
Σεµείυζε:  Παπαηίζεηαη πηο θάηυ ηο θείµενο ηερ Κ∆Π 410/2004, πος δεµοζηεύηεθε ζηεν Δπίζεµε 
Δθεµεπίδα ηερ ∆εµοθπαηίαρ µε απηζµό 3849  ζηηρ 30/4/2004 θαη ηποποποηήζεθε από ηεν 
Κ∆Π 550/2005 θαη ΚΓΠ 462/2008, πος ηέζεθαν ζε ηζσύ ζηηρ 2/12/2005 θαη 19/12/2008 
ανηίζηοησα. Σηο θείµενο ηερ Κ∆Π 410/2004 έσοςν ενζυµαηυζεί θαη ηα θείµενα ηυν 
ηποποποηεηηθών Κ∆Π 550/2005 θαη ΚΓΠ 462/2008, γηα ζθοπούρ δηεςθόιςνζερ ηος 
αναγνώζηε. Η ενοποίεζε αςηή δεν έσεη επίζεµο σαπαθηήπα θαη υρ εθ ηούηος ηο Τµήµα 
Τειυνείυν δεν ςπέσεη οποηαδήποηε εςζύνε γηα ηςσόν ιάζε ή παπαιείτεηρ.  

Κ.∆.Π. 410/2004  

  

O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟ ΑΡ. 91(I)  ΣΟΤ 2004)  

  

Γνυζηοποίεζε µε βάζε ηο άπζπο 49  

Παπαδόζεηρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν θαη ςποθαηάζηαηυν αςηών  

                         
91(Ι) ηος 
2004  

Ο ∆ηεςζςνηήρ, αζθώνηαρ ηηρ εξοςζίερ πος ηος παπέσονηαη µε βάζε  ηο άπζπο  
49 ηος πεπί Φόπυν Καηανάιυζερ Νόµος ηος 2004, γνυζηοποηεί ηα 
αθόιοςζα:  

  1.  Ο εγθεθπηµένορ αποζεθεςηήρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν θαη ςποθαηάζηαηυν 
αςηών δύναηαη να παπαδώζεη ενεπγεηαθά  πποφόνηα συπίρ ηεν θαηαβοιή 
ηυν εηδηθών θόπυν θαηανάιυζερ:  

  (α) γηα µεηαθίνεζε ςπό θαζεζηώρ αναζηοιήρ από µηα θοποιογηθή 
αποζήθε ενεπγεηαθών πποφόνηυν θαη ςποθαηάζηαηυν αςηών ζε 
άιιε,  

  (β)  γηα µεηαθίνεζε ςπό θαζεζηώρ αναζηοιήρ από µία θοποιογηθή 
αποζήθε παπαγυγήρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν ζε άιιε θοποιογηθή 
αποζήθε παπαγυγήρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν όηαν:  

  (η)   ηο ενεπγεηαθό πποφόν δεν έσεη ηο σαπαθηήπα ηος ηειεηυµένος 
πποφόνηορ ή ζε  πεπίπηυζε ηειεηυµένος πποφόνηορ 
µεηαθηνείηαη γηα πεπαηηέπυ επεξεπγαζία,  

  (ηη)  έσεη ζςνηειεζζεί ε παπαγυγή θαη ιόγυ αδςναµίαρ 
αποζήθεςζερ, ηο ηειεηυµένο  πποφόν µεηαθηνείηαη ζε άιιε 
θοποιογηθή αποζήθε παπαγυγήρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν 
γηα αποζήθεςζε:  

 Νοείηαη όηη ηο πποφόν αςηό δύναηαη να  επηζηπαθεί ζηο 
ςποζηαηηθό αποζηοιήρ, ή να παπαδοζεί γηα εξαγυγή.  



Τποπ. Κ.∆.Π. 
550/2005  

* (γ) γηα εξαγυγή ή θόπηυζε υρ εθόδηα ζε δηθαηούσα πιοία ή 
αεποζθάθε, ζύµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηερ ηειυνεηαθήρ θαη ηερ πεπί 
Φόπυν Καηανάιυζερ νοµοζεζίαρ:  

Νοείηαη όηη γηα ζθοπούρ εθαπµογήρ ηερ ςποπαπαγπάθος (γ), ο 
εγθεθπηµένορ αποζεθεςηήρ ή ο ηδηοθηήηερ ηυν ενεπγεηαθών 
πποφόνηυν πος µεηαθέπονηαη από θοποιογηθή αποζήθε ή αποζήθε 
ηειυνεηαθήρ αποηαµίεςζερ ζηα ιηµάνηα ή αεποδπόµηα θόπηυζερ µε 
βςηηοθόπα οσήµαηα, οθείιεη αν απαηηήζεη ηούηο ο ∆ηεςζςνηήρ:   

(η) να ζθπαγίδεη ηα ανυηέπυ βςηηοθόπα οσήµαηα µε ζθπαγίδερ πος 
θέποςν ηο ζήµα ή ηο όνοµα ηερ επησείπεζερ ηος θαη αύξονηα 
απηζµό ο οποίορ θαηασυπείηαη ζε εηδηθό γηα ηο ζθοπό αςηό 
βηβιίο µεηαθοπάρ εθοδίυν, θαη  

(ii) να παπαδώζεη ζηο ∆ηεςζςνηή θαηάζηαζε µε όια ηα βςηηοθόπα 
οσήµαηα πος σπεζηµοποηεί ή πποηίζεηαη να σπεζηµοποηήζεη γηα 
ηο ζθοπό αςηό, να δειώζεη ηον απηζµό θαη ηεν συπεηηθόηεηα 
ηος θάζε δηαµεπίζµαηορ ενόρ εθάζηος βςηηοθόπος θαη να 
επηζςνάτεη όια ηα ζσεηηθά µε ηο βςηηοθόπο πηζηοποηεηηθά.  

Τποπ. Κ.∆.Π. 
550/2005  

* (δ)  γηα ζέζε ζε ανάιυζε όηαν παπαδίδεηαη γηα ζθοπούρ 
παπασυπεζείζαρ απαιιαγήρ ζύµθυνα µε ηηρ δηαηάξεηρ ηος πεπί 
Φόπυν Καηανάιυζερ Νόµος ηος 2004.  

Τποπ. Κ.∆.Π. 
550/2005  

* (ε)  γηα θαηαζηποθή όηαν ππόθεηηαη γηα αποππίµµαηα, θαηαθάζηα ή 
απόβιεηα αναµεµεηγµένα µε ιάζπε πποεπσόµενα από πάηοςρ 
δεξαµενών, θίιηπα θαη ζςζηήµαηα επεξεπγαζίαρ αποβιήηυν:  

   Νοείηαη όηη ε θαηαζηποθή δηενεπγείηαη ζηεν παποςζία 
εξοςζηοδοηεµένος ιεηηοςπγού µε οποηαδήποηε µέζοδο πος να 
θαζηζηά ηο πποφόν µε ηθανό γηα θοποιογεηέα σπήζε. Η έγθπηζε 
θαηαζηποθήρ συπίρ ηεν θαηαβοιή ηος εηδηθού θόπος θαηανάιυζερ 
δεν απαιιάζζεη ηον θάηοσο ηος εγθεθπηµένος ςποζηαηηθού από ηεν 
ςποσπέυζε ηος να ηεπήζεη ηηρ δηαηάξεηρ οποηαζδήποηε άιιερ 
νοµοζεζίαρ, όπυρ, πεπηβαιιονηηθέρ δηαηάξεηρ ή θανονηζµούρ 
ηοπηθήρ αςηοδηοίθεζερ:  

  Νοείηαη πεπαηηέπυ όηη µε ηο πέπαρ ηερ θαηαζηποθήρ εθδίδεηαη 
ανάιογο πηζηοποηεηηθό όπος ζεµεηώνονηαη ηο είδορ, ε ποζόηεηα 
ηος θαηαζηπαθένηορ πποφόνηορ, θαη ε µέζοδορ θαηαζηποθήρ.   
Όπος ε θαηαζηποθή γίνεηαη εθηόρ ηος εγθεθπηµένος ςποζηαηηθού, 
ζεµεηώνεηαη ο σώπορ, ε εµεποµενία θαη ηο όνοµα ηος πποζώπος 
πος ανέιαβε ηεν θαηαζηποθή.  

Τποπ. Κ.∆.Π. 
550/2005  

* (ζη)  γηα δεηγµαηηζµό, νοοςµένος όηη ε ζςνοιηθή θαη’ είδορ ποζόηεηα 
δεν ςπεπβαίνεη ηα δέθα ιίηπα γηα θάζε παπάδοζε.  

  2.  Τεποςµένυν ηυν δηαηάξευν ηερ ηειυνεηαθήρ νοµοζεζίαρ, ο εγθεθπηµένορ 
αποζεθεςηήρ ή ο θάηοσορ ςποζηαηηθού παπαγυγήρ ενεπγεηαθών 
πποφόνηυν ή ςποθαηάζηαηυν αςηών δεν δύναηαη να αποζηέιιεη, 
µεηαθέπεη, παπαδίδεη ή ανέσεηαη ηεν αποζηοιή, µεηαθοπά ή ηεν 
παπάδοζε οποηοςδήποηε ενεπγεηαθού πποφόνηορ ή ςποθαηάζηαηος 
αςηού από εγθεθπηµένο ςποζηαηηθό, εθηόρ εάν εθδώζεη ζηον παπαιήπηε 
ππην ηεν µεηαθίνεζε ηυν πποφόνηυν από ηον πεπηθπαγµένο σώπο ηος 
ςποζηαηηθού, δειηίο παπάδοζερ απηζµεµένο θαη’ αύξονηα απηζµό ή 



ηηµοιόγηο, ηος οποίος ηο ππυηόηςπο ή ανηίγπαθο ζςνοδεύεη ηο πποφόν 
θαηά ηεν παπάδοζε:  

     Νοείηαη όηη απαπαίηεηα ζηοησεία ηος δειηίος παπάδοζερ ή ηος ηηµοιογίος 
είναη ε εµεποµενία αποζηοιήρ, ε πεπηγπαθή πποφόνηορ, ε παπαδοζείζα 
ποζόηεηα, ηο όνοµα θαη ε δηεύζςνζε ηος ςποζηαηηθού ηος αποζηοιέα, ηο 
όνοµα θαη ε δηεύζςνζε ηος ςποζηαηηθού ηος παπαιήπηε, αναγνυπηζηηθά 
ζηοησεία ηος µέζος µεηαθοπάρ θαη οποηαδήποηε άιια ζηοησεία θαζοπίζεη 
ο ∆ηεςζςνηήρ.  

  3.   Έξοδορ από θαζεζηώρ αναζηοιήρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν ζευπείηαη:  

  (α)  ε θςζηθή  µεηαθίνεζε ηυν πποφόνηυν αςηών ηε ζηηγµή πος 
δηέπσονηαη από εγθεθπηµένο ποοµεηπεηή,  

  (β)  ε θςζηθή µεηαθίνεζε ηοςρ από ηον εγθεθπηµένο σώπο πος ιεηηοςπγεί 
υρ θοποιογηθή  αποζήθε ζηηρ πεπηπηώζεηρ όπος ππόθεηηαη γηα 
ζςζθεςαζµένο πποφόν,  

  (γ)  ε ζςνηειεζζείζα θόπηυζε, ζηηρ πεπηπηώζεηρ όπος εγθπίνεηαη υρ 
αποδεθηή µέζοδορ  παπάδοζερ ε θαηαµέηπεζε ή ε δύγηζε ηος 
βςηηοθόπος µεηαθοπάρ θαη  

  (δ)  ε ζςνηειεζζείζα θαηαµέηπεζε ηερ δεξαµενήρ αποζήθεςζερ όπος 
ηούηε εγθπίνεηαη υρ  αποδεθηή µέζοδορ παπάδοζερ.  

  4.   Δνεπγεηαθό πποφόν πος ηειεί ςπό θαζεζηώρ αναζηοιήρ δεν µποπεί να 
ηεζεί ζε ανάιυζε µε θαηαβοιή ηυν εηδηθών θόπυν θαηανάιυζερ, συπίρ 
πποεγοςµένυρ να ήηαν θςζηθά αποηαµηεςµένο ζε εγθεθπηµένο 
ςποζηαηηθό ζύµθυνα µε ηηρ θαζοπηζµένερ δηαδηθαζίερ παπαιαβήρ θαη 
αποζήθεςζερ.  

  5.  Ο εγθεθπηµένορ αποζεθεςηήρ ή ο θάηοσορ ςποζηαηηθού παπαγυγήρ 
ενεπγεηαθών πποφόνηυν βεβαηώνεηαη όηη όιοη οη θοπηυηέρ, µεηαθοπείρ θαη 
οδεγοί βςηηοθόπυν γνυπίδοςν θαη ζςµµοπθώνονηαη µε ηηρ δηαδηθαζίερ 
παπάδοζερ θαη αθοιοςζούν ηηρ οδεγίερ θαη ςποδείξεηρ ηος 
εξοςζηοδοηεµένος ιεηηοςπγού θαη παπαδίδεη ζηον εξοςζηοδοηεµένο 
ιεηηοςπγό οποηαδήποηε έγγπαθα ή πηζηοποηεηηθά πος αθοπούν ηεν 
σπήζε θαη δηάζεζε ηυν ενεπγεηαθών πποφόνηυν όπυρ ο ∆ηεςζςνηήρ 
ήζειε εθάζηοηε θαζοπίζεη.  

  6.  Τεπείηαη ςπό ηεν επίβιετε θαη θαζοδήγεζε ηος εγθεθπηµένος αποζεθεςηή 
θαη ενεµεπώνεηαη από ηοςρ οδεγούρ ηυν βςηηοθόπυν, ιογαπηαζµόρ 
θίνεζερ  ηυν ποοµεηπεηών παπάδοζερ, ανά πποφόν, ζηον οποίο 
εµθαίνονηαη ο απηζµόρ ηος βςηηοθόπος θαη οη απσηθέρ θαη ηειηθέρ ενδείξεηρ 
ηυν ποοµεηπεηών.  

  7.  Οη παπαδόζεηρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν δηενεπγούνηαη µέζυ εγθεθπηµένυν 
από ηον ∆ηεςζςνηή ποοµεηπεηών αθού εξαζθαιηζηεί ε ζύζηαζε ηος 
Κιάδος Μέηπυν θαη ζηαζµών ηος Υποςπγείος Δµποπίος, Βηοµεσανίαρ 
θαη Τοςπηζµού µε εξαίπεζε:  

  (α) Σηηρ πεπηπηώζεηρ όπος  ποοµεηπεηήρ γηα οποηαδήποηε αηηία έσεη 
πποζυπηνά θαηαζηεί αναθπηβήρ ή αδςναηεί να πποβεί ζε  παπαδόζεηρ 
οη οποίερ δύνανηαη να σαπαθηεπηζζούν υρ επείγοςζερ, ή ζε 
εξαηπεηηθέρ πεπηπηώζεηρ όπυρ άδεηαζµα ηυν µε ανηιίζηµυν 
ποζοηήηυν γηα θαζαπηζµό  δεξαµενήρ, ο Ανώηεπορ Τειυνεηαθόρ 
Λεηηοςπγόρ ο οποίορ έσεη ηεν εποπηεία θαη ηον έιεγσο ηος 
εγθεθπηµένος ςποζηαηηθού δύναηαη να εγθπίνεη  όπυρ ε παπάδοζε  
δηενεπγεζεί αθού θαηαµεηπεζούν οη ποζόηεηερ ζηο βςηηοθόπο 



παπάδοζερ ηο οποίο είναη θαηαιιήιυρ ογθοµεηπεµένο θαη 
εθοδηαζµένο µε πηζηοποηεηηθό ηερ Ηιεθηποµεσανοιογηθήρ Υπεπεζίαρ 
ηος Τµήµαηορ ∆εµοζίυν Έπγυν ή άιιος εγθεθπηµένος από ηον 
∆ηεςζςνηή γηα ηο ζθοπό αςηό πποζώπος ή δςγηζηεί ηο  βςηηοθόπο ζε 
δςγαπηά γηα ηεν οποία έσεη εθδοζεί πηζηοποηεηηθό αθπηβείαρ από 
εγθεθπηµένο από ηον Κιάδο Μέηπυν θαη Σηαζµών ηος Υποςπγείος 
Δµποπίος, Βηοµεσανίαρ θαη Τοςπηζµού ππόζυπο.  

  (β) Σε πεπηπηώζεηρ όπος ε παπάδοζε ζα δηενεπγεζεί από αποζήθε ςπό 
θοποιογηθό έιεγσο µέζυ αγυγών ζε άιιε ςπό θοποιογηθό έιεγσο 
αποζήθε, ε παπάδοζε  δύναηαη να δηενεπγεζεί αθού θαηαµεηπεζούν 
οη ανηίζηοησερ δεξαµενέρ αποζήθεςζερ, νοοςµένος όηη ζα ηεπεζούν οη 
θανόνερ ειέγσος απυιεηών.  

  (γ) Σε εξαηπεηηθέρ πεπηπηώζεηρ , ο ∆ηεςζςνηήρ δύναηαη να εγθπίνεη  όπυρ 
ε παπάδοζε γηα ζέζε ζε ανάιυζε δηενεπγεζεί αθού θαηαµεηπεζεί ε 
δεξαµενή αποζήθεςζερ.  

  (δ) Σε πεπηπηώζεηρ µηθπών ποζοηήηυν ενεπγεηαθών πποφόνηυν πος 
πποέπσονηαη από θαζαπηζµό  θίιηπυν ή άιιυν ζςζθεςών ε 
παπάδοζε  δηενεπγείηαη αθού θαηαµεηπεζούν οη ποζόηεηερ αςηέρ µε 
ηον πιέον ππόζθοπο ηπόπο όπυρ αςηόρ θαζοπίδεηαη από ηον 
εξοςζηοδοηεµένο ιεηηοςπγό.  

  8.  Δθηόρ αν άιιυρ οπίζεη ο ∆ηεςζςνηήρ, γηα παπαδόζεηρ ενεπγεηαθών 
πποφόνηυν πος θοποιογούνηαη µε βάζε ηο σηιηόιηηπο θαη πποοπίδονηαη 
γηα ζέζε ζε ανάιυζε, ή µεηαθοπά ζε άιιε θοποιογηθή αποζήθε, 
σπεζηµοποηούνηαη ποοµεηπεηέρ όγθος (Automatic Temperature 
Compensating meters), οη οποίοη έσοςν ενζυµαηυµένο αηζζεηήπα 
ζεπµοθπαζίαρ θαη θαηάιιειο εξοπιηζµό αςηόµαηερ θαη ζςνεσούρ 
µεηαηποπήρ ηος θαηαµεηπούµενος όγθος (Ambient or Bulk ltrs) ζε  ιίηπα 
15ο Κειζίος (Standard ltrs). Η απαηηούµενε γηα ηο ζθοπό αςηό 
πςθνόηεηα δύναηαη να ζςµθυνεζεί θαη να ηεζεί ζηον ποοµεηπεηή υρ 
παπάµεηπορ, θοηνή γηα όιοςρ ηοςρ αποζεθεςηέρ, ανά είδορ πποφόνηορ:  

     Νοείηαη όηη ο αποζεθεςηήρ ςποσπεούηαη όπυρ, γηα ζθοπούρ αζθαιείαρ 
θαη ειέγσος εγθαηαζηήζεη δεύηεπο ζεµείο ιήτερ ζεπµοθπαζίαρ ηος 
παπαδηδόµενος πποφόνηορ, είηε ενηόρ ηερ δεξαµενήρ αποζήθεςζερ είηε 
ζηον αγυγό µεηαθοπάρ, πιεζίον ηος ποοµεηπεηή παπάδοζερ.  

  9.   Γηα παπαδόζεηρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν πος θοποιογούνηαη µε βάζε ηα 
σίιηα θηιά, σπεζηµοποηούνηαη ποοµεηπεηέρ µάδαρ (Mass meters):  

     Νοείηαη όηη όπος γηα ηηρ ανυηέπυ παπαδόζεηρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν ο 
∆ηεςζςνηήρ επηηπέτεη να σπεζηµοποηούνηαη ποοµεηπεηέρ όγθος ανηί 
ποοµεηπεηέρ µάδαρ θαη δεν ςπάπσεη δςναηόηεηα ιήτερ πςθνόηεηαρ ή δεν 
ςπάπσοςν ζηοησεία αθπηβούρ πςθνόηεηαρ, ηόηε δύναηαη να 
σπεζηµοποηεζεί πςθνόηεηα πος εγθπίνεηαη από ηο ∆ηεςζςνηή.  

  10. Γηα παπαδόζεηρ πεηπειαίος εξυηεπηθήρ θαύζερ (fuel oil) δύνανηαη να 
σπεζηµοποηούνηαη θαη ποοµεηπεηέρ  όγθος, νοοςµένος όηη ςπάπσεη 
δςναηόηεηα ιήτερ ζεπµοθπαζίαρ, παπαθοιούζεζερ ηερ πςθνόηεηαρ ηος 
ςγπού ή σπεζηµοποηείηαη  πςθνόηεηα πος εγθπίνεηαη από ηο ∆ηεςζςνηή.   

  11. Οη ποοµεηπεηέρ πος αναθέπονηαη ζηηρ παπαγπάθοςρ 8, 9 θαη 10 
ογθοµεηπούνηαη θαη ειέγσονηαη υρ ππορ ηεν αθπίβεηα ηυν µεηπήζευν 
ηοςρ ανά ηπίµενο ή  όπυρ άιιυρ ήζειε θαζοπίζεη µε εγθύθιηο ηος ο 
∆ηεςζςνηήρ, µε εηδηθά γηα ηο ζθοπό αςηό όπγανα (Master Meters).  
Δπηηπεπόµενε απόθιηζε γηα ζθοπούρ ογθοµέηπεζερ θαζοπίδεηαη ηο +/- 



0,1%, ή άιιος ποζοζηού πος ήζειε θαζοπίζεη ο Γηεςζςνηήρ. 

  12. Δθηόρ αν άιιυρ οπίζεη ο ∆ηεςζςνηήρ, γηα παπαδόζεηρ  ενεπγεηαθών 
πποφόνηυν πος παπαδίδονηαη από ηο Κςππηαθό ∆ηςιηζηήπηο Πεηπειαίος 
Ληδ ππορ άιιερ θοποιογηθέρ αποζήθερ ενεπγεηαθών πποφόνηυν δύνανηαη 
να γίνοςν αποδεθηοί θαη ποοµεηπεηέρ µάδαρ µε δςναηόηεηα   µεηαηποπήρ 
θαη θαηαγπαθήρ ηερ θαηαµεηπούµενερ µάδαρ ζε  ιίηπα 15ο 
Κειζίος(Standard ltrs).  

     Οη ανυηέπυ ποοµεηπεηέρ ογθοµεηπούνηαη θαη ειέγσονηαη υρ ππορ ηεν 
αθπίβεηα ηυν µεηπήζευν ηοςρ ανά εξάµενο ή  όπυρ άιιυρ ήζειε 
θαζοπίζεη µε εγθύθιηο ηος ο ∆ηεςζςνηήρ, µε εηδηθά γηα ηο ζθοπό αςηό 
όπγανα (Master Meters). Δπηηπεπόµενε απόθιηζε γηα ζθοπούρ 
ογθοµέηπεζερ θαζοπίδεηαη ηο +/- 0,1%.  

  13. Γηα παπαδόζεηρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν ππορ εξαγυγή ή γηα σπήζε υρ 
εθοδίυν από πιοία ή αεποζθάθε δύνανηαη να γίνοςν αποδεθηοί θαη 
ποοµεηπεηέρ όγθος   (P.D. Meters) πος θαηαµεηπούν µόνο όγθο ζε 
ζεπµοθπαζία πεπηβάιιονηορ, νοοςµένος όηη ζηο δειηίο παπάδοζερ ή ζηο 
ηηµοιόγηο αναγπάθεηαη ε ζσεηηθή ζεπµοθπαζία θαη πςθνόηεηα ηος ςγπού 
θαηά ηεν ώπα ηερ παπάδοζερ.  

       Οη ανυηέπυ ποοµεηπεηέρ ογθοµεηπούνηαη θαη ειέγσονηαη υρ ππορ ηεν 
αθπίβεηα ηυν µεηπήζευν ηοςρ ανά εξάµενο ή  όπυρ άιιυρ θαζοπίζεη µε 
εγθύθιηο ηος ο ∆ηεςζςνηήρ, µε εηδηθά γηα ηο ζθοπό αςηό όπγανα (Master 
Meters).  Δπηηπεπόµενε απόθιηζε γηα ζθοπούρ ογθοµέηπεζερ 
θαζοπίδεηαη ηο +/- 0,1%.  

  14.  Δάν δηαθανεί όηη οη ποοµεηπεηέρ παπάδοζερ παποςζηάδοςν απόθιηζε 
πέπαν ηος επηηπεποµένος οπίος ηόηε γίνεηαη άµεζε επαναογθοµέηπεζε 
ηοςρ θαη παπαθοιούζεζε ηερ ιεηηοςπγίαρ ηοςρ.  Αν ε ανηαπόθπηζε ηοςρ 
δεν είναη ηθανοποηεηηθή, ο εγθεθπηµένορ αποζεθεςηήρ ή ο θάηοσορ 
εγθεθπηµένος ςποζηαηηθού παπαγυγήρ οθείιεη να πποβεί ζε άµεζε 
επηδηόπζυζε ή ανηηθαηάζηαζή ηοςρ.  

  15. ∆εν επηηπέπεηαη ηαςηόσπονε παπαιαβή από θοποιογηθή αποζήθε θαη 
παπάδοζε πποφόνηορ από δεξαµενή ε οποία αποζεθεύεη πποφόν ςπό 
θαζεζηώρ αναζηοιήρ εθηόρ αν:  

  (α) οη παπαδόζεηρ αςηέρ θαηαµεηπούνηαη από ποοµεηπεηή όγθος 
(Automatic Temperature Compensating meters) ή µάδαρ 
ανηίζηοησα, ο οποίορ έσεη ενζυµαηυµένο αηζζεηήπα ζεπµοθπαζίαρ 
θαη θαηάιιειο εξοπιηζµό αςηόµαηερ θαη ζςνεσούρ µεηαηποπήρ ηος 
θαηαµεηπούµενος όγθος (Ambient or Bulk ltrs) ή µάδαρ ζε  ιίηπα 
15ο Κειζίος(Standard ltrs) θαη  

  (β) ςπάπσεη θανεπή ανάγθε παπάδοζερ θαζόηη ε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη 
µόνο µία δεξαµενή αποζήθεςζερ γηα ηο πποφόν θαη οη ώπερ 
παπαιαβήρ ζςµπίπηοςν µε ηηρ ώπερ παπάδοζερ θαη  

  (γ)  ο εγθεθπηµένορ αποζεθεςηήρ αποδέσεηαη ζε πεπίπηυζε 
ειιεηµµαηηθήρ παπαιαβήρ, ηεν ποζόηεηα πος πηζηοποηεί ο 
αποζηοιέαρ ηεν οποία θαη θαηασυπεί ζηα ιογηζηηθά ηος βηβιία.  

  16. Ο αποζεθεςηήρ ςποσπεούηαη όπυρ µεηαηπέπεη ηηρ ζςνοιηθέρ εµεπήζηερ 
δειυζείζερ ζηα δειηία παπάδοζερ ή ζηα ηηµοιόγηα ποζόηεηερ 
ενεπγεηαθών πποφόνηυν, ζε ποζόηεηερ εθθπαζµένερ ζε ιίηπα 15ο 
Κειζίος (Standard ltrs), σπεζηµοποηώνηαρ ηοςρ εγθεθπηµένοςρ πίναθερ 
µεηαηποπήρ.   



  17. Όπος παπαδίδονηαη ζςναποζεθεςµένα ενεπγεηαθά πποφόνηα 
πποεπσόµενα από θπάηε µέιε θαη ηπίηερ σώπερ, ο εγθεθπηµένορ 
αποζεθεςηήρ δύναηαη να επηιέξεη θαη να δειώζεη ηεν παπαδοζείζα 
ποζόηεηα υρ πποεπσόµενε από θπάηορ µέιορ ηερ Δςπυπαφθήρ Ένυζερ 
ή από ηπίηε σώπα, νοοςµένος όηη ε αποδοζείζα ζηεν παπαδοζείζα 
ποζόηεηα πποέιεςζε, δεν ςπεπβαίνεη ποηέ ηο ιογηζηηθό ςπόιοηπο ηερ 
ποζόηεηαρ αςηήρ.  

  18. Οποηαδήποηε επί ηο έιαηηον δηαθοπά δηαπηζηώνεηαη µεηαξύ ηυν 
εµεπήζηυν παπαδόζευν πος θαηαγπάθονηαη από ηοςρ ποοµεηπεηέρ θαη 
ηυν ζςνοιηθών εµεπήζηυν ηηµοιογηαθών σπεώζευν, ε οποία ςπεπβαίνεη 
ηο 0,1%, ζευπείηαη υρ παπαδοζείζα θαη µε θαηαγπαθείζα από ηοςρ 
ποοµεηπεηέρ ποζόηεηα, οη δε αποζεθεςηέρ ςποσπεούνηαη 
επηθςιαζζοµένερ οποηαζδήποηε άιιερ δηάηαξερ γηα ηεν δηάππαξε 
ποηνηθών αδηθεµάηυν ηερ ηειυνεηαθήρ θαη ηερ πεπί Φόπυν Καηανάιυζερ 
Νοµοζεζίαρ, ζηεν θαηαβοιή ηυν αναιογούνηυν δαζµών θαη θόπυν.  

  19. Όπος δηενεπγούνηαη παπαδόζεηρ γηα θοποιογεµένε ή οιηθή ή µεπηθή 
αθοποιόγεηε  σπήζε από θοηνό ποοµεηπεηή παπάδοζερ, οη αποθιίζεηρ 
ηος ποοµεηπεηή εν ζσέζε µε ηα εθδοζένηα ηηµοιόγηα επηµεπίδονηαη 
αναιόγυρ ηυν ποζοηήηυν παπάδοζερ.  Απνεηηθέρ αποθιίζεηρ 
δηαθανονίδονηαη µε ηεν θαηαβοιή ηυν αναιογούνηυν δαζµών θαη θόπυν, 
ζεηηθέρ δε αποθιίζεηρ θοποαπαιιάζζονηαη άµα ηε εθδώζεη 
πηζηοποηεηηθού απαιιαγήρ πος να θαιύπηεη ηεν επηπιέον ποζόηεηα.  

  20.  Γηα παπαδόζεηρ ενεπγεηαθών πποφόνηυν από εγθεθπηµένα ςποζηαηηθά ζε 
άιια  εγθεθπηµένα ςποζηαηηθά πος ιεηηοςπγούν ζηα αεποδπόµηα ηερ 
∆εµοθπαηίαρ µε ζθοπό ηεν   πποµήζεηα θαςζίµυν ζε αεποζθάθε, 
εθαπµόδεηαη απιοποηεµένε δηαδηθαζία µε ηεν έθδοζε από ηον 
εγθεθπηµένο αποζεθεςηή επί θαζεµεπηνήρ βάζερ δειηίυν αποζηοιήρ θαη 
µενηαίος Σςνοδεςηηθού ∆ηοηθεηηθού Δγγπάθος (Σ∆Δ).  

  21.  Η παπούζα γνυζηοποίεζε ηίζεηαη ζε ηζσύ ηεν 1ε Μαΐος 2004.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


