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Σεµείσζε: Η παξνχζα Κ∆Π δεµνζηεχηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Δπίζεµεο Δθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο 
Αξ. 3849  ζηηο 30/4/2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ∆Π 254/2015 (Δ.Δ. 4884, 24.7.2015). Σην 
πην θάησ θείκελν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π γηα ζθνπνχο 
δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαγλψζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ ην 

Τµήµα Τεισλείσλ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

 

Κ.Δ.Π. 409/2004 

     O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ 

(ΝΟΜΟ ΑΡ. 91(Ι) ΣΟΤ 2004) 

 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 49 

 

Καηακεηξήζεηο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ απηψλ  

πγξήο, ρχκα (in bulk) κνξθήο ζε δεμακελέο ή δνρεία. 

 

 Ο Γηεπζπληήο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε                                

ην άξζξν 49 ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2004, γλσζηνπνηεί 

ηα αθφινπζα: 

 

 

 

1. Βαζηθή κέζνδνο γηα εμαθξίβσζε ηεο πνζφηεηαο παξαιεθζέληνο   

ελεξγεηαθνχ πξντφληνο πγξήο κνξθήο ζε δεμακελή ή δνρείν ή γηα      

εμαθξίβσζε απνζέκαηνο, είλαη ε θπζηθή βπζνκέηξεζε (dipping) ηεο 

δεμακελήο ή ηνπ δνρείνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξαιαβή. 

 

 

 

 

(α) Γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο θαηακέηξεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη: 

 (i)   εηδηθή ξάβδνο ή κεηαιιηθή ηαηλία ππνδηαηξεκέλε ζε ρηιηνζηά  ε 

νπνία θέξεη ζην  θάησ άθξν εηδηθφ κεηαιιηθφ βαξίδη γηα λα 

κπνξεί λα εκβπζίδεηαη ζηε δεμακελή θαη 

 (ii) εηδηθφ ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν κε δπλαηφηεηα εκβάπηηζεο ηνπ 

εληφο ηεο δεμακελήο νχησο ψζηε λα ιακβάλεηαη  ζεξκνθξαζία 

απφ   νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δεμακελήο  θαη 

 (iii) εηδηθφ ππθλφκεηξν (densitometer) ή άιιε θαηάιιειε 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή γηα θαηακέηξεζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ 

δεηγκάησλ πνπ   ιακβάλνληαη κε θαηάιιειν εηδηθφ δνρείν απφ 

δηάθνξα ζεκεία ηεο   δεμακελήο: 

 

 

 

 

Ννείηαη φηη εθηφο αλ άιισο θαζνξίζεη κε εγθχθιην ηνπ ν Γηεπζπληήο, 

γηα ζθνπνχο πςνκέηξνπ ε επηηξεπφκελε απφθιηζε αθξηβείαο ηεο 

ρξήζεο κεηαιιηθήο ηαηλίαο (Dipping tolerance) θαζνξίδεηαη             

ην +/- 2mm: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν πνπ 



 

409-2004_Art 49V1 

2 
ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν   γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαη εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθφ αθξηβείαο.  Δπηηξεπφκελε   

απφθιηζε αθξηβείαο γηα ζθνπνχο ζεξκνθξαζίαο νη +/- 0,5ν Κειζίνπ 

φηαλ ζπγθξίλεηαη κε   άιιν ζεξκφκεηξν ειεθηξνληθφ ή ρεηξφο 

θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ απηφ θαη εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθφ 

αθξηβείαο. 

Τα ππθλφκεηξα θαη νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο γηα θαηακέηξεζε ηεο 

ππθλφηεηαο    ζπληεξνχληαη θαη ειέγρνληαη φπσο ζπζηήλεηαη απφ 

ην Ιλζηηηνχην Πεηξειαηνεηδψλ (Institute of Petroleum). 

 

 

 

 

(β) Γηα ηνπο ζθνπνχο εκβάπηηζεο ησλ εηδηθψλ ξάβδσλ ή ηαηληψλ  ζε   

δεμακελή ή   δνρείν πγξνχ,  ν εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο ή ν 

θάηνρνο  ππνζηαηηθνχ παξαγσγήο  ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ή 

ππνθαηάζηαησλ  απηψλ ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε ηξφπν πνπ  λα 

ηθαλνπνηεί ηνλ  Γηεπζπληή, αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ιεηηνπξγψλ ζε φια ηα δνρεία   πνπ επξίζθνληαη 

ζηελ θνξνινγηθή απνζήθε θαη ζηα εηδηθά ζεκεία ησλ  δνρείσλ 

απηψλ  φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα εκβάπηηζεο ησλ εηδηθψλ  απηψλ 

ξάβδσλ ή ηαηληψλ θαηακέηξεζεο.   

 

 

 

 

(γ) Όπνπ ν εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγφο είλαη αλαγθαίν λα αλέιζεη 

ζηελ νξνθή δεμακελήο γηα λα  πξνβεί ζε θαηακέηξεζε γηα ζθνπνχο 

δηαζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ν απνζεθεπηήο  ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη αζθαιή κέζα πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Κεθιηκέλε ή θπθιηθή κεηαιιηθή  ζθάια πξνζαξκνζκέλε επί ηεο 

δεμακελήο κε επίπεδα νξηδφληηα ζθαινπάηηα θαη θαηάιιειν  

πξνζηαηεπηηθφ θάγθειν είλαη απαξαίηεηα. 

Σε πνιχ ςειέο δεμακελέο, επζείεο ζθάιεο πξνζαξκνζκέλεο ζε 

ζρεηηθή απφζηαζε απφ ηε δεμακελή δελ είλαη απνδεθηέο εθηφο εάλ 

ππάξρνπλ άιιεο πξνζαξκνγέο αζθαιείαο.  

Σηελ θνξπθή ηεο δεμακελήο ζα πξέπεη λα ππάξρεη νξηδφληην 

πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην ή θάγθειν γχξσ απφ ηελ πεξίκεηξν ηεο 

δεμακελήο. Τν χςνο ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ δελ πξέπεη λα 

είλαη ιηγφηεξν απφ 30 ίληζεο απφ ηελ νξνθή ηεο δεμακελήο                                                                                 

Δπηπξφζζεηα εάλ ε ρακειφηεξε δνθφο είλαη ζε χςνο πέξαλ ησλ 12 

ηληζψλ απφ ην πάλσ κέξνο ηεο δεμακελήο, ν ρψξνο κεηαμχ ηεο 

δνθνχ θαη ηνπ πάλσ κέξνπο ηεο δεμακελήο, πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ζπξκάηηλν πιέγκα. 
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2. Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα εγθξίλεη φπνπ ήζειε θξίλεη ζθφπηκν θάησ απφ 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, απηφκαηα ζπζηήκαηα θαηακέηξεζεο 

(Automatic tank level gauge) ηα νπνία δχλαληαη λα θαηακεηξνχλ 

απηφκαηα ην χςνο, ηε  κέζε ζεξκνθξαζία θαη ηελ κέζε ππθλφηεηα ηνπ 

πγξνχ πνπ πεξηέρεη ε δεμακελή ή ην δνρείν, κε επηθχιαμε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ιεηηνπξγνχ λα πξνβαίλεη ζε 

βπζνκέηξεζε φπνηε ηνχην θξίλεη ζθφπηκν γηα δηαζθάιηζε ησλ 

δεκνζίσλ πξνζφδσλ.  

 Ο θάηνρνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ππνζηαηηθνχ φπνπ έρεη εγθαηαζηαζεί 

απηφκαην ζχζηεκα θαηακέηξεζεο ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη: 

  (α)  ν εμνπιηζκφο ζε θάζε δεμακελή ή δνρείν είλαη θαηάιιεια 

εγθαηεζηεκέλνο θαη ξπζκηζκέλνο νχησο ψζηε λα δίδεη ελδείμεηο νη 

νπνίεο αληαπνθξίλνληαη κε απηέο ησλ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ, 

   (β)  νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο θαηακέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο πνπ είλαη 

ελσκέλνο κε ην φξγαλν κέηξεζεο δίδεη αθξηβείο ελδείμεηο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ελδείμεηο κφλν ησλ ζεξκνκέηξσλ πνπ 

είλαη εκβαπηηζκέλα εληφο ηνπ πγξνχ, 

  (γ)  ην ζχζηεκα θαζνξίδεη ην χςνο ηπρφλ ππάξρνληνο λεξνχ ζηε 

δεμακελή, ππνινγίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θαη ηελ ιακβάλεη ππφςε 

γηα εμαγσγή ζσζηνχ απνηειέζκαηνο, 

        (δ)  ν εμνπιηζκφο ζπληεξείηαη ζπλερψο θαη παξακέλεη αμηφπηζηνο θαη  

αθξηβήο. Πεξηνδηθά, αιιά ηδηαίηεξα θάζε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα 

θαηά ηελ απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ(stock taking), ειέγρεηαη σο 

πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ, κε θπζηθή θαηακέηξεζε ηνπ χςνπο ηνπ 

πγξνχ, ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαη ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πξντφληνο γηα 

θάζε δεμακελή μερσξηζηά θαη επαιεζεχνληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

κε άιινπο ηξφπνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα πξνβαίλεη 

θαη ζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

  (ε)  εθηφο αλ άιισο θαζνξίζεη κε εγθχθιην ηνπ ν Γηεπζπληήο, ε 

επηηξεπφκελε απφθιηζε αθξηβείαο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηακέηξεζεο, φηαλ ζπγθξίλεηαη κε θαηακέηξεζε ρεηξφο 

θαζνξίδεηαη ην +/- 2mm γηα ζθνπνχο πςνκέηξνπ θαη +/- 0,5ν 

Κειζίνπ γηα ζθνπνχο ζεξκνθξαζίαο, φηαλ ζπγθξίλεηαη κε 

κεηαθεξφκελν ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν θαηάιιειν γηα ην ζθνπφ 
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απηφ θαη εθνδηαζκέλν κε πηζηνπνηεηηθφ αθξηβείαο. 

  (ζη)  ηεξείηαη θαηάζηαζε, δηαζέζηκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή γηα έιεγρν αλ 

δεηεζεί απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ, ζηελ νπνία λα 

εκθαίλνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη αλαγλσξηζηηθνί αξηζκνί ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζε θάζε δεμακελή θαη 

νπνηεζδήπνηε κεηέπεηηα αιιαγέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ 

αμηνπηζηίαο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί θαη νπνηεζδήπνηε ξπζκίζεηο 

έρνπλ γίλεη θαη ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηηο εκεξνκελίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζεψξεζεο πνπ έρνπλ γίλεη ή 

πξνγξακκαηίδνληαη λα γίλνπλ ζε θάζε ζπζθεπή, θαη 

  (δ) νη ειεθηξνληθνί παξάκεηξνη (settings) ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή θαη είλαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε 

δηάζεζε ιεηηνπξγνχ γηα έιεγρν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ ΚΓΠ 

254/2015 

3. (α) Ο ππνινγηζκφο ηνπ φγθνπ ηνπ πγξνχ ζε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο πνπ πεξηέρεη δεμακελή ή δνρείν γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ γηα ηε ρσξεηηθφηεηα νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ ηνπο 

νπνίνπο ν εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο ή ν θάηνρνο ππνζηαηηθνχ 

παξαγσγήο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ή ππνθαηάζηαησλ απηψλ 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηνλ  Γηεπζπληή, γηα φιεο ηηο δεμακελέο 

θαη  δνρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί.  

  Σηνπο πίλαθεο  εκθαίλνληαη ν αξηζκφο ησλ ιίηξσλ ηα νπνία ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα πεξηέρεη ην θάζε δνρείν αλαιφγσο  ηνπ βάζνπο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζ’ απηφ πγξνχ, αλά ρηιηνζηφ ή άιιε κηθξφηεξε 

ππνδηαίξεζε.  

  Οη πίλαθεο απηνί ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο επηπηψζεηο 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ απφ ηελ χπαξμε επηπιένπζαο 

νξνθήο ζε δεμακελέο ή δνρεία θαη λα δίδνπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα 

απνθπγή ιαζψλ: 

  Ννείηαη φηη εγθεθξηκέλνη πίλαθεο ζεσξνχληαη νη πίλαθεο πνπ έρνπλ 

θαηαξηηζζεί απφ εηδηθνχο γηα ηε δηελέξγεηα νγθνκεηξήζεσλ νίθνπο 

θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Έθνξν Μέηξσλ θαη Σηαζκψλ. 

 (β) Η κεηαηξνπή ηνπ φγθνπ ηνπ πγξνχ απφ ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο(Ambient or Bulk ltrs)  ζε ζεξκνθξαζία 15ν 
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Κειζίνπ(Standard ltrs) θαη αθνινχζσο ζε κεηξηθνχο ηφλνπο, γίλεηαη 

κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εγθεθξηκέλσλ  πηλάθσλ κεηαηξνπήο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

πξντφληνο: 

Ννείηαη φηη εγθεθξηκέλνη πίλαθεο γηα πγξέο πνζφηεηεο ζεσξνχληαη νη 

θαηαξηηζζέληεο θαη εγθξηζέληεο ππφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Πεηξειαηνεηδψλ πίλαθεο: 

 IP200 Τφκνο vii, Πίλαθεο 53Α θαη 54Α γηα ην αξγφ πεηξέιαην, 

 Τφκνο viii, Πίλαθεο 53Β θαη 54Β γηα ηα άιια πεηξειαηνεηδή εθηφο 

απφ πγξαέξην θαη αζθαιηνχρα παξαζθεπάζκαηα 

 Πίλαθεο Handbook No 16   γηα ην πγξαέξην θαη αζθαιηνχρα 

παξαζθεπάζκαηα       

 Πίλαθεο  Pressure/capacity Conversion Factors γηα πνζφηεηεο 

αεξίσλ  θαη κεηγκάησλ απηψλ. 

 4. (α) Όξγαλα ή ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζηελ θνξνινγηθή απνζήθε  ή ζην 

εγθεθξηκέλν ππνζηαηηθφ παξαγσγήο, δχλαληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ λννπκέλνπ φηη ν εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγφο 

είλαη  ηθαλνπνηεκέλνο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπο. 

Η αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ ή ηεο ζπζθεπήο δχλαηαη λα γίλεη απνδεθηή: 

(i) φηαλ δηαζέηεη έγθπξν θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν 

εθδίδεηαη απφ: 

(α) ηνλ θαηαζθεπαζηή  

(β) άιιν πξφζσπν πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Κιάδν Μέηξσλ 

θαη Σηαζκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο 

θαη Τνπξηζκνχ 

(γ) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Κιάδνπ Μέηξσλ θαη Σηαζκψλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνχ 

(ii) θαηφπηλ ζχγθξηζεο ηνπ παξαζρεζέληνο νξγάλνπ ή ηεο 

ζπζθεπήο κε παξφκνην φξγαλν ή ζπζθεπή πνπ αλήθεη ζε 

άιιε θνξνινγηθή απνζήθε  ή ζε άιιν εγθεθξηκέλν 

ππνζηαηηθφ παξαγσγήο θαη ε νπνία δηαζέηεη έγθπξν 

θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή άιιν 

εγθεθξηκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ πξφζσπν. 
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  (β) Σε πεξηπηψζεηο φπνπ παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο θαη ρξεηάδεηαη 

νπνηαδήπνηε ρεκηθή αλάιπζε ή άιιε επηζηεκνληθή κέζνδνο, ηνχηε 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη απφ ην Φεκείν ηνπ Κξάηνπο , απφ ην ρεκείν 

ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ Κππξηαθνχ Γηπιηζηεξίνπ Πεηξειαίνπ Ληδ., απφ 

ην Τκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ρεκείν, 

πξφζσπν ή νξγαληζκφ ήζειε εγθξίλεη ν Γηεπζπληήο. 

  (γ) Καηακέηξεζε ελεξγεηαθνχ πξντφληνο ην νπνίν θνξνινγείηαη κε 

βάζε ηα ρίιηα  θηιά, δχλαηαη λα δηελεξγεζεί θαη ζε δπγαξηά γηα ηελ 

νπνία έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ  αθξηβείαο απφ εγθεθξηκέλν απφ 

ηνλ Κιάδν Μέηξσλ θαη Σηαζκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνχ πξνζψπνπ. 

  (δ) Όπνπ ε θαηακέηξεζε δηελεξγείηαη ζηεξηδφκελε ζηνλ φγθν ηνπ 

πγξνχ ή ηνπ  αεξίνπ (ζηα πξντφληα πνπ θνξνινγνχληαη κε ηνλ 

φγθν) θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο ή δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

αθξηβνχο ππθλφηεηαο,  ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη  ζπκθσλεκέλε 

ππθλφηεηα. 

 5.  Σηελ απνπζία εηδηθήο αλαθνξάο ή νδεγίαο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηακέηξεζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ θαη ηελ 

αθξίβεηα νξγάλνπ ή ζπζθεπήο ή ζπζηήκαηνο θαηακέηξεζεο ζα πξέπεη 

λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο θαη εηζεγήζεηο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Πεηξειαηνεηδψλ (Institute of Petroleum). 

 6. Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004. 

 

 


