίπτωση. 

Κίνδυνοι από έκρηξη πυρο-
μαχικών σε γειτονική περιοχή 
που μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στις εγκαταστάσεις ή στο θάλα-
μο ελέγχου ή σε άλλα κτίρια έτσι 
ώστε να μήνει η μονάδα χωρίς 
κανένα έλεγχο. Κίνδυνος πρέπει 
να θεωρηθεί η διέλευση αερο-
πλάνων ελικοπτέρων πάνω από 
τις εγκαταστάσεις. Οπωςδήπο-
τε υπάρχουν και πολλοί άλλοι 
κλίνδυνοι όπως η πολύ υψηλή 
ταχύτητα αέρα, ανεμοστρόβιλος 
ή κυκλώνας και ταχύτητες αέρα 
που ξεπερνούν τα εκατό χλμ/ωρα 
που μπορούνα να δημιουργή-
σουν καταστρεπτικές συνέπειες. 
Ο πρώτος κίνδυνος, η διαρροή 
με δημιουργιά νέφους, ανάφλε-
ξη και έκρηξη δεν είναι δυνατόν 
να καθοριστεί και να εκτιμηθεί 
με απόλυτη ακρίβεια γιατί εξαρ-
τάται από πολλούς παράγοντες 
ή συνδυασμό αυτών. 

Σε αυτές τις εγκαταστάσεις 
υπάρχει διεθνώς μια συνεχής 
εξέλιξη. Πρέπει να τονιστεί ότι η 
δύναμη πιέσεως από μία μεγάλη 
διαρροή υγροποιημένπου φυσι-
κού αερίου και νέφους είναι πάρα 
πολύ μεγάλη και πολύ πιο επι-
κίνδυνη από ότι άλλα καύσιμα 
όπως το ντηζελ το πετρέλαιο 
η βενζίνη τα οπία είναι υγρά 
και δεν δημιουργούν πρόβλη-
μα νέφους. Πληροφορίες που 
μας δώθηκαν από το εργοστάσιο 
στο LAKE CHARLES της πολιτεί-
ας Λουιζιάνα της αμερικής ανα-
φέρουν ότι εργοστάσιο υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου στο 
Clevalant Ohio το 1944 παρου-
σίασε διαρροή και κάηκαν 144 
άτομα εξω και μέσα στο εργο-
στάσιο όταν το αέριο έτρεχε 
μέσα στους δρόμους της πόλης 
και καιγόταν. Τάνκερ υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου προσά-
ραξε στα στενά του Γιβραλταρ 
μετά από σύγκρουση και άνοι-
ξε ευτυχώς μόνο το εξωτερικό 
κοίτις του πλόιου. Θα ήταν πολύ 
πιθανό να άνοιγε και το εσωτε-
ρικό αν ήταν λίγο ισχυρότερη η 
σύγκρουση και να δημιουργεί-
το έτσι ένα από τα φοβερότερα 
ατυχήματα του κόσμου. 

Τι είναι η υγραεριοκίνηση;
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Έλεγχος ποιότητας υγρερίου κίνησης
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ: 

ΜΟΝΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ 
ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΛΛΑ 
Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΛΟΓΩ ΕΛΕΙΨΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΔΥΝΑ-
ΤΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΠΟΙΟΣ 
ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ;

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 
ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Π.Χ. ΕΛΠΕ ΕΧΟΥΝ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ). 
ΚΕΔΑΚ, Γ.Χ.Κ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΧΙ)

ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ο ΚΑΘΕΝΑ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ. ΜΕ ΤΟ LPG 
ΟΜΩΣ

Πάντα σύμφωνα με το νόμο και σχετι-
κά με την άδεια εμπορίας, αυτή χορηγεί-
ται μόνο σε νομικά πρόσωπα με τη μορφή 
ανώνυμης εταιρίας ή άλλης αντίστοιχης 
μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε 
κράτος – μέλος της Ε.Ε. ο κάτοχος άδειας 
εμπορίας κάνει τις συναλλαγές του δια-
σφαλίζοντας τη ποιότητα των προϊόντων 
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και 
τη διαφάνεια των τιμολογίων (οι άδειες 
τύπου Γ αφορούν την εμπορία υγραερίου). 
Έχει ελέγξει κανείς τη δυνατότητα των 
κατόχων άδειας εμπορίας να διασφαλίζουν 
τη ποιότητα; Και εφόσον τη διασφαλίζουν 
και τι έγινε αφού το κράτος δεν δύναται 
να κάνει αναλύσεις και να τους ελέγξει 
με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης ο κάτοχος άδειας Γ που διακι-
νεί υγραέριο σε φιάλες πρέπει να διαθέ-
τει τουλάχιστον 50000 φιάλες οι οποίες 
φέρουν με ανεξίτηλο τρόπο την επωνυ-
μία και τα σήματά του. 

Δηλαδή ξέρουμε τίνος είναι η 
μπουκάλα αλλά όχι τι ποιότητα καύσιμου 
περιέχει. Να σημειωθεί ότι κατά την 
υπουργικά απόφαση αρ. Δ3/14858/93 
απαγορεύεται η πλήρωση δεξαμενών και 
φιαλών με αέριο για το οποίο δεν είναι 
υπολογισμένες. 

Αναφέρεται και πάλι σύμφωνα με τον 
ν. 3054 ότι ο κάτοχος άδειας εμπορίας 
ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 
17 μαζί με τον κάτοχο λιανικής εμπορίας 
για τη ποιότητα και την ποσότητα των 
προϊόντων στ πρατήρια που τροφοδοτεί. 
Το άρθρο 17 αναφέρει τα πρόστιμα και 
τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε περί-
πτωση που τα κλιμάκια ελέγχου διαπι-
στώσουν παραβάσεις του νόμου αυτού. 
Στο άρθρο 18 ορίζονται τα ΚΕΔΑΚ ως 
κλιμάκια ελέγχου τα οποία δεν έχουν την 
υποδομή να εξετάσουν το LPG και ούτε 
καν να συλλέξουν δείγμα.

Σχετικά με τη πρόβλεψη από το νόμο 
για λήψη δειγμάτων από δεξαμενές ή 
όπου αλλού. Η μόνη αναφορά σε διά-
ταξη δειγματοληψίας που υπάρχει είναι 
στην υπουργική απόφαση την ενότητα 
2.3.2. και αναφέρει ως παρατήρηση ότι 

σε περίπτωση τοποθέτησης διάταξης 
δειγματοληψίας θα πρέπει να υπάρχουν 
2 βάνες στη σειρά εκ των οποίων η μία 
να είναι σφαιρική. Προαιρετικά δηλαδή.

Ωστόσο και μετά από επικοινωνία με 
το αρμόδιο τμήμα του Υπ. Μεταφορών και 
Δικτύων προέκυψε ότι δεν προβλέπεται 
από τη νομοθεσία διάταξη που να επιτρέπει 
τη λήψη δείγματος προς ανάλυση.

Επιπλέον στον νόμο 1533 Αρ. Φύλ-
λου 1221 / 2009 γίνεται ο καθορισμός 
τρόπου εγκατάστασης και τοποθέτησης 
δεξαμενών LPG εντός πρατηρίων. Δεν 
αναφέρεται τίποτα για διάταξη δειγμα-
τοληψίας.

Σύμφωνα και πάλι με τον ν. 3054, 
οι κάτοχοι άδειας εμπορίας μπορούν να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τρίτων, μη 
κατόχων άδειας οι οποίοι ευθύνονται, 
κατά το άρθρο 17, μαζί με τους κατό-
χους άδειας για τη ποιότητα και τη ποσό-
τητα. Οπότε ακόμα πιο ανεξέλεγκτη η 
κατάσταση.

Ο κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών 
καυσίμων επιτρέπεται να πουλά εμφιαλω-
μένο υγραέριο για οικιακή χρήση. Επίσης 
οι κάτοχοι άδειας πρατηρίων υγρών καυ-
σίμων ή υγραερίου κίνησης επιτρέπεται να 
ιδρύουν τοπικούς Προμηθευτικούς συνε-
ταιρισμούς ή Κοινοπραξίες με ελάχιστο 
αριθμό πρατηρίων 5. Αυτοί δεν επιτρέπε-
ται να διαθέτουν βυτιοφόρα πέραν αυτών 
που διαθέτουν τα πρατήρια μέλη το ίδιο 
και για τους αποθηκευτικούς χώρους. Οι 
κοινοπραξίες – συνεταιρισμοί έχουν την 
άδεια από το υπουργείο Ανάπτυξης να 

προμηθεύονται απευθείας από διυλιστήρια 
ή από εισαγωγή με την προϋπόθεση ότι 
τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά 
για τη τροφοδοσία των μελών.

Τελικά όμως, οι Μεγάλοι τελικοί κατα-
ναλωτές και οι Προμηθευτικοί Συνεταιρι-
σμοί ή Κοινοπραξίες πρατηρίων μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευτικούς 
χώρους εντός των Διυλιστηρίων ή των 
Κατόχων Άδειας Εμπορίας εφόσον αυτοί 
θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθέ-
ματος Ασφαλείας.

Σχετικά με τις τιμές και το ανώτατο 
όριο τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 το 
οποίο αναφέρει τις παραμέτρους από τις 
οποίες καθορίζεται η τιμή, η παράμετρος 
υπ’ αριθμόν ε. « άλλοι παράγοντες που 
επηρεάζουν τις τιμές στη διεθνή ή την 
εγχώρια αγορά»

Επιπλέον σε ότι αφορά τον τελωνισμό 
εκτελωνισμό και την διακίνηση LPG στον 
7503/ 1997 δεν αναφέρεται τίποτα για 
κάποιο έγγραφο σχετικό με τη ποιότητα 
και τα χαρακτηριστικά του υγραερίου. 
Μόνο ποσότητες και ειδικό βάρος.

Στη συνέντευξη με έμπειρο τεχνίτη 
υγραερίου κίνησης ειπώθηκαν τα εξής:

Συντάκτης: Γίνεται στα συνεργεία 
κάποιος έλεγχος από κάποιο κρα-
τικό φορέα;
Τεχνίτης: Τεχνικός έλεγχος όχι δεν 

υπάρχει.

Συντάκτης: Έχετε παρατηρήσει 
δηλαδή πρόβλημα στο καύσιμο. 

Έχει έρθει δηλαδή πελάτης…
Τεχνίτης: Κοιτάξτε μου έχει έρθει 

πελάτης από επαρχεία και η δεξαμενή 
του ήταν μέχρι τη μέση γεμάτη σκουριά 
με αποτέλεσμα το αμάξι να μη δουλεύ-
ει σωστά λόγω του ότι είχαν βουλώσει 
τα πάντα, τα μπεκ, οι βαλβίδες ασφα-
λείας από τη σκουριά. Αυτό εξαρτάται 
από τα πρατήρια.

Σε συνέντευξη με καταναλωτή ειπώ-
θηκαν τα εξής:

Καταναλωτής: Όσον αφορά την 
εξοικονόμηση, το ποιο σημαντικό κομ-
μάτι, η τιμή είναι στα μισά της βενζίνης.

Συντάκτης: Έχετε παρατηρήσει 
ποτέ προβλήματα στη καύση, να 
μη παίρνει το αυτοκίνητο, να κάνει 
διακοπές.
Καταναλωτής: Όχι το να καταλαβαίνω 

ότι πηγαίνει καλύτερα ή χειρότερα στο 
δρόμο, στη κίνηση κ.λπ, έχει συμβεί στο 
παρελθόν από διάφορα βενζινάδικα που 
μπορεί να βάλω έξω. Στο συγκεκριμένο 
δεν αντιμετώπισα πρόβλημα.

Σε συνέντευξη με υπάλληλο πρατηρί-
ου υγραεριοκίνησης ειπώθηκαν τα εξής:

Συντάκτης: Σχετικά με τους ελέγ-
χους που γίνονται πάνω στη ποι-
ότητα του καυσίμου έχετε να μας 
κάνετε κάποιες δηλώσεις;
Υπάλληλος πρατηρίου: Από όσο γνω-

ρίζω δεν υπάρχει τέτοιο κλιμάκιο αυτή 
τη πλευρά του κράτους και δεν έχει γίνει 
κανένας τέτοιος έλεγχος.

Ο έλεγχος στο LPG είναι μια 
δύσκολη υπόθεση στην Ελλάδα.
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Χρόνια τώρα επιστήμονες, μελετη-
τές αλλά και καταναλωτές, λόγω της 
υψηλής τιμής της βενζίνης έχουν στρέ-
ψει το ενδιαφέρον τους στο υγραέριο. 
Δεν θα μπορούσε λοιπόν παρά να απο-
τελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος και 
η εμπορία του.

Η άσκηση δραστηριοτήτων Διύλισης, 
Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφο-
ράς με Αγωγό πετρελαιοειδών προϊό-
ντων και Εμφιάλωσης υγραερίων επι-
τρέπεται μόνον εφόσον έχει χορηγηθεί 
η αντίστοιχη άδεια στα πρατήρια που 
εμπορεύονται το αέριο αυτό.

Η άδεια Λιανικής Εμπορίας χορηγεί-
ται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες με 
οποιαδήποτε εταιρική μορφή. Η Λιανι-
κή Εμπορία περιλαμβάνεις τις κατωτέ-
ρω κατηγορίες για τις οποίες χορηγεί-
ται χωριστή άδεια:

1. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων 

2. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου 
πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για 
κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών 

3. Άδεια πωλησής πετρελαίου θέρ-
μανσης

4. Άδεια Διανομής εμφιαλωμένου 

υγραερίου το οποίο μπορεί να διατί-
θεται και μέσω άλλων καταστημάτων 
λιανικής πώλησης.

Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυ-
σίμων και υγραερίων ως Άδεια Λιανικής 
Εμπορίας νοείται η άδεια λειτουργίας 
που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες μεταφορών και επικοινωνιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι κάτο-
χοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμη-
θεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα 
μόνον από κατόχους Άδειας Εμπορίας 
και εφόσον τροφοδοτείται αποκλειστι-
κά από έναν κάτοχο υποχρεούται να 
αναρτά σε εμφανές σημείο το εμπορι-
κό σήμα του κατόχου άδειας εμπορί-
ας, διαφορετικά αναρτά ειδικό σήμα με 
την ένδειξη «Ανεξάρτητο Πρατήριο». 

Η εμφιάλωση

Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται 
μόνον σε όσους έχει χορηγηθεί ειδική 
Άδεια Εμφιάλωσης. Οι κάτοχοι Άδειας 
Πρατηρίου Υγραερίου Κίνησης δεν επι-
τρέπεται να εμφιαλώνουν υγραέριο σε 
φιάλες οικιακής ή εμπορικής χρήσης, 
ενώ οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να 

τηρούν ετήσιους λογαριασμούς χωρι-
στά για κάθε άδεια.

Βάσει των προϋποθέσεων που θέτει 
ο νόμος για τη σωστή λειτουργία ενός 
πρατηρίου που πουλά υγραέριο, ορίζε-
ται ρητά ότι απαγορεύεται να εγκαθί-
σταται οι δεξαμενές υγραερίου η μία 
πάνω στην άλλη. Θα πρέπει επίσης για 
λόγους προστασίας και ασφάλειας ένα-
ντι επεμβάσεων αναρμόδιων προσώ-
πων, η περιοχή που περιλαμβάνει τις 
δεξαμενές και τον αντλητικό εξοπλι-
σμό πρέπει να περιφράσσεται με βιο-
μηχανικού τύπου συρματόπλεγμα ή 
άλλο αντίστοιχο άφλεκτο υλικό βιομη-
χανικού τύπου. Οι περιφράξεις πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον δύο μεταλλικές 
εξόδους μη παρακείμενες, οι πόρτες 
τους να ανοίγουν προς τα έξω και να 
μην ασφαλίζονται αυτόματα, ώστε να 
εξασφαλίζουν εύκολη έξοδο σε περί-
πτωση κινδύνου.

Οι δεξαμενές

Κάθε υπόγεια δεξαμενή πρέπει να 
μελετηθεί ώστε να αντέχει εκτός από 
τις εσωτερικές καταπονήσεις και τις 

εξωτερικές όπως η πίεση από το έδα-
φος και το υλικό της επιχωμάτωσης, 
την υδροστατική πίεση, την επίδραση 
γειτονικής δεξαμενών, διαφορά καθί-
ζησης στις βάσεις. Οι υπόγειες δεξα-
μενές φέρουν και όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα που απαιτούνται. Η θέση 
των εξαρτημάτων λειτουργίας θα πρέ-
πει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρε-
άζεται η λειτουργία τους από το υλι-
κό επιχωμάτωσης. Άλλωστε, προτού 
η δεξαμενή τοποθετηθεί στην τελική 
της θέση ελέγχεται η αντιδιαβρωτική 
προστασία και επιδιορθώνονται πιθα-
νές φθορές.

Οι υπόγειες δεξαμενές πρέπει να 
εδράζονται σε βάσεις από σκυρόδεμα 
(προκατασκευασμένες ή μη). Η δεξα-
μενή πρέπει να περιβάλλεται ολόπλευ-
ρα από ένα στρώμα άμμου – ποταμού 
ή λατομείου, και όχι θαλάσσης - του-
λάχιστον 0,5μ. Απαραίτητος θεωρείται 
και ο έλεγχος των ως άνω δεξαμενών 
καθώς και η συντήρησή τους σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ενώ τα αποτελέ-
σματα καταγράφονται σε ειδικό δελτίο 
το οποίο υπογράφεται από τον διενερ-
γήσαντα τον έλεγχο μηχανικό. 

Προϋποθέσεις λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου
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Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της 
ιλιγγιώδους αύξησης της τιμής της βεν-
ζίνης, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες 
επιλέγουν την εγκατάσταση ειδικού 
εξοπλισμού, προκειμένου να καθίστα-
ται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερί-
ου για την κίνηση των οχημάτων τους. 

Κατά πόσο όμως πληρούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι 
υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή 
η υγραεριοκίνηση αυτοκινήτων οχημά-
των καθώς και οι προϋποθέσεις ελέγ-
χου και ασφαλούς κυκλοφορίας των 
οχημάτων αυτών…….;;

 Αρχικά το σύστημα υγραερίου πρέπει 
να εγκαθίσταται κατά τρόπο που να επι-
τρέπει την καλύτερη δυνατή προστασία 
από φθορές προκαλούμενες από κινού-
μενα μέρη του οχήματος, σύγκρουση, 
ξένα σώματα ή λόγω φορτοεκφόρτω-
σης του οχήματος ή μετακίνησης των 
φορτίων. Στο σύστημα υγραεριοκίνη-
σης δεν πρέπει να συνδέονται άλλες 
συσκευές εκτός από εκείνες που κρίνο-
νται απόλυτα αναγκαίες για την ορθή 
λειτουργία του κινητήρα του οχήματος.

Κανένα επί μέρους στοιχείο του 
συστήματος διασκευής υγραερίου, 
συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε 
προστατευτικών υλικών δεν πρέπει 
να προεξέχει από το περίγραμμα του 
οχήματος.

Ένα σύστημα υγραεριοκίνησης πρέ-
πει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

1. δεξαμενή ή δεξαμενές καυσίμου
2. βαλβίδα διακοπή 80% του περι-

οριστή στάθμης πλήρωσης
3. ενδείκτη στάθμης
4. ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης 

(εκτόνωσης)
5. χειροκίνητη βαλβίδα ή κρουνό
6. βαλβίδα υπερροής
7. τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακο-

πής υγραερίου πλησίον ή επί του ρυθ-
μιστή πίεσης 

8. μονάδα πλήρωσης με βαλβίδα 
αντεπιστροφής 

9. ρυθμιστή πίεσης και εξαεριωτής 
που μπορεί να είναι συνδυασμένα σε 
μια μονάδα

10. άκαμπτους και ή ελαστικούς 
σωλήνες

11. συνδέσεις μεταφοράς αερίου 
μεταξύ των στοιχείων του συστήμα-
τος υγραερίου 

12. διάταξη έγχυσης αερίου ή μονά-
δα ανάμιξης αερίου………

13. ηλεκτρονικός ή ηλεκτρικός δια-
κόπτης επιλογής καυσίμου με μονάδα 
ασφαλείας

14. αεροστεγές περικάλυμμα που 
καλύπτει τα παρελκόμενα που προ-
σαρμόζονται στη δεξαμενή καυσίμου

Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να 
είναι σταθερά εγκατεστημένη στο όχη-

μα και να μην εγκαθίσταται στο χώρο 
του κινητήρα ούτε στον εμπρόσθιο 
χώρο του οχήματος. Μάλιστα θα πρέ-
πει να εγκαθίσταται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην υπάρχει επαφή μετάλλου 
με μέταλλο εκτός από τα μόνιμα σημεία 

στερέωσης της δεξαμενής.
Φυσικά τα σημεία στερέωσης της 

δεξαμενής θα πρέπει να είναι μόνι-
μα για να την ασφαλίζουν πάνω στο 
όχημα ή να στερεώνεται στο όχημα με 
ειδικό πλαίσιο και ειδικούς αναρτήρες 
(ιμάντες). Οι ιμάντες αυτοί θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι η δεξαμενή καυ-
σίμου δεν θα ολισθαίνει, δεν θα περι-
στρέφεται ούτε θα εκτοπίζεται.

Η δεξαμενή υγραερίου υποχρεω-
τικά αντικαθίσταται μετά την πάροδο 
δεκαετίας από την ημερομηνία κατα-
σκευής της και απαγορεύεται ρητά η 
επαναχρησιμοποίησή της.

Μετά την εγκατάσταση σε όχημα 
συστήματος υγραεριοκίνησης, η δια-
σκευή εγκρίνεται από ΚΤΕΟ της Ν. 
Αυτοδιοίκησης. Η άδεια κυκλοφορίας 
συμπληρώνεται από την αρμόδια Υπη-
ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, με 
την αναγραφή ότι χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο είναι και το υγραέριο.

Το όχημα προσκομίζεται από τον 
κάτοχό του στο ΚΤΕΟ για την έγκρι-
ση της διασκευής, προκειμένου να 
διενεργηθεί ειδικός τεχνικός έλεγχος. 
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου και 
εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις συντάσσεται πρακτι-
κό το οποίο αποστέλλεται μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αρμό-
δια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών προκειμένου να συμπληρωθεί 
η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 

Όλα τα εξαρτήματα του συστήμα-
τος υγραερίου πρέπει να φέρουν σήμα-
τα αναγνώρισης, εκτός από την αντλία 
καυσίμου όταν είναι εγκατεστημένη 
μέσα στην δεξαμενή. Στην περίπτωση 
αυτή, το σήμα αναγνώρισης της αντλίας 
καυσίμου πρέπει να αναφέρεται στην 
αναγνωριστική πινακίδα της δεξαμενής.

Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να 
φέρει πινακίδα σήμανσης συγκολλημένη 
σ’ αυτήν, με τα ακόλουθα στοιχεία που 
θα είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα;

1. χωρητικότητα σε λίτρα
2. τη σήμανση “LPG”
3. πίεση δοκιμής σε ατμόσφαιρες 

(bar)
4. έτος και μήνα κατασκευής (π.χ. 

99/01)
5. τη σήμανση «PUMP INSIDE» 

(‘’ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΤΟΣ’’) και μία σήμαν-
ση αναγνωριστικής της αντλίας, όταν 
πρόκειται για αντλία τοποθετημένη στο 
εσωτερικό της δεξαμενής καυσίμου

Να επισημανθεί ότι τα αυτοκίνη-
τα που έχουν διασκευασθεί για χρήση 
και υγραερίου ως καυσίμου οφείλουν 
να αντικαθιστούν εντός πενταετίας τα 
επιμέρους εξαρτήματά τους, άλλως οι 
παραβάτες τιμωρούνται με τις προβλε-
πόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 
11 του νόμου 1108/1980 κυρώσεις. 

Για την κίνηση των αυτοκινήτων
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
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Για να έχουμε μια εικόνα για το 
πώς κινείται η αγορά, παραθέτουμε τις 
κατηγορίες των αδειών που σχετίζονται 
με το υγραέριο κίνησης. Το ΠΑΚΟΕ στις 
έρευνες του εντόπισε τα προβλήματα 
που προκύπτουν σε κάθε στάδιο της 
διακίνησης του Υγραερίου κίνησης 
από τα διυλιστήρια, μέχρι τις καμένες 
βαλβίδες των αυτοκινήτων μας.

O νόμος 3054/2002 περί της 
οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών, 
αναφέρει ότι εκδίδονται: 

1. άδειες διύλισης
2. άδειες εμπορίας
3. άδειες λιανικής εμπορίας
4. άδειες εμφιάλωσης
Άλλες σχετικές άδειας είναι οι άδειες 

που σχετίζονται με τη τοποθέτηση 
συσκευών LPG στα αυτοκίνητα και είναι:

1. άδεια συνεργείου LPG
2. άδεια τεχνικού αερίων καυσίμων 

για αυτοκίνητα

ΠΡΑΤΗΡΙΑ
Π Α Ρ Α  Τ Η Ν  Σ Χ Ε Τ Ι Κ Η 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΥΣ ΙΜΟΥ ,  ΣΕ  ΟΛΗ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. 
ΑΠΛΑ ΚΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΝ 
ΚΑΝΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙ 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΔΙΑΒΡΩΝΟΝΤΑΙ.

Η άδεια λιανικής εμπορίας στη 
περίπτωση των πρατηρίων εννοείται η 
άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. Για 
την Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου 
LPG η διαδικασία έχει ως εξής:

1 .  Α Δ Ε Ι Α  Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ :  Η 
αδειοδοτούσα υπηρεσία (Δ/ση 
Μεταφορών Π.Ε.) παραλαμβάνει τα 
σχετικά έγγραφα και τα στέλνει στη 
Πολεοδομική Υπηρεσία και βγαίνει η 

2. ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: Πλέον, 
περί χωροθεσίας, τα πρατήρια LPG 
και τα μικτά πρατήρια μπορούν 
να κατασκευάζονται και εντός 
σχεδίου πόλης σύμφωνα με το νόμο 
3710/2008. Ουσιαστικά μπορούν να 
κατασκευάζονται όπου και τα πρατήρια 
υγρών καυσίμων.

3. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Εκδίδεται 
από την ίδια υπηρεσία (Δ/ση Μεταφορών 
Π.Ε.). Έλεγχος επί της κατασκευής δεν 
γίνεται από το Υπ. Καθώς ο μηχανικός 
που κάνει τη μελέτη και επιβλέπει τη 
κατασκευή υπογράφει υπ. Δήλωση 
ότι όλα είναι σύμφωνα με τα σχέδια 
που εγκρίθηκαν από την υπηρεσία 
Μεταφορών.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΤΟ 2009 ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ 
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ 
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Ήταν κλειστό επάγγελμα (12 
συνεργεία με 12 τεχνίτες) ώσπου άλλαξε 
η πολιτική το 2009 για υγραεριοκίνηση 
και αεριοκίνηση. Το πρόβλημα έως 
τότε ήταν ότι τα κατάλληλα κτίσματα 
που μπορούσαν να γίνουν συνεργεία 
LPG ήταν ελάχιστα.

2. Σε εγκύκλιο που ακολούθησε 
(3897/2010) άνοιξε το επάγγελμα με 
εναλλακτικό τρόπο. Μπορούν πλέον να 
πάρουν άδεια τεχνίτη και απόφοιτοι 

σχετικών σχολών με σεμινάρια που 
περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική 
σε συνεργεία εκμάθηση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ο ΚΑΘΕΝΑ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ. ΜΕ 
ΤΟ LPG ΟΜΩΣ;

Πάντα σύμφωνα με το νόμο και 
σχετικά με την άδεια εμπορίας, αυτή 
χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα 
με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας ή 
άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το 
πρόσωπο εδρεύει σε κράτος – μέλος της 
Ε.Ε. ο κάτοχος άδειας εμπορίας κάνει 
τις συναλλαγές του διασφαλίζοντας τη 
ποιότητα των προϊόντων την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων και τη διαφάνεια 
των τιμολογίων (οι άδειες τύπου Γ 
αφορούν την εμπορία υγραερίου). 
Έχει ελέγξει κανείς τη δυνατότητα 
των κατόχων άδειας εμπορίας να 
διασφαλίζουν τη ποιότητα; Και εφόσον 

τη διασφαλίζουν και τι έγινε αφού το 
κράτος δεν δύναται να κάνει αναλύσεις 
και να τους ελέγξει με οποιοδήποτε 
τρόπο.

Επίσης ο κάτοχος άδειας Γ που 
διακινεί υγραέριο σε φιάλες πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 50000 φιάλες οι 
οποίες φέρουν με ανεξίτηλο τρόπο την 
επωνυμία και τα σήματά του. 

Δηλαδή ξέρουμε τίνος είναι η 
μπουκάλα αλλά όχι τι ποιότητα καύσιμου 
περιέχει. Να σημειωθεί ότι κατά την 
υπουργικά απόφαση αρ. Δ3/14858/93 
απαγορεύεται η πλήρωση δεξαμενών 
και φιαλών με αέριο για το οποίο δεν 
είναι υπολογισμένες. 

Αναφέρεται και πάλι σύμφωνα 
με τον ν. 3054 ότι ο κάτοχος άδειας 
εμπορίας ευθύνεται κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 17 μαζί με τον κάτοχο 
λιανικής εμπορίας για τη ποιότητα 
και την ποσότητα των προϊόντων στ 
πρατήρια που τροφοδοτεί. Το άρθρο 
17 αναφέρει τα πρόστιμα και τις λοιπές 
διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση 
που τα κλιμάκια ελέγχου διαπιστώσουν 
παραβάσεις του νόμου αυτού. Στο 

Νομοθεσία για ασυδοσία
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άρθρο 18 ορίζονται τα ΚΕΔΑΚ ως 
κλιμάκια ελέγχου τα οποία δεν έχουν 
την υποδομή να εξετάσουν το LPG και 
ούτε καν να συλλέξουν δείγμα.

Σχετικά με τη πρόβλεψη από το νόμο 
για λήψη δειγμάτων από δεξαμενές ή 
όπου αλλού. Η μόνη αναφορά σε διάταξη 
δειγματοληψίας που υπάρχει είναι στην 
υπουργική απόφαση την ενότητα 2.3.2. 
και αναφέρει ως παρατήρηση ότι σε 
περίπτωση τοποθέτησης διάταξης 
δειγματοληψίας θα πρέπει να υπάρχουν 
2 βάνες στη σειρά εκ των οποίων η 
μία να είναι σφαιρική. Προαιρετικά 
δηλαδή. Επιπλέον στον νόμο 1533 
Αρ. Φύλλου 1221 / 2009 γίνεται ο 
καθορισμός τρόπου εγκατάστασης και 
τοποθέτησης δεξαμενών LPG εντός 
πρατηρίων. Δεν αναφέρεται τίποτα 
για διάταξη δειγματοληψίας.

Ωστόσο και μετά από επικοινωνία με 
το αρμόδιο τμήμα του Υπ. Μεταφορών 
και Δικτύων προέκυψε ότι δεν 
προβλέπεται από τη νομοθεσία διάταξη 
στις δεξαμενές των πρατήριων που 
να επιτρέπει τη λήψη δείγματος προς 
ανάλυση.

Σύμφωνα και πάλι με τον ν. 3054, 
οι κάτοχοι άδειας εμπορίας μπορούν 
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
τρίτων, μη κατόχων άδειας οι οποίοι 
ευθύνονται, κατά το άρθρο 17, μαζί με 
τους κατόχους άδειας για τη ποιότητα 
και τη ποσότητα. Οπότε ακόμα πιο 
ανεξέλεγκτη η κατάσταση.

Ο κάτοχος άδειας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων επιτρέπεται να 
πουλά εμφιαλωμένο υγραέριο για 
οικιακή χρήση. Επίσης οι κάτοχοι 
άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων 
ή υγραερίου κίνησης επιτρέπεται να 
ιδρύουν τοπικούς Προμηθευτικούς 
συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες με 
ελάχιστο αριθμό πρατηρίων 5. Αυτοί 
δεν επιτρέπεται να διαθέτουν βυτιοφόρα 
πέραν αυτών που διαθέτουν τα πρατήρια 
μέλη το ίδιο και για τους αποθηκευτικούς 
χώρους. Οι κοινοπραξίες – συνεταιρισμοί 
έχουν την άδεια από το υπουργείο 
Ανάπτυξης να προμηθεύονται απευθείας 
από διυλιστήρια ή από εισαγωγή με 
την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα 
προορίζονται αποκλειστικά για τη 
τροφοδοσία των μελών.

Τελικά όμως, οι Μεγάλοι τελικοί 
καταναλωτές και οι Προμηθευτικοί 
Συνεταιρισμοί  ή Κοινοπραξίες 
πρατηρίων μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε αποθηκευτικούς χώρους εντός των 
Διυλιστηρίων ή των Κατόχων Άδειας 
Εμπορίας εφόσον αυτοί θεωρούνται 
Αποθήκες Τήρησης Αποθέματος 
Ασφαλείας.

Σχετικά με τις τιμές και το ανώτατο 
όριο τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 
το οποίο αναφέρει τις παραμέτρους 
από τις οποίες καθορίζεται η τιμή, η 
παράμετρος υπ’ αριθμόν ε. « άλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές 
στη διεθνή ή την εγχώρια αγορά»

Επιπλέον σε ότι αφορά τον τελωνισμό 
εκτελωνισμό και την διακίνηση LPG 
στον 7503/ 1997 δεν αναφέρεται 
τίποτα για κάποιο έγγραφο σχετικό 

με τη ποιότητα και τα χαρακτηριστικά 
του υγραερίου. Μόνο ποσότητες και 
ειδικό βάρος.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ

Πολλά τα προβλήματα με τις 
μετατροπές τα οποία προέκυψαν 
από την έρευνα του ΠΑΚΟΕ και θα 
αναλυθούν. Από μετατροπές στα 
βαλκάνια που δεν περνάνε στο ΚΤΕΟ 
και ο κόσμος τρέχει και δε φτάνει, μέχρι 
τα μαϊμού ανταλλακτικά με χτυπημένα 
νούμερα που περνάνε στα ΚΤΕΟ και 
τα πληρώνουμε για Ευρωπαϊκά αλλά 
από ποιότητα δράμα. Σχετικά ωστόσο 
με τη νομοθεσία για το ζήτημα να 
σημειωθούν τα εξής.

Ο πελάτης του συνεργείου παίρνει 
χαρτιά πιστοποίησης για τη κατασκευή 
και υπ. Δήλωση του τεχνίτη ότι η 
μετατροπή έγινε σύμφωνα με το νόμο.

Ο τεχνίτης απασχολείται με 
εξαρτημένη εργασία στο συνεργείο 
(δεν μπορεί να είναι σε 2 συνεργεία 
ή να κάνει μετατροπές σαν ελ. Επαγγ.)

Έχουν υπάρξει καταγγελίες ότι 
τεχνίτες νοικιάζουν την άδειά τους. 
Επίσης διασκευές έχουν γίνει στη 
Βουλγαρία και δεν περνάνε τον έλεγχο 
στα ΚΤΕΟ. Τις καταγγελίες σχετικά 
με τις τροποποιήσεις στα οχήματα 
τις παραπέμπουν στο Ιν. Προστασίας 
Καταναλωτή. Ο τεχνίτης έχει για το 
ζήτημα της αποκλειστικής απασχόλησης 
υπογράψει σχετική υπ. Δήλωση στο 
τμήμα του Υπ. Συγκοινωνιών της Π.Ε.

Για την άδεια τεχνικού με την 
τροποποίηση 3185/2003 που έγινε στον 
1575/1985 κοπήκαν οι εξετάσεις στο 
υπουργείο και αυξήθηκε η απαιτούμενη 
προϋπηρεσία σε συνεργείο που κάνει 
την εγκατάσταση σε οχήματα. Εκεί 
αναφέρεται και η αποκλειστική σχέση 
απασχόλησης.

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ 
ΚΤΕΟ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕΝ 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΑΝ ΚΑΘΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 
Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΤΡΟΠΟ: 
ΔΟΥΛΕΥΕΙ; Ε ΤΟΤΕ ΕΝΤΑΞΕΙ..

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Κανένας κρατικός έλεγχος στις 
εγκαταστάσεις πρατηρίων, συνεργείων, 
δεξαμενών εμπόρων και κοινοπραξιών.

2. Άπειρες ανανεώσεις αδειών 
με μια απλή δήλωση του μηχανικού, 
παρά το ότι η αρχική άδεια λειτουργίας 
πρατηρίων είναι 10 χρόνια, χωρίς 
κρατικό έλεγχο.

3. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με 
το ότι πρατήρια και συνεργεία είναι 
πλέον δίπλα σε σχολεία κι σπίτια.

4. Κανένας ποιοτικός έλεγχος στο 
καύσιμο πουθενά. Το κράτος δεν έχει 
την υποδομή να κάνει δειγματοληψίες 
και να ελέγξει. Έλεγχοι γίνονται στα 
διυλιστήρια από τις εταιρίες και καλή 
τη πίστη θεωρούμε ότι ακολουθούν τις 
προδιαγραφές για το καύσιμο, για τη 
δειγματοληψία και τον ποιοτικό έλεγχο. 
Μετά τα διυλιστήρια δεν έχουμε ιδέα 
για το τι συμβαίνει.

5. Δεν προβλέπεται από το νόμο 
διάταξη για λήψη δείγματος στα 
πρατήρια.

6. Οι οδηγοί των βυτιοφόρων και 
οι υπεύθυνοι στα πρατήρια, αυτοί 
δηλαδή που σχετίζονται με τη πλήρωση 
δεξαμενών έχουν λάβει κατάλληλη 
εκπαίδευση;

7. Σχετικά με το 5 να σημειωθεί ότι 
σύμφωνα με το νόμο οι κάτοχοι άδειας 

εμπορίας μπορούν να χρησιμοποιούν 
βυτία τρίτων. Ο εξοπλισμός τους είναι 
σε καλή κατάσταση; Οι χειριστές είναι 
εκπαιδευμένοι;

8. Σύμφωνα με το νόμο 3446/2006 
υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος 
στα οχήματα και τους οδηγούς για το 
κατά πόσο είναι πιστοποιημένα κατά 
ADR (κλάση 2 τα αέρια καύσιμα) και 
για το τι υλικό περιέχουν (κωδικός UN 
για το υλικό). Ωστόσο και παρά το ότι 
είναι υποχρεωτικό και σύμφωνα με την 
εγκύκλιο 55110_2943/2004 να υπάρχει 
σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς 
εμπορευμάτων, δεν υπάρχει ελεγκτικός 
μηχανισμός για το αν υπάρχει όντως.

9. Οι υπεύθυνοι για τη ποιότητα 
είναι οι κάτοχοι άδειας εμπορίας και 
οι πρατηριούχοι στη συνέχεια. Πως 
διασφαλίζουν αυτό που δεν γνωρίζουν;

10. Κατά την εισαγωγή από το 
εξωτερικό αλλά και κατά τις εντός 
χώρας συναλλαγές δεν υπάρχει χαρτί 
που να διασφαλίζει σύσταση και 
ποιότητα του καυσίμου. 

11. Οι τεχνικοί δεν υποχρεούνται 
από το νόμο να προειδοποιούν για την 
άνοδο θερμοκρασίας στο κύλινδρο 
για τις φθορές που προκαλεί σε 
εξαρτήματα του οχήματος και για την 
ακαταλληλότητα κάποιων μοντέλων για 
μετατροπή. Δεν είναι καταγεγραμμένα 
από ανεξάρτητη αξιόπιστη πηγή τα 
προβληματικά σε μετατροπή μοντέλα.

12. Μετά από όλα αυτά φαίνεται 
ότι για πρατήρια συνεργεία τεχνικούς 
το επάγγελμα παρά-άνοιξε.

13. Καμιά πολιτική προώθησης του 
οικολογικού LPG σε άλλες χρήσεις.

14. Όλα γίνονται καλή τη πίστη 
χωρίς δυνατότητα κρατικού ελέγχου. 
Οι εγκαταστάσεις, η μεταφορά, η 
ποιότητα του καυσίμου, ο εξοπλισμός 
της μετατροπής οχημάτων, η μετατροπή 
η ίδια.
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Η έρευνα του ΠΑΚΟΕ
Το ΠΑΚΟΕ πήρε τη πρωτοβουλία μετά 

από καταγγελίες που δέχτηκε από κατα-
ναλωτές σχετικά με το υγραέριο κίνησης, 
να διερευνήσει το ζήτημα. Οι έρευνες μας 
που διήρκησαν έξι μήνες περίπου (από το 
Μάρτιο διερευνάμε το ζήτημα) έφεραν στο 
φως όλες τις πτυχές του ζητήματος του 
υγραερίου στη χώρα μας.

Από το κράτος και τα παραθυράκια της 
νομοθεσίας, την δεκαεννέα χρόνια τώρα 
παντελή έλλειψη ελέγχου του LPG από 
όλες τις κυβερνήσεις, την έλλειψη σχεδι-
ασμού για την προώθηση του πράσινου 
αυτού καυσίμου σε άλλες χρήσεις πέραν 
των μεταφορών, την ασυδοσία διυλιστη-
ρίων, πρατηρίων, συνεργείων, τεχνικών, 
εμπόρων και λαθρεμπόρων στο περιβάλ-
λον, στη τσέπη μας και τις καμένες μηχα-
νές των Ι.Χ. μας.

Το θέμα των κενών στη νομοθεσία ανα-
λύεται εκτενώς σε ειδικό άρθρο σε αυτό το 
ένθετο να τονίσουμε όμως εδώ ότι είναι 
πραγματικά απίστευτο για ένα σύγχρονο 
κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην 
μπορεί να ελέγξει τη ποιότητα του καυ-
σίμου που διακινείται. Αντί αυτού απαιτεί 
υπογραφές και ανάληψη ευθυνών περί 
ποιότητας από επαγγελματίες και υπαλ-
λήλους που δεν έχουν τα μέσα να ξέρουν 
(εδώ δεν τα έχει το κράτος) και από τους 
ιδιώτες που δεν κοιτάνε το κέρδος τους, 
αλλά το καλό μας.

Κενά στην νομοθεσία

Κατά τη διάρκεια της έρευνας μιλή-
σαμε με κλιμάκια του Υπ Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, με κλιμάκια του Υπ. 
Μεταφορών και Δικτύων με τη Δ/ση τεχνι-
κού ελέγχου οχημάτων, το τμήμα μεταφο-
ρών επικίνδυνων εμπορευμάτων, το τμήμα 
εγκαταστάσεων και εξυπηρέτησης οχημά-
των και τη Δ/ση τεχνολογίας οχημάτων του 
Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινω-
νιών, το Γενικό Χημείο του Κράτους στα 
περισσότερα τμήματά του, με τη ΔΕΔΑΚ 
και τα ΚΕΔΑΚ και άλλα κλιμάκια του Υπ. 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, με τη διοίκηση και το χημείο των 
ΕΛΠΕ, το Ε.Μ.Π, την Ελ Στατιστική Υπη-
ρεσία και τον ΕΛΟΤ, όπως και με άλλους 
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς με στόχο 
το να αποκτήσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα 
της υφιστάμενης κατάστασης.

Φυσικά τα συνεργεία του ΠΑΚΟΕ πραγ-
ματοποίησαν ελέγχους σε διυλιστήρια, 
συνεργεία και πρατήρια και μιλήσαμε 
σαφώς και με τον κόσμο για να μην κάνου-
με άλλη μία στείρα αναφορά σε στοιχεία 
από γραφεία αλλά να έχουμε αποτυπώ-
σουμε την πραγματικότητα που βιώνουμε 
με στοιχεία από «πρώτο χέρι».

Μετά τις καταγγελίες που δέχτηκε το 
ΠΑΚΟΕ, έξι μήνες πριν ξεκινήσαμε να δού-
με ποιος είναι ο υπεύθυνος για το υγραέ-
ριο κίνησης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 
ποιος κρατικός φορέας ελέγχει και πιστο-
ποιεί το καύσιμο που βάζουμε στα οχήμα-

τά μας. Μιλήσαμε με τα αρμόδια υπουρ-
γεία και με κόπο καθώς οι περισσότεροι 
δεν είχα ιδέα του ποιός ασχολείται με το 
ζήτημα, ένας υπάλληλος μας παρέπεμψε 
στη ΚΕΔΑΚ που υπάγεται στη ΔΕΔΑΚ. 
Από αυτούς μάθαμε ότι δεν κάνουν αυτοί 
ελέγχους. Δεν έχουν την υποδομή για κάτι 
τέτοιο και με τη σειρά τους μας παρέπεμ-
ψαν στο χημείο του κράτους. Εκεί βρήκαμε 
κάποιες πρώτες πληροφορίες σχετικά με το 
ποιες αναλύσεις ορίζει ο νόμος να γίνονται 
και λεπτομέρειες στη Δ/ση πετροχημικών, 
ωστόσο ενημερωθήκαμε πως ούτε αυτοί 
κάνουν αναλύσεις σε πρατήρια καθώς δεν 
υπάρχει εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο 
προσωπικό για να συλλέξει δείγμα με τα 
κριτήρια και τη μέθοδο που επιβάλλει η 
νομοθεσία πάνω στα πρότυπα που έχει 
ορίσει ο ΕΛΟΤ. Το ενδιαφέρον είναι το 
ότι σε κανένα από τα άλλα τμήματα του 
Γενικού Χημείου του Κράτους με τα οποία 

μιλήσαμε δεν γίνονται αναλύσεις επί του 
παρόντος. Ούτε στα κεντρικά ούτε στου 
Πειραιά ούτε στης Θεσσαλονίκης. Επίσης 
η πρόταση του Γ.Χ.Κ. για σύσταση ομάδας 
δειγματοληψίας και αγορά του απαραίτη-
του εξοπλισμού, δεν πήρε έγκριση από το 
κράτος και η απόφαση αναβλήθηκε λόγω 
έλλειψης κονδυλίων. 

Εφόσον δεν ελέγχει λοιπόν κανείς από 
όσα μάθαμε μέχρι τότε, κινηθήκαμε στην 
αγορά για να δούμε τη κατάσταση. Από τα 
ΕΛΠΕ επαληθεύσαμε ότι ούτε αυτοί γνω-
ρίζουν για κάποιο κλιμάκιο που να ελέγχει 
τη ποιότητα του καυσίμου, αυτοί κάνουν 
μόνοι τους τις αναλύσεις τους και παρά-
γουν καύσιμο στις προδιαγραφές που ορί-
ζει η νομοθεσία. Μας ανέφεραν ότι κάποιες 
εταιρίες κάνουν μόνες τους αναλύσεις αλλά 
δεν γνώριζαν με σιγουριά το τι συμβαίνει 
έξω από το διυλιστήριό τους παρά το ότι 
ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς. 

Το συμπέρασμα που 
βγήκε εν τέλει από αυτή 
την ιστορία είναι το ότι 
έλεγχος γίνεται μόνο 
στα διυλιστήρια από τα 
διυλιστήρια και κανείς 
δεν ελέγχει τίποτα μετά. 
Ούτε στους εμπόρους, 
ούτε στα βυτία ούτε στις 
εισαγωγές ούτε φυσικά 
στα πρατήρια. Το κράτος 
προφανώς δεν έχει ιδέα τι 
γίνεται σε κανένα στάδιο 
της διακίνησης του LPG 
γιατί το μόνο που ξέρει 
είναι να νομοθετεί το 
ποιοι έχουν την ευθύνη 
για τη ποιότητα και το 
πώς αυτή εξακριβώνεται 
και να πιστεύει ότι όλοι 
λένε την αλήθεια στα 
έγγραφά τους παρά το 
ότι όλοι όσοι είναι στο 
παιχνίδι ξέρουν ότι είναι 
αδύνατο να τους ελέγξει.
Φυσικά αυτό 
εξακριβώθηκε και από τις 
έρευνες που κάναμε στα 
βενζινάδικα. Τελευταία 
γίνεται έλεγχος στο ειδικό 
βάρος για να δουν αν 
κλέβουν οι αντλίες.

Τα συμπεράσματα
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I. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡ-
ΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

II. ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ
III. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΙΝΕ-

ΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ;
IV. ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΕΛΕΓ-

ΧΟΥΝ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΥ-
ΣΙΜΟΥ;

V. ΠΩΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΑΝ ΟΧΙ
VI. ΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ;
VII. ΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑ ΕΓΓΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗ-
ΤΑ ΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ;

VIII. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ: ΤΙ 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΠΟΙ-
ΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟ-
ΘΕΣΙΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ;

Πάντα σύμφωνα με το νόμο και 
σχετικά με την άδεια εμπορίας, αυτή 
χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσω-
πα με τη μορφή ανώνυμης εταιρί-
ας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, 
εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε 
κράτος – μέλος της Ε.Ε. ο κάτοχος 
άδειας εμπορίας κάνει τις συναλλα-
γές του διασφαλίζοντας τη ποιότητα 
των προϊόντων την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων και τη διαφάνεια 
των τιμολογίων (οι άδειες τύπου Γ 
αφορούν την εμπορία υγραερίου). 
Έχει ελέγξει κανείς τη δυνατότη-
τα των κατόχων άδειας εμπορίας 
να διασφαλίζουν τη ποιότητα; Και 
εφόσον τη διασφαλίζουν και τι έγι-
νε αφού το κράτος δεν δύναται να 
κάνει αναλύσεις και να τους ελέγ-
ξει με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης ο κάτοχος άδειας Γ που 
διακινεί υγραέριο σε φιάλες πρέ-
πει να διαθέτει τουλάχιστον 50000 
φιάλες οι οποίες φέρουν με ανε-
ξίτηλο τρόπο την επωνυμία και τα 
σήματά του. 

Δηλαδή ξέρουμε τίνος είναι η 
μπουκάλα αλλά όχι τι ποιότητα 
καύσιμου περιέχει. Να σημειωθεί 
ότι κατά την υπουργικά απόφαση 
αρ. Δ3/14858/93 απαγορεύεται η 
πλήρωση δεξαμενών και φιαλών με 
αέριο για το οποίο δεν είναι υπο-
λογισμένες. 

Αναφέρεται και πάλι σύμφω-
να με τον ν. 3054 ότι ο κάτοχος 
άδειας εμπορίας ευθύνεται κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 17 μαζί 
με τον κάτοχο λιανικής εμπορίας 
για τη ποιότητα και την ποσότητα 
των προϊόντων στ πρατήρια που 
τροφοδοτεί. Το άρθρο 17 αναφέρει 
τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικη-
τικές κυρώσεις σε περίπτωση που 
τα κλιμάκια ελέγχου διαπιστώσουν 

παραβάσεις του νόμου αυτού. Στο 
άρθρο 18 ορίζονται τα ΚΕΔΑΚ ως 
κλιμάκια ελέγχου τα οποία δεν έχουν 
την υποδομή να εξετάσουν το LPG 
και ούτε καν να συλλέξουν δείγμα.

Σύμφωνα και πάλι με τον ν. 3054, 
οι κάτοχοι άδειας εμπορίας μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν τις υπηρε-
σίες τρίτων, μη κατόχων άδειας οι 
οποίοι ευθύνονται, κατά το άρθρο 
17, μαζί με τους κατόχους άδειας 
για τη ποιότητα και τη ποσότητα. 
Οπότε ακόμα πιο ανεξέλεγκτη η 
κατάσταση.

Ο κάτοχος άδειας πρατηρίου 
υγρών καυσίμων επιτρέπεται να 
πουλά εμφιαλωμένο υγραέριο για 
οικιακή χρήση. Επίσης οι κάτοχοι 
άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων 
ή υγραερίου κίνησης επιτρέπεται να 
ιδρύουν τοπικούς Προμηθευτικούς 
συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες με 
ελάχιστο αριθμό πρατηρίων 5. Αυτοί 
δεν επιτρέπεται να διαθέτουν βυτι-
οφόρα πέραν αυτών που διαθέτουν 
τα πρατήρια μέλη το ίδιο και για τους 
αποθηκευτικούς χώρους. Οι κοινο-
πραξίες – συνεταιρισμοί έχουν την 
άδεια από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης να προμηθεύονται απευθείας 
από διυλιστήρια ή από εισαγωγή 
με την προϋπόθεση ότι τα προϊό-
ντα προορίζονται αποκλειστικά για 
τη τροφοδοσία των μελών.

Τελικά όμως, οι Μεγάλοι τελικοί 
καταναλωτές και οι Προμηθευτικοί 

Συνεταιρισμοί ή Κοινοπραξίες πρα-
τηρίων μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε αποθηκευτικούς χώρους εντός 
των Διυλιστηρίων ή των Κατόχων 
Άδειας Εμπορίας εφόσον αυτοί θεω-
ρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθέ-
ματος Ασφαλείας.

Σχετικά με τις τιμές και το ανώτα-
το όριο τους, σύμφωνα με το άρθρο 
20 το οποίο αναφέρει τις παραμέ-
τρους από τις οποίες καθορίζεται 
η τιμή, η παράμετρος υπ’ αριθμόν 
ε. « άλλοι παράγοντες που επηρε-
άζουν τις τιμές στη διεθνή ή την 
εγχώρια αγορά»

Επιπλέον σε ότι αφορά τον τελω-
νισμό εκτελωνισμό και την διακίνη-
ση LPG στον 7503/ 1997 δεν ανα-
φέρεται τίποτα για κάποιο έγγραφο 
σχετικό με τη ποιότητα και τα χαρα-
κτηριστικά του υγραερίου. Μόνο 
ποσότητες και ειδικό βάρος.

1 .  Σύμφωνα με  το  νόμο 
3446/2006 υπάρχει ένας υποτυ-
πώδης έλεγχος στα οχήματα και 
τους οδηγούς για το κατά πόσο 
είναι πιστοποιημένα κατά ADR (κλά-
ση 2 τα αέρια καύσιμα) και για το 
τι υλικό περιέχουν (κωδικός UN για 
το υλικό). Ωστόσο και παρά το ότι 
είναι υποχρεωτικό και σύμφωνα με 
την εγκύκλιο 55110_2943/2004 
να υπάρχει σύμβουλος ασφαλούς 
μεταφοράς εμπορευμάτων, δεν 
υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για 
το αν υπάρχει όντως.

Μεταφορά και εμπορία υγραερίου  
και υγραερίου κίνησης

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ι.Χ.

I. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ;
II. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΟ ΕΙΝΑΙ 
ΑΡΚΕΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ;
III. ΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ;
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, 
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΤΟ 2009 ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ 
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ 
ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
1. Ήταν κλειστό επάγγελμα (12 συνεργεία με 12 
τεχνίτες) ώσπου άλλαξε η πολιτική το 2009 για 
υγραεριοκίνηση και αεριοκίνηση. Το πρόβλημα 
ήταν ότι τα κατάλληλα κτίσματα που μπορούσαν να 
γίνουν συνεργεία LPG ήταν ελάχιστα.
2. Σε εγκύκλιο που ακολούθησε (3897/2010) άνοιξε 
το επάγγελμα με εναλλακτικό τρόπο. Μπορούν 
πλέον να πάρουν άδεια τεχνίτη και απόφοιτοι 
σχετικών σχολών με σεμινάρια που περιλαμβάνουν 
θεωρητική και πρακτική σε συνεργεία εκμάθηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Ο πελάτης του συνεργείου παίρνει χαρτιά 
πιστοποίησης για τη κατασκευή και υπ. Δήλωση του 
τεχνίτη ότι η μετατροπή έγινε σύμφωνα με το νόμο.
Ο τεχνίτης απασχολείται με εξαρτημένη εργασία 
στο συνεργείο (δεν μπορεί να είναι σε 2 συνεργεία 
ή να κάνει μετατροπές σαν ελ. Επαγγ.)
Έχουν υπάρξει καταγγελίες ότι τεχνίτες νοικιάζουν 
την άδειά τους. Επίσης διασκευές έχουν γίνει στη 
Βουλγαρία και δεν περνάνε τον έλεγχο στα ΚΤΕΟ. 
Τις καταγγελίες σχετικά με τις τροποποιήσεις στα 
οχήματα τις παραπέμπουν στο Ιν. Προστασίας 
Καταναλωτή. Ο τεχνίτης έχει για το ζήτημα της 
αποκλειστικής απασχόλησης υπογράψει σχετική υπ. 
Δήλωση στο τμήμα του Υπ. Συγκοινωνιών της Π.Ε.
Για την άδεια τεχνικού με την τροποποίηση 
3185/2003 που έγινε στον 1575/1985 κοπήκαν 
οι εξετάσεις στο υπουργείο και αυξήθηκε η 
απαιτούμενη προϋπηρεσία σε συνεργείο που κάνει 
την εγκατάσταση σε οχήματα. Εκεί αναφέρεται και 
η αποκλειστική σχέση απασχόλησης
ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΚΤΕΟ, 
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΙ ΤΥΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΥΝ 
ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΑΝ ΚΑΘΕ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΔΥΣΚΟΛΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΤΡΟΠΟ: ΔΟΥΛΕΥΕΙ; Ε ΤΟΤΕ 
ΕΝΤΑΞΕΙ..



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
↘ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10€   □20€    □30€    □50€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ


