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Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΕΝ 
κ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο 
 
1) Γενική Δ/νση Σώματος Ελεγκτών & 
Επιθεωρητών 
   κα Αθανασία Λαζάρου-Δήμα 
2) Δ/νση Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης  
Καυσίμων 
   κα Αικατερίνη Παπαδόγιαννη 

 

Θέμα: Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης  (ΚΕΔΑΚ) 

 

Τα ΚΕΔΑΚ είναι ο μοναδικός κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός που ασχολείται σε καθημερινή 

βάση, αποκλειστικά και μόνο με τον έλεγχο σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, 

αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών και ο 

έλεγχος αφορά τόσο την τήρηση των όρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων όσο και τον τύπο και 

την ποιότητα των διακινούμενων καυσίμων (έλεγχος νοθείας). Η λειτουργία τους επιδρά 

καθοριστικά για την ορθή λειτουργία όλου του κλάδου διακίνησης, με πολλαπλά οφέλη στην 

κοινωνία.  

Το ΥΠΕΝ οφείλει να στηρίζει και να μην απαξιώνει τα ΚΕΔΑΚ με την ελλιπή, κατά 

διαστήματα, λειτουργία τους, που προκαλείται είτε με την περικοπή των λειτουργικών 

δαπανών της Δ/νσης Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων είτε με τη καθυστέρηση 

προμηθειών που αφορούν τις δαπάνες των ΚΕΔΑΚ (συντήρηση οχημάτων, αγορά υλικών και 

μικροϋλικών), όσο και με τον ανεξήγητο μηδενισμό της προβλεπόμενης δαπάνης του 

προϋπολογισμού του επόμενου έτους του ΥΠΕΝ, για την εκ του κανονιστικού πλαισίου, 

ελεγκτικής αποζημίωσης των μελών των ΚΕΔΑΚ!  

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των ΚΕΔΑΚ δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, αφού 

διατηρείται πολύ χαμηλό το λειτουργικό τους κόστος σε σχέση με το παραγόμενο έργο τους,. 

Παράλληλα, με τα πρόστιμα που επιβάλλονται δυνάμει της καλής λειτουργίας τους, δεν 

επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς στην ουσία αποτελούν έναν πλήρως 

“αυτοχρηματοδοτούμενο μηχανισμό”. 

 

Σας καλούμε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες για την θεραπεία των ανωτέρω, ώστε 

να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του θεσμού των ΚΕΔΑΚ, που προσφέρει, μεταξύ άλλων, 

ασφάλεια και προστασία στους καταναλωτές και στους συνεπείς επιχειρηματίες.  
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