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ηλεκηπονικήρ αποζηολήρ δεδομένων.»
ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
& ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σνλ Ν. 1558/85 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 63/05 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α' 98 ).
2. Σνλ Ν. 3784/2009 «Αλαζεψξεζε ηνπ Ν. 703/77 πεξί αληαγσληζκνχ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 31 παξ. 7 απηνχ, (ΦΔΚ Α' 137)
3. Σν Π.Γ. 118/2006, πεξί «φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο
αληιηψλ θαπζίκσλ θαη πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ» (ΦΔΚ Α' 46)
4. Απφθαζε αξ. νηθ. 20155/1268 (ΦΔΚ 705Β'/15-4-2009) ηνπ Τπνπξγνχ κεηαθνξψλ
& Δπηθνηλσληψλ «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ
πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ έηπραλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή άδεηαο ίδξπζεο πξν ηεο
ηζρχνο ηνπ π.δ. 118/2006 ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ.»
5. Σν Π.Γ. 397/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη (ΦΔΚ Α' 185).
6. Σν Π.Γ. 293/1999 (ΦΔΚ Α' 263) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. ην Π.Γ. 185/09 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε
«Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ Α' 213)
8. ην Π.Γ. 187/09 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ Α' 214)
9. Σν Π.Γ. 189/09 (ΦΔΚ Α' 221 ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ
Τπνπξγείσλ».
10. ηελ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε αξηζκφ 2876/09 «Αιιαγή ηίηινπ
Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β' 2234)
11. ηελ Απφθαζε 46498/ΓΙΟΔ 1913/13.10.2010 ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πεξί θαζνξηζκνχ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Νηίλνπ Ρφβιηα.
12. Σελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ
θαπζίκσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ειέγρσλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνβαίλνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ. ,
13. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ πξάμε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Αποφασίζουμε:
Άπθπο 1
Πεπιγπαθή - Γενικέρ Απαιηήζειρ
1. Ωο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ, λνείηαη ζχζηεκα ην νπνίν
απαξηίδεηαη απφ :
α) κεραληζκφ (ππνζχζηεκα) κέηξεζεο ζηάζκεο θαη ζεξκνθξαζίαο δεμακελήο θαη
παξεπφκελα κέξε απηνχ,
β) ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθξνψλ απφ ηηο αληιίεο θαπζίκσλ,
γ) θεληξηθή κνλάδα (θνλζφια) ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, θαη
δ) ππνζχζηεκα θεληξηθήο ελεκέξσζεο δεκφζησλ αξρψλ.
2. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηα πξαηήξηα πγξψλ
θαπζίκσλ πξέπεη
- Να κεηξάεη αδηάιεηπηα ηε ζηάζκε ηνπ θαπζίκνπ εληφο εθάζηεο δεμακελήο θαη λα
κεηαηξέπεη απηήλ ζε αληίζηνηρν πεξηερφκελν φγθν θαπζίκνπ.
- Να παξαθνινπζεί, θαηαγξάθεη θαη ζπγθξίλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εμεξρφκελσλ απφ
ηηο αληιίεο θαπζίκσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο εμεξρφκελεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ απφ ηηο
δεμακελέο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξαηεξίνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
- Να έρεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο δηαξξνψλ θαπζίκσλ ή λα ζπκπιεξψλεη,
πξνζαξκφδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ήδε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο
δηαξξνψλ θαπζίκσλ ψζηε λα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα.
- Να παξέρεη έγθαηξε θαη θαηάιιειε εηδνπνίεζε έλαληη δηαξξνψλ, αλζξψπηλνπ
ζθάικαηνο, αζηνρίαο πιηθνχ ή ιαλζαζκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ.
Να ζπιιέγεη, θαηαγξάθεη, επεμεξγάδεηαη θαη δηαζθαιίδεη ειεθηξνληθά φια ηα

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο απφ ηηο δεμακελέο ησλ θαπζίκσλ
θαζψο θαη λα απνζηέιιεη απηά ειεθηξνληθά ζε θεληξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.
Να ζπλδέεηαη κε θαηάιιειν ηχπν εγθεθξηκέλνπ θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ
κεραληζκνχ ηνπ λ. 1809/88 (Α' 222) φπσο απηφο ηζρχεη, γηα ηελ ειεθηξνληθή
δηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο.
Να πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα απφθαζε.
Άπθπο 2
ςμμόπθωζη με εςπωπαϊκά και διεθνή ππόηςπα
1. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ - εθξνψλ (αηζζεηήξεο, ηξνθνδνηηθά, θάξηεο
επηθνηλσλίαο θ.ιπ.) θέξεη ζήκαλζε CE, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 94/9/EC θαη
κε θάζε ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία ή θαλνληζκφ (φπσο, ελδεηθηηθά νη νδεγίεο:
2004/108/EC (EMC), 2006/ 95/ EC θαη ζήκαλζε ερ ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο EC ATEX GUIDELINES, 3rd Edition - June 2009 (ή
πξνεγνχκελεο) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
2. Ο κεραληζκφο κέηξεζεο ζηάζκεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε φιεο ηηο απαηηήζεηο
ησλ Γηεζλψλ πζηάζεσλ OIML R 85 - 1&2, Edition 2008(E) θαη OIML R 85 - 3,
Edition 2008 ηνχηνπ πηζηνπνηνπκέλνπ απφ Κνηλνπνηεκέλν Φνξέα ή Δζληθφ
Μεηξνινγηθφ θνξέα ρψξαο ηεο Δ. Δ..
Άπθπο 3
Πποζδιοπιζμόρ όγκος καςζίμος δεξαμενήρ
1. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηεο δεμακελήο, θαζψο θαη ησλ
κεηαβνιψλ απηνχ (εηζεξρφκελεο - εμεξρφκελεο πνζφηεηεο) γίλεηαη απφ ην
ππνζχζηεκα κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ θαπζίκνπ.
2. Ο κεραληζκφο κέηξεζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, κεηξά ηε ζηάζκε θαη ηε ζεξκνθξαζία
ηνπ θαπζίκνπ, θαζψο επίζεο θαη ηε ζηάζκε λεξνχ εληφο ηεο δεμακελήο ηνπ
πξαηεξίνπ. Ο κεραληζκφο απηφο είλαη ζε δηαξθή ζχλδεζε κε θαηάιιειν ειεγθηή
ζπιινγήο θαη δπλεηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ. Ο κεραληζκφο
απνηειείηαη απφ θαηάιιειν αηζζεηήξα κεηαιιηθήο ξάβδνπ (magnetostrictive ή άιιε
αληίζηνηρε ηερλνινγηθή κέζνδν κέηξεζεο ζηάζκεο). Ο κεραληζκφο δηαζέηεη
θαηάιιειε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα θαη αθξίβεηα κέηξεζεο, ψζηε λα παξέρεη αμηφπηζηα
απνηειέζκαηα.
3. Δθνδηαζκφο:
Ο κεραληζκφο (ππνζχζηεκα) κέηξεζεο ζηάζκεο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί
απηφκαηε αλαγλψξηζε ηεο εηζξνήο θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο θαηά ηνλ εθνδηαζκφ θαη
λα θαηαγξάθεη απηήλ σο λέα παξαιαβή κεηά ηελ παξέιεπζε ηθαλνχ ρξφλνπ πξνο
νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζηάζκεο. Ο ρξφλνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζξνήο θαπζίκνπ
κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εξεκίαο ηεο ζηάζκεο θαιείηαη «ρξφλνο εξεκίαο» θαη
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο.

Άπθπο 4
Παπακολούθηζη εκποών ανηλιών
1. Η παξαθνινχζεζε ησλ εμεξρφκελσλ πξνο πψιεζε πνζνηήησλ, κέζσ ησλ
δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο έλδεημεο ησλ αληιηψλ θαπζίκσλ, γίλεηαη
απφ θαηάιιειν κεραληζκφ (ππνζχζηεκα) παξαθνινχζεζεο εθξνψλ αληιηψλ. Σν
ππνζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ειεγθηέο επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ
απφ ηηο δηαηάμεηο έλδεημεο (κεδεληδφκελν θαη ζπγθεληξσηηθφ αζξνηζηή) ησλ αληιηψλ
θαη κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ θαηάιιειεο δηαζχλδεζεο (ελζχξκαηεο ή
αζχξκαηεο) ζε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ.
2. Σν ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθξνψλ αληιηψλ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη
αδηάιεηπηα ηηο θηλήζεηο ησλ αθξνζσιελίσλ θαη θαηαγξάθεη ηηο εθξνέο αλά αληιία,
είδνο θαπζίκνπ θ.ιπ., ιακβαλνκέλνπ ππ' φςε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ ζθάικαηνο
ησλ αληιηψλ +/- 0,5%.
Άπθπο 5
Βαθμονόμηζη, μέγιζηα αποδεκηά ζθάλμαηα καλήρ λειηοςπγίαρ και
πιζηοποιηηικά διακπίβωζηρ
1. Πξηλ απφ ηελ ηειηθή βαζκνλφκεζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο,
γίλεηαη αξρηθή νγθνκέηξεζε ησλ δεμακελψλ θαπζίκσλ. Η ελ ιφγσ νγθνκέηξεζε
γίλεηαη κε ρξήζε δηαθξηβσκέλσλ νγθνκεηξηθψλ πξνηχπσλ (νγθνκεηξηθνχ δνρείνπ ή
πξνηχπνπ κεηξεηή ξνήο), ή κε νπνηαδήπνηε άιιε δφθηκε κέζνδν. Η νγθνκέηξεζε
απνηππψλεηαη ζε βήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ εθαηφ ιίηξσλ (100 I). ρεηηθέο ηερληθέο
νδεγίεο παξέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε Γηεζλή χζηαζε OIML R 71:2008 θαη ηα
αλαθεξφκελα ζε απηή πξφηππα ISO.
2. Οη ελδηάκεζεο δηνξζψζεηο θαζψο θαη ε ηειηθή βαζκνλφκεζε - νγθνκέηξεζε ηεο
δεμακελήο, κπνξνχλ λα γίλνληαη είηε κε δνθηκέο επαιήζεπζεο κέζσ πξνζζήθεο ή
αθαίξεζεο πξνηχπσλ φγθσλ θαπζίκνπ (κε νγθνκεηξηθά πξφηππα ή πξφηππν κεηξεηή
ξνήο), ή κε νπνηαδήπνηε άιιε δφθηκε κέζνδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ψζηε κεηά ηελ ηειηθή ξχζκηζε λα
απεηθνλίδνληαη αμηφπηζηα νη πνζφηεηεο ησλ θαπζίκσλ εληφο ησλ δεμακελψλ.
3. ε πεξίπησζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ κφληκα δηαζπλδεφκελσλ δεμακελψλ, απηέο
ζεσξνχληαη σο κία δεμακελή.
4. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηηο θαηαγξαθφκελεο πσιήζεηο
θαπζίκσλ κέζσ αληιηψλ, κε ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ην
ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ δεμακελψλ. Δθφζνλ απφ ηελ ζχγθξηζε
εκθαλίδνληαη δηαθνξέο, απηέο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην +/-0,5%
ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ηκήκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζθάικα ησλ κεηξεηψλ ησλ
αληιηψλ. Σπρφλ επηπιένλ δηαθνξέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα αηηηνινγνχληαη βάζεη
δεδνκέλσλ παξερφκελσλ απφ ην ζχζηεκα ζε ζρέζε κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο. Οη
δηαθνξέο απηέο, ζα ππνινγίδνληαη ζηνπο 15 °C
5. Πξνο ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ δηαθνξψλ ηνπ

θαπζίκνπ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ (δεμακελέο, αληιίεο), νη ηηκέο
κέηξεζεο ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα αλάγνληαη θαη ζε ζεξκνθξαζία 15°C. Ο ηξφπνο
αλαγσγήο ηνπ φγθνπ ζηνπο 15°C, πξέπεη λα είλαη εληαίνο θαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο
ρξήζεο πηλάθσλ αλαγσγήο ηαπηφζεκσλ κε απηνχο ησλ δηπιηζηεξίσλ (API/ASTM
54B). Δθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην ζχζηεκα, σο κέζε ππθλφηεηα
θάζε πξντφληνο ιακβάλνληαη νη ηηκέο ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα :
Πξντφλ
Ππθλφηεηα (kg/m3)
Πεηξέιαην θίλεζεο
836,0
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 850,0
Βελδίλε 95RON
744,0
Βελδίλε 100RON
755,0
Βελδίλε L.R.P.
742,0
Άπθπο 6
Μέηπα πποζηαζίαρ - ζθπάγιζηρ καηά ενδεσόμενηρ πποζπάθειαρ παπαποίηζηρ
ηος ζςζηήμαηορ
1. Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηαζηάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδεη θαη ηεθκεξηψλεη
αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν ή ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ
είλαη δπλαηφ λα πξνβιέπνληαη ζεκεία ζθξάγηζεο ζε θξίζηκα κέξε, γηα ηελ απνθπγή
θαηαδνιίεπζεο ή/θαη αιινίσζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. ηα ζεκεία
απηά πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ην ζεκείν ζηήξημεο ηεο κεηξεηηθήο ξάβδνπ επί
ηεο δεμακελήο, ην πεξίβιεκα ή/θαη ε ζχξα επηθνηλσλίαο ησλ ειεγθηψλ (εθφζνλ
ππάξρεη), ή ηα ζεκεία εηζφδνπ/εμφδνπ ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζηηο θάξηεο
δηεπαθήο (interfaces), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεγθηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε Η/Τ.
2. Οη παξαπάλσ ζθξαγίζεηο, ζα γίλνληαη κε ζθξαγίδεο ηεο εηαηξίαο εγθαηάζηαζεο, ν
ηχπνο ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη πξνεγνπκέλσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
3. ε πεξίπησζε χπαξμεο αλεμάξηεηνπ ειεγθηή (controller), πέξαλ ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ, κπνξνχλ λα ζθξαγίδνληαη εληφο ηνπ θπηίνπ ηνπ ειεγθηή, ην πιηθφ
(hardware) ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ επεμεξγάδεηαη θαη παξάγεη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο.
4. ε πεξίπησζε πνπ ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο
επξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζε θνηλφ Η/Τ, ηφηε ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
γηα ηνλ έιεγρν θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ (ID ινγηζκηθνχ, αξηζκφο έθδνζεο,
checksum, CRC16 ή CRC32 ή νηηδήπνηε άιιν) θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (δεδνκέλα νγθνκέηξεζεο ηεο δεμακελήο,
δεδνκέλα αλαγσγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, δεδνκέλα ππθλφηεηαο ησλ εηδψλ ησλ
θαπζίκσλ, θιπ.)
5. Σα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ αλαγσγήο ζηνπο 150C θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ
αλαγσγήο, είλαη θιεηδσκέλα θαη κε πξνζβάζηκα ζηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο.
6. Κάζε επέκβαζε ζην ζχζηεκα γηα κεηαβνιή παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ, αιγνξίζκσλ
ππνινγηζκνχ ή νηηδήπνηε άιιν επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηα παξαγφκελα
απνηειέζκαηα, δηελεξγείηαη κφλνλ απφ ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο ή/θαη εγθαηάζηαζεο

ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηά απφ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
ΤΠΟΙΑΝ. Κάζε επέκβαζε απαηηεί ηνπιάρηζηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, αξηζκείηαη
δηαδνρηθά απφ έλα κε κεδεληδφκελν κεηξεηή (non resetable counter) θαη ηα ζηνηρεία
ηνπ ρεηξηζηή, ε εκεξνκελία, ε ψξα θαζψο θαη φιεο νη πξαγκαηνπνηεζείζεο
κεηαβνιέο, θαηαγξάθνληαη ζε κία κε εμαιείςηκε κλήκε, ε νπνία δηαηεξείηαη γηα
ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Ο κε κεδεληδφκελνο κεηξεηήο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο κε
εμαιείςηκεο κλήκεο, ζα είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίδνληαη κε απιφ ρεηξηζκφ θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ δηάηαμε έλδεημεο απηνχ, ψζηε λα παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ ηηο Αξρέο.

Άπθπο 7
Κενηπική ςπολογιζηική μονάδα διασείπιζηρ (κονζόλα)
1. Η Κεληξηθή Τπνινγηζηηθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη
απνζεθεχεη φια ηα δεδνκέλα εηζξνψλ, εθξνψλ θαη απνζεκάησλ θαη παξέρεη
θαηάιιειε δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε. Απνηειείηαη απφ θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ,
εγθαηεζηεκέλν είηε ζε επί ηνχηνπ δηαηηζέκελε απηφλνκε κνλάδα ή ζε ζπλήζε Η/Τ.
2. Η θεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα δηαρείξηζεο παξέρεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο:
α) Τπνινγίδεη ηνλ φγθν θαπζίκνπ θαη ηνπ λεξνχ μερσξηζηά εληφο ηεο δεμακελήο απφ
ηα δεδνκέλα ζηάζκεο ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία.
β) Αλάγεη ηνλ φγθν θαπζίκνπ ζε ζεξκνθξαζία 150C κε βάζε ηνπο πίλαθεο
API/ASTM 54B.
γ) Παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο εθξνέο θαπζίκνπ, ζε κεκνλσκέλε θαη
αζξνηζηηθή βάζε, αλά αθξνζσιήλην θαη είδνο θαπζίκνπ ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία,
θαζψο θαη ζε ζεξκνθξαζία 150C, δηαηεξψληαο ηα ζηνηρεία απηά ζε κλήκε, θαηά
ηξφπν κε πξνζπειάζηκν θαη κε αιινηψζηκν απφ ηνλ ρξήζηε.
δ) Τπνινγίδεη κεηά ην πέξαο θάζε πξαγκαηνπνηνχκελεο εθξνήο απφ ην ζχλνιν ησλ
αθξνζσιελίσλ θάζε δεμακελήο (ζε «ρξφλν εξεκίαο») ην ηξέρνλ ηζνδχγην θαπζίκνπ
αλά δεμακελή θαη παξνπζηάδεη/θαηαγξάθεη ηπρφλ απνθιίζεηο ζηελ ηξέρνπζα
ζεξκνθξαζία θαζψο θαη ζε ζεξκνθξαζία 150C.
ε) Παξαθνινπζεί θαη πξνιακβάλεη κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηπρνχζεο δηαξξνέο,
αζηνρία πιηθνχ, αλζξψπηλα ζθάικαηα ή/θαη ιαλζαζκέλν πξνγξακκαηηζκφ.
Ωο δηαξξνή, ζεσξείηαη απψιεηα >0,75 l/h ζε ζηαηηθή θαηάζηαζε, φπσο νξίδεηαη ζηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2006.
ζη) Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θαηάζηαζε
«ιηηξνκέηξεζεο» γηα θάζε αληιία μερσξηζηά θαη γηα κηθξέο πνζφηεηεο θαπζίκνπ αλά
εθξνή θαη αλά αληιία (10 ή 20 l). ηελ θαηάζηαζε απηή εθδίδεηαη δειηίν
ιηηξνκέηξεζεο, ην νπνίν ζεκαίλεηαη απφ ηνλ θνξνινγηθφ κεραληζκφ. Γηα ην ηζνδχγην
ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πνζφηεηεο απηέο πξέπεη λα επηζηξέθνληαη ζηελ δεμακελή.
δ) Δθδίδεη ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο (έλαξμεο εξγαζηψλ, θιείζηκν βάξδηαο, θιείζηκν
εκέξαο, ηζνδχγην απνζεκάησλ θ.ιπ.). ηηο αλαθνξέο απηέο, εκθαλίδνληαη νπσζδήπνηε

νη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ πσιεζεηζψλ πνζνηήησλ θαη αληίζηνηρσλ κεηψζεσλ
πνζνηήησλ ζηηο δεμακελέο, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη ζε πνζνζηηαία βάζε. Οη ελ
ιφγσ δηαθνξέο εκθαλίδνληαη θαη ζε ζεξκνθξαζία αλαγσγήο 15°C. Οη εκεξήζηεο
αλαθνξέο (θιείζηκν εκέξαο) ζεκαίλνληαη ειεθηξνληθά θαη θξαηνχληαη ζε αξρείν, κε
επζχλε ηνπ πξαηεξηνχρνπ.
ε) Γηαζέηεη δπλαηφηεηα παξνρήο νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ
ζπλαγεξκνχ (alarms) γηα φιεο ηηο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (φπσο χπαξμε
λεξνχ πέξαλ κίαο νξηζκέλεο ζηάζκεο εληφο ηεο δεμακελήο, κε εμνπζηνδνηεκέλε
δηαθίλεζε, θινπή θαπζίκνπ απφ δεμακελή κέζσ εμσηεξηθήο αληιίαο, δηαξξνή ζην
ππέδαθνο, ππέξβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξνχζα νξίσλ ζθαικάησλ θ.ιπ.) Σα
αλσηέξσ ζπκβάληα θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν αλαθνξάο (log file) ην νπνίν
θαηαρσξείηαη ζε αλεμίηειε κλήκε.
ζ) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζην ζχζηεκα, παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ ηξερφλησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα
αλάθιεζήο ηνπο κεηά ηελ επαλαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο, γηα ηελ πεξαηηέξσ
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ζπλππνινγίζεη ηπρνχζεο
πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο
ηζρχνο. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα επηηξέπεη λα θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ εηζξνέο νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο.
Άπθπο 8
Γιαδικαζίερ εγκαηάζηαζηρ
1. Δηαηξείεο Δγθαηάζηαζεο
Κάζε εηαηξία εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ νθείιεη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα
ζηνηρεία ηεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, πξηλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
Κάζε εηαηξία εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα κπνξεί λα απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη ηελ
απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη φηη δχλαηαη λα
παξέρεη αληαιιαθηηθά θαη ππεξεζίεο άκεζεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ
10 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο.
2. Γήισζε Δγθαηάζηαζεο
Μεηά ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζηήκαηνο, ε εηαηξία
εγθαηάζηαζεο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε-γλσζηνπνίεζε ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΟΙΑΝ αλαθνξηθά κε ηελ νξζή θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ
εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. πλεκκέλα ππνβάιινληαη ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο
απφ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο,
πξνο απφδεημε ησλ παξαπάλσ. Ήδε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα είλαη απνδεθηά
εθφζνλ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, ππνθείκελα
νκνίσο ζηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ππεχζπλεο δήισζεο θαη
ζπγθεληξσηηθψλ αλαθνξψλ.
Άπθπο 9

Βλάβερ ηος ζςζηήμαηορ
1. Κάζε δπζιεηηνπξγία - βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα απφθιηζε
απφ ηα φξηα ζθάικαηνο ή ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απνθαζίζηαηαη απφ ηελ
εηαηξεία εγθαηάζηαζεο εληφο επζέηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, δηάξθεηαο απφ 1 έσο 5
εκεξψλ.
2. Οη πξαηεξηνχρνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο δηαρξνληθήο
ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο νη
πξαηεξηνχρνη, πξέπεη λα θαινχλ άκεζα ηελ εηαηξία εγθαηάζηαζεο γηα ηελ παξνρή
ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Η θιήζε ηεο εηαηξίαο
εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ πξαηεξηνχρν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο
απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ.
3. Σα δεδνκέλα ηερληθψλ επεκβάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ,
αιγνξίζκσλ θ.ιπ. θαζψο θαη δεδνκέλα θάζε πεξίπησζεο βιάβεο θαη ηεο
απνθαηάζηαζήο ηεο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
ΤΠΟΙΑΝ απφ ηελ εηαηξεία πνπ απνθαηέζηεζε ηε βιάβε.
Άπθπο 10
Ηλεκηπονική ςποβολή δεδομένων
Σν ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη
δεδνκέλσλ πνπ κεηξά θαη θαηαγξάθεη, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ
δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, φπσο ελδεηθηηθά:
α) Σηο θηλήζεηο πσιήζεσλ θαπζίκνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (on-line).
β) Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ/νγθνκέηξεζεο φπσο απηά θαηαγξάθνληαη
απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα (θνλζφια), ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
γ) Σα δεδνκέλα απφ ηνπο ζπλνιηθνχο κεηξεηέο (totalizers) ησλ αληιηψλ ή/θαη ηνπ
ειεγθηή φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα (θνλζφια) ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα.
δ) Σα ζπκβάληα αλεθνδηαζκνχ ηνπ πξαηεξίνπ φπσο απηά εληνπίδνληαη απφ ην
ζχζηεκα.
ε) Σα ζπκβάληα βιαβψλ φπσο απηά εληνπίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα
(θνλζφια).
ζη) Σα ζπκβάληα αιιαγήο ηηκψλ φπσο απηά απνζηέιινληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα
(θνλζφια).
Άπθπο 11
Έλεγσοι - κςπώζειρ
1. Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ, ην νπνίν
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο
ειεγθηηθέο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
2. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή απφθιηζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ, απφ 2.000 έσο 100.000

επξψ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
απφθιηζεο ή βιάβεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΟΙΑΝ. Σν
πξφζηηκν απηφ εηζπξάηηεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ.
3. ε πεξίπησζε πνπ ν εγθαηαζηάηεο δελ κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηεο
βιάβεο, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο 2.000 επξψ ζηελ εηαηξεία
εγθαηάζηαζεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, ην
νπνίν εηζπξάηηεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ. Γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500 επξψ, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
ΚΔΓΔ.
4. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε απφθιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηα νξηδφκελα
ζηελ παξνχζα νθείιεηαη ζε εμσηεξηθή επέκβαζε ή παξέκβαζε κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνζνχ έσο 100.000 επξψ, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, χζηεξα απφ ζρεηηθή
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΟΙΑΝ, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΚΔΓΔ. Σν σο άλσ πξφζηηκν επηκεξίδεηαη ζηνλ πξαηεξηνχρν θαη ζηελ
εηαηξία εγθαηάζηαζεο θαηά ην κέξνο ηεο επζχλεο εθάζηνπ.
5. Η εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ άξρεηαη απφ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία πιήξνπο
ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλεθξνψλ θαη ησλ θαζ' χιελ αξκφδησλ αξρψλ (θνξνινγηθψλ, ειεγθηηθψλ θ.ιπ.), φπσο
ζα νξηζηεί κε κεηαγελέζηεξε ππνπξγηθή απφθαζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν
31 παξ. 7 ηνπ Ν. 3784/2009.
Άπθπο 12
Έναπξη ιζσύορ
Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, πιελ αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο.
H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

