
 

                 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

                             Αθήνα  26-08-2014 
                               Αρ. Πρωτ. Φ2-2155 

                 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών 

 ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ   
Ταχ. ∆/νση : ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ  
Ταχ. Κώδικας :  10181 ΑΘΗΝΑ 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Z. Ρωµαίου   
ΤΗΛ: 213 1514 230   
FAX: 210 33 01 789   
Email:zrom@gge.gr   
   

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος εγκατάστασης συστηµάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια 
υγρών καυσίµων» 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι όπως προκύπτει από το χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης του 

συστήµατος εισροών–εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων (ΠΟΛ 1009/2012 ΦΕΚ 

72/Β/2012) όπως ισχύει, και όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 

4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), στις 27/8/2014 εκπνέει η προθεσµία εγκατάστασης των 

συστηµάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων και για τον γ’ κύκλο 

(λοιπή επικράτεια , πλην Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Λάρισας, 

Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων) και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη 

παράταση.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την άµεση διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τη 

συµµόρφωση των πρατηρίων υγρών καυσίµων της χωρικής σας αρµοδιότητας ως προς 

την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος εισροών- εκροών και την ενηµέρωση 

µας για τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών. 

Σχετικά επισυνάπτεται συνοπτικός οδηγός σηµείων ελέγχου του συστήµατος εισροών-

εκροών και επισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενες ελεγκτικές υπηρεσίες της επικράτειας 

µπορούν να εκπαιδευτούν ως προς τον έλεγχο των σηµείων  αυτών, κατόπιν αιτήµατος 

τους στη ∆/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας. 

Επισηµαίνουµε τέλος ότι για τις κυρώσεις που αφορούν παραβίαση διατάξεων των 

προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας των συστηµάτων εισροών-εκροών στα 

πρατήρια υγρών καυσίµων, βρίσκεται σε ισχύ η Κ.Υ.Α Φ2-1871/2013(ΦΕΚ 

2173/Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. Φ2-518/2014 (ΦΕΚ 575/Β/2014). 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου 

                                                                           Στέφανος Κοµνηνός 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-Ενδεικτικά σηµεία Ελέγχου Συστήµατος Εισροών-  

                     Εκροών (σελ. 2)                                                                 

 
  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1. Γεν. ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών του Κράτους 

2. ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κράτους 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Γραφείο κ. Γενικού ∆/ντή Εσωτερικού Εµπορίου 

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου 

3. Γραφείο κ. Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

4. ∆/νση Μετρολογίας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ενδεικτικά Σηµεία Ελέγχου Συστήµατος Εισροών-Εκροών 

 
Α/Α ∆ιαδικασία Ελέγχου Αναµενόµενο Αποτέλεσµα 

1.  Ελέγχουµε αν το πρατήριο έχει νέα ενιαία 
άδεια λειτουργίας µε το σύστηµα εισροών 
εκροών στην οποία  αποτυπώνονται οι 
δεξαµενές, οι αντλίες και τα είδη καυσίµων 
όπως είναι στο πρατήριο. 

 

2.  ∆ιασταυρώνουµε το ΑΦΜ που αναγράφεται 
στην άδεια µε το ΑΦΜ που αναγράφεται στην 
σφραγίδα και εκδίδεται αυτόµατα στην 
απόδειξη εσόδου από το σύστηµα εισροών 
εκροών. 
 

 

3.  Ελέγχουµε την ύπαρξη ογκοµετρικών 
πινάκων στο πρατήριο (ένας µοναδικός 
ογκοµετρικός πίνακας για κάθε δεξαµενή). 
 

 

4.  Εξετάζουµε εάν τα ∆ελτία παραλαβών (παρ. 
2.1 ΠΟΛ 1203/2012 ΦΕΚ 3130/Β/2012) 
εµπεριέχουν τα τιµολόγια-δελτία αποστολής 
για την αντίστοιχη χρονική περίοδο που 
εκδίδονται. 
 

 

5.   Ελέγχουµε κατόπιν επικοινωνίας µε την Γεν. 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(τηλ.:210480-3292, fuelmgt@gsis.gr,) τη 
διασύνδεση και την αποστολή στοιχείων για 
το προς έλεγχο πρατήριο. 

 

     6. Ελέγχουµε από τα νόµιµα παραστατικά 
(τιµολόγιο-δελτίο αποστολής) των 
εγκατεστηµένων εξαρτηµάτων (ηλ. βέργες, 
λογισµικό, Η/Υ,  Controller)  εάν έχουν 
σήµανση (CE ) καθώς και o σειριακός 
αριθµός (S/N) του προγράµµατος . 

 

 
    7. 

 
 
 
 
 

Αποσύνδεση αισθητήρα δεξαµενής από το 
σύστηµα και έλεγχος αντίδρασης του 
συστήµατος (σε συνεννόηση µε το συνεργείο 
εγκατάστασης). 

Εµφάνιση ένδειξης για την αποσύνδεση. 
Αυτόµατη καταγραφή συναγερµού µε 
σήµανση από τον φορολογικό µηχανισµό ( 
ΕΑΦ∆ΣΣ). 
Κλείδωµα των ακροσωληνίων που αντλούν 
καύσιµο από τη συγκεκριµένη δεξαµενή. 

     8. Θέση ενός ακροσωληνίου σε κατάσταση 
λιτροµέτρησης, διενέργεια  λιτροµετρήσεων, 
επιστροφή καυσίµου σε κατάλληλη δεξαµενή 
και επαναφορά του συστήµατος σε κανονική 
λειτουργία. 
 

Με την ολοκλήρωση της  κάθε λιτροµέτρησης 
αντί για αυτόµατη έκδοση ∆ελτίου Εσόδου 
πρέπει να εκδοθεί αυτόµατα ∆ελτίο 
Λιτροµέτρησης. 
Κατά την επιστροφή του καυσίµου στη 
δεξαµενή δεν πρέπει να καταγραφεί παραλαβή 
καυσίµου. 
Στο Ισοζύγιο ηµέρας πρέπει ο όγκος των 
λιτροµετρήσεων να αναγράφεται όπως 
προβλέπεται. 

9. Αυτόµατη έκδοση απόδειξης – αναγραφή 
απαιτούµενων στοιχείων 

Το  σύστηµα πρέπει να εκδίδει αυτόµατα 
απόδειξη εσόδου µετά την ολοκλήρωση µιας 
συναλλαγής 

      10. Ελέγχεται  ότι το Ισοζύγιο ηµέρας (π.χ. 
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προηγουµένων ηµερών) παράγεται στης 
12:00 το βράδυ περίπου και ότι είναι εντός 
της ορισµένης απόκλισης (1,5%) 

  11. Ελέγχεται ο Τεχνικός  φάκελος – έλεγχος 
CRC No ή HASH VALUE(παρ.3,Άρθρο 6 Φ2-
1617/2010) 

Πρέπει να συµφωνεί µε το αρχείο της ∆/νσης 
Μετρολογίας όπου έχει κατατεθεί ο τεχνικός 
φάκελος 

12. 
 

Έλεγχος διασύνδεσης δεξαµενών και αντλιών 
µε κονσόλα. 

Πρέπει όλες οι δεξαµενές και τα αντλητικά του 
πρατηρίου να έχουν ενταχθεί στο σύστηµα 
εισροών εκροών 

13. Αποσύνδεση συστήµατος ελέγχου δεξαµενών 
από το σύστηµα και έλεγχος αντίδρασης 

Πρέπει να κλειδώσουν όλα τα ακροσωλήνια 
και να παραχθεί σχετικός συναγερµός µε 
σήµανση από φορολογικό µηχανισµό. 
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