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Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια
Όπως διαπιστώνεται στον απολογισµό δράσης Του ∆Σ της  ΟΒΕ για την
τρίχρονη θητεία του  διανύουµε µια από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία
του κλάδου µας. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει και πολλά είναι στα
πρόθυρα κλεισίµατος. Οι βενζινοπώλες εξώνονται από τα πρατήρια και αυτά
καταλαµβάνονται από µεγάλες εταιρείες µε αλυσίδες πρατηρίων και σε
ορισµένες περιπτώσεις, δυστυχώς, από άτοµα που οι πρακτικές τους δεν έχουν
καµία σχέση µε το επάγγελµα και απλώς υπονοµεύουν τη βιωσιµότητα των
νοµίµων πρατηρίων. Αλλάζει σταδιακά το τοπίο της αγοράς και αν συνεχιστεί
αυτό σε λίγο θα γίνει µια άγνωστη για εµάς και για τους φίλους καταναλωτές
αγορά . Η ολιγοπώληση είναι προ των πυλών.
Το ερώτηµα για εµάς είναι: θα καθήσουµε µε σταυρωµένα χέρια; Θα τα
αφήσουµε όλα σε µια διοίκηση ή θα συµµετάσχουµε όλοι σε αυτόν τον αγώνα
ζωής και θανάτου για τον κλάδο µας; Εδώ πρέπει να απαντήσουµε όλοι µε
την πραγµατικη συµµετοχή µας στους αγώνες του κλαδου τόσο κεντρικά όσο
και τοπικά. Το µέλλον µας θα εξαρτηθεί από τους αγώνες µας. Ο κλάδος
πρέπει να ζήση και θα ζήσει.
Με τις πολιτικές που ασκούνται τίθενται ζητήµατα ύπαρξης για χιλιάδες
πρατήρια. Από τότε που ξέσπασε η κρίση κάθε χρόνο είµαστε χειρότερα. Οι
όροι βιωσιµότητας των πρατηρίων ανατρέπονται. Ανατρέπονται όχι µόνο από
την κρίση αλλά και από τα µέτρα που λαµβάνουν σε βάρος µας. Το θεσµικό
πλαίσιο ανατρέπεται. Η φορολογία ανατρέπεται.  Οι πελάτες µας έχουν διαρκώς
και λιγότερα χρήµατα για να αγοράσουν καύσιµα. 
Πράγµατι σήµερα όπως είναι τα πράγµατα τίθεται θέµα βιωσιµότητας του
κλάδου. Τα πρατήρια κλείνουν συνεχώς και τα παίρνουν µεγάλες εταιρείες
εκτοπίζοντας τους επαγγελµατίες βενζινοπώλες από την αγορά.
Είναι µια εξέλιξη που η σηµερινή διοίκηση πρόβλεψε έγκαιρα προειδοποιώντας
ότι το σχέδιό τους ήταν να µας εξώσουν από την αγορά και να τη παραδώσουν
σε µεγάλα συµφέροντα. Αυτό και κάνουν. Με πρόσχηµα την κρίση παίρνουν
τέτοια µέτρα που ισοδυναµούν µε εξόντωση. Το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι
των επαρχιών που είδαν τις καταναλώσεις στο πετρέλαιο θέρµανσης να
καταρρέουν µε το απαράδεκτο µέτρο της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα πετρέλαια δήθεν για να κτυπηθεί το λαθρεµπόριο και να εισπραχθούν
έσοδα. Το λαθρεµπόριο δεν κτυπήθηκε, τα δηµόσια έσοδα δεν αυξήθηκαν
αλλά το µέτρο παραµένει και µας εξοντώνει. Το γιατί είναι εύκολο να το
ερµηνεύσει κανείς. 
Κτυπηθήκαµε από παντού. Από την κυβέρνηση, από τις εταιρείες και από
την τρόικα που εµφανίστηκε ως µακρύ χέρι µεγάλων εταιρειών, ακόµη και
από µέσα ενηµέρωσης. Συµβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας έγιναν
κουρελόχαρτα σε βάρος µας στο όνοµα της κρίσης κερδών των εταιρειών.
Είδαµε την εκτίναξη των ειδικών φόρων, τα εξοντωτικά πρόστιµα για τον
ΗΦΑΙΣΤΟ, τις επιβαρύνσεις µε το σύστηµα εισροών – εκροών, την κατάργηση
των αποστάσεων, του ωραρίου, των τιµών πώλησης κάτω του κόστους, και
την επιβολή σκληρής φορολογίας στα πρατήρια. Είδαµε να ληστεύουν το
Ταµείο µας. Είδαµε και τις συνεχείς και εντεταλµένες συκοφαντίες του κλάδου
από µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε σκοπό να µας διασπούν και να περνάνε
τα µέτρα. Είδαµε ακόµη να προβάλλεται εργολαβικά η διασπαστική οµοσπονδία
για να παραπληροφορείται ο κλάδος. 
∆υστυχώς σε αυτή την σκληρή και δύσκολη πορεία δεν είχαµε δυνάµεις να
αντιτάξουµε για να αποτρέψουµε τα χειρότερα.
Όµως αν θέλουµε να επιβιώσουµε δεν πρέπει να µείνουµε µε σταυρωµένα τα
χέρια.
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Σημείωση. Η απαλλαγή ισχύει για το νομοθετημένο χρόνο ζωής των βυτίων

Μετά από συνεχείς πιέσεις και υπομνήματα της Ομοσπονδίας επιτέλους το υπουργείο Μεταφο-

ρών πείστηκε και έδωσε ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΛΥΣΗ στο σοβαρό πρόβλημα των παλιών βυτίων τα οποία

φέρουν αμιγώς υδραυλικό σύστημα ή μεικτό σύστημα πέδησης και απειλούνταν με απόσυρση

αν δεν τοποθετήσουν σύστημα αντιεμπλοκής πέδησης ABS. Σημειώνουμε ότι με ενέργειες της

ΟΒΕ η υποχρέωση αυτή είχε λάβει από το υπουργείο Μεταφορών τριετή αναβολή που έληγε

στις 31/12/2013.

Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης 

ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό 

ή μεικτό σύστημα πέδησης!

Η ΟΒΕ διαπιστώνοντας την ύπαρξη ότι πάνω από 1.500

βυτία τα οποία έπρεπε να αχρηστευθούν και αφουγ-

κραζόμενη την δύσκολη οικονομική κατάσταση των

συναδέλφων που δεν μπορούσαν να τα αντικαταστήσουν,

κατάφερε με επίμονες προσπάθειες να πετύχει τη λύση

του προβλήματος.

Η λύση δόθηκε με απόφαση την οποία υπογράφει ο

υφυπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων

κ. Μιχ. Παπαδόπουλος  και η οποία προβλέπει ότι τα

βυτιοφόρα μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνων που είναι

τεχνικώς αδύνατο να τοποθετηθεί σύστημα αντιεμπλοκής

πέδησης ABS ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ο κ. Παπαδόπουλος κατανόησε, με τις

συνομιλίες που είχαμε, τις τεχνικές αδυναμίες και το

απαγορευτικό κόστος μετατροπής με αποτέλεσμα να

αποδεχτεί την πρόταση της ΟΒΕ. Αυτό σημαίνει οριστική

λύση του προβλήματος για εκατοντάδες περιπτώσεις

συναδέλφων οι οποίοι, μέσα στη βαθιά κρίση που

διέρχονται, αδυνατούσαν να αντικαταστήσουν τα βυτία

τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να κλείσουν ακόμη

και τα πρατήρια τους. Θεωρούμε τη λύση που δόθηκε,

μεγάλη νίκη του κλάδου και θυμίζουμε ότι χωρίς τη

συνεχή πίεση τόσο της διοίκησης της Ο.Β.Ε. όσο και

των Ενώσεων δεν θα μπορούσαμε να την πετύχουμε.
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Εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη
για το ΤΕΑΠΥΚ

1. Το ταμείο είναι μακροχρόνια βιώσιμο.

2. Το σύνολο των σφαλισμένων προσώπων (εγγεγραμμένων)

φασικών και νομικών προσώπων, είναι 10.061. από

αυτούς στην Αττική είναι 1.828. οι ατομικές επιχειρήσεις

που ασφαλίζονται είναι 6.719. Οι μέσες (μέσος όρος)

ασφαλιστικές εισφορές από το 2008 μέχρι το 2012

ξεπερνούσαν τις 14.000 ευρώ το χρόνο. 

3. Διατηρείται ο κοινωνικός του χαρακτήρας (διανεμητικός

και όχι νοητής κεφαλαιοποίησης).

4. Οι εισφορές παραμένουν υποχρεωτικές.

5. Οι εισφορά στη μεσαία κλάση θα είναι περίπου 100-

120 ευρώ. 

6. Η μέση σύνταξη με 35 χρόνια ασφάλιση θα είναι

340-350 ευρώ.

7. Οι νέες συντάξεις θα υπολογίζονται από δω 1.12.2012

και μετά.

8. Οι νέες εισφορές δεν γνωρίζουμε αν θα καταβληθούν

αναδρομικά από 1.12.2012.

9. Οι παλιές εισφορές θα παραμείνουν στους λογαριασμούς

των βενζινοπωλών.

10. Οι εισφορές θα καταβάλλονται με ταχυπληρωμή.

11. Οι βενζινοπώλες κατατάσσονται σε κλάσεις με βάση

τη μέση εισφορά τους στα 3 τελευταία χρόνια.

12. Ο κλάδος κοινής διανομής καταργείται.

13. Προτείνεται ο υπολογισμός των συντάξεων των

«νέων ασφαλισμένων» για το διάστημα από 1.1.1993

μέχρι και 30/11/2012 να γίνεται με ευνοϊκό τρόπο.

14. Προτείνεται να διευθετηθούν ευνοϊκά τα θέματα

της προσαύξησης των συντάξεων από τις επί πλέον

εισφορές που έχουν καταβληθεί.

15. Προτείνεται η προσαύξησης των συντάξεων των

ήδη συνταξιούχων από τις επί πλέον εισφορές που

έχουν καταβάλει.

16. Επιλύονται θέματα δικαιούχων συντάξεων. 

Μετά από 10 μήνες 

αναβολές και κωλυσιεργίες 

επιτέλους εκπονήθηκε 

η αναλογιστική μελέτη 

για το Ταμείο  Βενζινοπωλών

(ΤΕΑΠΥΚ). 

Μέχρι που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε

περιέλθει στην ΟΒΕ το τελικό κείμενο της

μελέτης. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες που

έχουμε  περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Με την ολοκλήρωση της μελέτης η ΟΒΕ ζήτησε με τον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση. Όπως ανέφερε στην επιστολή

της, «Με την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων υγρών

Καυσίμων θα παρακαλούσαμε να έχουμε εκτάκτως μια συνάντηση προκειμένου να σας θέσουμε ειδικά θέματα του

Ταμείου και της μελέτης με στόχο την άμεση προώθηση εφαρμογής της και την επίλυσης του χρονίζοντος προβλήματος

της επανέναρξης καταβολής εισφορών δεδομένου ότι διαφορετικά το Ταμείο θα βρεθεί σε δύσκολη οικονομική

θέση». 







Προβλήματα διάθεσης για το 
πετρέλαιο θέρμανσης 

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών 

Ελλάδος ενημέρωσε με δελτίο τύπου, πριν την 

έναρξη της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης το καταναλωτικό κοινό, ότι λίγες ημέρες 

πριν την έναρξη της διάθεσης παραμένουν άλυτα σοβαρά προβλήματα.
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Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν σε τι τιμή θα

αγοράσουν, ποιοι θα πάρουν το επίδομα, πως θα

το πάρουν και πότε. Οι βενζινοπώλες δεν γνωρίζουν

με ποιο τρόπο θα διακινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. 

Θυμίζουμε την αδυναμία των καταναλωτών να προ-

μηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι λόγω της

υπέρογκης τιμής με αποτέλεσμα την κάθετη πτώση

των πωλήσεων και, φυσικά, των δημοσίων εσό-

δων.

Η ΟΒΕ ζητάει, για μια ακόμη φορά, την μείωση του

συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

στα επίπεδα του 2011. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΕΦΚ

σήμερα είναι αυξημένος σε σχέση με τον Απρίλιο

του 2011 κατά 1.471,4%!

Σοβαρό πρόβλημα στη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

παραμένει η μη κατάργηση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ

το οποίο δεν έχει λόγο ύπαρξης μετά την εγκατάσταση

των συστημάτων εισροών – εκροών τα οποία

καταγράφουν κάθε κίνηση καυσίμου. Εξάλλου με

την εμμονή της κυβέρνησης στην εξίσωση του ΕΦΚ

του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό του πετρελαίου

κίνησης δεν τίθεται θέμα λαθρεμπορίου από το

πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά το αρμόδιο

υπουργείο πρέπει να στραφεί σε άλλου τύπου

καύσιμο (ναυτιλιακό πετρέλαιο)  

Το πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ μετά και την

απαξίωσή του από το υπουργείο Οικονομικών, το

2010, δυστυχώς κατέληξε να είναι ένας ανεξέλεγκτος

μηχανισμός επιβολής εξοντωτικών προστίμων χωρίς

κανένα ουσιαστικό λόγο.
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Να μειωθεί τώρα ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης

Το
όχημα της παραπλάνησης είναι και πάλι, όπως

πέρσι, η αποτυχημένη πολιτική με το επίδομα

θέρμανσης και οι καταναλωτές καλούνται να αναλωθούν

σε συζητήσεις και διαρροές, για κριτήρια, για το ύψος,

τις διαδικασίες κλπ, προκειμένου να μη βλέπουν τις

υπέρογκες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. 

Αντί για όλα αυτά η ΟΒΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει

τη μόνη σωστή απόφαση που είναι η επιστροφή στον

συντελεστή ΕΦΚ του Απριλίου του 2011 ο οποίος ήταν

στα 21εύρώ το χιλιόλιτρο. Όλα τα άλλα είναι για να

καλύψει τη σκληρή εισπρακτική πολιτική της. 

Με την εφαρμογή αυτού του ΕΦΚ, η νέα τιμή του

πετρελαίου θέρμανσης που θα κυμανθεί στο 1250 ευρώ

το χιλιόλιτρο (1,25/λίτρο) θα πέσει αυτόματα στα

869,93 ευρώ ή 0,869 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνουμε ότι από τον Απρίλιο του 2011 ο ΕΦΚ και

ο συμπαρασυρόμενος ΦΠΑ επί του πετρελαίου θέρμανσης

αυξήθηκαν από τα 25,83 ευρώ το χιλιόλιτρο στα 405,93

ή με το πρωτοφανές ποσοστό του 1471,42%!

Αυτή η αύξηση οδήγησε σε πτώση της κατανάλωσης

πετρελαίου κατά 70% με αποτέλεσμα τις τραγικές

καταστάσεις που έζησαν τα νοικοκυριά και την τεράστια

επιβάρυνση του περιβάλλοντος από ρυπογόνα και

επικίνδυνα υλικά καύσης σε θερμάστρες και τζάκια.

Όσον αφορά το επιχείρημα ότι με τη μείωση του ΕΦΚ

ευνοούνται και οι έχοντες, θυμίζουμε ότι καθήκον του

κράτους είναι να τους φορολογήσει κανονικά και όχι

να τους αφήνει στο απυρόβλητο θρηνώντας παθητικά

για την αδυναμία του. Δεν είναι δυνατόν μετά να

καλύπτει αυτή την αδυναμία φορολογώντας τους πολίτες

για να αποκτήσει τα ποσά για επίδομα θέρμανσης ώστε

να χρυσώσει το χάπι από την απαράδεκτη και αντιλαϊκή

πολιτική του.

Ο χρόνος επείγει και αν δεν ληφθεί άμεσα μια γενναία

απόφαση για το πετρέλαιο φοβόμαστε ότι και φέτος

οι καταναλωτές θα ζήσουν τον περσινό τραγικό χειμώνα.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ΜΕ ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ κατάγγελλε τις προσπάθειες της

κυβέρνησης για να επιβάλει και να νομιμοποιήσει στους καταναλωτές την πολιτική της με τις

απλησίαστες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

êëáäéêÜ íÝá

omoσπονδια βενζινοπωλων ελλαδασ
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Πρόεδρος ..................................................................................................Μιχάλης Κιούσης

Αντιπρόεδρος............................................................................................Μιχάλης Μεταξάς

Γενικός Γραμματέας ...................................................................................Άγγελος Τούντας

Οργανωτικός Γραμματέας.....................................................................Σταύρος Ανανιάδης

Μέλος ................................................................................................................Μαρία Ζάγκα

Μέλος ........................................................................................Απόστολος Καλατζόπουλος

Μέλος ......................................................................................................Παντελής Κολόκας

Μέλος..........................................................................................................Ηλίας Μιστιλίδης

Μέλος....................................................................................................................Νίκος Τσακάλης

Εκλογή 

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο

Με την εκλογή νέας διοίκησης πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

των Αντιπροσώπων της ΟΒΕ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναλύθηκε η τραγική κατάσταση

που επικρατεί στον κλάδο και εκλέχθηκαν νέα όργανα διοίκησης.

Όπως τονίστηκε στο σχετικό ψήφισμα των αντιπροσώπων,

ο κλάδος διανύει μια από τις χειρότερες κρίσεις

στην ιστορία του. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει

και πολλά είναι στα πρόθυρα κλεισίματος. Οι

βενζινοπώλες εξώνονται από τα πρατήρια και αυτά

καταλαμβάνονται από μεγάλες εταιρείες με αλυσίδες

πρατηρίων και σε ορισμένες περιπτώσεις, δυστυχώς,

από άτομα που οι πρακτικές τους δεν έχουν καμία

σχέση με το επάγγελμα. Αλλάζει σταδιακά το τοπίο

της αγοράς και αν συνεχιστεί αυτό σε λίγο θα γίνει

μια άγνωστη για εμάς και για τους φίλους καταναλωτές

αγορά. Ασκείται μια πολιτική τόσο σε βάρος των

βενζινοπωλών όσο και σε βάρος των καταναλωτών.

Η ολιγοπώληση είναι προ των πυλών.

Το νέο 9μελές Διοικητικό συμβούλιο που συνήλθε αμέσως μετά την εκλογή του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο τεύχος

νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΟΒΕ
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1Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και
υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται

επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και
χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς
καταναλωτές.

2 Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν
επ' αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης

τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει
χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ.
Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας.

3 Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων
πρέπει να αποτελούνται απαραιτήτως από:

α. Ογκομετρητή
β. Ενδείκτη- Καταγραφικό
γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα)

4 Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται
για τη διανομή Πετρελαίου για Θέρμανση σε τελικούς

καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης
του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω
παρ.3.

5 Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών
καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε ±

0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως εν-
σωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007)
όπως κάθε φορά ισχύουν.

6 Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για
τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από

πρατήρια, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως
προβλέπεται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ,
όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α.
Φ2-1393/07 (ΦΕΚ
521/Β/2007) και
κάθε φορά

ισχύει.

7 Για συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και
υγραερίου κίνησης που:

α. δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερικής
επιφάνειας αυτών, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον
αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από
τη Δ/νση Μετρολογίας επιβάλλεται διοικητικό πρό-
στιμο 2000 € ανά όργανο στον κατασκευαστή/εξουσιο-
δοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα καθώς
και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύε-
ται το βυτιοφόρο, κατά περίπτωση, οι οποίοι και υπο-
χρεούνται να μεριμνήσουν, αμελλητί, για την
αποκατάσταση της σήμανσης.
β. δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση κυκλο-
φορίας από τη Δ/νση Μετρολογίας ή εάν ο αριθμός έγ-
κρισης τύπου ΕΚ ή ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας
που έχει τεθεί επ' αυτών, είναι πλαστός ή παραποιημέ-
νος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10000 € ανά ογ-
κομετρητή στον κατασκευαστή / εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο / εισαγωγέα / διανομέα καθώς και στον
πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυ-
τιοφόρο κατά περίπτωση. Τα συστήματα δεσμεύονται
εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι
διορθωτικές ενέργειες.

8 Εάν τα παραπάνω
συστήματα δεν πε-

ριλαμβάνουν ογκομετρητή-εν-
δείκτη/καταγραφικό και αεροδια-

χωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του
αέρα) επιβάλλεται στο στον πρατηριούχο

ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το
βυτιοφόρο κατά περίπτωση, πρόστιμο 5000 € ανά

σύστημα και τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των
κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέρ-
γειες.

9Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος επισύρουν
τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

Τι ισχύει για ογκομέτρηση & σφράγιση αντλιών
Πολλοί συνάδελφοι ρωτούν να μάθουν τι ακριβώς ισχύει με την ογκομέτρηση και τη

σφράγιση των αντλιών στα πρατήρια με βάση το νέο αγορανομικό κώδικα (Κανόνες

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Παραθέτουμε τα σχετικά άρθρα της απόφασης Αριθμ. Α2 –861/14.8.2013 με βάση την οποία ισχύουν οι νέοι

κανονισμοί.
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1 Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο

υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο,

υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι

εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και

διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν

σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους

(μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές), με ευθύνη από κοινού

του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου

συνεργείου του άρθρου 109.

2 Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα

πρατήρια, με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή

του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου

του άρθρου 109.

3 Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους

ογκομετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και

διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές,

με ευθύνη από κοινού του διακινητή που εκμεταλλεύεται

το βυτιοφόρο και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου

του άρθρου 109.

4 Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου

των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων

(dispensers) υγραερίου κίνησης όλων των πρατηρίων

των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας

εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων,

καθώς και των ογκομετρητών βυτιοφόρων, γίνεται

αποκλειστικά στο 0,0 %, από τα εξουσιοδοτημένα

συνεργεία του άρθρου 109.

5 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως

άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή

μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων

των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά

(λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό

αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από

τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του

Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δείγματα των

σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε

ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους

διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση

Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει 

να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που

χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων

των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που

παραδίδονται στα πρατήρια.

6 Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109,

κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση

και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών

υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου

ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να

παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που

εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, «Δελτίο Ελέγχου,

Ρύθμισης και Σφράγισης». Τα συνεργεία διατηρούν

αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον

για 2 χρόνια.

7 Οι πρατηριούχοι και οι διακινητές που εκμεταλλεύονται

τα βυτιοφόρα υποχρεούνται να φυλάσσουν στο

πρατήριό τους ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα

Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον

για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια

όργανα ελέγχου.

8 Για διατάξεις ρύθμισης του όγκου καυσίμων σε

αντλίες ή διανομείς ή βυτιοφόρα οι οποίες είναι

ασφράγιστες ή πλημμελώς σφραγισμένες ή σφραγισμένες

με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, στα

σημεία που προβλέπονται από την έγκριση του οργάνου,

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ

(5.000€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο

διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, καθώς

και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

9 Για μη κατάθεση στη Δ/νση Μετρολογίας των

δειγμάτων σφραγίδων που χρησιμοποιούνται για

τα σημεία ρύθμισης του όγκου, καθώς και των αριθμών

σειράς αυτών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε

χιλιάδων ευρώ (5.000€) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

10. Για έλλειψη δελτίων ρύθμισης και σφράγισης

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ

(500€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο

διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντ-

λιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων

(dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα
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1 Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών

καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου

ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών

καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του

παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από

τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου,

σφραγίζονται με ευθύνη του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου

αντιπρόσωπου/ εισαγωγέα/διανομέα.

Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω σφράγισης,

την ευθύνη φέρουν οι κάτωθι:
α. για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ή πρατήρια

υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτά πρατήρια,

υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς

για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, ο εκμεταλλευτής του

πρατηρίου από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε

την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα

εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109 της

παρούσας.
β. για τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής υγρών

καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, ο διακινητής που

εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο από κοινού με τον

κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/

διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και

κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία

του άρθρου 109 της παρούσας.

2 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία

της ως άνω παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό

ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων

των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό

αριθμό σειράς και τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα)

της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.

3 Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/

εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων,

διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών

βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται

να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ.

Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία

τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους

διατεθέντες αριθμούς σειράς.

4 Οι απαιτήσεις της ως άνω παρ. 1 τίθενται σε ισχύ

για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την έκδοση

της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα

τρεις (3) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας. Με

την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, αντλίες υγρών 

καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή

ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην

ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφράγιστοι.

5 Για λοιπά σημεία σφράγισης της ως άνω παραγράφου

1 τα οποία είναι ασφράγιστα ή πλημμελώς σφραγισμένα

ή σφραγισμένα με άλλες από τις προβλεπόμενες

σφραγίδες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε

χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στον κατασκευαστή

ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή

διανομέα.

6 Σε περίπτωση παραβίασης της σφράγισης επιβάλλεται

διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€)

ανά όργανο στους έχοντες την ευθύνη σύμφωνα με

την ως άνω παρ. 1.

7 Για μη κατάθεση δειγμάτων σφραγίδων και αριθμών

σειράς στη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ.

Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ

(5000€) στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου
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1 Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συνεργείο
ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο,
ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου
(μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων,
διανομέων (dispensers) υγραερίου, ή ογκομετρητών
βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.

2Όλα τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τον έλεγχο, ρύθμιση
και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου

(μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων,
ή διανομέων (dispensers) υγραερίου, τόσο για τα πρατήρια
που φέρουν το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών
όσο και για τα ανεξάρτητα πρατήρια, ή των ογκομετρητών
βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, λαμβάνουν
εξουσιοδότηση από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ.
Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.
β. Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή
εφόσον δε διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία
που να αποδεικνύουν την κατ' ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία
του, στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
γ. Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού, αποδεικτικά στοιχεία
της επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών ή/και αποδεδειγμένη
εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις) συνοδευόμενο
από βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών.
δ. Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης
των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οποία
η σφράγιση θα γίνεται στο 0,0%.
ε. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού ογκομέτρησης
(λιτρόμετρα των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων,
λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές
βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ή μετρητές ροής υγραερίου,
διακριβωμένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, κ.λπ.) και
τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού. Για τα χρησιμοποιούμενα
λιτρόμετρα προβλέπεται επαναδιακρίβωσή τους κάθε 5
χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα
παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε
παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την
επαναδιακρίβωσή τους.
στ. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε
ψηφιακή μορφή της ειδικής σφραγίδας που θα χρησιμοποιείται
για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105,
καθώς και οι αριθμοί σειράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
ζ. Το λογότυπο που θα φέρει η ειδική σφραγίδα.

η. Δήλωση ύπαρξης τυχόν δικτύου συνεργατών στην
επικράτεια (π.χ. υπεργολάβοι), συνοδευόμενη από τα
στοιχεία των ως άνω εδαφίων γ. και ε. για τον κάθε
συνεργάτη.
θ. Υπεύθυνη δήλωση ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία
ρύθμισης του όγκου (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) για τις
αντλίες υγρών καυσίμων ή τους ογκομετρητές βυτιοφόρων
που αναλαμβάνει, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκρίσεις
τύπου ΕΚ ή τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

3Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον
πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Δ/νση

Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης,
ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του
συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και
Σφράγισης.

4 Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει
στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή/και

το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης
που έχει δοθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ.
Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:
α. Ημερομηνία
β. Σειριακό αριθμό της αντλίας/ογκομετρητή που ελέγχθηκε.
γ. Αριθμό σφραγίδας που τοποθετήθηκε στη μηχανική
ή/και στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης καθώς και τον
αριθμό της σφραγίδας που απομακρύνθηκε.
δ. Ότι η σφράγιση έγινε στο 0,0%.
ε. Ότι ελέγχθηκε η ακεραιότητα και το απαραβίαστο του
συνόλου της κατασκευής της αντλίας/ογκομετρητή.
στ. Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού.

5 Τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, έχουν
υποχρεωτικά το μορφότυπο που προβλέπεται και

διατίθεται από τη Δ/νση Μετρολογίας, Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η
οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη
συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο,
πέραν της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων,
κοινοποιείται και στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
για τις δικές της ενέργειες.

6 Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, εκτός
τυχόν διοικητικών προστίμων, επιβάλλεται ανάκληση

ή άρση της εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση επανάληψης
της μη συμμόρφωσης εντός πενταετίας επιβάλλεται άρση
της εξουσιοδότησης.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4. 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων

μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης
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των συστημάτων εισροών εκροών στην επαρχία
Προσπάθεια για διεύρυνση της επιδότησης

Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο, «από την

αρχή του νέου διαλόγου για την επιδότηση

της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών

– εκροών, τον Δεκέμβριο του 2012, όταν η

κυβέρνηση αθέτησε προηγούμενες υποσχέσεις

και αρνήθηκε κάθε χρηματοδότηση, έδωσε

μάχη για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των

υπουργών Ανάπτυξης. Οι δεσμεύσεις έλεγαν

ότι τα συστήματα θα χρηματοδοτηθούν με

ποσοστά που θα αγγίζουν το 100% του

κόστους. 

Μετά από πολλούς αγώνες καταφέραμε να

πετύχουμε τη χρηματοδότηση μόνο μέρους

της εγκατάστασης. Συνεχίσαμε τη μάχη για

βελτίωση του ποσοστού για όλα τα πρατήρια.

Στην τελευταία συνάντηση με τον ΓΓ Εμπορίου

κ. Στέφανο Κομνηνό θέσαμε ξανά το θέμα,

τουλάχιστον για τα πρατήρια της επαρχίας

που περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές μετά

την κάθετη πτώση των πωλήσεων πετρελαίου

θέρμανσης.

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΓΓ  Εμπορίου, μετά

από τη συζήτηση αυτή, υιοθέτησε το αίτημα

και  απέστειλε σχετικό ερώτημα στην ηγεσία

του υπουργείου Ανάπτυξης, για τις δυνατότητες

να διευρυνθεί το ποσοστό της χρηματοδότησης

για τα πρατήρια του τρίτου κύκλου εγκατάστασης

των συστημάτων, δηλαδή των πρατηρίων

εκτός της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής

Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών

Ενοτήτων Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου,

Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

Δεν γνωρίζουμε τι θα απαντήσει το υπουργείο

αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσπάθειες

θα συνεχίζονται μέχρι δικαίωσης του αιτήματος».

Η ΟΒΕ ενημέρωσε με εγκύκλιό της τις Ενώσεις και τους Βενζινοπώλες του «τρίτου κύκλου»

εγκατάστασης των συστημάτων  εισροών – εκροών ότι καταβάλει προσπάθειες όπως πετύχει

τη διεύρυνση της επιδότησης λόγω μεγάλης αδυναμίας των περιοχών αυτών.
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❖

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του

ν. 3784/2009:

• η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών

εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και

• τέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις για την

έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (Κ.Υ.Α.)

αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα

εγκατάστασης, την σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό

κ.λπ. θέματα, του συστήματος.
Ι. «Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών

στα πρατήρια υγρών καυσίμων» Έτσι:

1ον με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ .1009/4.1.2012 που τροποποιήθηκε

με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1203/2.11.2012, ορίστηκε το

χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των συστημάτων εισροών

- εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς ο τρόπος

έκδοσης των φορολογικών στοιχείων μέσω του συστήματος

αυτού.

Επίσης με την Κ.Υ.Α. Π0Λ.1009/4.1.2012 ορίστηκε:

• και το είδος,

• το περιεχόμενο,

• ο τρόπος και

• ο χρόνος έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων

των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για την παρακολούθηση

των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίμων,

που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος.

Αποστολή δεδομένων και πληροφοριών:

2ον με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1032/21.2.2013 ορίστηκε:

• το είδος,

• το περιεχόμενο,

• ο τρόπος,

• ο χρόνος και

• κάθε άλλο θέμα,

σχετικά με την αποστολή δεδομένων και πληροφοριών

από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχει

εγκατασταθεί σύστημα εισροών - εκροών στη Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών 

Καυσίμων με το σύστημα εισροών-εκροών
Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της OBE και της EBNA κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο 

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πώς θα καταχωρούνται

Tι νομοθετήθηκε:
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Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών 

Καυσίμων με το σύστημα εισροών-εκροών

II. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8

του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 όπως τέθηκε με το

άρ. 42 του ν.4155/2013, ορίζεται ότι,

«ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος

εισροών - εκροών επισύρει αναστολή της άδειας

λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος

επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση,

με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης

του συστήματος εισροών - εκροών. Η παρέλευση

προθεσμίας 5 μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής

εφαρμογής του συστήματος, επισύρει πέραν των λοιπών

κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του

πρατηρίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' του

παρόντος».

Κατόπιν των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης

του συστήματος εισροών - εκροών έχει ως εξής:

α. Μέχρι 27.3.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.8.201

στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα

Θεσσαλονίκης. β. Μέχρι 27.9.2013 ή το αργότερο μέχρι

27.2.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας,

Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων. γ. Μέχρι 27.3.2014

ή το αργότερο μέχρι 27.8.2014 στη λοιπή Ελληνική

Επικράτεια.

Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών -

Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία

αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία.
Απόδειξη εσόδου

3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί

• ειδικό φορολογικό στοιχείο:

• εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση

της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία,

• μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε

πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον

πελάτη.

• (ΠΟΛ.1009/4.1.2012

Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012.)
Ο εκτυπωτικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται ορατή

θέση.

Ορατή θέση νοείται η ύπαρξη εκτυπωτικού μηχανισμού:

είτε πλησίον της αντλίας είτε εντός του στεγασμένου

καταστήματος του πρατηρίου είτε οποιαδήποτε άλλη

ανάλογη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επίκληση

οποιουδήποτε κωλύματος (π.χ. εξαιρετικά μεγάλη

απόσταση κ.λπ.) για την αδυναμία εκτύπωσης και

παράδοσης της απόδειξης στον πελάτη. Μέσω αυτόματων

πωλητών:

• Επειδή λειτουργούν και σε ημέρες που τα πρατήρια

είναι κλειστά, ο εκτυπωτικός μηχανισμός των αποδείξεων

εσόδου από τους αυτόματους πωλητές δεν μπορεί να

βρίσκεται σε κλειστό (κλειδωμένο) χώρο

• (π.χ. εντός του κλειδωμένου στεγασμένου καταστήματος

του πρατηρίου)

• αλλά πρέπει να βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή

θέση πλησίον του αυτόματου πωλητή.

Απόδειξη εσόδου (συνέχεια):

Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται:

• α) Τα στοιχεία του εκδότη,

• β) Ο α/α της αντλίας,

• γ) Το είδος του καυσίμου,

• δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του

(ΩΩΛΛ),

• ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,

• στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),

• ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,

• η) Η συνολική αξία.
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Τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων :

• 1. Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες.

• 2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους

υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).

• 3. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους

συναλλαγών (επιτηδευματίες).

1 .Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες.

Εκδίδεται απόδειξη

(αποτελεί ειδικό φορολογικό στοιχείο)

Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται: α) Τα στοιχεία

του εκδότη, β) Ο α/α της αντλίας, γ) Το είδος του

καυσίμου, δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα

έκδοσής του (ΩΩΛΛ), ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,

στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.), ζ) Ο συντελεστής

Φ.Π.Α., η) Η συνολική αξία.

2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους

συναλλαγών (επιτηδευματίες).

1ος τρόπος:
Έκδοση απόδειξης εσόδου στην οποία, κατά την έκδοσή

της, με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του

συστήματος εισροών - εκροών, αναγράφεται

• μέχρι 300 ευρώ:

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αγοραστή

επιτηδευματία.

• πάνω από τα 300 ευρώ:

αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου

υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.

• Προσοχή: με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται και η

έκδοση τιμολογίου.

Προσοχή: Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται

ανωτέρω:

• ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και

• ο Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη — επιτηδευματία):

• καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του

καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2ος τρόπος:
Έκδοση τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται η

αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου (στην οποία δεν

αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του

αγοραστή επιτηδευματία) και στο οποίο (τιμολόγιο)

αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της

αριθμ απόδειξης εσόδου».

Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων

στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων, δεν απαιτείται η

έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι, η σχετική

υποχρέωση καλύπτεται από την εκδοθείσα απόδειξη

εσόδου

3. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους

συναλλαγών (επιτηδευματίες). 1ος τρόπος:

Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον

αγοραστή (επιτηδευματία) και σύνταξη διπλότυπης

αθεώρητης κατάστασης

• Στην κατάσταση αυτή καταχωρείται κάθε συναλλαγή

της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις και το αντίτυπο

παραδίδεται στον αγοραστή στο τέλος κάθε μήνα ή και

κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου

μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.). η

(κατάσταση) αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα

βιβλία του αγοραστή - υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.

(σχ.βλ. παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν της

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). 2ος τρόπος:

Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν

οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά

μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά

δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι

αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο

(τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε

αντικατάσταση των αριθμ αποδείξεων εσόδου».
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Επισημαίνεται ότι και για τις ανωτέρω παραδόσεις

καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων δεν απαιτείται

η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι η

σχετική υποχρέωση καλύπτεται από τις εκδοθείσες

αποδείξεις εσόδου.
Εγγραφές στα βιβλία:

• για τις παραπάνω περιπτώσεις αντικατάστασης, των

Α.Λ.Π., δεδομένου ότι, με την αυτόματη έκδοση των

αποδείξεων από το σύστημα εισροών - εκροών, με την

ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε

αντλία, το ποσό καταχωρείται στη φορολογική μνήμη

και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ», οι εγγραφές

στα βιβλία γίνονται με το ημερήσιο δελτίο «Ζ», οπότε

τα Τ-Δ.Α. ή Τιμολόγια, δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς

εσόδων.

• Όμως μπορούν να καταχωρούνται, αλλά σε ιδιαίτερες

στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς και μόνο για

την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (π.χ.

χαρακτηρισμός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή

συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λ.π.).

Προσοχή: για όλες τις περιπτώσεις που θα πρέπει να

αντικατασταθεί η απόδειξη εσόδου που εκδίδεται

αυτόματα από το σύστημα εισροών - εκροών, είτε με

Τιμολόγιο, είτε με τις ειδικές αποδείξεις πώλησης

πετρελαίου θέρμανσης, όπου η τιμή μονάδας που

αναγράφεται στις αυτόματες αποδείξεις εσόδου, είναι

διαφορετική από αυτή που συμφωνείται με τον πελάτη

και πρέπει να γραφεί στα στοιχεία που αντικαθιστούν

την αυτόματη απόδειξη, τίθεται σοβαρό ζήτημα ποιο

στοιχείο και με ποιο τρόπο θα καταχωρηθεί στο βιβλίο

εσόδων - εξόδων αφού το ποσό της αυτόματης απόδειξης

καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται

στο ημερήσιο δελτίο «Ζ».

Όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε θέσει υπόψη του

Υπ. Οικονομικών με προτάσεις μας και σύντομα η

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος αφού πάρει τις

σχετικές απαντήσεις και λύσεις θα σας δώσουμε σε

μορφή εγκυκλίου. Στο σημερινό σεμινάριο θα αναλύσουμε

τις περιπτώσεις αυτές και άλλες που θα τεθούν από

τους συναδέλφους Λ/Φ.
Πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.).

• 3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες,

στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται

από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις

καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.):

• ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση

αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε

κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου

πελάτη - επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή

τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου.

πωλήσεις επί πιστώσει

• 3.5 Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που

διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας

του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές

αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».

πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας:

• Επίσης, οι πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας

και πωλούν «επί πιστώσει» σε ιδιώτες, όταν δεν

ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην ως

άνω περίπτωση 3.5, εκδίδουν λογιστικό σημείωμα στο

οποίο αναγράφουν ότι

• «Η αριθμ απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει»,

• ενώ παράλληλα αναγράφεται επ' αυτού το ονοματεπώνυμο

και η διεύθυνση του πελάτη.

• Το λογιστικό σημείωμα με την απόδειξη εσόδου

αποτελούν δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία για τις

επί πιστώσει πωλήσεις προς ιδιώτες.

Εφόσον δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή

δεν εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη

«επί πιστώσει», εκδίδονται: Βα. Τιμολόγια (προς άλλους

υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.,

λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
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αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) στα οποία

αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση

των αριθμ αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα

παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το

πρωτότυπο του «επί πιστώσει» τιμολογίου.

Ββ. Λογιστικό σημείωμα (προς ιδιώτες) στο οποίο

αναγράφουν ότι, «Η αριθμ. απόδειξη εσόδου

εκδόθηκε επί πιστώσει», ενώ παράλληλα αναγράφεται

επ' αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του

πελάτη. Παροχή εκπτώσεων:

• Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων (μετά δηλαδή

την έκδοση της απόδειξης εσόδου ή του τιμολογίου ή

της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων), σε

πελάτες - επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας,

θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.

• Στο πιστωτικό τιμολόγιο θα αναγράφονται οι αύξοντες

αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου (ή του

τιμολογίου) ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων

πωλήσεων, κατά περίπτωση.

(σχ. βλ. παράγραφο 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (νυν

της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.)

Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις

περιπτώσεις εκπτώσεων εκ των υστέρων (μετά δηλαδή

την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεων)

προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τα νομικά

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τους αγρότες

του ειδικού καθεστώτος Φ.Π. Α.. Τι κάνουμε όταν έχουμε

σύμβαση με τιμή μονάδος, διαφορετική από την

αναγραφείσα στις αποδείξεις εσόδου?

Στις περιπτώσεις αυτές για τις πωλήσεις προς υπόχρεους

απεικόνισης συναλλαγών, (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά

νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς

και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), τα τιμολόγια

(και οι καταστάσεις) εκδίδονται με την καθοριζόμενη

στην σύμβαση τιμή μονάδας και εφόσον η τιμή μονάδας

που αναγράφεται στις αποδείξεις εσόδου, είναι διαφορετική

από αυτή της σύμβασης, εκδίδεται πιστωτικό ή

συμπληρωματικό τιμολόγιο, που καλύπτει τη διαφορά

της τιμής μεταξύ απόδειξης εσόδου και σύμβασης.

Πώληση πετρελαίου θέρμανσης:

Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω

αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός

εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο

αποστολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων,

και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης

εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται

στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.

Εναλλακτική δυνατότητα (απλούστευσης) με Συγκεντρωτικό

Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) Για τη διακίνηση των καυσίμων

πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης είτε πρόκειται για

μεμονωμένες παραγγελίες είτε για περισσότερες της

μιας, μπορεί να εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής

(Σ.Δ.Α.) θεωρημένο,( το πρώτο - πρωτότυπο αντίγραφο

συνοδεύει το καύσιμο), και εκδίδονται αναλόγως τα

φορολογικά στοιχεία κατά τη παράδοση του καυσίμου

ως ακολούθως: Η απόδειξη γράφεται και επισυνάπτεται

στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) Προσοχή:

Στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) αναγράφεται,

εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθμός της αυτόματα

εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία επισυνάπτεται

στο πρωτότυπο του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής

(Σ.Δ.Α.) καθόλη τη διάρκεια του δρομολογίου. κατά

την επί τόπου παράδοση του καυσίμου εκδίδονται κατά

περίπτωση τα φορολογικά στοιχεία ως ακολούθως: •

Σε πελάτες ιδιώτες π.χ. σπίτια :

Απόδειξη πώλησης αθεώρητη (χειρόγραφη) . (δεν

εκδίδεται Δ.Α. δεδομένου ότι εκδίδεται Σ.Δ.Α).

• Σε πελάτες επαγγελματίες:

Δελτίο Αποστολής και ακολούθως Τιμολόγιο, το οποίο

εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα, ή Τιμολόγιο - Δελτίο
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Αποστολής συνενωμένο (με την παράδοση).

Αθεώρητες οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών

συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης

• Οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για

την πώληση πετρελαίου θέρμανσης

• είτε από την εγκατάσταση,

• είτε εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου, (π.χ. στα

σπίτια των ιδιωτών- καταναλωτών), δεδομένου ότι,

απαιτείται να αναγράφονται σ' αυτές επιπλέον δεδομένα,

εκδίδονται αθεώρητες.

• Περαιτέρω, με την παράγραφο 6.2. της υπόψη Κ.Υ.Α.

ΠΟΛ.1009/4.1.2012 ορίζεται ότι, από τις διατάξεις αυτής

δεν θίγονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν

από τις διατάξεις

της Δ33Α5055143ΕΞ/31-12-2010 (ΦΕΚ 2047 Β') Υπουργικής

Απόφασης, περί έκδοσης φορολογικών στοιχείων για

τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Ακόμη, από τις

διατάξεις της περίπτωσης 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ.,

όπως ισχύει

από 1.1.2013, προκύπτει ότι οι αποδείξεις λιανικών

συναλλαγών για την πώληση αγαθών που νομίμως

εκδίδονται χειρόγραφα (π.χ. εξαίρεση από τη χρήση

Φ.Τ.Μ. λόγω αναγραφής επιπλέον δεδομένων, πωλήσεις

εκτός εγκατάστασης κ.λπ.) είναι αθεώρητες.

Κατά συνέπεια, οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών

συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης

είτε από την εγκατάσταση είτε εκτός εγκατάστασης του

πρατηρίου (π.χ. στις οικίες των ιδιωτών- καταναλωτών),

δεδομένου ότι, απαιτείται να αναγράφονται σ' αυτές

επιπλέον δεδομένα, εκδίδονται αθεώρητες.

(Σχ.ΠΟΛ.1161/26.6.2013).

4. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό

• Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω

εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους:

• διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου

μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ) και της Α.Υ.Ο.

1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592

Β). ισοζύγιο ημέρας

• Το δελτίο (ισοζυγίου ημέρας) εκδίδεται:

α. Αυτόματα, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου

παράγοντα και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του

συστήματος.

β. Εφ' άπαξ, δηλαδή εκδίδεται μία φορά την ημέρα.

γ. Έως τις 24.00, δηλαδή εκδίδεται το αργότερο έως

τις 24.00 της ιδίας ημέρας και δεν μπορεί να εκδοθεί

(αυτόματα) καθ' υπέρβαση έστω και λιγοστού χρόνου

την επόμενη ημέρα (π.χ. 00.02).

Προσοχή: ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος

της επόμενης

εργάσιμης ημέρας,

• ια) Στον υπολογισμό του ημερήσιου ισοζυγίου, οι

εκροές της ημέρας προκύπτουν ως άθροισμα των

μεμονωμένων εκροών, με αναγωγή στους 15 Ο ανά

πώληση, με βάση την τρέχουσα θερμοκρασία δεξαμενής

κατά την εκάστοτε εκροή.

Ποια παραστατικά του συστήματος μπορούν να μη

εκτυπώνονται:

τα δελτία:

• δελτίο παραλαβής,

• δελτίο λιτρομέτρησης,

• δελτίο επιστροφής και

• δελτίο εξαγωγής

• μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται

σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι,

εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί

από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

• Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως

μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.
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2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης

• Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε κάθε περίπτωση εξαγωγής

και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέτρηση.

• Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:

• 2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου

• 2.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)

• 2.3.3. Ο α/α της αντλίας

• 2.3.4. Ο α/α και ο αριθμός Μητρώου της δεξαμενής

• 2.3.5. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους

15οΟ), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών

που λιτρομερούνται.

• Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η

έκδοση άλλου παραστατικού.

• Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η ανωτέρω

διαδικασία και εκδίδεται, εκ παραδρομής, απόδειξη

εσόδου, για την επανεισαγωγή καυσίμου από λιτρομέτρηση

εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, στην οποία αναγράφεται

ο α/α της αρχικής απόδειξης εσόδου.
2.4. Δελτίο επιστροφής

• Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση

της επιστροφής ποσότητας καυσίμου (π.χ. από βυτίο

διανομής) στις δεξαμενές του πρατηρίου.

• Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα

από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.4.5.1 και

2.4.5.2, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου

χειρισμού.

• Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση

του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων

θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα

θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε

λειτουργία.

δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης.

• Τα δελτία εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών

που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-

12-2010 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων,

υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας

ηλεκτρονικής μετάδοσής τους.

Οι ευθύνες:

•   Ο Εγκαταστάτης του συστήματος έχει την ευθύνη του

ελέγχου του όλου συστήματος.

• Κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να

αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

• Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήματος

προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον τρόπο ή

τους τρόπους προστασίας του συστήματος καθώς και

τα σημεία σφράγισης που προβλέπει σε σημεία στήριξης

μετρητικών ράβδων ή άλλα, σημεία διασύνδεσης, κ.λπ.

Ο εγκαταστάτης:

• Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της προαναφερόμενης

αρχής έγκρισης, ο κατασκευαστής του λογισμικού,

οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα

δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου

συστήματος εισροών-εκροών πληροί απαρέγκλιτα τις

απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

• Οι πρατηριούχοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση

της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του

εγκατεστημένου συστήματος.
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1 Πρατήρια υγρών καυσίμων, που διαθέτουν στην
κατανάλωση υγρά καύσιμα με τροποποιημένες, σε

σχέση με τις ελάχιστες επιβαλλόμενες βάσει νομοθεσίας
προδιαγραφές, υποχρεούνται να διαθέτουν παράλληλα
οπωσδήποτε και το αντίστοιχο καύσιμο με τις ελάχιστες
προδιαγραφές.

2 Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η διάθεση πετρελαίου
για θέρμανση ή και πετρελαίου ναυτιλίας (αυτούσιο

ή σε ανάμειξη) ως πετρέλαιο κινήσεως.

3 Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας πωλητή
πετρελαίου για θέρμανση φέρουν την ευθύνη για

τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύονται. Όσοι
εξ' αυτών δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους και
προμηθεύονται τα προϊόντα από άλλους κατόχους
άδειας που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους,
ευθύνονται, μαζί με τους διαθέτοντες αποθηκευτικούς
χώρους, για την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση
στους τελικούς καταναλωτές.

4 Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών
προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας

λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει
σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη
εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με
βυτιοφόρο αυτοκίνητο που φέρει το σήμα της εν λόγω
εταιρείας, στις περιπτώσεις που αυτός ενεργεί και ως
κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση,
κατόπιν σχετικής άδειας που έχει λάβει.

5 Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων
(που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης)

τα οποία βρίσκονται σε χώρους σε κατάσταση ΤΡΑΝΖΙΤ,

από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου
για θέρμανση.

6 Δεν επιτρέπεται η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων
από:

α. Κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων σε άλλο κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου
υγρών καυσίμων.
β. Κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων σε κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για
θέρμανση, με ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώ-
ρους.
γ. Κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση,
ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι αποθηκευτικούς χώρους,
σε κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων ή κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για
θέρμανση με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

7 Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται
διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος καυσίμου
για παράβαση της παραγράφου 1.
β. Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) στους παραβάτες
της παραγράφου 2.
γ. Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) στους παραβάτες
της παραγράφου 4.
δ. Είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) στους παραβάτες
της παραγράφου 5.
ε. Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) στους παραβάτες
της παραγράφου 6.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.1.  
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 117 Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων

1 Η παράδοση των υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια
υγρών καυσίμων γίνεται υποχρεωτικά μέσω

σφραγισμένων διαμερισμάτων των βυτιοφόρων, με
τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.

2 Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα
γίνεται κατά τη φόρτωση του βυτιοφόρου, με ευθύνη

των εταιρειών διύλισης ή των εταιρειών εμπορίας
πετρελαιοειδών και με ειδική σφραγίδα που θα

εξασφαλίζει το απαραβίαστο του διαμερίσματος του
βυτίου. Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης
των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες
και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

3 Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας
χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που

χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων
ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων

B’ ΜΕΡΟΣ

Οι νέες αγορανομικές διατάξεις 
για τα πρατήρια υγρών καυσίμων
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καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Υλικό κατασκευής εξ' ολοκλήρου από πλαστικό ή
μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων. 
β. Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή της εταιρείας. 
γ. Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη
με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό.
δ. Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη
ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή
της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.
4. Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν
και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που
εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.
5. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται, προ της παραλαβής
των υγρών καυσίμων, να ελέγχουν το απαραβίαστο
και τους αριθμούς των σφραγίδων των διαμερισμάτων
του βυτιοφόρου, που αντιστοιχεί στην παραγγελία
τους, ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται
στα διαμερίσματα αυτά, δια του μετρικού κανόνα
(βέργας) του βυτιοφόρου.
6. Οι εταιρείες διύλισης ή εμπορίας πετρελαιοειδών

υποχρεούνται να παραδίδουν υγρά καύσιμα στα
πρατήρια υγρών καυσίμων σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας
περιβάλλοντος, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή
του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 °C.
7. Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη
θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου στα διυλιστήρια
ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας
πετρελαιοειδών.
8. Στα παραστατικά στοιχεία (δελτία αποστολής,
τιμολόγια), πρέπει να αναγράφονται:
α. Η ώρα φόρτωσης.
β. Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση,
σε βαθμούς °C.
γ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία
του καυσίμου κατά τη φόρτωση.
δ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί
σε θερμοκρασία 15 °C. ε. Η πυκνότητα του καυσίμου
σε θερμοκρασία 15 °C. ζ. 
Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν
στο βυτίο.

Άρθρο 118 Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

1 Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων υποχρεούνται

να τηρούν καθημερινά δελτίο διαδρομής που

υπογράφεται από την εταιρεία και τον οδηγό του

βυτιοφόρου πριν από την αναχώρησή του από το

σημείο φόρτωσης. Στο δελτίο διαδρομής αναγράφονται

λεπτομερώς τα ονοματεπώνυμα ή οι επωνυμίες των

πελατών για τους οποίους προορίζονται τα καύσιμα,

κατά σειρά προτεραιότητας, με τις ακριβείς διευθύνσεις

τους, το είδος του καυσίμου και οι ποσότητες που

πρόκειται να παραδοθούν. Αλλαγή σειράς προτεραιότητας

επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον

αυτό αιτιολογείται εγγράφως στο δελτίο διαδρομής.

2 Μετά από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δελτίο

διαδρομής η ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου

και η ποσότητα που

παραδόθηκε. Τα

στοιχεία αυτά

υπογράφονται από τον πελάτη.

3 Τα στοιχεία του δελτίου διαδρομής πρέπει να

αντιστοιχούν με εκείνα που αναγράφονται στα

υπάρχοντα στα χέρια του βυτιοφορέα νόμιμα παραστατικά

στοιχεία. Τα βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεούνται να

αναγράφουν στο δελτίο διαδρομής τα στοιχεία που

εμφαίνονται στη φορτωτική.

Απαγορεύεται η παράδοση σε πελάτη φορτίου που

δεν αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής.

4 Παράδοση φορτίου από τον βυτιοφορέα σε πελάτη

που δεν αναγράφεται εξ αρχής στο δελτίο διαδρομής

επιτρέπεται μόνον εφ' όσον ανήκει στο δίκτυο διακίνησης

της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει το καύσιμο

και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει περίπτωση

δηλουμένης αιτιολογημένης αδυναμίας παραλαβής

από τον αρχικό παραλήπτη και εφ' όσον πρόκειται για

σφραγισμένα και μόνον διαμερίσματα, άλλως θα πρέπει

το φορτίο να επιστρέφεται στο αρχικό σημείο φόρτωσης.

5 Τα σχετικά στοιχεία του νέου παραλήπτη

συμπληρώνονται από τον οδηγό του

βυτιοφόρου στο δελτίο διαδρομής,

με έγγραφη αιτιολόγηση του λόγου

που επέβαλε την αλλαγή, τηρουμένων

και των λοιπών προϋποθέσεων

του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης

Συναλλαγών όπως κάθε φορά

ισχύει.
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1Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς
και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του

όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να είναι
εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες).

2Οι μετρικοί κανόνες βαθμονομούνται και σφραγίζονται
από την αρμόδια Επιτροπή ογκομέτρησης της Τελωνειακής

Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και φέρουν:
α. μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για
κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου
και τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί
η κάθε κλίμακα και
β. στα δύο άκρα τους εγχάρακτη σφράγιση της Τελωνειακής
Υπηρεσίας που διενήργησε τη βαθμονόμηση και
ογκομέτρηση.

3 Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της παρ. 1 δύναται να είναι
εξοπλισμένα και με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

στάθμης, εγκεκριμένο από τη Δ/ση Μετρολογίας, της

Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

4 Σε περίπτωση διαφοράς στις ενδείξεις μεταξύ των ως
άνω δύο συστημάτων (μετρικού κανόνα και ηλεκτρονικού)

επικρατεί η ένδειξη του μετρικού κανόνα (βέργας).

5 Σε περίπτωση έλλειψης μετρικού κανόνα (βέργας)
συνοδευόμενου από πρωτοκόλλο ογκομέτρησης και

πίνακα βαθμονόμησης, ή σε περίπτωση ύπαρξης μετρικού
κανόνα (βέργας) άλλου από το νόμιμο, επιβάλλεται στο
διακινητή πρόστιμο 5000 €.

6 Σε περίπτωση που ο μετρικός κανόνας (βέργα) δεν
φέρει τη σφράγιση της ως άνω παρ. 2β. επιβάλλεται

στο διακινητή πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

7 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχου στάθμης χωρίς τη σχετική έγκριση

της ως άνω παρ. 3 επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο
πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€).

Άρθρο 119 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση

των υγρών καυσίμων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.2. 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 120 Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

1Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια
μέχρι και τον τελικό παραλήπτη σε κάθε παράδοση

και παραλαβή (συμπεριλαμβανομένης και της φόρτωσης
των καυσίμων από τις δεξαμενές των εταιρειών εμπορίας
στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα με προορισμό τα πρατήρια),
εφ' όσον ο ένας από τους συναλλασσόμενους το απαιτήσει,
σχηματίζεται υποχρεωτικά δείγμα εις διπλούν, ποσότητας
τουλάχιστον ενός (1) λίτρου, κατά τον τρόπο που η
νομοθεσία ορίζει.

2 Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται από την ποσότητα που
παραδίδεται, σφραγίζονται με σφραγίδες των

ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται
απόλυτα το περιεχόμενο τους και φυλάσσονται από τους
συναλλασσόμενους.

3 Τα σχηματιζόμενα δείγματα πρέπει να έχουν τις
παρακάτω ενδείξεις:

α. Τα στοιχεία των συναλλασσόμενων. 
β. Το είδος καυσίμου. 
γ. Την ποσότητα του καυσίμου. 
δ. Τον αριθμό τιμολογίου πώλησης του καυσίμου, εφ'
όσον έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του
δελτίου αποστολής.
ε. Την ονομασία ή τον τίτλο της εταιρείας εμπορίας

πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο. 
στ Την ημερομηνία δειγματοληψίας. 
ζ. Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν
σκόπιμο να προσθέσουν.

4 Τα αμοιβαία παραδεκτά δείγματα μπορούν να
υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για

εξέταση μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στις περιπτώσεις
μη κανονικών δειγμάτων. Η εξέταση τους γίνεται
υποχρεωτικά παράλληλα με την εξέταση των κατά έφεση
δειγμάτων και των δειγμάτων του βυτιοφόρου.

5 Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται
διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος καυσίμου
για άρνηση απόδοσης δείγματος, βάσει των προβλεπομένων
από την παράγραφο 1.
β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για
έλλειψη ενδείξεων δείγματος, βάσει των προβλεπομένων
από την παράγραφο 2.
γ. Επτακόσια ευρώ (€700) ανά σχηματιζόμενο δείγμα
για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος, βάσει των προβλεπομένων
από την παράγραφο 2.
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1 Σε κάθε πλήρωση δεξαμενής καυσίμων που τελεί
υπό καθεστώς ειδικού κρατικού ελέγχου και βρίσκεται

σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιρειών εμπορίας υγρών
καυσίμων, πριν από τη σφράγιση της δεξαμενής από
τα εντεταλμένα κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό
δείγμα του καυσίμου της δεξαμενής κατά τα προβλεπόμενα
από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
διατάξεις του Α.Χ.Σ παρουσία των εντεταλμένων
κρατικών οργάνων. Η δειγματοληψία είναι υποχρεωτική
για τις βενζίνες και το πετρέλαιο (κίνησης και για
θέρμανση).

2Κάθε δείγμα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται
με ειδική σφραγίδα του άρθρου 117 και αριθμείται

με ειδικό αριθμό. Η σφραγίδα φέρει το σήμα της
εταιρείας. Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη
των εταιρειών επί τρίμηνο τουλάχιστον σε ειδικό προς
τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

3 Στο δοχείο του δείγματος προσαρτάται σταθερή
πινακίδα ασφαλισμένη ομοίως με την παραπάνω

σφραγίδα στην οποία αναγράφονται:

α. Ο κωδικός αριθμός της δεξαμενής από όπου λήφθηκε

και ο ειδικός αριθμός του αντίστοιχου δείγματος.

β. Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της

δεξαμενής και λήψης του δείγματος.

γ. Το είδος του καυσίμου από το οποίο προέρχεται το

δείγμα.

δ. Η ποσότητα του φορτίου της δεξαμενής.

Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαμενές καυ-

σίμων, στα κατά νόμο εκδιδόμενα παραστατικά στοιχεία,

αναγράφεται απαραιτήτως και ο κωδικός ταυτοποίησης

του δείγματος του φορτίου, που περιλαμβάνει

οπωσδήποτε και τον κωδικό της δεξαμενής.

44 Η υποχρέωση λήψης δείγματος και διατήρησής
του κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, ισχύει

και στην περίπτωση δεξαμενών των διυλιστηρίων,

από τις οποίες γίνεται φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα
σε σημείο φόρτωσης εντός των διυλιστηρίων. Ο
κωδικός του αντίστοιχου δείγματος του φορτίου της
δεξαμενής των διυλιστηρίων, από όπου φορτώθηκε
το βυτιοφόρο, γνωστοποιείται στην εταιρεία η οποία
υποχρεούται να τον αναγράφει στα εκδιδόμενα απ'
αυτήν παραστατικά στοιχεία.

5 Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου κάθε δείγματος
συνυπογράφουν οι κρατικοί υπάλληλοι και ο

εκπρόσωπος της εταιρείας ή του διυλιστηρίου που
παρέστησαν στη δειγματοληψία.

6 Εφόσον δείγμα καυσίμου βρεθεί μη κανονικό, η
εταιρεία εμπορίας μπορεί να προσκομίσει το δείγμα

αυτό προς συνεξέταση με το κατά έφεση δείγμα σε
συνδυασμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το
δείγμα προέρχεται από φορτίο που λήφθηκε με
απευθείας φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενημερώνονται
αμελλητί από την εταιρεία τα διυλιστήρια.

Άρθρο 121 Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων 

στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων 
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1Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών,
στην περίπτωση παράδοσης υγρών καυσίμων με

βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να
παραδίδουν στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας
σε κάθε παράδοση δείγμα από αυτά. Σε περίπτωση που
η μεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες
μεταφορών υγρών καυσίμων την παραπάνω υποχρέωση
έχουν οι μεταφορείς.

2 Το δείγμα αυτό, ποσότητας ενός (1) λίτρου τουλάχιστον,
λαμβάνεται κατά την εκφόρτωση του καυσίμου στις

δεξαμενές του πρατηρίου από το σωλήνα εκροής του
βυτιοφόρου, οπωσδήποτε μετά τη δίοδο των πρώτων
είκοσι (20) λίτρων και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης
χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό
κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα
ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα) το οποίο σφραγίζεται
με σφραγίδα του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 117
της παρούσας. Σε κάθε δείγμα τοποθετείται πινακίδα
που ασφαλίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την παραπάνω
σφραγίδα, η οποία υπογράφεται από τον μεταφορέα
που παραδίδει το καύσιμο και τον πρατηριούχο που το
παραλαμβάνει και έχει τις εξής ενδείξεις: 
α. Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου 
β. Είδος καυσίμου 
γ. Παραληφθείσα ποσότητα
δ. Ονομασία ή τίτλος της εταιρείας εμπορίας και διανομής
πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.
ε. Όνομα του παραλήπτη πρατηριούχου και διεύθυνσή
του.
στ. Ονομασία ή τίτλος της επιχείρησης στην οποία ανήκει
το βυτιοφόρο μεταφοράς του καυσίμου.
ζ. Αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και όνομα του
οδηγού.

η. Αριθμός τιμολογίου πώλησης, εάν έχει εκδοθεί τέτοιο,
διαφορετικά του δελτίου αποστολής. 
θ. Ημερομηνία δειγματοληψίας. 
ι. Ο αριθμός της σφραγίδας.

3Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων υποχρεούνται να
παραλαμβάνουν το παραπάνω δείγμα και να το

φυλάσσουν μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα του καυσίμου
από το οποίο έχει ληφθεί.

4 Στα παραστατικά στοιχεία πώλησης του καυσίμου
(τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής) από τις

εταιρείες εμπορίας πρέπει να αναγράφονται:
α. Οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη
σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.
β. Ο αριθμός άδειας λειτουργίας των δικαιούχων
παραληπτών.
γ. Η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου. Η παράδοση
των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του
παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.

5 Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται
πρόστιμα ως εξής:

α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος καυσίμου
για μη παράδοση δείγματος, βάσει των προβλεπομένων
από την παράγραφο 1.
β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για
έλλειψη ενδείξεων δείγματος, βάσει των προβλεπομένων
από την παράγραφο 2.
γ. Επτακόσια ευρώ (€700) ανά σχηματιζόμενο δείγμα
για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος, βάσει των προβλεπομένων
από την παράγραφο 2.
δ. Οκτακόσια ευρώ (€800) ανά παραστατικό στοιχείο
για έλλειψη στοιχείων από τα παραστατικά στοιχεία
πώλησης, βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο
4.

Άρθρο 122 Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων 

σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 123 Έλεγχος ποιότητας καυσίμου 

1 Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές
Αρχές σε υγρά καύσιμα στα πρατήρια λιανικής πώλησης,

ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων
πρέπει να παραδίδει στην Αρχή που διενεργεί τη
δειγματοληψία το δείγμα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί
στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται, εφόσον
η διακίνηση πραγματοποιείται από Εταιρεία Εμπορίας
Πετρελαιοειδών του ν.3054/2002.

2Η Αρχή που διεξάγει την δειγματοληψία αναρτά στο
δείγμα που της παραδόθηκε από το πρατήριο πινακίδα

με την ένδειξη «Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου αντίστοιχο
προς τον αριθμό, δείγμα.» (αναγράφεται ο αριθμός του
δείγματος και το είδος του καυσίμου που δειγματίσθηκε

από την Αρχή).

3 Το δείγμα αυτό διαβιβάζεται στο Γενικό Χημείο του
Κράτους μαζί με το δείγμα καυσίμου που λαμβάνεται

από την Ελεγκτική Αρχή και προς το οποίο αντιστοιχεί
και θα εξετάζεται παράλληλα με το δείγμα που προορίζεται
για την κατά έφεση εξέταση.

4 Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην
Αρχή τα δείγματα της παραγράφου 1 γίνεται ειδική

μνεία για αυτό στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας.

5 Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000),

για μη παράδοση δείγματος.
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1 Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων,
λαμβάνονται δύο δείγματα, ένα για την Α' εξέταση

και ένα για τη Β' εξέταση καθώς επίσης παραλαμβάνεται
το δείγμα βυτιοφόρου σύμφωνα με το άρθρο 123 της
παρούσας, τα οποία αποστέλλονται μετά των σχετικών
πρωτοκόλλων στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

2Ο τύπος (π.χ. πλαστική, μεταλλική κ.λπ.) το χρώμα
και οι αριθμοί των σφραγίδων των δειγμάτων καθώς

και ο αριθμός της σφραγίδας του δείγματος βυτιοφόρου
σημειώνονται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στο
οποίο πρέπει να αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία,
δίδεται στον κάτοχο του δείγματος.

3 Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων ο
κάτοχος του δείγματος θα δηλώνει εγγράφως στο

πρωτόκολλο δειγματοληψίας αν επιθυμεί ή όχι την
κατ' έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, σε
καταφατική δε περίπτωση να αναγράφει το ονοματεπώνυμο,
τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax του ιδιώτη
χημικού, που επιθυμεί να παρίσταται κατά την
επανεξέταση ή ότι δεν επιθυμεί την παρουσία ιδιώτη
χημικού.

4Οι προμηθεύτριες εταιρείες και οι μεταφορείς υγρών
καυσίμων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να

αναγραφούν στα τιμολόγια πωλήσεως, ότι σε περίπτωση
μη κανονικού δείγματος, επιθυμούν την κατ' έφεση
εξέταση του εν λόγω δείγματος παρουσία ή μη ιδιώτη
χημικού εκπροσώπου των, του οποίου θα πρέπει
απαραίτητα να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη
διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax.

5Οι δειγματίζουσες Αρχές θα παραδίδουν εντός τριών
εργάσιμων ημερών το αργότερο τα λαμβανόμενα

υπ' αυτών δείγματα στις πλησιέστερες Χημικές Υπηρεσίες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.

61 Αν από την εξέταση προκύψει ότι το
δείγμα είναι κανονικό, κοινοποιούνται

αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία τα
αποτελέσματα στη Δειγματίσασα Αρχή.
Αν το δείγμα είναι μη κανονικό
ειδοποιούνται αμέσως από τη Χημική
Υπηρεσία οι ιδιώτες χημικοί των
ενδιαφερομένων, ήτοι: του Πρατηριούχου,
του μεταφορέως και της Εταιρείας,
προκειμένου να ορίζεται ημερομηνία
επανεξέτασης εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος και προβαίνει η Χημική
Υπηρεσία παρουσία τους στην
αποσφράγιση και την κατ' έφεση
εξέταση του δεύτερου δείγματος,

καθώς και του δείγματος του βυτιοφορέα της Εταιρείας.

Αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή στο Τιμολόγιο

ζητείται έφεση χωρίς να ορίζεται ιδιώτης χημικός, η

επανεξέταση γίνεται αμέσως χωρίς να παρίστανται

ιδιώτες χημικοί, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν

ρητά, ότι δεν επιθυμούν την κατ' έφεση εξέταση ή αν

στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή το τιμολόγιο δε

γίνεται κανένας λόγος εκ μέρους των ενδιαφερόμενων

για επανεξέταση, η Χημική Υπηρεσίας προβαίνει

αυτεπαγγέλτως, στην επανεξέταση του Β' δείγματος

και του δείγματος του βυτιοφόρου ή της εταιρείας.

7 Για τη διαπίστωση της τυχόν νοθείας του πετρελαίου
κινήσεως με πετρέλαιο θερμάνσεως ή και πετρέλαιο

ναυτιλίας, ή νοθείας βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων
με άλλη χαμηλότερου αριθμού οκτανίων, όταν υπάρχει
σοβαρή υπόνοια ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο,
ακολουθείται από τα ελεγκτικά ή άλλα αρμόδια όργανα
η εξής διαδικασία:
α. Λαμβάνεται δείγμα εις απλούν, το οποίο εξετάζεται

επί τόπου για τη συμφωνία των φυσικοχημικών

χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης του δείγματος

με αυτά που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες

αποφάσεις Α.Χ.Σ.
β. Στην περίπτωση θετικής ενδείξεως νοθείας, η

δεξαμενή στην οποία ευρίσκεται το προϊόν σφραγίζεται

- ώστε να εξασφαλιστεί η μη διάθεσή του στην

κατανάλωση και η επίμαχη ποσότητα δεσμεύεται. Πριν

τη σφράγιση, λαμβάνεται δείγμα

εις διπλούν από την δεσμευθείσα

ποσότητα καυσίμου σύμφωνα

με την ανωτέρω α' παράγραφο,

και διαβιβάζεται άμεσα, ταυτόχρονα

με το δείγμα βυτιοφόρου, εφόσον η

δειγματοληψία πραγματοποιείται σε πρατήριο

υγρών καυσίμων, στο Γενικό Χημείο του Κράτους,

προς εξέταση με την παρατήρηση στο πρωτόκολλο

δειγματοληψίας για την κατεπείγουσα εξέτασή

του.

Το καύσιμο, εφόσον βρεθεί νοθευμένο, ύστερα

από την εξέταση που πραγματοποιείται από τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του

Κράτους, προωθείται, με μέριμνα και δαπάνη είτε

του κατόχου του είτε της Εταιρείας Εμπορίας από

την οποία το προμηθεύτηκε και υπό έλεγχο, για

επανεπεξεργασία στο Διυλιστήριο ή για καταστροφή

ως επικίνδυνο απόβλητο.

Άρθρο 124 Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
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1 Κάθε ποσότητα πετρελαίου για θέρμανση που
διακινείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (διακινητές)

για εμπορία, με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδεύεται
υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά
παραστατικά στοιχεία.

2Ως διακινητής νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
τα στοιχεία του οποίου είναι αναγεγραμμένα επί

των φορολογικών παραστατικών διακίνησης.

3 Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου
για θέρμανση, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό

Δελτίο Αποστολής, τότε εκδίδεται, από το διακινητή,
υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου,
«Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» στο
οποίο αναγράφονται:

α. Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση,

ΑΦΜ)

β. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου 

γ. Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου 

δ. Το όνομα του οδηγού 

ε. Η συνολική φορτωθείσα ποσότητα 

στ. Οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις

λιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολογόγια/ Δελτία

Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που

διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Το άθροισμα των ποσοτήτων που αναγράφονται στις

εκδοθείσες Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής"

ή στα "Τιμολόγια/Δελτία αποστολής" πρέπει να ισούται

με τη φορτωθείσα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο,

ποσότητα Πετρελαίου για Θέρμανση.

4 Τα στοιχεία της παραγράφου 3
συμπληρώνονται κατά την

έναρξη του δρομολογίου. Την
πρωτότυπη σελίδα του Δελτίου
Διακίνησης Πετρελαίου για
Θέρμανση έχει μαζί του ο
οδηγός και συνοδεύει τη
διακίνηση των συγκεκριμένων
παραγγελιών που
αναγράφονται σ' αυτό, ενώ
το στέλεχος παραμένει στο χώρο
έκδοσης των τιμολογίων, με ευθύνη του διακινητή.

5Μετά το τέλος κάθε διανομής, ο οδηγός παραδίδει
το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση,

στο διακινητή, ο οποίος το διατηρεί για δύο έτη.

6 Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου
για Θέρμανση, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο

Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου
Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση.

7 Το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση
είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με

συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται θεώρησή
του.

8Η ποσότητα του πετρελαίου για θέρμανση, που
υπάρχει κάθε φορά στις δεξαμενές των βυτιοφόρων

αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι
ίση με την ποσότητα που είχε φορτωθεί και αναγράφεται
στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή που προκύπτει
από το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση,
μειωμένη κατά τις ποσότητες που παραδόθηκαν μέχρι
τη στιγμή του ελέγχου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται
από τα παραστατικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν
το πετρέλαιο για θέρμανση κατά τη διακίνησή του.

9 Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί «Δελτίο
Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» ενώ

προβλέπεται, ή όταν το Δελτίο αυτό είναι μη
συμπληρωμένο, αλλοιωμένο, διορθωμένο ή παραποιημένο,
επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πέντε
χιλιάδων ευρώ (5000€), το δε βυτίο επιστρέφει
συνοδευόμενο στο χώρο φόρτωσης προκειμένου να
επαναληφθεί η διακίνησή του πετρελαίου θέρμανσης
με τα νόμιμα παραστατικά.

10 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαφορά (έλλειμμα
ή περίσσευμα) μεταξύ της μετρούμενης κατά τον

έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας
ελαττωμένης κατά την, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου,
τυχόν παραδοθείσα ποσότητα, επιβάλλεται στο διακινητή

πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του
πετρελαίου για θέρμανση που δεν δικαιολογείται
από τα παραστατικά. Για τον υπολογισμό της
αξίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά
λίτρο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως
προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης
της ίδιας μέρας. Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατό να προσδιοριστεί η τιμή πώλησης ανά

λίτρο την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης
λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά
λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

της τελευταίας πώλησης. Για τον
υπολογισμό της ποσότητας, επί

της οποίας θα επιβληθεί το
πρόστιμο, λαμβάνεται υπ'
όψη ανοχή 0,5%

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.3. 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 125 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση
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Άρθρο 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 126 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

1Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή όποιο άλλο έγκυρο
φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση

πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε
τελικούς καταναλωτές, πρέπει να περιέχουν ευκρινώς
τα κάτωθι:
α. Στοιχεία διακινητή 
β. Ημερομηνία
γ. Αριθμό κυκλοφορίας βυτιοφόρου 
δ. Ονοματεπώνυμο οδηγού 
ε. Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη 
στ. Ποσότητα καυσίμου 
ζ. Ώρα παράδοσης

η. Ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του
πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη,
πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση,
ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής
της δεξαμενής. 
θ. Υπογραφή του οδηγού και του παραλήπτη

2 Τα στοιχεία ζ έως θ συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση
της παράδοσης του πετρελαίου για θέρμανση.

3 Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης των παραστατικών
στοιχείων επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο

πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά παραστατικό.

1. ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Οι σωληνώσεις όδευσης του πετρελαίου για θέρμανση

επί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων διανομής πετρελαίου

για θέρμανση, πλέον των βυτιοφόρων εισαγωγής με

ένα διαμέρισμα και πλέον των βυτιοφόρων με

βενζινοκίνητες αντλίες, κατασκευάζονται σύμφωνα με

έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Σχ.1)

Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου,

συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα

φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο)

(Σ).

Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται απευθείας με την αντλία.

Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον

ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη

(Γ).

Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο από

το συλλέκτη και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της

τριόδου βαλβίδας (Β).

Η τρίοδος (Β) συνδέεται στην είσοδο της (1) με την

έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με την είσοδο του

συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο

(3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα.

Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή

του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο

παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή

διακλάδωση.

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος,

έχει ως ακολούθως: 
α. Παράδοση μέσω μετρητή

• Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ

των διαμερισμάτων) ανοικτός.

• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός.

• Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-2.
β. Άδειασμα σωληνώσεως

• Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.

• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.

• Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-3.

Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο

συλλέκτη και από εκεί, στην είσοδο της αντλίας. Μετά

την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Β, οδεύει

στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον

αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το

περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Σχ. 2)

Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου,

συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα

φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο)

(Σ).

Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται με την είσοδο (1) της

τριόδου βαλβίδας (Α). Στο τμήμα σύνδεσης μεταξύ

συλλέκτη και τριόδου (Α), συνδέεται με διακλάδωση

το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης. Ο

συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον

ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη

(Γ).
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Η τρίοδος βαλβίδα (Α) συνδέεται στην είσοδο (1) με

τον συλλέκτη, στην είσοδο (3) με το πρώτο τμήμα

του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (2) με την

αντλία.

Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο (2)

της τριόδου (Α) και στην έξοδό της με την είσοδο (1)

της τριόδου (Βα).

Η τρίοδος (Βα) συνδέεται στην είσοδό της (1) με την

έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με το δεύτερο

τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (3)

με την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ).

Η τρίοδος (Ββ) συνδέεται στην είσοδο (1) με την

έξοδο (3) της τριόδου (Βα), στην έξοδο (2) με την

είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και

στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα

αδειάσματος.

Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή

του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο

παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή

διακλάδωση.

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος,

έχει ως ακολούθως:
α. Παράδοση μέσω μετρητή

• Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ

των διαμερισμάτων) ανοικτός

• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός

• Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2

• Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3

• Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-2

Το καύσιμο από το διαμέρισμα(τα) οδεύει στο συλλέκτη

και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της

αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και

Ββ, οδεύει στον αεροδιαχωριστή-μετρητή και από

εκεί, στην έξοδο προς τον πελάτη.
β. Άδειασμα σωληνώσεως

• Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.

• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.

• Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2

• Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3

• Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-3.

Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο

συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην

είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων

Βα και Ββ, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη,

παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και

αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης,

στον πελάτη.
γ. Αναρρόφηση από δεξαμενή του πελάτη

• Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ

των διαμερισμάτων) ανοικτός.

• Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός

• Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 2-3

• Η τρίοδος βαλβίδα Βα, στη θέση 1-2

• Η τρίοδος βαλβίδα Ββ σε αδιάφορη θέση.

Το καύσιμο αναρροφάται από το σωλήνα αναρρόφησης

και μέσω της τριόδου βαλβίδας Α εισέρχεται στην

είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου

βαλβίδας Βα, αποστέλλεται πίσω στο συλλέκτη και

από εκεί σε κάποιο(α) διαμέρισμα(τα). Κατά τη

λειτουργία αυτή, όλες οι οδεύσεις προς αεροδιαχωριστή-

μετρητή ή σωλήνα αδειάσματος, είναι κλειστές.

2. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Και για τα δύο Συστήματα Σωληνώσεων α και β της

παρ. 1, εφόσον η φόρτωση γίνεται από τον πυθμένα,

οι αντίστοιχες βαλβίδες φόρτωσης APJ Couplings)

τοποθετούνται είτε στο συλλέκτη, είτε στην είσοδο

του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά.

3. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Στην έξοδο από το μετρητή και μετά τη διακλάδωση

με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος, θα υπάρχει

αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα

παράδοσης προς τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής

1,5 ιντσών υποχρεωτικά.

Στο πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης, που

συνδέεται στην είσοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Α),

θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο

σωλήνα αναρρόφησης από τη δεξαμενή του πελάτη,

διατομής 2,5 ιντσών υποχρεωτικά.

Όλα τα υπόλοιπα τμήματα των σωληνώσεων, μπορούν

να έχουν οποιαδήποτε κατάλληλη διατομή.

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τα μέρη των σωληνώσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά

να πληρούν το χρωματισμό που σημειώνεται στα

υπομνήματα των Σχ.1 και Σχ.2, ήτοι:
4.1. (Σχ.1):

4.1.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα

προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και

ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο της

αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.

4.1.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας

μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β) και

από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-

μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1,5 ιντσών)

σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα

είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος,

μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και

του μετρητή.
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4.1. γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που

συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Β) με

τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά

την έξοδο από τον μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου

έντονου.
4.2. (Σχ.2):

4.2.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα

προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και

ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο (1)

της τριόδου (Α) και από την έξοδο (2) της τριόδου

(Α) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος

μπλε ανοικτού.

4.2.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της

αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Βα), από

την έξοδο (3) της τριόδου (Βα) μέχρι την είσοδο (1)

της τριόδου (Ββ) και από την έξοδο (2) αυτής προς

το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την

αναμονή (διατομής 1, 5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου

σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου

έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα

σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.

4.2.γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που

συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Ββ) με

τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά

την έξοδο από το μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου

έντονου.

4.2.δ. Ο σωλήνας αναρρόφησης (1ο τμήμα), από το

ελεύθερο άκρο αυτού (αναμονή 2, 5 ιντσών) μέχρι

την είσοδο (3) της τριόδου (Α) καθώς επίσης και το

τμήμα αυτού (2ο τμήμα) από την έξοδο (2) της τριόδου

βαλβίδας (Βα) μέχρι τη διακλάδωση με το τμήμα της

σωλήνωσης μετά το συλλέκτη (Σ), θα είναι χρώματος

πράσινου.

Σημειώνεται, ότι όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να

είναι εμφανείς και ευκόλως ορατές από τα πλευρικά

τμήματα του βυτιοφόρου οχήματος, ώστε ο έλεγχός

τους να είναι ευχερής και απρόσκοπτος.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή των σωληνώσεων σύμφωνα με την

παραπάνω αναλυτική περιγραφή, θα πρέπει για κάθε

μεμονωμένο βυτιοφόρο όχημα, να πιστοποιηθεί από

διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, με

την έκδοση «Πιστοποιητικού Σωληνώσεων». Το

πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, ως

αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιάγραμμα και έγχρωμες

φωτογραφίες των σωληνώσεων για την ταυτοποίηση

της εκάστοτε κατασκευής, καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης

με την παρούσα διάταξη. Το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων»

θα βρίσκεται επί του βυτιοφόρου και θα επιδεικνύεται

στις αρμόδιες αρχές, σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο.

Οποιαδήποτε μεταβολή της κατασκευής θα συνοδεύεται

από ανάλογα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό.

6. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιαγράμματα υποχρεωτικών

σωληνώσεων:

Σχ.1 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου

για θέρμανση χωρίς σύστημα αναρρόφησης». 
7. Στην περίπτωση βυτιοφόρων για διανομή πετρελαίου

για θέρμανση των οποίων οι σωληνώσεις δεν

συμμορφώνονται με τις ως άνω απαιτήσεις

(συμπεριλαμβανομένου και του αεροδιαχωριστή με

καλυμμένη τη δίοδο του αέρα) επιβάλλεται στο

διακινητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €).

Για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση

της συμμόρφωσης απαγορεύεται η διακίνηση με το

συγκεκριμένο βυτιοφόρο. Ο διακινητής είναι υποχρεωμένος

να αποκαταστήσει τη μη συμμόρφωση και να θέσει

το βυτιοφόρο στη διάθεση των αρχών για επανέλεγχο,

άλλως το πρόστιμο διπλασιάζεται.
8. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται το πιστοποιητικό

σωληνώσεων της ως άνω παρ. 5, επιβάλλεται στο

διακινητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).
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1Η πώληση χύμα υγραερίου επιτρέπεται με την
προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας

που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά
και μόνο από τους κατόχους αδείας εμπορίας υγραερίου
που έχουν λάβει την άδεια εμπορίας σύμφωνα με τα
άρθρα 4, 6, 7 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, είτε
απευθείας, ή μέσω τρίτων (της παρ. 8 του άρθρου 6
του Ν. 3054/2002), ή από τους πρατηριούχους
υγραερίου.

2Απαγορεύεται στους κατόχους άδειας εμπορίας
υγραερίου να πωλούν υγραέριο χύμα σε εμφιαλωτήρια.

3Οι πρατηριούχοι υγραερίου επιτρέπεται να πωλούν
υγραέριο κίνησης μέσω αντλιών αποκλειστικά σε

οχήματα, τα οποία το χρησιμοποιούν νόμιμα ως
καύσιμο.

4Απαγορεύεται η εμφιάλωση υγραερίου για οικιακή
ή εμπορική (βιομηχανική χρήση) από τα πρατήρια

υγραερίου.

5Η πώληση εμφιαλωμένου υγραερίου σύμφωνα με
τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει,

επιτρέπεται να διενεργείται:

α. από κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου, είτε

απευθείας, είτε μέσω τρίτων (Χονδρική Πώληση),

β. από κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων (υγρών

καυσίμων - υγραερίων) (Λιανική Πώληση),

γ. από κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου

υγραερίου (Χονδρική και Λιανική Πώληση),

δ. από καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία στο

πλαίσιο της άδειας λειτουργίας που κατέχουν, μπορούν

να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο στους καταναλωτές,

το οποίο προμηθεύονται είτε από τις εταιρείες που

κατέχουν την ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ ή

τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των

εταιρειών, είτε από τους κατόχους άδειας διανομής

εμφιαλωμένου υγραερίου.

6Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου
6 υποχρεούνται να εφοδιάζουν ανελλιπώς και

επαρκώς τους καταναλωτές υγραερίου ολόκληρης
της χώρας με υγραέριο, είτε απευθείας, είτε μέσω
τρίτων.

7Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου
6 υποχρεούνται να εφοδιάζουν τις βιομηχανίες και

βιοτεχνίες με χύμα ή εμφιαλωμένο υγραέριο ανάλογα
με τις ανάγκες τους.

8Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται μόνο από
κατόχους άδειας εμφιάλωσης, οι οποίοι επιτρέπεται

να διενεργούν εμφιαλώσεις μόνο για τους κατόχους
άδειας εμπορίας υγραερίων και να γεμίζουν
επαναπληρούμενες φιάλες αποκλειστικά και μόνο
ιδιοκτησίας των κατόχων άδειας εμπορίας υγραερίων,
με τους οποίους συμβάλλονται. Για το σκοπό της
εμφιάλωσης οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων
εφοδιάζουν με υγραέρια και φιάλες ιδιοκτησίας τους,
τους κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων με τους
οποίους συμβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το
δικαίωμα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης
προς τους τελικούς πωλητές.

9Απαγορεύεται στους κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης
Υγραερίων να κατέχουν στο χώρο του εμφιαλωτηρίου

τους, φιάλες υγραερίου κενές ή πλήρεις, που δεν
ανήκουν σε κατόχους Άδειας Εμπορίας Υγραερίων, με
τους οποίους έχουν συμβληθεί για την εμφιάλωση
του προϊόντος τους.

10Οι περιέκτες αερίου που προορίζονται για υγραέριο
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της απόφασης

ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002), και του Καν.
1272/2008/ ΕΚ - Παράρτημα I - παράγραφος 1.3.2.

11Αναφορικά με την τήρηση δελτίου διαδρομής από
βυτιοφόρα υγραερίου, ισχύουν αναλόγως τα

αναφερόμενα στο Άρθρο 118.

12 Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα
ως εξής:

α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για πώληση υγραερίου

εάν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους

1, 2, 3, 4 και 5.

β. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€15.000) για έλλειψη άδειας

εμπορίας υγραερίου για οικιακή, επαγγελματική ή

βιομηχανική χρήση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3.
ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Άρθρο 128 Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου
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Άρθρο 129 Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

1Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων διασφαλίζουν,
για κάθε επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, ότι:

Α. Αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ανεξίτηλο και

ανεπίδεκτο επέμβασης οι παρακάτω ενδείξεις: 

α. Το ονομαστικό βάρος του περιεχομένου 

β. Το αρχικό απόβαρο της φιάλης, στο οποίο περιλαμβάνεται

και το βάρος των εξαρτημάτων που βρίσκονται πάνω

σ' αυτήν

γ. Η εμπορική επωνυμία και το εμπορικό σήμα του

κατόχου Άδειας Εμπορίας υγραερίων, που τις διακινεί. 

δ. Η ημερομηνία κατασκευής της 

ε. Η ένδειξη επαναπιστοποίησης της φιάλης 

ζ. Μοναδικός σειριακός αριθμός 
Β. Διασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. συρρικνωτικό

ασφαλείας, σφραγίδα μιας χρήσης) το απαραβίαστο

της φιάλης.

2Φιάλες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της
παρ. 1, δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές στα

χέρια του κατόχου τους

3 Στην περίπτωση επαναπληρούμενων φιαλών
υγραερίου οι οποίες δεν φέρουν τις προβλεπόμενες

ενδείξεις επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ
(500 €) ανά φιάλη στην εταιρεία εμπορίας και οι
φιάλες δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές. Εάν τα
στοιχεία της εταιρείας εμπορίας δεν αναγράφονται επί
της φιάλης ή εάν δεν προκύπτουν από τα σχετικά
παραστατικά, το πρόστιμο επιβάλλεται στο λιανοπωλητή.

4 Στην περίπτωση επαναπληρούμενων φιαλών
υγραερίου στις οποίες δεν διασφαλίζεται το

απαραβίαστο επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ
(500 €) ανά φιάλη στο λιανοπωλητή και οι φιάλες
δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 130 Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου 

1 Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα του καθαρού
βάρους περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών

υγραερίου, καθορίζεται ως εξής:

Ονομαστικό βάρος (Qn) σε χιλιόγραμμα (kg)

Qn < 15

Qn > 15

2 Για ελλιποβάρεια μεταξύ του μέγιστου ανεκτού
αρνητικού σφάλματος και του διπλασίου του μέγιστου

ανεκτού αρνητικού σφάλματος επιβάλλεται στην
εταιρεία εμπορίας πρόστιμο ανά φιάλη όπως στον

κατωτέρω Πίνακα. Εάν τα στοιχεία της εταιρείας εμπορίας
δεν αναγράφονται επί της φιάλης ή εάν δεν προκύπτουν
από τα σχετικά παραστατικά, το πρόστιμο επιβάλλεται
στο λιανοπωλητή.
Αριθμός φιαλών Πρόστιμο (€)

1-5 3000

6-10 6000

11-20 9000

>21 15000

3 Για ελλιποβάρεια μεγαλύτερη του διπλασίου του
μέγιστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος τα πρόστιμα

της παρ.2 διπλασιάζονται.
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1. Οι κάτοχοι άδειας: 

α) λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, 

β) λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για

κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών, 

γ) πωλητή πετρελαίου για θέρμανση (για κατ' οίκον

παραδόσεις), υποχρεούνται:

α. Να γνωστοποιούν χωριστά, κατά μονάδα μέτρησης

(ανά λίτρο), την τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων

που διαθέτουν βάσει της άδειας τους, στη Δ/νση

Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών

και Δικτύων.

Ειδικά για τις κατ' οίκον πωλήσεις του πετρελαίου

για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας των περιπτώσεων

(α) και (γ), υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά

τις τιμές λιανικής πώλησης:

- για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα

- για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα

- για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω.

β. Να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής

πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα

με την ισχύ τους.

γ. Να γνωστοποιούν τις λιανικές τιμές πώλησης,

μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr

επιλέγοντας εναλλακτικά μια από τις ακόλουθες

διαδικασίες: Μέσω διαδικτύου

Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον

δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης

Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψίων του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

α. Ο υπόχρεος χωρίς κωδικό πρόσβασης, υποβάλλει

αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας

τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο

παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα

πεδία της σχετικής φόρμας και συγκεκριμένα το

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (φορέα), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,

TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ -

FAX, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλέγει «καταχώρηση

αιτήματος».

Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο

εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός

κωδικός πρόσβασης, στο e-mail που έχει δηλώσει

ο υπόχρεος στη φόρμα. Εναλλακτικά αν στο αίτημα

δεν δηλώθηκε e-mail, ο προσωρινός Κωδικός

πρόσβασης μπορεί να αποσταλεί μέσω δηλωθέντος

στο αίτημα αριθμού κινητού τηλεφώνου. Ο υπόχρεος

υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειας, στο οποίο

σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός

πρόσβασης, στη Δ/νση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ -

ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ με fax στο 210 3815317 ή με συστημένη

επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας

με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ -

ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων, ταχ. Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΚ 101 81

ΑΘΗΝΑ».

Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός 10 Δέκα

εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των

στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία

της άδειας λειτουργίας.

β. Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει

τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί

στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην

προσωπική του σελίδα.

Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή

«ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:

- Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων

και διορθώνει τυχόν λάθη.

- Καταχωρεί τις τιμές, για κάθε προϊόν.

- Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών

3.2 Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS) 

α. Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με

τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης

Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψίων του του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τα

ανωτέρω.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,

ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης

(AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση
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β. Ελέγχει αν ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του

είναι ορθά καταχωρημένος στην προσωπική του

σελίδα και διορθώνει τυχόν λάθη.

γ. Αποστέλλει SMS στον αριθμό 54546, του οποίου

το περιεχόμενο περιγράφεται στις οδηγίες που

εμφανίζονται με χρήση της επιλογής «ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ».

δ. Αναμένει, εντός μιας ώρας, τη λήψη απαντητικού

SMS, στο οποίο αναφέρει ότι οι τιμές καταχωρήθηκαν

επιτυχώς ή περιέχει μήνυμα λάθους αν οι τιμές δεν

καταχωρήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση ο υπόχρεος

επαναλαμβάνει τη παραπάνω διαδικασία ακολουθώντας

τις οδηγίες του μηνύματος. 

3.3 Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, η σύνδεση με

τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης

Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η γνωστοποίηση

για τα προϊόντα που διαθέτουν βάση της άδειας τους,

είναι δυνατή μέσω της οικείας Περιφέρειας.

Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία

της οικείας Περιφέρειας, στην οποία δηλώνει «ότι

δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον δικτυακό τόπο

www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών

- Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων και ότι εξουσιοδοτεί για λογαριασμό του,

στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, τον ορισθέντα

ειδικά για αυτό το σκοπό υπάλληλο της ή υπαλλήλους

της, να προβαίνει/νουν σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα

που διαθέτουν βάσει της αδείας τους,

στον δικτυακό τόπο www.fu-

elprices.gr και

ότι δεσμεύεται

κάθε φορά, να

ενημερώνε ι

αμελλητί την

αρμόδια σε

θ έ μ α τ α

Ε μ π ο ρ ί ο υ

Υπηρεσία για τις

μεταβολές αυτών,

ταυτόχρονα με την

ισχύ τους».

Οι Αρμόδιοι υπάλληλοι,

που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων

τους, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος

άρθρου, στοιχείων ή πληροφοριών των κατόχων

άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,

λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά

για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και

πωλητή πετρελαίου για θέρμανση υποχρεούνται στην

τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός τρίτου,

ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία.

Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της

περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, αριθμός), του

σήματος της Εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ή

του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.» και των

τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου.

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα

ως εξής:

α. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για μη καταχώρηση

των στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/νση

κ.λπ.) από τους υπόχρεους, βάσει των προβλεπομένων

από τις παραγράφους 1, 2 και 3.

β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου

καυσίμου, για μη αρχική γνωστοποίηση λιανικών

τιμών πώλησης, βάσει της παραγράφου 1.

γ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου

καυσίμου, για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής

τιμής καυσίμου, βάσει της παραγράφου 2.








