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Σκοπός ΠΣ Εισροών-Εκροών (ΕΙΣΕΚ) 
 
Σκοπός της εγκατάστασης  συστηµάτων  Εισροών – Εκροών είναι ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
η σύνδεση των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίµων µε τη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ) µε στόχο την αποστολή στοιχείων σύµφωνα 
µε την ΠΟΛ 1009/12 ΚΑΙ ΤΗΝ Φ2-1617/10 
 
Σκοπός του Πληροφοριακού συστήµατος για το οποίο είναι αναγκαίο να 
καταγραφούν οι λειτουργικές απαιτήσεις για να υλοποιηθεί στη συνέχεια σαν ‘έργο’ 
(τεχνικές προδιαγραφές - ανάλυση σχεδιασµός υλοποίηση)είναι η συγκέντρωση και 
καταγραφή των αποστελλοµένων στοιχείων, µέσω των συστηµάτων-εισροών-εκροών 
από τα Πρατήρια υγρών καυσίµων, παρακολούθηση των κινήσεων αγορών – 
πωλήσεων, η διασταύρωση  και η παροχή στοιχείων στους εµπλεκόµενους φορείς.  
 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Φ2-1617/21.12.2010 αρ. φύλλου 1980 όπου καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ που θα εγκατασταθεί στα Πρατήρια Υ.Κ.  
 
ΠΟΛ 1009 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 72Β΄/27.1.2012), όπου ορίζεται το 
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής της εγκατάστασης ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου 
εισροών-εκροών βάσει της προηγουµένης ΚΥΑ καθώς και το είδος, το περιεχόµενο, ο 
τρόπος και ο χρόνος έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχειών των Πρατηρίων Υ.Κ για 
την παρακολούθηση των συναλλαγών τους από τις πωλήσεις καυσίµων που θα 
εκδίδονται µέσω του συστήµατος. 
 
ΝΟΜΟΣ 4072 11.4.2012 αρ. φύλλου 86 Άρθρο 320, όπου επεκτείνεται η εφαρµογή 
των ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά µέσα και στις 
φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες κατέχονται ενεργειακά 
προϊόντα του άρθρου 72 καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασης συστηµάτων 
ελέγχου ποσοτικής και ποιοτικής καταµέτρησης στα  µεταφορικά µέσα Φ.Ι.Χ ή Φ.Δ.Χ. 
Για όλα τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο εκκρεµούν οι σχετικές ΚΥΑ(ΥΠ. ΜΕΤ., 
ΥΠΟΙΚ, ΥΠΑΝ) οι οποίες θα καθορίσουν προδιαγραφές και όρους εγκατάστασης. 
 
Η µε Αρ. Πρ. Αποφ. Δ6Α 1067305 ΕΞ 2012/27.4.2012 Υπουργική Απόφαση για 
σύσταση Οµάδας µε αντικείµενο τη µελέτη και καταγραφή των λειτουργικών 
απαιτήσεων της κάθε εµπλεκόµενης Υπηρεσίας για την υλοποίηση  του έργου 
«Εγκατάσταση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια 
υγρών καυσίµων και εξασφάλιση συναλλαγών µέσω αυτού». 
Τα αναφερόµενα στο Άρθρο 320 Ν4072 δεν έχουν συµπεριληφθεί στο αντικείµενο 
της Οµάδας. 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Υπάρχουν περί τα 7.500 πρατήρια καυσίµων στην Ελλάδα, µε µέσο όρο 4-5 
δεξαµενές το καθένα. Αυτό σηµαίνει απαίτηση για ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων 
εισροών/εκροών για περίπου 35.000 δεξαµενές πρατηριούχων στο σύνολο στη χώρα. 

Σχετικά µε τον αριθµό των φορολογικών αποθηκών που υπάρχουν στη χώρα 
προκύπτουν 238 φορολογικές αποθήκες µε 939 δεξαµενές, ενώ οι αποθήκες 
αποταµίευσης είναι 24 µε 222 δεξαµενές. 
  
Υπάρχει ένα πλήθος από εταιρείες ανάπτυξης και εγκατάστασης συστηµάτων εισροών 
– εκροών. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης του 
απαραιτήτου λογισµικού (software) σε συµφωνία µε τις ισχύουσες ΚΥΑ. 
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Το Εισροών – Εκροών ξεκίνησε αρχικά στον ιδιωτικό τοµέα, ως σύστηµα αυτόµατης 
διαχείρισης πρατηρίων. 
Στις αρχικές εγκαταστάσεις, δεν ασχολήθηκαν καθόλου µε τη µέτρηση καθεαυτή, µε 
αποτέλεσµα την εµφάνιση σοβαρών αποκλίσεων στα ισοζύγια, συνεπώς απαιτούνται 
ορθές µετρήσεις (ογκοµετρήσεις δεξαµενών, αναγωγές στους 15oC, ρυθµίσεις 
αντλιών) καθώς και απογραφή  (πρατηρίων /  δεξαµενών / αντλιών). 
Έχει ξεκινήσει ήδη η καταγραφή, όσον αφορά το πλήθος και τη χωρητικότητα, µέσω 
των περιφερειακών διευθύνσεων του Υπουργείου Μεταφορών. 
Στόχος είναι η πραγµατική απεικόνιση, άρα πρέπει να συµπεριληφθεί όλο το πλήθος 
των δεξαµενών στο σύστηµα (απογραφή δεξαµενών). 
Οι ογκοµετρήσεις θα γίνονται από διαπιστευµένους φορείς (εργαστήρια), διότι έτσι 
διασφαλίζεται η ακρίβεια και αντικειµενικότητα των µετρήσεων. 
7.500 πρατήρια υπάρχουν στην Ελλάδα, 4-5 δεξαµενές το καθένα άρα περίπου 
35.000 σύνολο στη χώρα. 
Γίνονται ήδη επαφές µε εταιρείες ανάπτυξης και εγκατάστασης τέτοιων συστηµάτων 
και η προσωρινή εικόνα είναι ότι οι περισσότερες ευρίσκονται στο στάδιο της 
ανάπτυξης του software, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΚΥΑ.  
Έχει ξεκινήσει παράλληλα, σύµφωνα µε τους εκπροσώπους του Υπουργείου 
Μεταφορών η διαδικασία δηµιουργίας Μητρώου Πρατηρίων. Οι αρµόδιες 
Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες δίνουν τις άδειες στα πρατήρια, έχουν ξεκινήσει 
τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων που διαθέτουν και τα οποία µέχρι 
σήµερα δεν ήταν σε ηλεκτρονική µορφή. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και πρώτη 
εικόνα της κατάστασης έχει δοθεί µέσω ενός excel. Αναµένονται επικαιροποιήσεις από 
µικρό αριθµό Περιφερειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επίσης έχει εκδοθεί 
σχετική Υπουργική Απόφαση για τη σωστή καταγραφή των δεξαµενών. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Ο υπολογισµός του περιεχοµένου όγκου καυσίµου εντός µιας δεξαµενής θα 
επιτελείται αυτόµατα, µέσω διάταξης αισθητήρων ανίχνευσης στάθµης και αναγωγής 
σε όγκο από αντιστοίχιση µε τα ογκοµετρικά χαρακτηριστικά της δεξαµενής.  
Η πιστότητα των παραγοµένων δεδοµένων από τις ηλεκτρονικές διατάξεις  
ογκοµέτρησης  δεξαµενής θα εξασφαλίζεται αφενός µέσω αρχικής διακρίβωσης των 
δεξαµενών από διαπιστευµένους φορείς (εργαστήρια) και αφετέρου από 
πιστοποιηµένους κατά  OIML R-85 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (ΑΡΘΡΟ 2 ΚΥΑ Φ2-1617/10), ώστε 
να διασφαλίζεται η ακρίβεια και αντικειµενική ορθότητα και αυθεντικότητα των 
παραγοµένων δεδοµένων µέτρησης.  
 
Η διαδικασία ογκοµέτρησης χρησιµοποιεί ΔΙΑΤΑΞΗ που περιλαµβάνει βέργες οι οποίες 
ανιχνεύουν τη στάθµη του καυσίµου. Κρίσιµο στοιχείο µέτρησης µεταξύ άλλων είναι 
η θερµοκρασία εντός των δεξαµενών και στα άκρα των ακροσωληνίων.  
           
Η διαδικασία ογκοµέτρησης θα περιλαµβάνει διασύνδεση του µηχανισµού 
ογκοµέτρησης µε λογισµικό που θα παρακολουθεί αναλυτικά τα ισοζύγια όγκου 
καυσίµων της εκάστοτε δεξαµενής σε πραγµατικό χρόνο. Αυτό σηµαίνει για κάθε 
πρατήριο την ποσότητα (λίτρα) που πούλησε η κάθε αντλία και το µέγεθος 
µεταβολής της ποσότητας του καυσίµου στην αντίστοιχη δεξαµενή. 
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Τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων/ελέγχων θα καταγράφονται σε δυο µετρήσεις: α) 
σε φυσική θερµοκρασία και β) σε ανηγµένη στους 15ο C θερµοκρασία.   
Η ΠΟΛ 1009 αναφέρει αναλυτικά τη λειτουργία και τον τρόπο υπολογισµού των 
αναλυτικών στοιχείων. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
Οι αποθήκες καυσίµων αποτελούν µέσα συλλογής και αποθήκευσης του καυσίµου 
µετά τη διύλιση της εκτελωνισµένης πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο). Οι αποθήκες 
καυσίµων διαχωρίζονται σε διαφορετικούς τύπους ανάλογα µε την εγκεκριµένη 
χρήση τους. Αυτοί είναι: 
 

1. Φορολογικές Αποθήκες   
2. Αποθήκες αποταµίευσης υποκειµένων καυσίµων   
3. Ελεύθερες αποθήκες τελωνισµένων καυσίµων εταιριών εµπορίας   
4. Αποθήκες µεταπωλητών και πωλητών πετρελαίου θέρµανσης  

 
Όπως αναφέρθηκε, σύµφωνα µε υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον 
αριθµό των φορολογικών αποθηκών που υπάρχουν στη χώρα, προκύπτουν 238 
αποθήκες µε 939 δεξαµενές, ενώ οι αποθήκες αποταµίευσης είναι 24 µε 222 
δεξαµενές. 
 
Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ακόµη και 
µετά την εγκατάσταση του συστήµατος εισροών – εκροών σε πρώτη φάση στα 
πρατήρια και σε δεύτερη στις φορολογικές αποθήκες, θα υπάρχουν ακόµη δεξαµενές 
που θα παραµείνουν εκτός συστήµατος. Συνεπώς δεν θα µπορεί να υπάρχει 
διασύνδεση, ούτε να γίνονται διασταυρώσεις των ποσοτήτων από τον τελωνισµό 
µέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή. Να σηµειωθεί εδώ ότι οι λογιστικές 
εισροές –εκροές ποσοτήτων καυσίµων στις Φορολογικές Αποθήκες και στις Αποθήκες 
Αποταµίευσης, οι οποίες  τελούν υπό Τελωνειακή επίβλεψη, παρακολουθούνται από 
το ΟΠΣ Τελωνείων (ICIS / ICISNET ) βάσει των τελωνειακών παραστατικών που 
προβλέπονται.Επισηµαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι µόνο οι φορολογικές αποθήκες που 
πρέπει να συµπεριληφθούν στο σύστηµα εισροών–εκροών για πλήρη 
παρακολούθηση της διακίνησης µέχρι την τελική  κατανάλωση στην παρακολούθηση 
διακίνησης. Όσον αφορά τα υποκείµενα καύσιµα υπάρχουν ακόµη οι αποθήκες 
αποταµίευσης, ενώ όσον αφορά τα τελωνισµένα καύσιµα υπάρχουν οι ελεύθερες 
αποθήκες των εταιρειών εµπορίας, καθώς και οι αποθήκες των πωλητών πετρελαίου 
θέρµανσης. Άρα προκειµένου το σύστηµα να θεωρείται ολοκληρωµένο απαιτείται η 
επέκταση του στο σύνολο των αποθηκών που έχουν δεξαµενές. Μέχρι στιγµής δεν 
υπάρχει σχετική νοµοθετική πρόβλεψη. 
 
Για να µπορεί να γίνει συστηµατική καταγραφή εισροών/εκροών καυσίµων γίνεται 
προφανές ότι είναι απαραίτητη η καταγραφή και η παρακολούθηση των  
αναφεροµένων στοιχείων σε επίπεδο δεξαµενών για όλους τους τύπους αποθηκών  
που υφίστανται στην αλυσίδα διακίνησης καυσίµων, κατά αντιστοιχία µε την 
καταγραφή και παρακολούθηση στα πρατήρια Υ.Κ. 
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Έργο της οµάδας 
 
Το Έργο της Οµάδας που έχει συσταθεί µε την υπ΄ αριθµ. Δ6Α 1067305 ΕΞ 2012/27-
4-2012 Υπουργική Απόφαση αφορά µόνο τα Πρατήρια Υ.Κ και είναι: 
 

• Η καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων στοιχείων καταγραφής και 
παρακολούθησης εισροών-εκροών µε τη µορφή ψηφιακών δεδοµένων καθώς 
και της χρήσης των από τους εµπλεκοµένους φορείς. 

• Η καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων για τη δηµιουργία και 
διαχείριση των απαραιτήτων πληροφοριών που θα περιλαµβάνονται στο 
Μητρώο πρατηρίων υγρών καυσίµων, όπως αυτά αποτυπώνονται µέσα από 
την αλυσίδα διάθεσης καυσίµων.  

• Καθορισµός των στοιχείων ΜΗΤΡΩΟΥ δεδοµένης της αναγκαιότητας 
δηµιουργίας ΕΝΙΑΙΟΥ και επικαιροποιηµένου Μητρώου Πρατηρίων Υ.Κ.  

• Επίσης είναι αναγκαία η καταγραφή του διοικητικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου δηµιουργίας του και ενηµέρωσής του.  

• Αποτύπωση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας µε άλλα ΟΠΣ ή 
παροχής στοιχειών προς πιστοποιηµένους φορείς. 

 
Διαλειτουργικότητα µε ELENXIS 
 

• Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να εξεταστεί αν θα επιτελείται µέσα από 
λειτουργικότητα που θα υλοποιεί το ΟΠΣ ΕΙΣΕΚ ή µέσω του συστήµατος 
ELENXIS, το οποίο θα αξιοποιεί την πληροφορία των υποσυστηµάτων που 
συλλέγουν και καταγράφουν την απαραίτητη πληροφορία.  

• Η επισήµανση και ο εντοπισµός τυχόν εκκρεµών κανονιστικών 
παρεµβάσεων, (ΚΥΑ, Νοµοθετική Πράξη, Τροποιητικές, κλπ) που 
διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία του ΟΠΣ ΕΙΣΕΚ και εξασφαλίζουν 
ασφάλεια, διαφάνεια και αξιοπιστία στη διαχείριση των περιεχοµένων 
στοιχείων και διοικητικών διαδικασιών µε απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του 
δηµοσίου συµφέροντος. 

 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 
Οµόφωνα η επιτροπή συµφώνησε στις παρακάτω βασικές αρχές: 
Ø Αναγκαιότητα παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης των καυσίµων από 
την εισαγωγή έως και την τελική κατανάλωση. Δεδοµένου ότι από την 
υπάρχουσα ΠΟΛ 1009 δεν καλύπτεται η παραπάνω ανάγκη πρέπει να 
υπογραφεί συµπληρωµατική απόφαση στην ΠΟΛ 1009, στην οποία θα 
περιγράφεται η παρακολούθηση των αποθηκών καυσίµων (καθορισµός 
όρων/προϋποθέσεις διαδικασίας).  Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να 
υπάρξει σύνδεση µε το προτεινόµενο σύστηµα ώστε να δηµιουργηθεί το 
ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών –εκροών καυσίµων και να καλύπτει όλη την 
γραµµή διακίνησης τους.  

Ø Δηµιουργία ενός αξιόπιστου Μητρώου, στο οποίο να σηµαίνεται µοναδικά 
ο,τιδήποτε αποτελεί οντότητα (π.χ. αντλία, δεξαµενή κλπ). Επίσης να υπάρχει 
σήµανση στο είδος καυσίµου. 
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Ø Μέριµνα για ενιαίο επικαιροποιηµένο Μητρώο. Πρόβλεψη για διαδικασία 
παρακολούθησης των αλλαγών (έναρξη / µεταβολή / παύση). 

Ø Διασύνδεση ΓΓΠΣ – Μεταφορών.  
Ø Διασταύρωση των στοιχείων του Υπ. Μεταφορών µε το Μητρώο TAXIS. 
Ø Δηµιουργία διαδικτυακής εφαρµογής για την καταχώριση των στοιχείων 

(συνεργασία των Υπουργείων Μεταφορών & Ανάπτυξης για το σκοπό αυτό). 
Ø Πλήρης καταχώριση των στοιχείων σε µια βάση δεδοµένων. 
Ø Κωδικοποίηση του αριθµού των αδειών. Επικαιροποίηση µαζί µε την 
ογκοµέτρηση & καταµέτρηση. 

Ø Διασταύρωση µε το Μητρώο µελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ και µε το υπάρχον Σύστηµα 
Παρακολούθησης προστίµων.   

Ø Ψηφιακά τιµολόγια µε barcode ώστε να µην µπαίνουν στοιχεία χειρόγραφα. 
Ø Μετά την οριστικοποίηση του προτεινόµενου τρόπου λειτουργίας του νέου 
συστήµατος, να γίνει παρουσίασή του και ανταλλαγή απόψεων  και µε τις 
εταιρείες που θα εγκαταστήσουν τα συστήµατα αλλά και  µε τις οµοσπονδίες 
των χρηστών του Συστήµατος (Ο.Β.Ε, ΣΕΕΠΕ, …). 

Ø Eίναι αναγκαίο να καθορισθεί η διαδικασία καταχώρισης των παραστατικών 
και o τρόπος διαβίβασης των στοιχείων στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων και να γίνει σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις και 
την λειτουργία του ICISnet. Για τον τρόπο διαβίβασης των στοιχείων θα 
υπογραφεί σχέδιο απόφασης, ενώ  τα φορολογικά στοιχεία που θα συλλέγει 
το σύστηµα θα είναι αυτά που περιγράφονται στην ΠΟΛ 1009 και αυτά που 
καταγράφηκαν από την παρούσα οµάδα.  

Ø Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αρµόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονοµικών   προτείνεται:  
• H δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για τις αποθήκες για τις οποίες δεν 
υφίσταται σήµερα.  

• H ύπαρξη δελτίου παράδοσης, ώστε να παρακολουθείται η διακίνηση του 
καυσίµου από την ελεύθερη αποθήκη των εταιρειών εµπορίας προς το 
πρατήριο. Να δοθεί νοµοθετικά και τεχνικά η δυνατότητα - υποχρέωση 
στις εταιρείες εµπορίας να καταχωρούν µέσω του συστήµατος - µε (link) 
στην εφαρµογή του παραλήπτη πρατηριούχου - ηλεκτρονικά το 
περιεχόµενο όλων των φορολογικών στοιχείων. Αυτό θα συµβάλλει σε 
συνδυασµό µε το GPS των β/ο (βυτιοφόρων οχηµάτων) να υπάρχει η 
πληροφορία - ανάληψη ευθύνης, εκ των προτέρων στις ελεγκτικές αρχές, 
δηλαδή πριν από την έναρξη της αποστολής των καυσίµων, σε 
πραγµατικό χρόνο. Επίσης θα λειτουργήσει και προληπτικά για τους 
πιθανούς παραβάτες. Η ευθύνη της καταχώρισης της συναλλαγής, έστω 
µέσω προσωρινού αρχείου, να βαρύνει καταρχάς την πωλήτρια εταιρεία 
εµπορίας. Ο πρατηριούχος, µε το τέλος της παραλαβής του καυσίµου, θα 
εισέρχεται στο σύστηµα εισροών- εκροών µε τον κωδικό του θα ανακτά 
το σχετικό παραστατικό και θα αποδέχεται (οριστικοποιεί ως εισροή) την 
παραλαβή - συναλλαγή, αφού θα συµπληρώσει µόνο: Τη δεξαµενή 
παραλαβής του προϊόντος, π.χ. Δ3 και φυσικά τυχόν ελλείµµατα ή 
πλεονάσµατα στην παράδοση του καυσίµου καθώς και πιθανές αλλαγές 



7 
 

στο παραστατικό και στη συναλλαγή πχ. αλλαγή β/ο, καθυστέρηση στην 
ώρα παράδοσης, κλπ. 

• H on line σύνδεση της διακίνησης καυσίµου (δελτίο αποστολής) µε τη 
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

• H πραγµατοποίηση του ελέγχου από την αφετηρία εκκίνησης του 
καυσίµου, δηλαδή όταν φεύγει από τις αποθήκες της εταιρείας εµπορίας. 

• H ενηµέρωση από την εταιρεία εγκατάστασης του συστήµατος σχετικά µε 
το αν υπήρξε θέµα στην αντλία, δηλαδή αν έχει γίνει «επέµβαση» στο 
λογισµικό. 

• H σε πραγµατικό χρόνο ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων, 
προκειµένου οι έλεγχοι να είναι αποτελεσµατικοί. 

• Στις  µετρήσεις πωλήσεων σε τελικό καταναλωτή (αντλία) να γίνεται 
αυτόµατη αναγωγή θερµοκρασίας, δηλαδή  να πωλούν σε θερµοκρασία 
15ο C, δεδοµένου ότι  η θερµοκρασία της δεξαµενής µπορεί να είναι 28ο C 
και η γραµµή της αντλίας 39ο C. Οι εταιρείες (ως πρατηριούχοι) 
ωφελούνται από τις διαφορές της θερµοκρασίας και δεν κάνουν 
ογκοµετρήσεις λόγω των µεγάλων αποκλίσεων στα ισοζύγια. Επίσης 
πρέπει να διευκρινιστεί πως θα παρακολουθεί το σύστηµα τις εκροές  των 
καυσίµων από τα Πρατήρια Υ.Κ. (χονδρική - λιανική πώληση καυσίµων) 
ώστε να επιτυγχάνεται χωρίς αµφισβητήσεις από τον πρατηριούχο το 
ηµερήσιο ισοζύγιο ανά προϊόν. Τα πρατήρια υγρών καυσίµων που είναι 
µέλη του µητρώου ΔΙΠΕΘΕ να ενταχθούν - µεταπτωθούν  στο σύστηµα 
ελέγχου  εισροών-εκροών για το Πετρέλαιο Θέρµανσης που διαθέτουν 
στην κατανάλωση. Υπάρχει βέβαια η ιδιαιτερότητα των µεταπωλητών η 
οποία δεν υπάρχει στη διακίνηση των άλλων καυσίµων και θα πρέπει να 
εξεταστεί. 

Ø Όλα τα µέλη συµφώνησαν το Μητρώο να είναι ενιαίο, ενώ σηµειώθηκε πόσο 
σηµαντική είναι η καταγραφή των δεξαµενών αλλά και των αντλιών που 
υπάρχουν σε κάθε πρατήριο. Την αρµοδιότητα και τον συντονισµό των 
ενεργειών έχει το Υπουργείο Μεταφορών για το Υποσύστηµα Μητρώου, ενώ η 
Γ.Γ.Π.Σ, λόγω Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Πετρελαίου 
θέρµανσης είναι διατεθειµένη να συνεπικουρήσει σε ό,τι της ζητηθεί. 
Σύµφωνα µε το 21187/1458 έγγραφο το Υπουργείο Μεταφορών έχει στείλει 
σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις τον παρακάτω πίνακα: 

1. α/α 
2. Περιφέρεια / Περιφερική ενότητα 
3. Επωνυµία πρατηρίου 
4. Είδος πρατηρίου καυσίµων (υγρών ή µεικτό) 
5. Αριθµός άδειας λειτουργίας 
6. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
7. Περιοχή 
8. Ταχυδροµική διεύθυνση 
9. Αριθµός αντλιών 
10. Πετρέλαιο κίνησης 
11. Πετρέλαιο θέρµανσης 
12. Αµόλυβδη 95 
13. Αµόλυβδη 100 
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14. Αριθµός δεξαµενών 
15. Συνολικός δεξαµενισµός (κυβικά µέτρα) 
16. Μετά τη συνεργασία µε το ΥΠ. ΜΕΤ. προστέθηκε το ΑΦΜ της 
επιχείρησης. Ζητήθηκε επίσης εάν είναι δυνατόν να 
συµπεριληφθεί η συνδεσµολογία δηλαδή ποιες αντλίες 
συνδέονται µε ποιες δεξαµενές το οποίο είναι υπό εξέταση. 

 
Ø Συµφωνήθηκε µε το ΥΠ. ΜΕΤ. ότι κάθε πρατήριο θα σηµανθεί µοναδικά µε 
ένα αλφαριθµητικό που θα είναι ο αριθµός της αδείας. Ανάλογα θα σηµανθούν 
µοναδικά και τα σηµεία εισροών και εκροών σε κάθε πρατήριο. 

Ø Πρόταση µας είναι το µητρώο πρατήριων να αντικαταστήσει τις χειρόγραφες 
άδειες στις περιφερειακές ενότητες. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί 
εφαρµογή που θα υποστηρίζει όλες της λειτουργίες µιας αδειοδοτούσας 
αρχής, αίτηση, πορεία αίτησης, ανανέωση, µεταβολή, µεταβίβαση, ανάκληση, 
κ.α. 

Ø Η εφαρµογή θα παρέχει µέσω web service στοιχεία σε οποιοδήποτε υπηρεσία 
τα χρειάζεται. 

Ø Τα στοιχεία του µητρώου θα πρέπει να συγκριθούν / επικαιροποιηθούν µε τα 
στοιχεία των εγκαταστατών και να αντιµετωπιστούν οι διαφορές. 
Συγκεκριµένα θα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων αυτών των πρωτογενών 
στοιχείων. Οι εταιρείες πρέπει να δίνουν στοιχεία για τους πρατηριούχους που 
έχουν κάνει  συµβόλαια (αρ. δεξαµενών κλπ) και οι Περιφερειακές Ενότητες  
να κάνουν διασταύρωση των στοιχείων. Πρέπει λοιπόν να διαµορφωθεί µια 
βάση δεδοµένων (κεντρική εφαρµογή)  όπου θα παρακολουθείται και θα 
χρησιµοποιείται  από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

Ø Η διασταύρωση - επικαιροποίηση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων 
εναλλακτικά και προς επίσπευση των διαδικασιών µπορεί να γίνει από τις 
εταιρείες που θα εγκαταστήσουν το σύστηµα Εισροών – Εκροών ενώ η 
Νοµαρχία πρέπει να δηµιουργήσει ηλεκτρονικές άδειες,  

Ø Στη βάση του Μητρώου των πρατηρίων πρέπει να έχουν πρόσβαση και οι 
αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.   

Ø Ο χρόνος διαδικασίας µεταβολής της άδειας πρατηρίου λόγω µεταβιβάσεων 
είναι µεγάλος, γι’ αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σε µια στήλη σε ποια 
κατάσταση υπάρχει το συγκεκριµένο πρατήριο (ισχύει η άδεια, είναι σε 
αναµονή της µεταβολής, διακοπή, η άδεια απορρίφθηκε κλπ). Επίσης πλήρης 
εµπλουτισµός της βάσης δεδοµένων µε στοιχεία ανάλογα µε τις ανάγκες της 
κάθε Δ/νσης. 

Ø Οι απαιτήσεις της 15ης Δ/νσης Κ.Β.Σ, σχετικά µε τις πληροφορίες που θα 
πρέπει να συγκεντρώνονται στη Γ.Γ.Π.Σ. από τα πρατήρια υγρών καυσίµων 
στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστηµα εισροών - εκροών, είναι, εφόσον είναι 
τεχνικά δυνατόν, να διαβιβάζονται τα δεδοµένα των φορολογικών στοιχείων 
που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 
Β΄) δηλαδή των παραγράφων 2.1 (δελτίο παραλαβής), 2.2 (δελτίο ισοζυγίου 
ηµέρας) και 3 (απόδειξη εσόδου) της σχετικής υπουργικής απόφασης. Ειδικά 
το δελτίο λιτροµέτρησης (παρ. 2.3 της σχετικής υπουργικής απόφασης) δεν 
κρίνεται σκόπιµο να διαβιβάζεται στη Γ.Γ.Π.Σ. λόγω του µη ουσιαστικού 
φορολογικού περιεχόµενου του. Επισηµαίνεται ακόµη ότι, τα ανωτέρω 
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δεδοµένα, προκειµένου να τύχουν ουσιαστικής φορολογικής αξιοποίησης θα 
πρέπει να διασταυρώνονται µε άλλες πηγές φορολογικού ενδιαφέροντος π.χ. 
τελωνεία κ.λπ. 

Ø Αναλόγως µε τα διαβιβασθέντα δεδοµένα ως ανωτέρω πρέπει να προκύπτουν 
και οι αντίστοιχες αναφορές (π.χ. παραλαβές και πωλήσεις για κάθε πρατήριο 
υγρών καυσίµων ανά συγκεκριµένη χρονική περίοδο κλπ). 

Ø Οι απαιτήσεις της Δ/νσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι οι 
παρακάτω: 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ Φ2-1617/2010 ΚΑΙ Κ.Υ.Α. 1009/2012. 

2. Σε εφαρµογή των όσων αναφέρονται στη ΚΥΑ Φ2-1617 (ΦΕΚ 
1980/Β/2010) αποστέλλονται τα παρακάτω στοιχεία: 
i. α. στο Άρθρο 9, παρ. 3 
Τα δεδοµένα τεχνικών επεµβάσεων και ρυθµίσεων 
παραµέτρων, δεδοµένων, αλγορίθµων κ.λπ. καθώς και 
δεδοµένα κάθε περίπτωσης βλάβης και της αποκατάστασης 
της υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία του 
ΥΠΟΙΑΝ από την εταιρεία που αποκατέστησε τη βλάβη. 

 
ii. β. στο Άρθρο 10: 

 
Α. 1. Τα δεδοµένα του συστήµατος εισροών/ογκοµέτρησης 
όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική µονάδα 
(κονσόλα), σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Α. 2. Τα δεδοµένα από τους συνολικούς µετρητές 
(totalizers) των αντλιών ή/και του ελεγκτή όπως αυτά 
καταγράφονται από την κεντρική µονάδα (κονσόλα) σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Α. 3.  Τα συµβάντα ανεφοδιασµού του πρατηρίου όπως 
αυτά εντοπίζονται από το σύστηµα. 
Α. 4.  Τα συµβάντα βλαβών όπως αυτά εντοπίζονται από 
την κεντρική µονάδα (κονσόλα). 
Α. 5.  Τα συµβάντα αλλαγής τιµών όπως αυτά 
αποστέλλονται από την κεντρική µονάδα (κονσόλα). 

iii. Τα υπόλοιπα αναφερόµενα στοιχεία στο ως άνω άρθρο, 
καταγράφονται τοπικά στα µέσα εγγραφής των 
συστηµάτων. 

iv. Σε εφαρµογή των όσων αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. 
1009/2012, αποστέλλονται τα παρακάτω δελτία. 
Δελτίο Παραλαβής.  
Δελτίο Ισοζυγίου Ηµέρας. 
Απόδειξη εσόδου. 
Τα οποία αναγράφονται όσα στοιχεία προβλέπει η ως άνω 
Κ.Υ.Α. 

v. Θα ήταν επιθυµητό, τα ισοζύγια ηµέρας να µπορούν να 
αθροίζονται σε ισοζύγια µηνός, εξαµήνου και έτους. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Η σχετική νοµοθεσία για την εγκατάσταση συστήµατος εισροών – εκροών στα 
πρατήρια αφορά µόνον στις βενζίνες και στο πετρέλαιο. Αντιθέτως η αντίστοιχη 
νοµοθεσία του άρθρου 320 του Ν. 4072/2012 που αφορά στην εγκατάσταση 
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συστήµατος εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες αναφέρεται στο σύνολο 
των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 72 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» δηλ. βενζίνες, πετρέλαιο, αλλά και µαζούτ, φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), 
υγραέρια (LPG), λιπαντικά, προσθετικά, αλλά και λάδια, κλπ. Από τα ανωτέρω 
προϊόντα, κάποια επιβαρύνονται µε ΕΦΚ (λ.χ. βενζίνες, πετρέλαιο, µαζούτ, κηροζίνη, 
υγραέρια), ενώ κάποια άλλα όχι (προσθετικά λιπαντικά κλπ).  
Τα προϊόντα στα οποία ορίζεται συντελεστής ΕΦΚ αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 
2960/2001.  
Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και του Υπουργείου Οικονοµικών για τις σχετικές λειτουργικές απαιτήσεις. Ωστόσο 
σύµφωνα µε επισήµανση του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Η δεξαµενή µετριέται 
ανεξάρτητα από το καύσιµο που περιέχει. 
Επίσης υπάρχει ανάγκη σύνταξης µιας νέας ΚΥΑ που να αναφέρει τα είδη των 
καυσίµων. 
 
Τέλος θα πρέπει να εξεταστούν τα οριζόµενα στην ΠΟΛ 1009 και στην Φ2-1617 
προκειµένου να εκδοθεί αντιστοίχως κανονιστικό πλαίσιο και για την περίπτωση των 
φορολογικών αποθηκών. Παραµένει ανοικτό τι θα γίνει  µε τις ελεύθερες αποθήκες 
και την έλλειψη σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. 
 
Η επίσκεψη σε µεγάλες αποθήκες για ογκοµέτρηση του καυσίµου θα βοηθήσει και το 
πρόγραµµα θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 µήνες. Επίσης η σύσταση µιας νέας ΚΥΑ θα 
είναι χρήσιµη. Η ΠΟΛ 1009 είναι ελλιπής από άποψη τεχνικών θεµάτων και πρέπει να 
προστεθεί και η εµπειρία από τις µεγάλες δεξαµενές χωρίς αποκλίσεις. Κρίνεται επίσης 
σκόπιµη η τεχνογνωσία των τεχνικών.  
 
2. Υπάρχει µια κατηγορία «οι στεγασµένοι σταθµοί αυτοκινήτων µε αντλίες 
καυσίµων» τα επονοµαζόµενα parking τα οποία διακινούν καύσιµα ως βοηθητική 
λειτουργία και για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές διατάξεις (π.δ.455/76). Άρα πρέπει 
να επισηµανθεί, ώστε να ενταχθούν και αυτά στο σύστηµα. 
Χρειάζεται να γίνει αλλαγή στην εξουσιοδοτική και τροποποίηση στο Νόµο ή  να 
συζητηθεί µε τους νοµικούς, για το κατά πόσον συµπεριλαµβάνονται στην ήδη 
υπάρχουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις εισροές - εκροές. 
3. Υπάρχουν και τα πρατήρια των ενόπλων δυνάµεων τα οποία θα πρέπει να 
ενταχθούν στο σύστηµα. 
4. Δεν προβλέπεται από τις υπάρχουσες διατάξεις αντικατάσταση των αντλιών µε 
νέες τέτοιου τύπου, ώστε να είναι δυνατή η µέτρηση της θερµοκρασίας (αντλίες µε 
ATC kit).  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη  ευρύτερης λειτουργίας για ένα 
Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα που θα υποστηρίζει όλα τα στάδια 
διακίνησης. 
 
Το προτεινόµενο από την Οµάδα Πληροφοριακό Σύστηµα  περιορίζεται µόνο στη 
διακίνηση που αφορά τα Πρατήρια Υ.Κ. και εποµένως οι λειτουργικές απαιτήσεις που 
έχουν καταγραφεί αφορούν το προτεινόµενο Πληροφοριακό Σύστηµα καταγραφής  
παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών εισροών - εκροών µόνο για τα Πρατήρια 
Y.K. 
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Συγκεκριµένα περιλαµβάνει:   
1. Υποσύστηµα Μητρώου Πρατηρίων Υ.Κ. Δηµιουργία και διαχείριση µητρώου 
Πρατηριούχων Καυσίµων (Π.Κ). 

2. Υποσύστηµα Μητρώου εγκαταστατών. Δηµιουργία και διαχείριση µητρώου   
Εγκαταστατών Πρατηρίων Καυσίµων. 

3. Εφαρµογή διαχείρισης Εισροών-εκροών. 
4. Υποσύστηµα διασταυρώσεων και  παραγωγής αναφορών.  
5. Υποσύστηµα Διαλειτουργικότητας /Παροχής Στοιχειών µε/προς Τρίτους. 

Υποσύστηµα Μητρώου Πρατηρίων Καυσίµων 
 
Οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά του µητρώου Πρατηρίων Καυσίµων (Π.Κ) πρέπει 
να διέπονται από τι ς παρακάτω αρχές: 
 

Ø Ενιαίο Μητρώο αναφοράς για όλους τους εµπλεκοµένους φορείς σε µια βάση 
δεδοµένων καταγραφής (DB). 

Ø Μοναδική σήµανση για κάθε οντότητα που περιλαµβάνεται σε αυτό (π.χ. 
αντλία, δεξαµενή κλπ). 

Ø Μοναδική σήµανση για το είδους καυσίµου. 
Ø Λειτουργικότητα διαχείρισης µητρώου (έναρξη / µεταβολή / παύση).  
Ø Διασύνδεση ΓΓΠΣ – Μεταφορών. 
Ø Διασφάλιση  ορθότητας στοιχειών µέσω  διασταύρωσης µε το Μητρώο TAXIS, 

µε το Μητρώο µελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ (ΓΓΠΣ) και το Μητρώο Παρακολούθησης 
αγορανοµικών προστίµων (ΓΕΜΗ). 

Ø Εφαρµογή διαδικτυακής πρόσβασης στοιχειών µητρώου. Κωδικοποίηση 
αριθµού αδείας Π.Κ. 

Ø Διασφάλιση  άµεσης επικαιροποίησης για κάθε νέα ογκοµέτρηση & 
καταµέτρηση. 

Ø Τα πρατήρια υγρών καυσίµων που είναι ήδη µέλη του µητρώου ΔΙΠΕΘΕ θα 
πρέπει προβλεφθεί  να µεταπτωθούν /ενταχθούν στο µητρώο διακινητών 
καυσίµων και εποµένως στο σύστηµα  εισροών-εκροών, µε αναφορά στον 
τύπο καυσίµων που περιέχουν οι δεξαµενές τους ως πετρέλαιο θέρµανσης. 
(Να εξετασθεί το θέµα µεταπώλησης /διάθεσης χονδρικής για ΠΘ.) 
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Σύµφωνα µε το Ν.21187/1458 το Υπουργείο Μεταφορών έχει καταγράψει µέχρι 
τώρα την παρακάτω γραµµογράφηση στοιχειών µητρώου Π.Κ.: 
 

Στοιχεία Μητρώου Π.Κ. 
α/α 
Περιφέρεια / Περιφερειακή ενότητα 
 
Επωνυµία πρατηρίου 
Είδος πρατηρίου καυσίµων (υγρών ή µεικτό) 
 
Αριθµός άδειας λειτουργίας (αριθµός µητρώου) 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 
 
Περιοχή 
 
Ταχυδροµική διεύθυνση 
Αριθµός αντλιών 
Πετρέλαιο κίνησης 
 
Πετρέλαιο θέρµανσης 
Αµόλυβδη 95 
 
Αµόλυβδη 100 
 
Αριθµός δεξαµενών 
 
Συνολικός δεξαµενισµός (κυβικά µέτρα) 
 
ΑΦΜ 
Διάταξη (Αντλιών, Δεξαµενών) 
 
Σηµεία εισροής/εκροής 

 
 
Μετά την συγκέντρωση των λειτουργικών απαιτήσεων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ 
ΚΑΙ τα ΠΑΡΑΚΑΤΩ στοιχεία: 

§ Ιδιοκτησία (στοιχεία εκµεταλλευτή, διεύθυνση έδρας ή/και 
υποκαταστηµάτων). 

§ Kαθεστώς λειτουργίας (Α.Π. ή µε σήµα εταιρείας). 
§ ΑΦΜ του εκµεταλλευτή. 
§ Αριθµός υποκαταστηµάτων µε τον ίδιο ΑΦΜ. 
§ Πλήθος, χωρητικότητα, serial number δεξαµενών, ανά είδος καυσίµου. 
§ Πλήθος, µοντέλο, χρονολογία κυκλοφορίας, έγκριση τύπου και δήλωση 
συµµόρφωσης (για αντλίες που κυκλοφόρησαν µετά  το 2006) ή εθνική 
έγκριση (για αντλίες που κυκλοφόρησαν πριν το 2006) αντλιών, ανά είδος 
καυσίµου1. 

§ Είδη καυσίµων για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί το πρατήριο. 
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§ Eπωνυµία εξουσιοδοτηµένου συνεργείου (ή εταιρείας) υπεύθυνου για τη 
σφράγιση των αντλιών. 

§ Κατάσταση Π.Υ.Κ (Ενεργή - Ανενεργή). 
§ Ένδειξη ύπαρξης υποκαταστηµάτων(ενεργό - ανενεργό). 
§ Ένδειξη κατοχής ΑΡΙΘΜΟΥ µητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. 
§ Πληροφορίες δεξαµενών. 
§ Αριθµός δηλωθέντων δεξαµενών - ύπαρξη αδειών λειτουργίας τους. 
§ Δηλωθείσα χωρητικότητα δεξαµενών.  
§ Ένδειξη νέας πιστοποιηµένης ογκοµέτρησης.  
§ Πληροφορίες αντλιών. 
§ Αριθµός δηλωθέντων αντλιών. 
§ Ένδειξη συσχέτισης αντλίας –δεξαµενής. 
§ Χρήση εγκεκριµένων αντλιών-µετρητών υγρών καυσίµων βάσει του Φ2-

15/05-01-2011 εγγράφου της Δ/νσης Μετρολογίας  / Γ.Γ.Ε. / Υπ. Ανάπτυξης 
προς Σ.Δ.Ο.Ε. (ΝΑΙ). 

§ Δηλωθέντα στοιχεία των ανωτέρω αντλιών. Στον αριθµό (πλήθος) των 
αντλιών καταµετρούµε τους ογκοµετρητές και  όχι  τα ακροσωλήνια του 
συστήµατος. 

 
Εφαρµογή διαχείρισης αδειών Π.Κ. 
 
Απαίτηση για εφαρµογή που θα υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες µιας αδειοδοτούσας 
αρχής, αίτηση, πορεία αίτησης, ανανέωση, µεταβολή, µεταβίβαση, ανάκληση και 
διασταύρωση - επικαιροποίηση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων. 
Εναλλακτικά και προς επίσπευση των διαδικασιών θα πρέπει να µπορεί να γίνει και 
από τις εταιρείες που θα εγκαταστήσουν το σύστηµα Εισροών – Εκροών ενώ η 
Νοµαρχία πρέπει να προβεί στη δηµιουργία ηλεκτρονικών αδειών. 
 
Δεδοµένου ότι ο χρόνος διαδικασίας µεταβολής της άδειας πρατηρίου - λόγω 
µεταβιβάσεων - είναι µεγάλος, θα πρέπει να καταγράφεται σε πεδίο η αδειοδοτική 
κατάσταση του Π.Κ. (πχ άδεια σε ισχύ, αναµονή µεταβολής, διακοπή κλπ). 
Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

§ Κατοχή - αρ. αδείας λειτουργίας. 
§ Ένδειξη ισχύος άδειας αδείας λειτουργίας. 
§ Ισχύς αδείας πωλητή πετρελαίου θέρµανσης. 
§ Ένδειξη ύπαρξης αίτησης µεταβίβασης - µεταβολής της αδείας του Π.Υ.Κ. 

(Ηµεροµηνία - στοιχεία αίτησης). 
 
Υποσύστηµα Μητρώου Εγκαταστατών συστηµάτων ΕΙΣ-ΕΚ  
Πρατηρίων Καυσίµων 
 
Παράλληλα µε τη δηµιουργία των παραπάνω µητρώων καθίσταται απαραίτητη η 
δηµιουργία και διαχείριση ενός µητρώου εγκαταστατών που πιστοποιούνται / 
αδειοδοτούνται για: 

 
§ Την ογκοµέτρηση (ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ) των δεξαµενών καυσίµων. 
§ Την εγκατάσταση συστηµάτων εισροών/εκροών.  
§ Τη µεταβολή/επισκευή συστηµάτων εισροών/εκροών.  
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§ Τη µεταβολή/επισκευή δεξαµενών καυσίµων.  
§ Τη µεταβολή/επισκευή  αντλιών καυσίµων η και συστοιχιών (αντλιών, 
δεξαµενών) σε πρατήρια ή φορείς διακίνησης  

 
Σκοπός αυτού του Υποσυστήµατος Μητρώου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ  είναι η 
παρακολούθηση της διαδικασίας εγκατάστασης και εξασφάλισης πιστοποίησης της 
εγκατάστασης αυτής ώστε να διασφαλίζονται τα απαραίτητα πρότυπα σε επίπεδο: 

 
§ Μετρολογικής πιστοποίησης, ακρίβειας ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ογκοµέτρησης και ορθής 
εγκατάστασης αυτών.  

§ Ασφάλειας µεταφοράς δεδοµένων (tamper resistant probe host security 
module) 
από και προς τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ογκοµέτρησης προς τις επαφές µεταγωγής 
δεδοµένων προς τη ΓΓΠΣ.  

§ Αυθεντικοποίησης (authentication) µεταφεροµένων δεδοµένων. 
§ Καταγραφής και συχνότητας βλαβών τοπικού συστήµατος η διάταξης 
καταγραφής εισροής/εκροής καυσίµου ανά δεξαµενή. 

 
§ Εξασφάλιση µεταφοράς δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο (real time) στη 
Γ.Γ.Π.Σ. 

 
Τα στοιχεία του µητρώου εγκαταστατών θα πρέπει να διασταυρωθούν και µε το 
µητρώο TAXIS ώστε να τακτοποιηθούν βασικά στοιχεία. 
 
Για τις εταιρείες εµπορίας καυσίµων που διαθέτουν ή διαρθρώνουν δίκτυο πρατηρίων 
διανοµής καυσίµων θα πρέπει, αφού λειτουργούν έµµεσα/άµεσα ως εγκαταστάτες, να 
παρέχουν στοιχεία για τους συµβαλλοµένους πρατηριούχους περιλαµβάνοντας κατ’ 
ελάχιστoν τα στοιχεία του µητρώου Π.Κ. Οι Περιφερειακές Ενότητες εν συνεχεία να 
προβαίνουν σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών. 
 
Χρειάζεται επίσης νοµοθέτηση για φορείς ελέγχου, για τις παραλαβές 
συστηµάτων που θα πρέπει να γίνουν. 
 
Υπάρχουν τα 7.500 πρατήρια καυσίµων στην Ελλάδα, µε µέσο όρο 4-5 δεξαµενές 
το καθένα. Αυτό σηµαίνει απαίτηση για ηλεκτρονική καταγραφή στοιχείων 
εισροών/εκροών για περίπου 35.000 δεξαµενές πρατηριούχων στο σύνολο στη χώρα. 

Εφαρµογή Διαχείρισης Εισροών-Εκροών (ΕΙΣΕΚ) 
 
Το Υποσύστηµα  διαχείρισης ΕΙΣΕΚ υποστηρίζει  την καταγραφή, παρακολούθηση και 
έλεγχο εισροών και εκροών καυσίµου που αφορούν τα Πρατήρια Υ.Κ.  
 
 
Η καταγραφή αυτή θα τελείται κατά βάση από συστηµατική καταµέτρηση και 
τηλεµετάδοση των µεταβολών του εισρέοντος  και του εκρέοντας καυσίµου, 
στα   Πρατήρια.  
 
Γίνεται προφανές ότι για τη συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση εισροών ή 
εκροών καυσίµου είναι απολύτως απαραίτητη η καταγραφή και δηµιουργία ενός 
µητρώου δεξαµενών στις οποίες φιλοξενείται το καύσιµο. 
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Οι τύποι δεξαµενών που συµµετέχουνε στην αλυσίδα διακίνησης καυσίµων είναι κατά 
βάση τρεις:  

1. Υπέργειες 
 

2. Υπόγειες 
 

3. Βυτιοφόρα Οχήµατα που ανήκουν στα Πρατήρια  
 
Η εφαρµογή  πρέπει  να επιτρέπει την καταχώριση παραστατικών εισροής/εκροής 
καυσίµων. Τυπικά παραστατικά που καταγράφουν τέτοιες ροές αποτελούν 
 

• Το τιµολόγιο πώλησης 
• Το δελτίο  αποστολής 
• Το δελτίο παραλαβής 

 
Η εφαρµογή αυτή πρέπει να διαθέτει λειτουργικότητα καταχώρισης των 
παραστατικών στον τόπο αποστολής του φορτίου καυσίµων (Α.Κ), καθώς και στον 
τόπο παραλαβής του φορτίου (Π.Κ).  
 
Τα στοιχεία που θα περιλαµβάνει η διεπαφή διαβίβασης περιγράφονται στην ΠΟΛ 
1009, και στις επιπρόσθετες απαιτήσεις που έχουν καταγραφεί από την Οµάδα και θα 
πρέπει να συµπεριληφθούν στο  σχέδιο απόφασης για το µορφότυπο των στοιχείων 
αυτών που έχει αναφερθεί η εκκρεµότητά του. 
 
Η λειτουργικότητα αυτή σε κεντρικό επίπεδο συλλογής των στοιχείων πρέπει να έχει 
δυνατότητα διεπαφής µε τα Πληροφοριακά Συστήµατα Τελωνείων.  
 
Η διεπαφή διαβίβασης των στοιχείων, είτε µε τη µορφή Web Service είτε µε τη 
µορφή αρχείων θα πρέπει να προσφέρεται µέσα από διαδικτυακή πρόσβαση 
(Internet).  
 
Διαδικασία αποστολής παραλαβής φορτίου 
 
Η εφαρµογή αυτή είναι απαραίτητο να διαθέτει επιλογή καταχώρησης / διαβίβασης 
του αποστολέα φορτίου καυσίµου,  στην εφαρµογή του παραλήπτη πρατηριούχου, 
της κίνησης αποστολής φορτίου καυσίµων (δελτίου αποστολής) µε όλα τα 
στοιχεία του φορολογικού ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ διακίνησης (σε ηλεκτρονική µορφή). 
Επισηµαίνεται η λειτουργικότητα χρήσης barcode για αυτοµατοποιηµένη εισαγωγή 
παραστατικών (τιµολογίων/δελτίων αποστολής). 

 
Μελλοντικά, είναι δυνατόν σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση δροµολογίου (από 
το καταγραφικό GPS) των βυτιοφόρων οχηµάτων θα µπορεί να υπάρχει άµεση 
ανάληψη ευθύνης (αποστολής/παραλαβής), στις ελεγκτικές αρχές, σε πραγµατικό 
χρόνο και κατά συνέπεια άµεση αποτροπή ενδεχοµένης παράβασης. 
 
Η ευθύνη της καταχώρισης της συναλλαγής, έστω µέσω προσωρινού αρχείου, θα 
πρέπει να βαρύνει αρχικά των πωλήτρια εταιρεία εµπορίας. Ο πρατηριούχος, µε 
το τέλος της παραλαβής του καυσίµου, θα εισέρχεται στο σύστηµα εισροών-εκροών 
µε µοναδικό κωδικό που θα ανακτά από το σχετικό παραστατικό και θα οριστικοποιεί 
(δηλαδή αποδέχεται ως εισροή) την παραλαβή-συναλλαγή.  
Αυτό θα µπορεί να γίνει µε: 
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1. Συµπλήρωση της δεξαµενή παραλαβής του προϊόντος.   
2. Συµπλήρωση πιθανών ελλειµµάτων/πλεονάσµατα στην παράδοση του 
καυσίµου.   

3. Συµπλήρωση πιθανών αλλαγών στο παραστατικό και στη συναλλαγή. Τέτοιες 
αλλαγές θα είναι κατ ελάχιστoν:   

a. Αλλαγή βυτιοφόρου οχήµατος διακίνησης φορτίου (αριθµός Β/Ο).   
b. Καθυστέρηση στην ώρα παράδοσης (χρόνος τελικής παράδοσης).  

 
Εκκρεµεί νοµοθετική ρύθµιση της παραπάνω διαδικασίας µε σχετική απόφαση/ΠΟΛ 
ώστε να νοµιµοποιείται η διαδικασία καταγραφής αποστολής-παραλαβής 
φορτίου καυσίµων. 
 
Διαδικασία καταγραφής ισοζυγίου 
 
Να προβλέπεται  διαδικασία καταγραφής/παρακολούθησης ισοζυγίου εισροής/εκροής 
καυσίµων για όλες τις δεξαµενές σε ηµερησία/εβδοµαδιαία/µηνιαία/εξαµηνιαία βάση. 
 
Παρεµβάσεις στη διαδικασία διάθεσης καυσίµων 
 
Για τις µετρήσεις πωλήσεων σε τελικό χρήστη (αντλία) είναι απαραίτητη η αυτόµατη 
αναγωγή θερµοκρασίας κατά τη πώληση / διάθεση σε θερµοκρασία 15ο C. Ο λόγος 
για τέτοια απαίτηση είναι η σηµαντική διαφορά θερµοκρασίας της δεξαµενής (π.χ. 28ο 
C) από τη γραµµή της αντλίας (µέχρι και 39ο C). 
 
Οι µεγάλες διαφορές της θερµοκρασίας δηµιουργούν σηµαντικές αποκλίσεις (1% 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ = 100C) στα ισοζύγια εισροών/εκροών του 
καυσίµου. 
 
Διαδικασία αποστολής στοιχειών προς ΓΓΠΣ 
 
Απαιτείται να διαβιβάζονται τα δεδοµένα των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από την υπουργική απόφαση ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄) 
δηλαδή: 

1. Δελτίο παραλαβής (παρ. 2.1)  
2. Δελτίο ισοζυγίου ηµέρας (παρ. 2.2)  
3. Απόδειξη εσόδου (παρ. 3)  
4. Δελτίο λιτροµέτρησης (παρ. 2.3) 
 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ Φ2-1617/2010, ΔΗΛΑΔΗ:  
Τα δεδοµένα του συστήµατος εισροών/ογκοµέτρησης όπως αυτά καταγράφονται από 
την κεντρική µονάδα (κονσόλα), σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ΑΡΘΡΟ. 10).  
Τα δεδοµένα από τους συνολικούς µετρητές (totalizers) των αντλιών ή/και του 
ελεγκτή όπως αυτά καταγράφονται από την κεντρική µονάδα (κονσόλα) σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα (ΑΡΘΡΟ. 10).  
Τα συµβάντα ανεφοδιασµού του πρατηρίου όπως αυτά εντοπίζονται από το σύστηµα 
(ΑΡΘΡΟ. 10).  
Τα συµβάντα βλαβών όπως αυτά εντοπίζονται από την κεντρική µονάδα (κονσόλα). 
Τα συµβάντα αλλαγής τιµών όπως αυτά αποστέλλονται από την κεντρική µονάδα 
(κονσόλα) (ΑΡΘΡΟ. 10). 
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Υποσύστηµα διασταυρώσεων και δηµιουργία  αναφορών ΕΙΣΕΚ 
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει το Π.Σ παρακολούθησης  ΕΙΣΕΚ να παράγει 
και αντίστοιχες αναφορές (π.χ. παραλαβές και πωλήσεις για κάθε πρατήριο υγρών 
καυσίµων ανά συγκεκριµένη χρονική περίοδο κλπ). Το περιεχόµενο και ο τύπος των 
αναφορών αυτών πρέπει να ορισθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που καλούνται να 
αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά. 
 
Σε επίπεδο διαλειτουργικότητας µε το ΕΙΣΕΚ: 
 
Τα δεδοµένα τεχνικών επεµβάσεων και ρυθµίσεων παραµέτρων, δεδοµένων, 
αλγορίθµων κ.λπ. καθώς και δεδοµένα κάθε περίπτωσης βλάβης και της 
αποκατάστασής της υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΟΙΑΝ 
από την εταιρεία που απεκατέστησε τη βλάβη (ΚΥΑ Φ2-1617/2010, Άρθρο 9, παρ. 3) 
 
Τα στοιχεία που διατίθενται είτε από το σύστηµα εισροών/εκροών είτε από τα 
αντίστοιχα µητρώα που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να ελέγχονται στατιστικά µέσα από µια επιχειρησιακή λογική ελέγχων που 
προδιαγράφονται από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (πχ. ΣΔΟΕ, Αγορανοµία κλπ). 
 
Υπάρχουν δυο τύποι ελέγχων: 

1. Η παρακολούθηση της καταγραφόµενης  πληροφορίας σε πραγµατικό  
χρόνο µέσω αναφορών από τα στοιχεία που κατατίθενται στη βάση 
δεδοµένων της εφαρµογής εισροών/εκροών. 

2. Ο στατιστικός έλεγχος τον καταγραφόµενων  στοιχειών σε συστηµατική 
βάση µέσω επιχειρησιακών κανόνων του εκάστοτε φορέα. 

 
Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται µια υποεφαρµογή η οποία αναφέρει 
ενδιαφέρουσες αποκλίσεις από µια συγκεκριµένη συµπεριφορά, είτε σε επίπεδο  
πρατηριούχου, είτε σε επίπεδο ροής καυσίµου στην αλυσίδας διακίνησης.  
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται συστηµατικός στατιστικός έλεγχος απόκλισης από 
αναµενόµενες τιµές ή επιχειρησιακούς κανόνες του εκάστοτε φορέα ελέγχου. 
 
Και οι δυο περιπτώσεις αφορούν το σύστηµα διενέργειας ελέγχων ΕLENXIS, µε το 
οποίο πρέπει να εξεταστούν οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, µε τη βάση 
εισροών/εκροών και σε επίπεδο συσχετισµών µε το µητρώο  Π.Κ. 
 
Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η συστηµατική διασταύρωση/έλεγχος του 
πλήθους/χωρητικότητας δεξαµενών µε την αντίστοιχη άδεια του πρατηριούχου 
καυσίµων. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να ορισθεί η πηγή πληροφορίας του 
περιεχοµένου άδειας πρατηριούχων καυσίµων αν αυτή περιλαµβάνει και τον 
αδειοδοτούµενο αριθµό/χωρητικότητες δεξαµενών από τις περιφερειακές διευθύνσεις 
του Υπουργείου Μεταφορών (σε εξέλιξη η καταγραφή µέσω διαδικασίας απογραφής 
πρατηριούχων). 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ελεγκτικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ. τα δεδοµένα του 
Συστήµατος εισροών-εκροών πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα επαλήθευσης 
των ποσοτήτων µε την µέθοδο της κλειστής αποθήκης δηλ. θα πρέπει να ισχύει η 
σχέση. 
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Απογραφή + Αγορές - Πωλήσεις = Ποσοτικό Υπόλοιπο = 
Καταµετρηθείσα Ποσότητα  

Υπό την επιφύλαξη των δικαιολογηµένων φυρών, αποµειώσεων, απωλειών κλπ. 
 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να παράγονται οι παρακάτω αναφορές: 
 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Διακινούµενα προϊόντα ανά Π.Υ.Κ. 
 

2. Ένδειξη για πώληση και πετρελαίου θέρµανσης. 
 

3. Λογιστικό υπόλοιπο ανά δεξαµενή-προϊόν (Βάσει των καταχωρηθέντων –
εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων στο Σύστηµα ΕΙΣ-ΕΚ του Π.Υ.Κ.). 

4. Πραγµατικό υπόλοιπο ανά δεξαµενή –προϊόν (βάσει της ηλεκτρονικής ένδειξης 
του µετρητή στάθµης στη δεξαµενή). 

 
5. Ανάδειξη διαφορών – αποκλίσεων (ανά ηµέρα, προϊόν, δεξαµενή). 

 
6. Αυτόµατος συνυπολογισµός /ένδειξη απόκλισης (ανεκτό όριο σφάλµατος 

0,5%) επί των διατεθέντων ποσοτήτων ανά προϊόν. 
 

7. Μετρήσεις εκροών και αποθεµάτων µε αναγωγή του όγκου των καυσίµων σε 
θερµοκρασία 15 βαθµών. 

 
Επίσης θα πρέπει να παρέχεται  στις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπ. Οικ. η δυνατότητα: 
 

1. Ανάκτησης πληροφοριών και εκτύπωσης υπολοίπων και διαφορών (αποκλίσεων) 
και µε προηγούµενη ηµεροµηνία καθώς και ανά περίοδο(από - έως). 

 
2. Προεπισκόπησης όλων των πληροφοριών – στοιχείων για τις ελεγκτικές 
υπηρεσίες. 

 
3. Λήψης πληροφοριών-εκτυπώσεων και σε excel για περαιτέρω επεξεργασία (µε 
Α.Φ.Μ, Δ/νση, Δ.Ο.Υ και άλλες πληροφορίες του Μητρώου του Συστήµατος). 

 
4. Παροχής ενδείξεων-πληροφοριών βάσει των κριτηρίων, όπως ήδη λειτουργούν 
στο Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης (Π.Σ ΔΙ.ΠΕ) και 
εµπλουτισµού µε νέα κριτήρια (π.χ. Αρνητικές Αποθήκες, ληγµένη άδεια 
λειτουργίας πρατηρίου, διακοπή εργασιών πρατηρίου, αρίθµηση δεξαµενών). 

 
5. Άντλησης στοιχείων για στόχευση ελέγχων, µέσω διαλειτουργικότητας µε το 
Ο.Π.Σ.Ε.Υ. ELENXIS του Σ.Δ.Ο.Ε. 

 
 
Υποσύστηµα Διαλειτουργικότητας /Παροχής Στοιχείων µε / προς 
Τρίτους 
 
Το προτεινόµενο Πληροφοριακό Σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διεπαφής 
µε αλλά Πληροφοριακά Συστήµατα, καθώς και διαλειτουργία αποστολής δεδοµένων 
προς τρίτες πιστοποιηµένες υπηρεσίες.  
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Η διαλειτουργία αποστολής δεδοµένων θα πρέπει να παρέχει µέσω web service ή 
αρχείων στοιχεία σε οποιαδήποτε υπηρεσία. 

 
 
Η Συντονίστρια       Τα µέλη 

 

 

 Αθηνά Λεϊσου      Αριστοµένης Σκυλλάκος 

 

 

       Εδµόνδος Σασαρώλης 

 

 

       Ευάγγελος Πανταζής 

 

 

       Δηµήτριος Σταθάς 

 

 

       Κων/νος Λιάκος 

 

 

       Δηµήτριος Πιτιακούδης 

 

 

       Αλεξάνδρα Μάτη 

 

 

       Αθανάσιος Ζερβόπουλος 

 

 

       Γεώργιος Μαργέλης 

 

 

       Διαµάντω Γκεµίση 

 

 

       Ευαγγελία Σπηλιοπούλου 

 

 

       Αντώνιος Γιαννόπουλος 


