
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019 

 

Αγαπητοί  Συνάδερφοι και Συναδέρφισσες, 

Την 27 Ιανουαρίου 2020 στη συνεδρίαση το Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.ΒΕ.Θ , συζητήθηκαν και 

εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και ο Οικονομικός απολογισμός της Ένωσης για το έτος 2019. 

Σήμερα στην  Ετήσια  Γενική Συνέλευση σας παρουσιάζουμε τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό 

της ΕΝ.ΒΕ.Θ. 

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε στο στόχαστρο της κυβέρνησης  και δεχόμαστε μεγάλη φορολογία , 

πολλούς  ελέγχους ,πολλά νέα κοστοβόρα μέτρα κάτι που δυστυχώς δε συνάδει με το ύψος της δουλειάς 

μας. 

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ. δίνουμε τον συνεχή αγώνα μας καταθέτουμε προτάσεις και 

μελέτες, αλλά δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε τις πιο πολλές φορές. Πετυχαίνουμε την επίλυση  κάποιων 

θεμάτων μετά όμως από πολύ πίεση και  <<κυνηγητό>>  των αρμοδίων. 

Είμαστε αισιόδοξοι και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η συλλογική προσπάθεια διαχρονικά θα φέρει 

καρπούς. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βάλουμε προσωπικά ,αλλά και συλλογικά, το δικό μας στίγμα για 

ένα καλύτερο αύριο. Γι αυτό το λόγο προχωρήσαμε ένα εγχείρημα αυτό της δημιουργίας του family gas 

station θα το υποστηρίξουμε και θα το εξελίξουμε για όφελος των οικογενειακών πρατηρίων μας. 

ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ! 

ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ! 

ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ! 

Το 2019 συνέχισαν αδιάκοπα  να ενημερώνονται τα μέλη  είτε τηλεφωνικά , είτε με εμαιλ ,είτε με 

ενημερώσεις στο viper στην ομάδα της ΕΝ.ΒΕ.Θ. και στην ιστοσελίδα μας www.enveth.gr  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

2/1/2019 ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛ 1208/2018 

2/1/2019 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΛ 

4/1/2019 Νέα απόφαση ΑΑΔΕ για πώληση Π.Θ. εκτός πρατηρίου ,ενημέρωση μελών 

10/1/2019 Ενημέρωση και βοήθεια σε δικηγόρο συναδέρφου για υπόθεσή του  

17/1/2019  Συνάντηση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του κου. Κιουρτζή, κου. Σταυράκη και του κου. 

Μελίδη με τον προϊστάμενο κο. Μίντζα 

21/1/2019 Επιστολή προς Ε.Ε.Θ. σχετικά με τη θεματολογία για τη συνάντηση των ελεγκτικών φορέων. 

28/1/2019 Διοικητικό Συμβούλιο κοπή της πίτας 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

5/2/2019 Επιστολή προς Α.Α.Δ.Ε.  με ερωτήματα και απορίες σχετικά με την ΠΟΛ 1208/2018 

6/2/2019 Επικοινωνία με υπηρεσία επιδόματος θέρμανσης  

6/2/2019 Επικοινωνία κου. Κιουρτζή με Μαυρίδη και Τσιγγάνου στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με 

την ΠΟΛ 1208/2018 

http://www.enveth.gr/


11/2/2019 Επικοινωνία με Κοινωνία Πληροφορίας σχετικά με την απένταξη πρατηρίων από την 

επιδότηση 

12/2/2019 Επικοινωνία κου. Κιουρτζή με Κο Ηλιάδη Αντιπρόεδρο του Ε.Ε.Θ. και τον κο. Πυργιώτη 

σχετικά με την επικείμενη συνάντηση με τους ελεγκτικούς φορείς στο Ε.Ε.Θ. 

12/2/2019 Ενημέρωση στα μέλη σχετικά με τη δήλωση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

19/2/2019 Επικοινωνία με υπηρεσίες και Τροχαία σχετικά με την απαγόρευση των φορτηγών κάποιων 

ωρών της ημέρας 

20/2/2019 Κινήσεις των μελών της ΕΝ.ΒΕ.Θ  σχετικά την απαγόρευση των φορτοεκφορτώσεων των 

φορτηγών βυτίων  

21/2/2019 Επιστολή στον κο. Πιτσιλή ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑ Πατουλίδου Περιφέρεια Κεν. Μακεδονίας 

σχετικά με τη συνάντηση στο Ε.Ε.Θ. 

26/2/2019 Επιστολή σε Δήμο, Περιφέρεια και Ε.Ε.Θ. σχετικά την απαγόρευση των φορτοεκφορτώσεων 

των φορτηγών βυτίων  

26/2/2019 Επικοινωνία με Πρόεδρο σωματείου βυτιοφόρων Μακεδονίας Θράκης σχετικά την 

απαγόρευση των φορτοεκφορτώσεων των φορτηγών βυτίων  

27/2 /2019 Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

5/3/2019 Επιτυχής συνάντηση  των ελεγκτικών μηχανισμών ( Τελωνείο, Δ/νση Ανάπτυξης , Α.Α.Δ.Ε.. 

Αστυνομία) στο ΕΕΘ σε συνεργασία με το Ε.Ε.Θ. με πρωτοβουλία της ΕΝ.ΒΕ.Θ  

6/3/2019 Επιστολή σε Μάρδα και Τριανταφυλλίδη σχετικά με την ένταξη των πρατηρίων στο ΕΣΠΑ 

7/3/2019 Ευχαριστήρια επιστολή προς το Ε.Ε.Θ. για τη βοήθεια της συνάντησης 

15/3/2019 Αποστολή στα μέλη το ψηφιακό μητρώο πρατηρίου σε επεξεργάσιμη μορφή για 

συμπλήρωση 

15/3/2019 Επικοινωνία με κα. Γκαγκάνα Δ/νση Εμπορίου  για το πρόστιμο της κινηζαρίνης σε μέλος μας 

15/3/2019 Απάντηση από το Β.Τομέα Αθηνών σχετικά με το πρόστιμο για την ιχνηθέτηση της 

κινηζαρίνης 

16/3/2019 Συνάντηση των μελών της  Π.Ο.Π.ΕΚ.  στα Γρεβενά. 

19/3/2019 Ευχαριστήρια επιστολή σε κο. Αμανατίδη του Σύριζα για ενέργειές του σχετικά με το ΕΣΠΑ 

31/3/2019 Συνάντηση πρατηριούχων στο σωματείο για συζήτηση διαφόρων προβλημάτων 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

4/4/2019 Συνάντηση κου. Γιαννακίδη αρμόδιου για προγράμματα ΕΣΠΑ  με κο. Κιουρτζή. 

11/4/2019 Επικοινωνία με Δήμο Κορδελιού Εύοσμου σχετικά με τη χρέωση τελών εισόδου εξόδου 

15/4/2019 Μίλησα με τον κο Αγγελίδη στην Περιφέρεια σχετικά με τα εκτός σχεδίου και δεν είχε κάτι 

νεότερο 

19/4/2019 Ενέργειες με το δικηγόρο κο. Μακρή  σχετικά με την ιχνηθέτηση της κινηζαρίνης και του 

προστίμου που επεβλήθη . Ήρθε απόφαση από το Β. Τομέα Αθηνών και μόνο η εταιρία το επιβαρύνεται 

όχι και ο πρατηριούχος 



22/4/2019 Ενημέρωση των όμορων νομών σχετικά με τις ενέργειες της ΕΝ.ΒΕ.Θ. για την ένταξη των 

πρατηρίων στο ΕΣΠΑ 

22/4/2019 Διοικητικό Συμβούλιο έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού απολογισμού 2018 

ΜΑΙΟΣ 2019 

5/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΒΕ.Θ.  

9/5/2019 Επιστολή σε Αμανατίδη και Γιαννακίδη για παράταση ένταξης των πρατηρίων στο ΕΣΠΑ 

9/4/2019 Επικοινωνία με Κοινωνία Πληροφορίας κα. Ρακιντζή για τον ΣΤ κύκλο προς επιδότηση όλων 

των υπολειπομένων πρατηρίων που απεντάχθηκαν. 

14/5/2019 Επικοινωνία με Ήφαιστο σχετικά με τα αποθεματικά του θέρμανσης 

15/4/2019 Επιστολή προς Δ/νση Ανάπτυξης σχετικά με την κινηζαρίνη 

20/5/2019 Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ. 

22/5/2019 Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στο ΕΕΘ για τη συμμετοχή μας στην 84Η ΔΕΘ 

29/5/2019 Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ. Παρουσία στην 84η Δ.Ε.Θ. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

5/6/2019 Επικοινωνία με κο. Πυργιώτη ΑΑΔΕ για τις αποδείξεις θα βγει εγκύκλιος εντός των προσεχών 

ημερών 

5/6/2019 Επικοινωνία με κα. Ματσούκα στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τον ΣΤ κύκλο προς 

επιδότηση εισροών εκροών 

10/6/2019  Συνάντηση κου Κιουρτζή , κου Μελίδη και κου. Γαβριηλίδη  με την κα. Σαλγκάμη στη Δ/νση 

Ανάπτυξης 

19/6/2019 Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ. 

27/6/2019 Επικοινωνία με κο. Πυργιώτη σχετικά με τις αποδείξεις 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 

1/7/2019 Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ. 

3/7/2019 Επιστολή προς Π.Ο.Π.Ε.Κ. σχετικά με αίτημα της ΕΝ.ΒΕ.Θ για συνάντηση με τις Ενώσεις της 

Π.Ο.Π.Ε.Κ. 

5/7/2019 Επικοινωνία με πρόεδρο βυτιοφορέων κο. Ασλανίδη του κοινοποίησα την απόφαση του 

Δήμου για τις φορτοεκφορτώσεις 

22/7/2019 Επιστολή στον κο. Βεσυρόπουλο νεοεκλεγέντα της ΝΔ σχετικά με τα προβλήματα του 

κλάδου 

31/7/2019 Συμφωνητικό συνεργασίας με την εταιρία ΘΕΟΝΗ μεγάλος χορηγός για νερά στη ΔΕΘ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 

1/8/209 Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ. 

5/8/2019 Ονομασία family gas station προώθηση στην 84η ΔΕΘ 

8/8/2019 Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το family gas station  



22/8/2019 Συνάντηση με Υφυπουργό Εσωτερικών –Μακεδονίας Θράκης κο. Καράογλου 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

3/9/2019 Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝ.ΒΕ.Θ. 

7/9/2019 Συμμετοχή στην 84η ΔΕΘ από 7/9/2019 έως 15/9/2019 για προώθηση των family gas station – 

9 ημέρες στην 84η ΔΕΘ καθημερινή παρουσία των μελών του ΔΣ και συναδέρφων πρατηριούχων 

18/9/2019 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.ΒΕ.Θ. 

20/9/2019 

20/9/2019 Ενημέρωση των μελών σχετικά με την έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων ,Π.θ. 

προς άλλες οντότητες 

23/9/2019 Κλήρωση κουπονιών 30 τυχερών για βενζίνη από συμμετοχή στην 84η ΔΕΘ 

24/9/2019 Ενημέρωση των μελών σχετικά με το δελτίο τήρησης δρομολογίου  

25/9/2019  Επιστολή στην κα. Γκαγκάνα σχετικά με το δελτίο τήρησης δρομολογίου 

26/9/2019 Συνάντηση κου. Κιουρτζή και Μελίδη στην ΑΑΔΕ  και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

1/10/2019 Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών , προς Υφυπουργό φορολογικής πολιτικής, ΑΑΔΕ, 

ΠΟΠΕΚ. Σχετικά με διάφορα θέματα του κλάδου 

6/10/2019 Συμμετοχή κου. Κιουρτζή , κου Μελίδη και του κου. Ηλιάδη στην πανελλαδική συγκέντρωση 

της ΠΟΠΕΚ 

7/10/2019 Επιστολή στο τμήμα θεσμικών ρυθμίσεων σχετικά με το δελτίο τήρησης δρομολογίου κα. 

Μαρούλη 

9/10/2019 Επιστολή προς κο. Αληγιζάκη ΣΕΕΠΕ σχετικά με τη διαμόρφωση της τιμής του Π.Θ. 

17/10/2019 Ενημέρωση με εμαιλ μελών για διάφορα θέματα 

22/10/2019 Προγραμματισμένη συνάντηση με Βεσυρόπουλο κου. Κιουρτζή και κου. Μελίδη 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

6/11/2019 Συνάντηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης κου Κιουρτζή, Μελίδη και Ηλιάδη σχετικά με τη χρέωση 

τελών πινακίδων και υπεδάφους δεξαμενών 

7/11/2019 Επιστολή προς Αντ/ρχο Οικονομικών  Δήμου Θεσκ σχετικά με τις χρεώσεις πινακίδων και 

υπεδάφους δεξαμενών 

13/11/2019  Επιστολή σε Βουλευτές – Γεν. Γραμμ. Κ.Ο. Ν.Δ. – Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης με θέμα 

<<Ένταξη Πρατηρίων Καυσίμων σε Επιδοτούμενα Προγράμματα και δη του Αναπτυξιακού 

νόμου>> 

14/11/2019 Απάντηση της ΕΝ.ΒΕ.Θ. σχετικά με το άρθρο στις 11/11/2019  ΄΄ πως μας κλέβουν τα 

βενζινάδικα ΄΄ 

19/11/2019 Ευχαριστήριο μήνυμα στην εταιρία PRO-TEC HELLAS 

19/11/2019 Τηλ. επικοινωνία κου Κιουρτζή με την. Κα. Μαρούλη τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων για το 

Δελτίο Τήρησης Δρομολογίου 



21/11/2019 Επιστολή προς Δήμαρχο Θεσκ σχετικά με την κατάργηση της αδείας κοινοχρήστου 

25/11/2019 Δελτίο Τύπου ΕΝ.ΕΒ.Θ. σχετικά με το Π.Θ. 

25/11/2019 Συμμετοχή στα βραβεία επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Θ.  

26/11/2019 Απάντηση από το τμήμα θεσμικών ρυθμίσεων σχετικά με το δελτίο τήρησης δρομολογίου – 

Ενημέρωση των μελών 

28/11/2019 Επιστολή προς Ε.Ε.Θ. για συνάντηση με  Υπουργό Ανάπτυξης 

29/11/2019 Επιστολή στη Δ/νση Ανάπτυξης και στο τμήμα θεσμικών ρυθμίσεων σχετικά  με την 

αδυναμία μέτρησης της δεξαμενής του Π.Θ. 

29/11/2019 Ενημέρωση μελών  για διάφορα θέματα 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

5/12/2019 Συνάντηση με Υπουργό Ανάπτυξης κο. Γεωργιάδη  του κου. Κιουρτζή και του κου. Μελίδη 

12/12/2019 Συνάντηση κου. Κιουρτζή, κου. Μελίδη και κου. Γαβριηλίδη  με ενδιαφερόμενο συνεργάτη 

σχετικά με τα family gas station 

9/12/2019 Επιστολή προς Δήμαρχο Θεσκ  σχετικά με τις υπερβολικές χρεώσεις του υπεδάφους για τις 

δεξαμενές 

17/12/2019 Αποστολή εμαιλ με ευχές προς τα μέλη , συνεργάτες , Π.Ο.Π.Ε.Κ., υπηρεσίες ,Ε.Ε.Θ. 

 


