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Αναζητείται… Project Manager από τα
συσχετιζόμενα υπουργεία για την πάταξη της
παραβατικότητας στα καύσιμα
2019/10/08 09:25 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Ως επιτακτική ανάγκη κρίνεται η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν νομοθετηθεί
για την πάταξη της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, αλλά δεν έχουν
υλοποιηθεί ακόμη, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ).
Κατά τη διάρκεια χτεσινής εκδήλωσης του Συνδέσμου, επισημάνθηκε ότι είναι
δυσάρεστο – μετά από τόσα χρόνια – να συνεχίζει ο κλάδος να μαστίζεται από την
παραβατικότητα, το λαθρεμπόριο, τη νοθεία, τις πειραγμένες αντλίες, με αντίκτυπο
στην εγχώρια οικονομία, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις
του κλάδου.
Όπως επισημάνθηκε, το τελευταίο διάστημα, με τη δραστηριοποίηση της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν γίνει σημαντικά βήματα
προόδου, αλλά ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες που επιτρέπουν σε επιτήδειους να
συνεχίζουν ανεμπόδιστα την παραβατικότητα.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, για να ολοκληρωθούν όλα τα μέτρα για την
καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού και διακίνησης των
καυσίμων απαιτείται:

-Πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα και δέσμευση.
-Απλοποίηση διαδικασιών.
-Κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης με:
αναλυτική περιγραφή κάθε βήματος/έργου,
τον υπεύθυνο κάθε δράσης, και
αυστηρό χρονοδιάγραμμα για κάθε βήμα/έργο.
Κατάλληλη ενίσχυση (μετά από μελέτη και ανάλυση εργασίας – work process)
των:
Στελεχών της ΑΑΔΕ.
Αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών, ώστε να προχωρήσουν σε ουσιαστικούς
ελέγχους της αγοράς.
Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
Επίσπευση των δικαστικών υποθέσεων για τα θέματα λαθρεμπορίας.
Ύπαρξη συνεργασίας και καλού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών
των υπουργείων
Εξέταση και υλοποίηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα.
Επίσης, για να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα για την
καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα καύσιμα (συστήματα εισροών/εκροών, GPS
κ.λπ.) κρίνεται απαραίτητο να οριστεί ένας Φορέας που θα έχει όλη την ευθύνη
για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και ένα Στέλεχος με αποφασιστικές
αρμοδιότητες, ως υπεύθυνος Συντονιστής/Διαχειριστής του όλου
προγράμματος (Project Manager).
Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, ο
ΣΕΕΠΕ δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση της ελληνική πολιτείας, προκειμένου να
βρεθούν τρόποι και διαδικασίες για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας προς
αποφυγή καθυστερήσεων στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (π.χ.
σφράγισμα πρατηρίου) και αποτροπή επαναλειτουργίας πρατηρίων με ενδιάμεσα
πρόσωπα.

