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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.2/83408/0022
(1)
Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδο−
χών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρ−
μογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρ−
θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12−11−2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 37 της υποπαρ. Γ1 της παρ.
Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/
Α΄/12.11.2012).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
3. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/
Β΄/9−7−2012).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφα−
σίζουμε:
1. Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των απο−
δοχών και συντάξεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
των περιπτώσεων 13 έως 36 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222/Α΄/12−11−2012) και αντιστοιχούν στο χρονικό
διάστημα από 1.8.2012 μέχρι την εφαρμογή του νόμου
αυτού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισθοδοσία
ή σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2013, παρακρατούνται
από τη μισθοδοσία ή σύνταξη των μηνών Ιανουαρίου
έως Δεκεμβρίου 2013, ως εξής:
(α) για ποσά μέχρι εκατό ευρώ (€100) εφάπαξ,
(β) για ποσά μέχρι διακόσια πενήντα ευρώ (€ 250) σε
δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά μέχρι πεντακόσια ευρώ (€ 500) σε τρεις
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά μέχρι επτακόσια πενήντα ευρώ (€ 750)
σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(ε) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€ 1.000) σε πέντε ισό−
ποσες μηνιαίες δόσεις,
(στ) για ποσά μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500)
σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(ζ) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000) σε επτά
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(η) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€
2.500) σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(θ) για ποσά μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000) σε
εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(ι) για ποσά μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000)
σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(ια) για ποσά μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε
έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ιβ) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000)
σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ημε−
ρομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών
είναι η 31−12−2013.
2. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται
σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή
τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρα−
τιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλε−
πομένων κρατήσεων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από την ανω−
τέρω μείωση θα παρακρατούνται αναλογικά από τους
οικείους κωδικούς που εκταμιεύθηκαν.
3. Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή
στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συ−
νταξιοδότησης και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες
δεν έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατά−
ξεις του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατηθούν
συμψηφιστικά από τη σύνταξη του ή σε περίπτωση με−
ταβίβασης αυτής, από τη σύνταξη των μελών της οι−
κογένειας του. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του
αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων, ύστερα από σχετική
βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών, για το ποσό που
καταβλήθηκε.
4. Στην περίπτωση που λειτουργός, υπάλληλος ή
στρατιωτικός αποχώρησε από την υπηρεσία για οποιο−
δήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης της συνταξιοδό−
τησης, και έχει εισπράξει αποδοχές, στις οποίες δεν
έχει εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις
του κοινοποιούμενου νόμου μείωση, τα σχετικά αχρεω−
στήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να επιστραφούν
εφάπαξ. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αρνηθούν την
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, γίνεται
σε αυτούς καταλογισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Aριθμ. 149/2012
(2)
Έγκριση κυκλοφορίας μερικώς υδρογονωμένου κλα−
σματοποιημένου φοινικοπυρηνέλαιου (palm kernel
olein).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθμ. οικ. 30/003/345/12.05.2012 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.
4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού
Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α΄/1929).
4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και
229/Α΄/1989).
5. Την αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/1992).
6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−

νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Οράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας−Οράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−2009).
7. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).
8. Το Π.Δ 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ 142/
Α΄/22.06.2012).
9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώρ−
γιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.09.2012).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση αριθμ. 149/2012 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 02.10.2012 και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την κυκλοφορία του προϊόντος «ΜΕΡΙΚΩΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΙΝΙΚΟΠΥ−
ΡΗΝΕΛΑΙΟ (PALM KERNEL OLEIN)» με συστατικά: 100%
μερικώς υδρογονωμένο κλασματοποιημένο φοινικο−
πυρηνέλαιο (partially hydrogenated palm Kernel olein)
και αναλυτικά στοιχεία τα δηλωθέντα στο φάκελο του
προϊόντος, μόνο στην παραγωγή τροφίμων −και όχι για
άμεση κατανάλωση− λόγω του υψηλού περιεχομένου
του σε Trans−ΛΙΠΑΡΑ Οξέα (ΤΛΟ), έτσι ώστε το τελικό
προϊόν που φθάνει στον καταναλωτή να μην περιέχει
Trans−Λιπαρά Οξέα (ΤΛΟ) περισσότερο από 2% από
κάθε πηγή.
Στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να αναγράφο−
νται και ελληνικά όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις για την επισήμανση των
τροφίμων. Η δήλωση και η διαφήμιση του προϊόντος
συμπεριλαμβανομένων των αναγραφών στα μέσα συ−
σκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές
ισχύουσες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Κ. Δημητρίου, Σ. Συνούρη− Βρε−
τάκου, Δ. Τσίπη, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετρο−
χείλου».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. Δ17α/07/173/ΦΝ380
(3)
Μερική Ανάκληση της αριθμ. ΔΟ/0/28/2/Φ.1332/2008
(ΦΕΚ Β΄ 668/2008) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκ−
χώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εται−
ρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εται−
ρεία» που αφορούν στη διαχείριση δημόσιων έργων
με συμβάσεις παραχώρησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005. (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής
Γραμματείας Δημ. Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 6, 7 και 8
του ν. 2229/1994 (Α΄ 138), όπως ισχύουν.
4. Την αριθμ. Δ17α/02/69/Φν. 380/10.11.1994 (Β΄ 846) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο−
νομικών και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως
ισχύει) με θέμα «Ίδρυση Εταιρείας Έργων Υποδομής με
την επωνυμία Εγνατία Οδός, Ανώνυμη Εταιρεία».
5. Την αριθμ. Δ17α/10/59/Φν. 393/10.7.1996 (Β΄ 611) από−
φαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Κανονισμός
ανάϋεσης και εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
της Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟδόςΑΕ”».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 του
ν. 3212/2003 (Α΄ 308).
7. Την αριθμ. ΔΟ/0/28/2/ Φ.1332/2008 (Β΄ 668/16.4.2008)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
«Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εγνατία
Οδό Ανώνυμη Εταιρεία που αφορούν στη διαχείριση
δημοσίων έργων με συμβάσεις παραχώρησης».
8. Τις διατάξεις του ΠΔ 117/2012 «Σύσταση, Συγχώνευση
και Μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 202)
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄ 141).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
12. Την αριθμ. Υ43/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ
Β΄ 2094).
13. Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλη−
νικού Δημοσίου και Παραχωρησιούχων βρίσκεται στην
κατάλληλη φάση, ώστε να επανεκκινήσουν τα έργα των
Συμβάσεων Παραχώρησης.
14. Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμο να αντιμετωπι−
στούν με ενιαίο και άμεσο τρόπο από την ΓΓΔΕ του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
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μών, Μεταφορών και Δικτύων τα δικαιώματα και οι υπο−
χρεώσεις του Δημοσίου για τα παρακάτω έργα που
δημοπρατήθηκαν και ανατέθηκαν με τη διαδικασία της
παραχώρησης.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την μερική ανάκληση της αριθμ. ΔΟ/0/28/2/Φ.1332/2008
(Β΄ 668/16.4.2008) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά
με την εκχώρηση και μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα
στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη
Εταιρεία», των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δη−
μοσίου που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, επέκταση,
οργάνωση, εξοπλισμό, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλε−
ψη, παρακολούθηση, λειτουργία και συντήρηση των πιο
κάτω έργων, που δημοπρατήθηκαν και ανατέθηκαν με
τη διαδικασία της παραχώρησης και συγκεκριμένα μόνο
όσον αφορά στις:
α) Σύμβαση παραχώρησης του έργου που αφορά,
στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία,
συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου
Κεντρικής Ελλάδας (Ε΄ 65) που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 3597/2007 (Α΄ 168), και
β) Σύμβαση παραχώρησης του έργου, μελέτης, κατα−
σκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και
εκμετάλλευσης του τμήματος Ράχες Μαλιακού − Κλειδί
Ημαθίας, του αυτοκινητοδρόμου, Πάτρα − Αθήνα − Θεσ−
σαλονίκη − Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 3605/2007 (Α΄ 190).
2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής η
«Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» υποχρεούται να πα−
ραδώσει αμελλητί τους υπηρεσιακούς φακέλους και
γενικώς όλα τα στοιχεία που κατέχει για τα ανωτέρω
έργα στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσί−
ων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις οποίες
θα ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα παρακολούθησης
και διαχείρισης των συμβάσεων παραχώρησης των ως
άνω έργων και να τους παράσχει κάθε σχετική πλη−
ροφορία.
3. Συμβάσεις οι οποίες έχουν ανατεθεί από το Δη−
μόσιο και συναφθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
για την υποβοήθηση του Δημοσίου και της ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε. σχετικά με τις μεταβιβασθείσες σε αυτήν
αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.
ΔΟ/0/28/2/Φ.1332/2008 (Β΄ 668/16.4.2008) κοινή υπουργική
απόφαση, διατηρούνται σε ισχύ και το Δημόσιο υπει−
σέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθμ. Φ2−2022
(4)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2−
1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «Διαδικασίες και προδια−
γραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων
συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα
πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφω−
σης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των
μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε
με το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98 ).
2. Το Ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση του Ν. 703/77 περί
ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το
άρθρο 31 παρ. 7 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 137).
3. Την αριθμ. Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολού−
θησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και
διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστο−
λής δεδομένων».
4. Την αριθμ. 1009/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος
Ελέγχου Εισροών − Εκροών στα πρατήρια υγρών καυ−
σίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως
ισχύει (ΦΕΚ 72/Β΄/2012).
5. Το Π.Δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων
εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και
πρατηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ Α΄ 46).
6. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 185).
7. Το Π.Δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων» (ΦΕΚ 141/Α΄/12).
9. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/12).
10. Την ανάγκη επίλυσης πρακτικών προβλημάτων που
προκύπτουν από την εγκατάσταση των Συστημάτων
εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων που
θα διευκολύνει την απρόσκοπτη συνέχιση της εγκα−
τάστασης των συστημάτων και θα εξασφαλίζουν την
τεχνική και λειτουργική τους ομοιογένεια, όπως αναφέ−
ρονται στο πόρισμα της επιτροπής που συστάθηκε με
την Φ2−1669/27.9.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου.
11. Το γεγονός, ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η κοινή απόφαση των υπουργών Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδι−

αγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων
συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα
πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης,
καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρή−
σεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», Φ2−
1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β΄/2010) ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Τα συστήματα εισροών εκροών αναφέρονται μόνο
σε καύσιμα αποθηκευόμενα σε δεξαμενές υπό ατμο−
σφαιρική πίεση όπως βενζίνες και πετρέλαιο. Δεν ανα−
φέρονται σε καύσιμα αποθήκευσης υπό πίεση, όπως
LPG, CNG κ.λπ.».
2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
i. Ο τίτλος του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποσύστημα εισροών – Παραλαβή καυσίμου»
ii. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως
εξής:
«1. Ο προσδιορισμός του όγκου του καυσίμου εντός
της δεξαμενής, καθώς και των μεταβολών αυτού (ει−
σερχόμενες – εξερχόμενες ποσότητες) γίνεται από το
υποσύστημα εισροών του πρατηρίου.».
iii. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 τροποποιείται ως
εξής:
«3. Ο μηχανισμός (υποσύστημα) μέτρησης στάθμης
είναι σε θέση να πραγματοποιεί αυτόματη αναγνώριση
της εισροής καυσίμου στις δεξαμενές κατά τον εφο−
διασμό ή την επιστροφή καυσίμου από βυτίο και να
καταγράφει αυτήν ως νέα παραλαβή ή επιστροφή μετά
την παρέλευση ικανού χρόνου προς οριστικοποίηση της
στάθμης. Ο χρόνος από την ολοκλήρωση της εισροής
καυσίμου μέχρι την αποκατάσταση της ηρεμίας της
στάθμης καλείται «χρόνος ηρεμίας» και προσδιορίζεται
από τον εγκαταστάτη με την ολοκλήρωση της εγκατά−
στασης του συστήματος.».
iv. Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7
και 8 ως εξής:
«4. Η παραλαβή καυσίμων υπολογίζεται συνολικά ανά
είδος καυσίμου, ανεξάρτητα από το πλήθος των δεξα−
μενών στις οποίες αυτό διανέμεται. Έτσι ως παραλαβή
θεωρείται το άθροισμα των παραλαβών των επί μέρους
δεξαμενών, όπου το καύσιμο παραδίδεται.
5. Κατά την εισροή καυσίμου, το σύστημα εισέρχεται
σε κατάσταση λειτουργίας «παραλαβής» εάν πρόκει−
ται για εφοδιασμό με νέο καύσιμο ή «επιστροφής» σε
δεξαμενή, εάν πρόκειται για επιστροφή καυσίμου από
βυτιοφόρο διανομής. Στη λειτουργία «παραλαβής», το
σύστημα απαγορεύει την πώληση από τις αντλίες, προς
αποφυγή σφαλμάτων. Στη λειτουργία «επιστροφής», το
σύστημα απαγορεύει την πώληση από τις αντλίες που
τροφοδοτούνται από την συγκεκριμένη δεξαμενή. Με
τη λήξη των παραπάνω διαδικασιών, το σύστημα εισ−
ροών − εκροών εκδίδει αυτόματα τα αντίστοιχα δελτία
«Παραλαβής» ή «Επιστροφής».
6. Δεξαμενές που δε διαθέτουν αριθμό μητρώου σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 § 9 της παρού−
σας, απαγορεύεται να παραλαμβάνουν καύσιμο είτε ως
παραλαβή είτε ως επιστροφή.
7. Στο παραστατικό πώλησης του προμηθευτή καυσί−
μου, αναγράφεται υποχρεωτικά πέραν των υπολοίπων
στοιχείων, η πυκνότητα στους 150C του εκάστοτε πω−
λουμένου καυσίμου, η οποία θα εισάγεται στο σύστημα
κατά τη φάση παραλαβής.
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8. Σε περίπτωση κένωσης δεξαμενής (π.χ. λόγω ανά−
μιξης καυσίμου), το σύστημα ελέγχου εισροών, θέτει τη
δεξαμενή σε κατάσταση «Εξαγωγής» και αντίστοιχα το
σύστημα ελέγχου εκροών απαγορεύει την πώληση από
τις αντλίες που τροφοδοτούνται από τη συγκεκριμένη
δεξαμενή. Με τη λήξη της διαδικασίας «Εξαγωγής», η
δεξαμενή επιστρέφει σε κατάσταση λειτουργίας και
εκδίδεται αυτόματα «Δελτίο Εξαγωγής».»
3. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
i. Ο τίτλος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποσύστημα εκροών»
ii. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως
εξής:
«2. Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών αντλιών
παρακολουθεί και ελέγχει αδιάλειπτα τις κινήσεις των
ακροσωληνίων και καταγράφει τις εκροές ανά αντλία
και είδος καυσίμου.»
iii. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4
ως εξής:
«3. Κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος εκρο−
ών, ελέγχεται και διασφαλίζεται από τον εγκαταστάτη
η νομιμότητα της λειτουργίας των αντλιών με επιθεώ−
ρηση της ταυτότητας, της ρύθμισης στο μηδέν και της
σφράγισης αυτών, στα σημεία που προβλέπονται στην
έγκρισή τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Με ευθύνη του πρατηριούχου πρέπει να διατίθενται
πρόσφατα δελτία ελέγχου και σφράγισης των αντλιών
από νόμιμα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
4. Οποιοδήποτε σύστημα άντλησης καυσίμου από
δεξαμενές του πρατηρίου, υποχρεούται να φέρει ηλε−
κτρονικούς αθροιστές. Όποια συστήματα άντλησης δεν
πληρούν την απαίτηση αυτή, παύουν οριστικά να χρησι−
μοποιούνται. Τέλος, το εκάστοτε εγκαθιστάμενο υποσύ−
στημα εκροών θα είναι συνδεδεμένο υποχρεωτικά με όλα
τα συστήματα άντλησης καυσίμου του πρατηρίου αυτού.»
4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
i. O τίτλος του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«Ογκομέτρηση δεξαμενών και μέγιστο επιτρεπτό
σφάλμα καλής λειτουργίας»
ii. H παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«1. Πριν από την τελική βαθμονόμηση και παράδοση
σε λειτουργία του συστήματος, γίνεται ογκομέτρηση
των δεξαμενών καυσίμων. Η εν λόγω ογκομέτρηση γί−
νεται με χρήση διακριβωμένων ογκομετρικών προτύπων
(ογκομετρικού δοχείου ή προτύπου μετρητή ροής), ή
με οποιαδήποτε άλλη δόκιμη μέθοδο. Σχετικές τεχνι−
κές οδηγίες παρέχονται, στη Διεθνή Σύσταση OIML R
71:2008 και τα αναφερόμενα σε αυτή πρότυπα ISO. Ως
αποτέλεσμα της ογκομέτρησης παράγεται ογκομετρι−
κός πίνακας που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής,
ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου,
στους 15οC, σε βήματα του 1 mm, με τις αντίστοιχες
αβεβαιότητες μέτρησης. Για κάθε πρατήριο θα υπάρ−
χει διαθέσιμη φυσική βέργα από ορείχαλκο, με χάραξη
ενδείξεων σε βήματα όχι μεγαλύτερα των 5mm, προ−
αιρετικά άλλη χάραξη μεγαλύτερου βήματος σε άλλη
πλευρά και χάραξη αριθμού σειράς αυτής. H μεταλλική
βέργα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό επαλήθευσης
ή διακρίβωσης. Στον ογκομετρικό πίνακα εκάστης δε−
ξαμενής, θα αναγράφεται επίσης και το αντιστάθμισμα
(offset) της φυσικής μεταλλικής βέργας.»
iii. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 5 αντικα−
θίστανται ως εξής:
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«2. Η ογκομέτρηση των δεξαμενών θα διενεργείται
από διαπιστευμένους φορείς.
3. Για το διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής μέχρι
31−03−2014, ορίζεται μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στο
ισοζύγιο εισροών εκροών στους 150C, τιμή ίση προς
1,5%, συμπεριλαμβανομένων όλων των αβεβαιοτήτων
των μετρήσεων του συστήματος. Κατά το ανωτέρω
διάστημα, απόκλιση πέραν του καθοριζομένου ορίου
θα αποτελεί κριτήριο διενέργειας επιπλέον ελέγχων.
Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων προκύψει ότι η
απόκλιση δεν δικαιολογείται από τις αβεβαιότητες των
μετρήσεων του συστήματος, θα επιβάλλονται οι προ−
βλεπόμενες κυρώσεις. Η ανοχή του 1,5% στο ημερήσιο
ισοζύγιο, συναρτάται με τη ποσότητα του καυσίμου
που έχει διακινηθεί. Για μικρές ποσότητες ημερήσιας
διακίνησης (π.χ. 100 L), η διαφορά στο ισοζύγιο μπορεί
να είναι πολύ μεγαλύτερη του 1,5%, λόγω των ενδο−
γενών σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων του συστήματος.
Ωστόσο, αυξανομένων των διακινούμενων ποσοτήτων,
τα σφάλματα τείνουν προς σταθερότερες, μικρότερες
τιμές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχονται και
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και διακινούμενες πο−
σότητες, ώστε να ανιχνεύεται η πλέον σταθερή συμπε−
ριφορά των σφαλμάτων. Εάν οι σταθεροποιημένες τιμές
απόκλισης ισοζυγίων (π.χ. για ποσότητες αθροιστικά
μεγαλύτερες των 1000 L) υπερβαίνουν το 1,5%, τότε
χρειάζεται έρευνα για τη πηγή των αποκλίσεων (π.χ.
έλεγχος ογκομέτρησης εάν αυτή δεν έχει συμβεί κατά
αποδεδειγμένα ορθό τρόπο, έλεγχος ράβδων μέτρη−
σης στάθμης, έλεγχος ογκομετρικής απόδοσης αντλιών
κ.λπ.) και λήψη κατάλληλων μέτρων.
4. Κατ’ εξαίρεση και για χρονικό διάστημα μέχρι και
31.12.2013, σε πρατήρια όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένο
σύστημα ή πρόκειται να εγκατασταθεί εξαρχής σύστη−
μα εισροών εκροών, γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες
ογκομετρήσεις, με την προϋπόθεση ότι παραδίδονται
ογκομετρικοί πίνακες και μεταλλικές βέργες όπως ορί−
ζονται στη παρούσα και τα παραγόμενα ισοζύγια μετά
την αναγωγή στους 150C, δεν παρουσιάζουν συνολικές
αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%. Για αποκλίσεις άνω
του 1,5%, γίνονται υποχρεωτικά νέες ογκομετρήσεις .
5. Από 01−01−2014 έως 31−12−2014 οι ογκομετρήσεις θα
διενεργούνται από κατάλληλα πιστοποιημένους φορείς.
Η πιστοποίηση μπορεί να χορηγείται από φορέα κα−
τάλληλα διαπιστευμένο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία,
υπό το καθεστώς της εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς
νομοθεσίας, μέσω αξιολόγησης του διατιθέμενου προ−
σωπικού, εξοπλισμού και μεθόδου διακρίβωσης. Πρό−
σθετα, προς επαλήθευση της τεχνικής ικανότητας του
αξιολογούμενου φορέα ογκομέτρησης, θα διενεργείται
και συγκριτική ογκομέτρηση δεξαμενής.»
iv. Στο άρθρο 5, προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9,
10, 11, και 12 ως εξής:
«6. Από 01−01−2015 οι ογκομετρήσεις θα διενεργούνται
αποκλειστικά και μόνο από διαπιστευμένους φορείς.
7. Ο ογκομετρικός πίνακας κάθε δεξαμενής θα έχει
ισχύ για 10 χρόνια. Μετά τη λήξη του διαστήματος αυ−
τού θα απαιτείται εκ νέου ογκομέτρηση, εκτός και αν
υπάρξουν σοβαρές ενδείξεις μεταβολών, οπότε και θα
πρέπει η δεξαμενή να ογκομετρηθεί εκ νέου νωρίτερα.
8. Για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της
διακίνησης των καυσίμων στα πρατήρια διάθεσης, τα
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προδιαγραφόμενα στην παρούσα συστήματα εισροών
εκροών, διασυνδέονται με το κέντρο υποδοχής ψηφια−
κών δεδομένων και τα μητρώα πρατηρίων, δεξαμενών
και εγκαταστατών, που τηρούνται στη Γενική Γραμμα−
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
9. Μετά την ογκομέτρηση εκάστης δεξαμενής, τα
στοιχεία του ογκομετρικού πίνακα και της υπάρχουσας
ταυτότητας της δεξαμενής, αποστέλλονται και κατα−
χωρούνται στο μητρώο δεξαμενών, όπου συσχετίζονται
με τα στοιχεία του πρατηρίου και το ΑΦΜ του πρα−
τηριούχου. Ο παραγόμενος από το μητρώο μοναδικός
αριθμός για κάθε δεξαμενή, αποτελεί το μόνιμο στοιχείο
ταυτότητας αυτής και επικολλάται επ΄αυτής με ευθύνη
του πρατηριούχου. Ο αριθμός αυτός, αποτυπώνεται στη
συνέχεια και στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου και
αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για την τιμολόγηση
πώλησης καυσίμου στη συγκεκριμένη δεξαμενή, από
τις εταιρίες εμπορίας. Ο ογκομετρικός πίνακας συντάσ−
σεται σε δύο αντίγραφα, έν εκ των οποίων παραμένει
στο πρατήριο και το άλλο αποστέλλεται στην αρμόδια
Διεύθυνση Μεταφορών.
10. Για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της
λειτουργίας του μητρώου δεξαμενών, οι εγκαταστάτες
οφείλουν να παράγουν προσωρινό αριθμό ταυτότητας
της εκάστοτε ογκομετρημένης δεξαμενής που θα κα−
ταχωρείται στο τεχνικό φάκελο της εγκατάστασης
του συστήματος εισροών εκροών του πρατηρίου και
θα επικολλάται επί εκάστης δεξαμενής με ευθύνη του
πρατηριούχου.
11. Μόνο οι νόμιμες δεξαμενές αποτελούν υποχρεωτικά
μέρος του συστήματος εισροών εκροών, υπό τους όρους
ογκομέτρησης όπως περιγράφονται στη παρούσα.
12. Ο τρόπος αναγωγής του όγκου στους 15°C, θα γίνε−
ται μέσω της χρήσης πινάκων αναγωγής (API/ASTM 54B)
ή ισοδύναμων μαθηματικών σχέσεων. Για το λόγο αυτό,
σε κάθε παραλαβή καυσίμου, θα εισάγεται στο σύστημα
εισροών – εκροών η τιμή της πυκνότητας αυτού στους
15°C, όπως αυτή θα αναγράφεται υποχρεωτικά μεταξύ
άλλων, στο παραστατικό πώλησης του προμηθευτή.
Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία του συστήματος,
όπου η πυκνότητα του καυσίμου σε κάθε δεξαμενή εί−
ναι άγνωστη, ως μέση πυκνότητα κάθε προϊόντος, θα
λαμβάνονται οι τιμές του ακόλουθου πίνακα:
Προϊόν

Πυκνότητα (kg/m3)

Πετρέλαιο κίνησης

836,0

Πετρέλαιο θέρμανσης

850,0

Βενζίνη 95RON

744,0

Βενζίνη 100RON

755,0

Βενζίνη L.R.P.

742,0

».
5. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
i. O τίτλος του άρθρου 6 συμπληρώνεται ως εξής:
«Mέτρα προστασίας – σφράγισης κατά ενδεχόμενης
προσπάθειας παραποίησης του συστήματος. Έλεγχος
και έγκριση λογισμικού.»
ii. Oι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, και 6 του άρθρου 6 αντι−
καθίστανται ως εξής:
«1. Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήμα−
τος 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 διασύν−
δεσης, κ.λπ.
2. Οι παραπάνω σφραγίσεις, θα γίνονται με σφραγί−
δες της εταιρίας εγκατάστασης, ο τύπος των οποίων
εγκρίνεται προηγουμένως από την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Σε περίπτωση που το λογισμικό επεξεργασίας των
δεδομένων του συστήματος ευρίσκεται και λειτουργεί
σε κοινό Η/Υ, τότε λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα για τον έλεγχο και ταυτοποίηση του λογισμικού,
όπως αριθμός έκδοσης, σειριακός αριθμός άδειας χρή−
σης, checksum, και CRC64 καθώς και για την προστασία
των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος (δεδομένα
ογκομέτρησης της δεξαμενής, δεδομένα αναγωγής της
θερμοκρασίας, δεδομένα πυκνότητας των ειδών των
καυσίμων, κ.λπ.).
4. Τα δεδομένα των πινάκων αναγωγής στους 15οC
καθώς και το λογισμικό αναγωγής, είναι κλειδωμένα και
μη προσβάσιμα στον χρήστη του συστήματος.
5. Κάθε επέμβαση στο σύστημα για αλλαγή έκδοσης
λογισμικού, μεταβολή παραμέτρων, δεδομένων, αλγο−
ρίθμων υπολογισμού ή οτιδήποτε άλλο επηρεάζει άμεσα
ή έμμεσα τα παραγόμενα αποτελέσματα, διενεργείται
μόνον από την εταιρία κατασκευής ή/και εγκατάστα−
σης του συστήματος. Κάθε τέτοια επέμβαση απαιτεί
τουλάχιστον κωδικό πρόσβασης που παρέχει ο κατα−
σκευαστής του λογισμικού, αριθμείται διαδοχικά και
τα στοιχεία του χειριστή, η ημερομηνία, η ώρα καθώς
και όλες οι πραγματοποιηθείσες μεταβολές, καταγρά−
φονται στα αρχεία / βάση δεδομένων του συστήματος
ελέγχου εισροών – εκροών με τρόπο μη προσβάσιμο
από το χρήστη.
6. Σε περίπτωση αυτόματης αναβάθμισης του λογι−
σμικού μέσω διαδικτύου, η αναβάθμιση θα γίνεται αφού
προηγουμένως έχει δηλωθεί, σύμφωνα με τη παρ. 8 του
παρόντος Άρθρου. Η αναβάθμιση εκτελείται μόνο μετά
από αποδοχή του χρήστη, χωρίς απαίτηση κωδικού και
μετά την ολοκλήρωσή της, παράγεται σχετικό αρχείο
καταγραφής (log file), με τα στοιχεία των εκδόσεων
(παλαιάς και νέας) του λογισμικού που αναβαθμίστηκε
και του σειριακού αριθμού της εφαρμογής. Το σύστημα
θα διατηρεί αναλυτικό ημερολόγιο αναβαθμίσεων, εκτυ−
πώσιμο και διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.»
iii. Στο άρθρο 6 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9
ως εξής:
«7. Τα δεδομένα επέμβασης που προδιαγράφονται
παραπάνω, περιλαμβανομένου και του αρχείου κατα−
γραφής της αυτόματης αναβάθμισης, σημαίνονται από
τον φορολογικό μηχανισμό και αποστέλλονται στην
αρχή παρακολούθησης. Τα δεδομένα επέμβασης παρα−
μένουν διαθέσιμα στο σύστημα για διάστημα 10 ετών
για τοπικό έλεγχο. Θα είναι δυνατόν να εμφανίζονται
με απλό χειρισμό κατά τη λειτουργία του συστήματος
στη διάταξη ένδειξης αυτού, ώστε να παρέχει τη δυνα−
τότητα ελέγχου από τις Αρχές.
8. Το λογισμικό εισροών−εκροών ελέγχεται ως προς
τη λειτουργία του σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και εκδίδεται έγκριση άδειας
καταλληλότητας αυτού, από αρμόδια αρχή. Το ελεγχθέν
λογισμικό ταυτοποιείται με μοναδιαίο αριθμό ελέγχου
(checksum) ανά τμήμα εκτελέσιμου κώδικα και αριθμό
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έκδοσης αυτού. Νέες εκδόσεις λογισμικού, γνωστοποι−
ούνται στην αρμόδια αρχή με υπεύθυνη δήλωση του
κατασκευαστή, που συνοδεύεται από τη νέα αρίθμηση
έκδοσης, τα σχετικά checksums καθώς και τη περιγρα−
φή των μεταβολών που έχουν επέλθει στο λογισμικό.
Οι αριθμοί αυτοί, θα μπορούν εύκολα να ανασύρονται
προς επιβεβαίωση κατά τους επιτόπιους ελέγχους από
τις ελεγκτικές αρχές.
9. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της προαναφερό−
μενης αρχής έγκρισης, ο κατασκευαστής του λογισμι−
κού, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία
θα δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου
συστήματος εισροών−εκροών πληροί απαρέγκλιτα τις
απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η δήλωση
αυτή θα συνυποβάλλεται με τη προβλεπόμενη δήλωση
του Άρθρου 8, παρ. 2 της παρούσας.»
6. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
i. Το εδάφιο ζ της παρ.2 του άρθρου 7 τροποποιείται
ως εξής:
«ζ. Εκδίδει ισοζύγιο ημέρας και ενδιάμεσες αναφορές
κινήσεων. συγκεντρωτικές αναφορές (έναρξης εργα−
σιών, κλείσιμο βάρδιας κ.λπ.). Στις αναφορές αυτές,
εμφανίζονται οπωσδήποτε οι τυχόν διαφορές μεταξύ
πωληθεισών ποσοτήτων και αντίστοιχων μειώσεων πο−
σοτήτων στις δεξαμενές, σε απόλυτους αριθμούς,σε
ποσοστιαία βάση, και σε θερμοκρασία αναγωγής 15οC.»
ii. Τα εδάφια η και θ της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικα−
θίστανται ως εξής:
«η) Το ισοζύγιο ημέρας υπολογίζεται ανά τύπο καυ−
σίμου, αθροιστικά για όλες τις δεξαμενές και αντλίες
κοινού καυσίμου, με τρόπο όμοιο με αυτόν που χρησι−
μοποιείται κατά τη παραλαβή.
θ) Το σύστημα εισροών εκροών λειτουργεί αδιάλειπτα
σε 24ωρη βάση. Το ισοζύγιο ημέρας, εκδίδεται αυτόματα
από το σύστημα εφ άπαξ έως τις 24.00. Το σύστημα
μπορεί να εκδίδει πολλαπλές αναφορές κινήσεων όμοι−
ες με το ισοζύγιο ανά ημέρα, χωρίς σήμανση και χωρίς
ηλεκτρονική μετάδοση των στοιχείων αυτών.»
iii. Στο άρθρο 7, παρ.2, προστίθενται εδάφια ι, ια, ιβ,
ιγ, ιδ και ιε ως εξής:
«ι) Κατά τη διάρκεια της έκδοσης του ισοζυγίου, το
σύστημα αποκλείει τη ταυτόχρονη λειτουργία των
αντλιών, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά τον
υπολογισμό του ισοζυγίου.
ια) Στον υπολογισμό του ημερήσιου ισοζυγίου, οι εκρο−
ές της ημέρας προκύπτουν ως άθροισμα των μεμονω−
μένων εκροών, με αναγωγή στους 150C ανά πώληση,
με βάση την τρέχουσα θερμοκρασία δεξαμενής κατά
την εκάστοτε εκροή. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των
παραπάνω υπολογιζόμενων εκροών με αυτές που προ−
κύπτουν από τους ολικούς αθροιστές των αντλιών, το
σύστημα σημαίνει το γεγονός ως βλάβη και συναγερμό
(alarm).
ιβ) Οι ημερήσιες αναφορές (κλείσιμο ημέρας) σημαίνο−
νται ηλεκτρονικά και κρατούνται σε αρχείο, με ευθύνη
του πρατηριούχου.
ιγ) Διαθέτει δυνατότητα παροχής οπτικών και ηχη−
τικών προειδοποιητικών σημάτων συναγερμού (alarms)
για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος. Τα
ανωτέρω συμβάντα (alarms) σημαίνονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ
και αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στην αρχή
επιτήρησης. Σε περίπτωση που η αποστολή δεν είναι
δυνατή, το σύστημα αποστέλλει τα συμβάντα ευθύς
μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση με τη αρχή επιτήρησης.

45715

Τα γεγονότα συναγερμών, περιλαμβάνουν τουλάχιστον
τις ακόλουθες περιπτώσεις :
• Βλάβη / δυσλειτουργία / απώλεια επικοινωνίας συ−
στήματος εισροών (δεξαμενών)
• Εντοπισμός στάθμης νερού σε δεξαμενή άνω των
τεσσάρων (4) cm
• Βλάβη / δυσλειτουργία / απώλεια επικοινωνίας συ−
στήματος εκροών (αντλίες)
• Μεταβολή των στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα
• Μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση καυσίμου από δεξα−
μενή (πτώση στάθμης στη δεξαμενή χωρίς ταυτόχρονη
πώληση από αντλία)
• Απόκλιση Ημερήσιου Δελτίου Ισοζυγίου, πέραν της
καθορισμένης.
ιδ) Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής
ισχύος στο σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα αποθή−
κευσης όλων των τρεχόντων στοιχείων, καθώς και η
δυνατότητα ανάκλησής τους μετά την επαναφορά της
ηλεκτρικής ισχύος, για την περαιτέρω συνέχιση της
λειτουργίας του συστήματος.
Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα είναι σε θέση να
συνυπολογίσει ενδεχόμενες πωλήσεις που πραγματο−
ποιήθηκαν κατά το διάστημα της διακοπής της ηλε−
κτρικής ισχύος.
ιε) Επιπλέον το σύστημα επιτρέπει να καταχωρούνται
και τυχόν εισροές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά
την διάρκεια της διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος.»
7. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
i. Συμπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου 8 ως εξής:
«Ορισμός εγκαταστάτη − Διαδικασίες εγκατάστασης»
ii. Προστίθεται στην αρχή του άρθρου 8 ο ορισμός
του εγκαταστάτη ως εξής:
«Εγκαταστάτης του συστήματος νοείται αυτός που
εγκαθιστά μέρος ή σύνολο του εξοπλισμού, διασυνδέει
τα επί μέρους εξαρτήματα αυτού μεταξύ τους, τα θέτει
και παραδίδει σε λειτουργία, εγκαθιστά το λογισμικό
ελέγχου εισροών – εκροών και έχει την ευθύνη του
ελέγχου του όλου συστήματος, υποβάλλοντας τη Δή−
λωση Εγκατάστασης που προβλέπεται στη παρ. 2 του
παρόντος Άρθρου.»
iii. Αντικαθίσταται ο τίτλος της παραγράφου 1 ως εξής:
«1. Απαιτήσεις σχετικές με τους Εγκαταστάτες».
iv. Η παρ.3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η προμήθεια, η τοποθέτηση και η εγκατάσταση
του συστήματος καθώς και των υποσυστημάτων αυ−
τού, θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών
προστασίας από εκρηκτικές ατμόσφαιρες 94/9/EC (ΦΕΚ
157/Β΄/1996) και 1999/92/EC (ΦΕΚ 44/Α΄/2003).
Τυχόν συστήματα εισροών−εκροών που έχουν εγκα−
τασταθεί μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της πα−
ρούσης, οφείλουν να συμμορφωθούν με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα
Απόφαση εντός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής
που ορίζεται στις παρ. 1 και 7α της αριθμ. 1009/2012
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 72/Β΄/2012).
Ήδη εγκατεστημένα συστήματα υπόκεινται ομοίως
στην υποχρέωση υποβολής της προαναφερθείσας υπεύ−
θυνης δήλωσης και συγκεντρωτικών αναφορών.»
v. Aντικαθίσταται η ονομασία «ΥΠΟΙΑΝ» όπου αναφέ−
ρεται με την ονομασία «Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
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8. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
i. H παράγραφος 1 του άρθρου 9 τροποποιείται ως
εξής:
«1. Κάθε δυσλειτουργία – βλάβη του συστήματος που
έχει ως αποτέλεσμα απόκλιση από τα όρια σφάλματος
ή διακοπή της λειτουργίας του, αποκαθίσταται από την
εταιρεία εγκατάστασης άμεσα και το πολύ εντός 5 ημε−
ρών. Κατά το διάστημα που διαρκεί η βλάβη και κατά
το μέρος των εισροών ή εκροών που αυτή αφορά, οι
αντίστοιχες λειτουργίες του πρατηρίου διακόπτονται.»
9. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
i. To εδάφιο ε τροποποιείται ως εξής:
«ε) Τα συμβάντα βλαβών και συναγερμών όπως αυτά
εντοπίζονται από την κεντρική μονάδα (κονσόλα).»
ii. Στο άρθρο 10 προστίθενται εδάφια ζ, η και θ ως
εξής:

«ζ) Τα στοιχεία των ογκομετρικών πινάκων και των
υπαρχόντων στοιχείων ταυτότητας των δεξαμενών.
η) Τα στοιχεία του Άρθρου 6, παρ. 7 της παρούσης.
θ) Το δελτίο ισοζυγίου ημέρας.»
10. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της
δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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