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1. Ρηο δηαηάμεηο: 
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β)  ηνπ λ.2969/2001 «Αηζπιηθή αιθνφιε θαη αιθννινχρα πξντφληα» (Α΄281) φπσο ηζρχεη, ηδίσο δε 

εθείλεο ηνπ άξζξνπ 5, ησλ παξαγξάθσλ Β.5, Β.11 θαη Γ.1 ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 

άξζξνπ 8 θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο ηγ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 απηνχ.  

γ) ηεο αξηζ. ΓΔΦΘΦ1116596ΔΜ2017/02.08.2017 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Θαζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θνξνινγηθήο 

απνζήθεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηήο» (Β΄2745). 

δ) ηεο αξηζ. ΓΓΘΡΝΘ Γ 1026126 ΔΜ 2017/27-01-2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Δθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ηεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο».  

ε) ηεο αξηζ. Ρ.3200/25/30-5-1968 ΑΝ «πεξί ηξφπνπ ζπζηάζεσο Δπηηξνπψλ δηα ηελ νγθνκέηξεζηλ 

δεμακελψλ απνηακηεχζεσο ππνθεηκέλσλ πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίσλ θιπ. θαη εμνπζηνδνηήζεσο 

ησλ Ρεισλεηαθψλ Αξρψλ δηα ηελ νγθνκέηξεζηλ απηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

Ρ.1259/32/18-4-1979 ΑΝ.   

ζη) ηνπ Θεθαιαίνπ Α΄ «Πχζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ λ.4389/2016 (Α΄ 94) 

θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ 41 απηνχ. 

δ) ηεο αξηζ. Γ. ΝΟΓ. Α 1036960 ΔΜ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968) απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Νξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)». 

2. Ρελ αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΜ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 θαη Β΄ 372) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ «Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ», φπσο ζπκπιεξψζεθε, 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α’ ηεο παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016. 

3. Ρελ αξηζ. 1 ηεο 20.01.2016 (.Ν.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ», ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 

λ.4389/2016. 

4. Ρν απφ 30-12-2011 ζρεηηθφ πφξηζκα ηεο ζπζηαζείζαο, ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, δπλάκεη ηεο ππ' 

αξηζ. Γ6Α1104110 ΔΜ2011/21-7-2011 ΑΝ, νκάδαο εξγαζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. 

5. Ρελ απφ 06-02-2018 ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο 

(Γ.Σ.Θ.)  θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ρεισλείσλ & Δ.Φ.Θ. (Γ.Γ.Ρ. & Δ.Φ.Θ.) ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

6. Ρε Πχζηαζε ηνπ Γηεζλνχο Νξγαληζκνχ Λνκηθήο Κεηξνινγίαο ππ΄αξηζ. OIML R 71:2008 «Fixed 

Storage Tanks. General Requirements».  

7. Ρελ αλάγθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζχγρξνλσλ, εληαίσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νγθνκέηξεζε ησλ δεμακελψλ αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη αιθννινχρσλ πξντφλησλ 

ησλ νηλνπλεπκαηνπνηψλ Α’ θαη Β’ θαηεγνξίαο, ησλ απνζηαγκαηνπνηψλ σο θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

απνζεθψλ εκπνξίαο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ πξνο απηέο 

φξσλ θαη δηαηππψζεσλ. 

8. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 
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Ά ξ ζ ξ ν  1 

Πθνπόο – Ξεδίν Δθαξκνγήο – Αξκόδηεο Αξρέο 

 

1.  Κε ηελ παξνχζα θαζνξίδνληαη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη νη ζρεηηθνί πξνο απηέο φξνη 

θαη δηαηππψζεηο, αθ' ελφο κελ αλαθνξηθά κε ηηο εξγαζίεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο νγθνκέηξεζεο (αξρηθήο 

θαη επαλνγθνκέηξεζεο) θαζψο θαη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη έγθξηζε ρξήζεο ησλ δεμακελψλ παληφο 

είδνπο, ππφ αηκνζθαηξηθή ή κεγαιχηεξε απηήο πίεζε, κε ζηαζεξή ή πισηή νξνθή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ κεραληζκφ ςχμεο ή ζέξκαλζεο, ζηηο νπνίεο είηε 

ζπιιέγνληαη, είηε απνζεθεχνληαη ή γεληθά ηνπνζεηνχληαη πξντφληα αηζπιηθήο αιθνφιεο ζχκθσλα  κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ, ππνθείκελα ζε Δηδηθφ Φφξν Θαηαλάισζεο (Δ.Φ.Θ.) θαη γεληθά 

ζε θάζε είδνπο δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, αθ' εηέξνπ δε φζνλ αθνξά ηηο εθάζηνηε 

δηελεξγνχκελεο νγθνκεηξήζεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηέο ή/θαη 

δηαθηλνπκέλσλ ηέηνησλ πξντφλησλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ 

θαζψο θαη ε εληαία θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή. 

 Δπίζεο, κε ηελ παξνχζα, θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί 

ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζηηο θαηά ηα αλσηέξσ εξγαζίεο εμνπιηζκφο, θαζψο θαη νη θνξείο πνπ δχλαληαη λα 

δηελεξγνχλ ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο. 

2. Αξκφδηεο Αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ην Ρεισλείν θαη ε Σεκηθή πεξεζία 

ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο (Γ.Σ.Θ.) πνπ αζθνχλ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο επξίζθνληαη νη πξνο έιεγρν θαη νγθνκέηξεζε δεμακελέο θαη πνπ, γηα 

ιφγνπο ζπληνκίαο, θαινχληαη «Ρεισλείν Διέγρνπ» θαη «Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ» αληηζηνίρσο θαζψο 

θαη «πεξεζίεο Διέγρνπ» φηαλ αλαθέξνληαη απφ θνηλνχ.  

 

Ά ξ ζ ξ ν  2 

Νξηζκνί θαη Νξνινγία 

 

1. Νη απαξαίηεηνη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ηερληθνί νξηζκνί θαη νξνινγία, σο θαη νη ζπληνκνγξαθίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηή, πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζαο. 

2. Πηελ παξνχζα απφθαζε, ππφ ηνλ φξν «αηζπιηθή αιθνφιε» λνείηαη ε πάζεο θχζεσο αηζπιηθή αιθνφιε, 

σο θαη ηα αιθννινχρα πξντφληα ησλ νηλνπλεπκαηνπνηψλ Α’ θαη Β’ θαηεγνξίαο θαη ησλ 

απνζηαγκαηνπνηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2969/2001.  

 

Ά ξ ζ ξ ν  3 

Έγθξηζε ρξήζεο Γεμακελώλ 

 

1. α. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δεμακελψλ, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ρξήζεο 

ηνπο, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ην νηθείν Ρεισλείν Διέγρνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο. 

    β. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δεμακελψλ, γηα ηε ζπιινγή ή ηελ απνζήθεπζε θαη γεληθά ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε 

Δ.Φ.Θ. θαη γεληθά ζε θάζε είδνπο δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, εθ’ φζνλ απηέο δελ έρνπλ εγθξηζεί 

απφ ην νηθείν Ρεισλείν Διέγρνπ. 
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 Ξξνθεηκέλνπ γηα ηηο δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δνρεία ζπιινγήο ζηηο νηθείεο κνλάδεο 

παξαγσγήο, θαζψο θαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ 

πξντφλησλ, ε θαηά ηα αλσηέξσ έγθξηζε ρξήζεο ηνπο δηελεξγείηαη πξηλ απφ ηε ζεψξεζε, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2969/01, ησλ νηθείσλ ζρεδηαγξακκάησλ θαη ηε ζθξάγηζε 

ησλ απνζηαθηηθψλ κεραλεκάησλ, ηεξνπκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο. 

2.  Ζ θαηά ηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν έγθξηζε ρξήζεο ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθ’ φζνλ 

ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α. Νη δεμακελέο απνηεινχλ ζηαζεξέο, κφληκεο θαηαζθεπέο, θαηαθφξπθεο, θαλνληθνχ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο, είλαη δε θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε απνδεθηέο πξαθηηθέο, ελψ ε ηνπνζέηεζε θαη 

ρσξνδηάηαμή ηνπο, ην πιηθφ θαηαζθεπήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, σο θαη νη ζπλζήθεο ρξήζεο 

ηνπο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο ζρεηηθήο θαηά πεξίπησζε λνκνζεζίαο. 

β. Όζνλ αθνξά ηα ηερληθά θαη κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, σο θαη ηνπο δηελεξγνχκελνπο 

κεηξνινγηθνχο ειέγρνπο, νη δεμακελέο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Πχζηαζεο ππ’ αξηζ. R 71:2008 

ηνπ Γηεζλνχο Νξγαληζκνχ Λνκηθήο Κεηξνινγίαο (OIML).  

γ. Ξιεξνχληαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

3.α. Ζ έγθξηζε ρξήζεο ρνξεγείηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηνπ νηθείνπ Ρεισλείνπ Διέγρνπ, 

θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο Β΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο σο 

θαη ζηα Ξαξαξηήκαηα Δ1’ θαη Δ2’ ηεο παξνχζαο, ηζρχεη δε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ ηεο 

εκεξνκελίαο θαηαξηίζεσο ηνπ νηθείνπ νγθνκεηξηθνχ πίλαθα. 

Ζ ρνξεγεζείζα έγθξηζε ρξήζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί γηα πέληε επί πιένλ έηε εθ' φζνλ δηελεξγνχληαη 

πεξηνδηθνί, αλά πεληαεηία απφ ηεο θαηαξηίζεσο ηνπ νηθείνπ νγθνκεηξηθνχ πίλαθα, έιεγρνη ηεο 

δεμακελήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. 

   β. Ζ έγθξηζε ρξήζεο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο νηθείαο απφθαζεο ή ηεο ρνξεγεζείζαο 

παξάηαζεο, κπνξεί λα αλαλεψλεηαη ππφ ηελ απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε φηη πξνεγνπκέλσο δηελεξγείηαη 

ν έιεγρνο θαη ε επαλνγθνκέηξεζε ηεο δεμακελήο θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.5 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηππψζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα νηθεία Ξαξαξηήκαηα Δ1’ θαη Δ2’ ηεο παξνχζαο.  

   γ. Γεμακελή πνπ εγθξίλεηαη θέξεη, γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηεο, θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζην 

παξάξηεκα Β΄ ηεο παξνχζαο, εηδηθή κεηαιιηθή πηλαθίδα κε ηελ θαηάιιειε επηζήκαλζε ε νπνία 

πξνζαξκφδεηαη θαηαιιήισο επ’ απηήο, ψζηε λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο, κε δπλακέλε λα 

απνκαθξχλεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε παξαβίαζε ησλ επηηεζεηκέλσλ απφ ην νηθείν Ρεισλείν 

Διέγρνπ ζθξαγίδσλ. 

       Ζ επηζήκαλζε ηεο ελ ιφγσ κεηαιιηθήο πηλαθίδαο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Β’ ηεο παξνχζαο, σο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θαηά ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ 

πεξεζηψλ Διέγρνπ. 

4.α. Ζ έγθξηζε ρξήζεο αίξεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ νηθείνπ Ρεισλείνπ Διέγρνπ εθ’ φζνλ εθιείςνπλ, 

κεξηθά ή νιηθά, νη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απηή ρνξεγήζεθε. 

 Ζ έγθξηζε ρξήζεο αίξεηαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.5β ηνπ άξζξνπ 4, εθ' φζνλ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνβιεπφκελνο έιεγρνο θαη επαλνγθνκέηξεζε ηεο δεμακελήο.  

 Ζ έγθξηζε ρξήζεο αίξεηαη ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε, εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επηηεδεπκαηία, 

ηξνπνπνίεζεο ή κεηαβνιήο ηεο δεμακελήο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζρεηηθή πξνο ηνχην άδεηα ηνπ 

Ρεισλείνπ Διέγρνπ ή, πξνθεηκέλνπ γηα ηα δνρεία ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο ζηηο νηθείεο 

κνλάδεο παξαγσγήο, ηεο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ. 
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β. Πε πεξίπησζε άξζεσο ηεο έγθξηζεο ρξήζεο δεμακελήο, ν ελδηαθεξφκελνο επηηεδεπκαηίαο 

ππνρξενχηαη γηα ηελ άκεζε κεηαθνξά, κε ίδηα κέζα θαη δαπάλε, ησλ ηπρφλ πεξηερφκελσλ ζ’ απηήλ 

πξντφλησλ ζε άιιε εγθεθξηκέλε θαηά ηα αλσηέξσ δεμακελή, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνο ηνχην 

φξσλ θαη δηαηππψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο.  

 Ξξνθεηκέλνπ δε γηα δνρείν ζπιινγήο αηζπιηθήο αιθνφιεο, ζηηο νηθείεο κνλάδεο παξαγσγήο 

(νηλνπλεπκαηνπνηεία Α’, Β’ θαηεγνξίαο θαη απνζηαγκαηνπνηεία), ηνχην απνκνλψλεηαη απφ ην 

απνζηαθηηθφ κεράλεκα κε ζθξάγηζε ηεο βάλαο εηζαγσγήο ηνπ απφ ηελ θνηλή δηαζσιήλσζε ζε ζέζε 

θιεηζηή, ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, κέρξηο ξπζκίζεσο ησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ αλαγλψξηζε θαη έγθξηζή ηνπ ζεκάησλ. 

 

Ά ξ ζ ξ ν  4 

Κεηξνινγηθνί έιεγρνη – Απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο 

Α. Απαηηήζεηο  

1. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έγθξηζε ρξήζεο, νη απαηηνχκελνη κεηξνινγηθνί έιεγρνη, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξρηθφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν – επηζεψξεζε θαη ηελ αξρηθή νγθνκέηξεζε, ηνλ 

πεξηνδηθφ έιεγρν, σο θαη ηελ επαλνγθνκέηξεζε, δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ 

αξηζ. OIML R 71:2008 Πχζηαζεο ηνπ Γηεζλνχο Νξγαληζκνχ Λνκηθήο Κεηξνινγίαο, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Κέξνο (1) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ’ ηεο παξνχζαο, απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN ISO/IEC 17025 ζηελ ηζρχνπζα εθάζηνηε έθδνζή ηνπ, απφ ην 

Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Π.Γ) ή απφ αληίζηνηρν επξσπατθφ θνξέα δηαπίζηεπζεο. 

 Ωζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δνρείσλ ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, ζηηο νηθείεο κνλάδεο 

παξαγσγήο (νηλνπλεπκαηνπνηεία Α’, Β’ θαηεγνξίαο θαη απνζηαγκαηνπνηεία), ν καθξνζθνπηθφο 

έιεγρνο θαη επηζεψξεζε ηνχησλ δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ, ελψ νη 

εθηεινχκελεο απφ ηνλ θνξέα εξγαζίεο γηα ηελ νγθνκέηξεζε θαη ηελ επαλνγθνκέηξεζε απηψλ 

ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία θαη ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιφγσ πεξεζηψλ θαηά ηα 

εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.   

2.α. Ζ νγθνκέηξεζε, είηε αξρηθή (αξρηθή δηαθξίβσζε), είηε επαλνγθνκέηξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

εθαξκνγή, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (ην ζρήκα, ηε ζέζε, ηε 

ρσξεηηθφηεηα, ηε ρξήζε θιπ.) ηεο δεμακελήο, είηε ηεο νγθνκεηξηθήο κεζφδνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην Κέξνο (2) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ’ ηεο παξνχζαο είηε γεσκεηξηθψλ κεζφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα νηθεία δηεζλή πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΙΝΡ ISO 7507θαη ηεο ζεηξάο 

ΔΙΝΡ ISO 12917 ζηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε εθδφζεηο ηνπο αληηζηνίρσο φπσο απηά θαηαγξάθνληαη 

ζην Κέξνο (1) ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Γ’ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζην ελ ιφγσ 

Ξαξάξηεκα. 

 Ξέξαλ απηψλ, γηα ηελ νγθνκέηξεζε, κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη νπνηαδήπνηε άιιε απνδεθηή 

κεηξνινγηθά κέζνδνο, κεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο Θεληξηθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γ.Σ.Θ. ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα κε ηελ απαξαίηεηε 

ηεθκεξίσζε. 

3.α. Γηα ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν-επηζεψξεζε ηεο δεμακελήο ζπληάζζεηαη ηδηαίηεξν θχιιν ειέγρνπ, 

απφ ηνλ θνξέα ή, πξνθεηκέλνπ γηα ηα δνρεία ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, ζηηο νηθείεο 

κνλάδεο παξαγσγήο απφ ηελ νηθεία επηηξνπή. Πην ελ ιφγσ θχιιν ειέγρνπ, θαηαγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία, επξήκαηα θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ, σο θαη ηπρφλ ζρεηηθέο 

παξαηεξήζεηο. 
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β. Γηα ηελ νγθνκέηξεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο 

νγθνκέηξεζεο (νγθνκεηξηθφο πίλαθαο), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα πνπ 

δηελήξγεζε ηελ νγθνκέηξεζε, ελψ εθδίδεηαη απφ ηνλ θνξέα θαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

(πηζηνπνηεηηθφ νγθνκέηξεζεο), ζχκθσλα κε ην ρξεζηκνπνηεζέλ γηα ηελ νγθνκέηξεζε πξφηππν, 

πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν επηηεδεπκαηία.  

 Ν νγθνκεηξηθφο πίλαθαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ην εθαξκνζζέλ γηα ηελ νγθνκέηξεζε 

πξφηππν θαη λα πεξηιακβάλεη επί πιένλ ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην νηθείν Ξαξάξηεκα Δ1 ή 

Δ2 ηεο παξνχζαο.  

Νη ελδείμεηο ζηνπο νγθνκεηξηθνχο πίλαθεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ αλά 1 cm, ελψ 

κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθεία Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ θαη κηθξφηεξν βήκα αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε. 

  Δθ’ φζνλ απαηηείηαη, κε βάζε ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο νγθνκέηξεζεο, δεκηνπξγείηαη θαηάιιειν 

καζεκαηηθφ πξφηππν (κνληέιν) γηα ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζπλάξηεζεο V=V(h) ηνπ φγθνπ 

ηεο δεμακελήο ζε ζρέζε κε ην χςνο ηεο . 

γ. Νγθνκεηξηθφο πίλαθαο πνπ, είηε δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα θαηά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, είηε 

ε ππνινγηζζείζα αβεβαηφηεηα ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπφκελα φξηα ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Γ΄ ηεο 

παξνχζαο, είηε γεληθά δελ είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, δελ γίλεηαη απνδεθηφο 

θαηά ην ζηάδην ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ νηθεία Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ ή ηελ νηθεία επηηξνπή, θαηά 

πεξίπησζε, ε νπνία ππνδεηθλχεη εγγξάθσο ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν θνξέαο 

θαζνξίδνληαο θαη ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο. 

 Ζ θαηά ηα αλσηέξσ αβεβαηφηεηα δελ ζρεηίδεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηηο θαη’ άξζξν 65 ηνπ 

Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα απψιεηεο, ηηο εγγελείο πξνο ηε θχζε ησλ πξντφλησλ, φπσο απηέο 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο.  

4.  Ν πεξηνδηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη, επίζεο απφ δηαπηζηεπκέλν θαηά ηελ παξάγξαθν Α.1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θνξέα, αλά πεληαεηία, θαη’ απηφλ δε ειέγρεηαη καθξνζθνπηθά θαη επηζεσξείηαη ε 

δεμακελή θαηά ηα πξνβιεπφκελα εηδηθφηεξνλ ζηα Ξαξαξηήκαηα Δ1’ θαη Δ2’ ηεο παξνχζαο, ελψ 

πξαγκαηνπνηείηαη επαιήζεπζε ηνπ νγθνκεηξηθνχ πίλαθα κε έιεγρν πνζνζηνχ 20% ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ζεκείσλ ηεο αξρηθήο νγθνκέηξεζεο, δηαθνξεηηθψλ δε αλά πεληαεηία. 

 Γηα ηνλ θαηά ηα αλσηέξσ πεξηνδηθφ έιεγρν ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ, νη έιεγρνη πνπ δηελεξγήζεθαλ, θαζψο θαη φια 

ηα ζηνηρεία, επξήκαηα θαη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ σο θαη νη φπνηεο ηπρφλ παξαηεξήζεηο.  

 Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα πνπ δηελήξγεζε 

ηνλ έιεγρν θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ. 

            Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηα δνρεία ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, ζηηο νηθείεο κνλάδεο 

παξαγσγήο, ν καθξνζθνπηθφο έιεγρνο θαη επηζεψξεζε δηελεξγείηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή, ε 

νπνία θαη πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ζρεηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζην 

Ξαξάξηεκα Δ2’ ηεο παξνχζαο.   

5.α. Δπαλνγθνκέηξεζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δεμακελψλ δηελεξγείηαη, επίζεο απφ δηαπηζηεπκέλνπο 

φπσο παξαπάλσ θνξείο, θαλνληθά είηε θάζε δέθα ρξφληα είηε θάζε δεθαπέληε ρξφληα, εθ' φζνλ 

φκσο πξαγκαηνπνηείηαη ν θαηά ηα αλσηέξσ αλά πεληαεηία πεξηνδηθφο έιεγρνο. 

       Ρα ελ ιφγσ ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαηξέρνπλ απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο αξρηθήο νγθνκέηξεζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ νηθείσλ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ ησλ ελ ιφγσ δεμακελψλ.  
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β. Αλεμαξηήησο ρξνληθνχ νξίνπ, επαλνγθνκέηξεζε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δεμακελψλ πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ζεκείν III. Β.2 ηνπ Κέξνπο (1) ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Γ’ ηεο παξνχζαο.  

γ.  Γηα ηελ επαλνγθνκέηξεζε, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ κέξνπο Α 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

6.  Ν πάζεο θχζεσο ρξεζηκνπνηνχκελνο, θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ θαη νγθνκέηξεζεο, 

ηεο επαλνγθνκέηξεζεο, σο θαη θαηά ηνπο δηελεξγνχκελνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο, εμνπιηζκφο 

πξέπεη λα είλαη δηαθξηβσκέλνο απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο.  

 Νη δηελεξγνχληεο ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο θνξείο ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ 

Αξρψλ θαη ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπο ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Β. Ρεξεηέεο Γηαδηθαζίεο  

1.  Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έγθξηζε ρξήζεο, σο θαη γηα ηελ εθάζηνηε αλαλέσζε απηήο, 

ηεξνχληαη νη δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα Δ1’ θαη Δ2’ ηεο 

παξνχζαο. 

 Ξξνο ηνχην, ν ελδηαθεξφκελνο επηηεδεπκαηίαο ππνβάιιεη, ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ, 

ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα ιεπηνκεξή ζρέδηα ηεο δεμακελήο, σο θαη απφ ζρεηηθφ 

ηερληθφ θάθειν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην θνξέα πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο 

νγθνκέηξεζεο θαη κε επζχλε απηνχ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζηα ελ ιφγσ 

Ξαξαξηήκαηα Δ1’ θαη Δ2’ ηεο παξνχζαο. 

2.α. Ρν Ρεισλείν Διέγρνπ, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθείαο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ θαη 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ελ ιφγσ Ξαξαξηήκαηα, απνδέρεηαη ή 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αληηζηνίρσο ρνξεγεί ή κε ηελ έγθξηζή ηνπ γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα, κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ Ξξντζηακέλνπ απηνχ 

ζηελ ππνβιεζείζα αίηεζε. 

β.  Πε πεξίπησζε έγθξηζεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ, ν ελδηαθεξφκελνο επηηεδεπκαηίαο, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνχησλ, ππνβάιιεη ζηελ νηθεία Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ, εληφο δεθαπέληε 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ρνξεγεζέληνο ζ’ απηφλ πηζηνπνηεηηθνχ 

νγθνκέηξεζεο, ην ζρεηηθφ θχιιν ειέγρνπ γηα ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν - επηζεψξεζε, σο θαη ηνλ 

θαηαξηηζζέληα νγθνκεηξηθφ πίλαθα κεηά ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα 

ζηα Ξαξαξηήκαηα Δ1’ θαη Δ2’ ηεο παξνχζαο, δεφλησο ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ θνξέα πνπ δηελήξγεζε ηηο εξγαζίεο.  

γ. H Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν γηα ηελ επαιήζεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ θαηά ηα αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα θαη 

επξήκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ ελδερνκέλσο δηελεξγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ ειέγρνπ, απνδέρεηαη ή κε ηνλ 

θαηαξηηζζέληα νγθνκεηξηθφ πίλαθα κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ Ξξντζηακέλνπ απηήο θαη εηζεγείηαη 

εγγξάθσο πξνο ην νηθείν Ρεισλείν Διέγρνπ γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο έγθξηζεο ρξήζεο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δεμακελή δηαβηβάδνληαο αληίγξαθα ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ππνβιεζέλησλ απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ζηνηρείσλ. 
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δ. Ρν Ρεισλείν Διέγρνπ, κε βάζε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ θαη 

εθηηκψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ φινπ θαθέινπ, ρνξεγεί ή φρη ηελ αηηεζείζα έγθξηζε ρξήζεο ηεο 

δεμακελήο ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ζρεηηθή αίηεζε. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην νηθείν Ρεισλείν 

Διέγρνπ δελ εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ρξήζεο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ 

αηηνχληα, αηηηνινγψληαο ιεπηνκεξψο ηελ άξλεζε ρνξήγεζεο απηήο.  

3.α. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηηο δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δνρεία ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο 

ζηηο νηθείεο κνλάδεο παξαγσγήο, πεξί ησλ νπνίσλ ην Ξαξάξηεκα Δ2’ ηεο παξνχζαο, ην Ρεισλείν 

Διέγρνπ κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηηεδεπκαηία ηεο θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζεο 

ζπγθξνηεί ηελ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο επηηξνπή, ε νπνία 

πξνβαίλεη ζηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη επηζεψξεζε ηεο δεμακελήο.  

Ρν ζπληαζζφκελν θχιιν ειέγρνπ ππνβάιιεηαη άκεζα, απφ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή, ζην Ρεισλείν 

Διέγρνπ θαη ζηε Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ, πξνθεηκέλνπ ηα επξήκαηα θαη απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ λα ζπλεθηηκεζνχλ αλαιφγσο θαηά ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο έγθξηζεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

β. Πε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο θαη ρνξήγεζεο ηεο ζρεηηθήο θαηά ηα αλσηέξσ 

έγθξηζεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, νη εξγαζίεο γηα ηελ νγθνκέηξεζε 

δηελεξγνχληαη απφ ηνλ θνξέα παξνπζία ηεο θαηά ηα αλσηέξσ επηηξνπήο ε νπνία, εθηφο απφ ηνλ 

έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ, 

παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο κεηξήζεηο, δηελεξγεί θαηά ηελ θξίζε ηεο κεηξήζεηο πξνο επαιήζεπζε, 

ηεξψληαο θαηά ηξφπν επίζεκν ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. 

    Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, θαηαξηίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θνξέα ν νγθνκεηξηθφο 

πίλαθαο ηεο δεμακελήο ν νπνίνο ειέγρεηαη θαη, εθ’ φζνλ είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο, γίλεηαη απνδεθηφο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή, φπσο θαη νη επί κέξνπο 

κεηξήζεηο θαη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί, ππνβάιιεηαη δε απφ απηήλ ζηηο πεξεζίεο Διέγρνπ κε ηε 

ζρεηηθή εηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο ρξήζεο ηεο δεμακελήο.    

4. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ έγθξηζε ρξήζεο, φπσο θαη ε αλαλέσζε απηήο, ρνξεγείηαη επί εηδηθνχ εληχπνπ 

ην νπνίν έρεη ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΠΡ’ ηεο παξνχζαο θαη θνηλνπνηείηαη εηο 

δηπινχλ ζηελ νηθεία Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ, ε νπνία απνζηέιιεη ην έλα αληίγξαθν ζηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ηεο Θ.. ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γ.Σ.Θ.  

5.   Γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν, ηελ επαλνγθνκέηξεζε, σο θαη ηελ αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ρξήζεο, φζνλ 

αθνξά ηηο ηεξνχκελεο δηαδηθαζίεο, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ 

παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο κέξνπο Β, σο θαη ηα νηθεία Ξαξαξηήκαηα Γ’, Δ1΄θαη Δ2’ ηεο παξνχζαο.  

 

Ά ξ ζ ξ ν 5 

Κεηξήζεηο θαηά ηε ρξήζε (Ξξνκεηξήζεηο – Δπηκεηξήζεηο) 

 

1.  Νη κεηξήζεηο, ζηηο θαηά ηα αλσηέξσ εγθεθξηκέλεο δεμακελέο, θαηά ηε ρξήζε απηψλ, γηα ηε 

δηαπίζησζε ηεο πνζφηεηαο ηεο ζπιιεγφκελεο, απνζεθεπφκελεο θαη δηαθηλνχκελεο (θαηακεηξήζεηο, 

πξνκεηξήζεηο – επηκεηξήζεηο θιπ.) ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο 

αηζπιηθήο αιθνφιεο δηελεξγνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ Διέγρνπ 

Αξρψλ (Ρεισλείνπ Διέγρνπ θαη Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ) πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επνπηεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο νη ελ ιφγσ δεμακελέο επξίζθνληαη ή πνπ είλαη αξκνδίσο, 

θαηά πεξίπησζε, εληεηαικέλνη πξνο ηνχην θαη νη νπνίνη ελεξγνχλ απφ θνηλνχ. 
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 Νη κεηξήζεηο δηελεξγνχληαη, παξνπζία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επηηεδεπκαηία ή ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ απηνχ, θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα Z’ ηεο παξνχζαο. 

2.  Νη ελδηαθεξφκελνη επηηεδεπκαηίεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν 

απαξαίηεην θαη θαηάιιειν, γηα ηηο θαηά ηα αλσηέξσ κεηξήζεηο θαη ειέγρνπο, εμνπιηζκφ (φξγαλα 

θαη κέζα), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζην παξάξηεκα Z’ ηεο παξνχζαο.  

3.α. Ρα θαηά ηα αλσηέξσ φξγαλα θαη κέζα γηα ηηο κεηξήζεηο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη δηαθξηβσκέλα 

απφ δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην θνξείο, ηα δε ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ηνχησλ νθείιεη 

ν ελδηαθεξφκελνο επηηεδεπκαηίαο λα ηεξεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη νη θαηά ηα 

αλσηέξσ κεηξήζεηο θαη λα επηδεηθλχεη ζε θάζε πεξίπησζε πνχ ηνχην ήζειε δεηεζεί απφ ηα 

αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φξγαλα.  

β. Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα, γηα ηε κέηξεζε ηνπ χςνπο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ππθλφηεηαο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζπζηήκαηα απηά πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπζηάζεσλ θαη 

πξνηχπσλ θαη είλαη επίζεο δηαθξηβσκέλα απφ δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην θνξείο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηφπηλ ηεο πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο πξνο ηνχην έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο 

Γηεχζπλζεο ηεο Θ.. ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γ.Σ.Θ. ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν πιήξεο ζρεηηθή ηεθκεξίσζε. 

 

Ά ξ ζ ξ ν  6 

Έιεγρνη - Ξαξαβάζεηο θαη Θπξώζεηο 

 

1.α.  Δθηφο ηεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, νη αξκφδηεο 

πεξεζίεο Διέγρνπ δηελεξγνχλ απφ θνηλνχ δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ζε πνζνζηφ 5% 

ηνπιάρηζηνλ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ εγθξηλνκέλσλ εηεζίσο αηηήζεσλ θαη νπσζδήπνηε έλα 

ηνπιάρηζηνλ έιεγρν εηεζίσο γηα θάζε δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

       Ωζηφζν, νη θαηά αλσηέξσ αξκφδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηεο, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπο, παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ, σο θαη ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ 

ζε θάζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο ππνβαιιφκελεο, απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηηεδεπκαηία, θαηά 

ηελ παξάγξαθν Β.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, αίηεζεο.  

   β. Θαη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο δεμακελέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δνρεία ζπιινγήο ηεο 

αηζπιηθήο αιθνφιεο, ζηηο νηθείεο κνλάδεο παξαγσγήο, ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

εγθξηλνκέλεο θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζεο απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Ρεισλείνπ Διέγρνπ θαη θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Β.3 ηνπ άξζξνπ 4 σο θαη 

ζην Ξαξάξηεκα Δ2’ ηεο παξνχζαο.  

2.α. Νη ελ ιφγσ έιεγρνη απνζθνπνχλ ζηε επαιήζεπζε ηεο ππνβιεζείζαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

επηηεδεπκαηία αίηεζεο θαζψο θαη ζηε δηαπίζησζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θνξέα θαη αθνξνχλ ηδίσο ηελ 

εθαξκνδφκελε κέζνδν γηα ηελ νγθνκέηξεζε, ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ [ζεηξηαθφ αξηζκφ 

θαη πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο], θαζψο θαη ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν - επηζεψξεζε ηεο δεμακελήο, 

σο θαη ηε δηαζηαχξσζε, είηε δεηγκαηνιεπηηθά είηε ελ φισ, επηκέξνπο κεηξήζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ 

νγθνκεηξηθνχ πίλαθα (θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ή/θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ). 

 β. Νη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ρεισλείνπ 

Διέγρνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο απηνχ, κε ηε ζπλδξνκή ηεο νηθείαο Σεκηθήο πεξεζίαο 
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Διέγρνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ππάιιειν ηνπ ελ ιφγσ Ρεισλείνπ θαη έλα ρεκηθφ ππάιιειν 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο ελ ιφγσ Σεκηθήο πεξεζίαο. 

     Νη θαηά ηα αλσηέξσ ππάιιεινη επηιέγνληαη κε θξηηήξην ηελ θηεζείζα απφ απηνχο εκπεηξία ζηα 

ζέκαηα ησλ ειέγρσλ θαη νγθνκεηξήζεσλ δεμακελψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εζσηεξηθήο εθπαίδεπζεο, 

είηε βάζεη πηζηνπνηεηηθνχ επάξθεηαο θαηφπηλ ηεο παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο.  

      Πε πεξίπησζε πνπ ζηηο νηθείεο πεξεζίεο Διέγρνπ δελ ππεξεηνχλ θαηαιιήισο εθπαηδεπκέλνη 

ππάιιεινη, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ επηηξνπήο κπνξνχλ λα επηιέγνληαη ππάιιεινη 

κε ηελ απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ εκπεηξία εθ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηελ πιεζηέζηεξε Σεκηθή 

πεξεζία ηνπ Γ.Σ.Θ. θαη ην πιεζηέζηεξν Ρεισλείν πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα ηεισλεηαθή πεξηθέξεηα. 

Ρν Ρεισλείν Διέγρνπ δχλαηαη, εθ’ φζνλ θξηζεί αλαγθαίν, λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή θαη 

εκπεηξνγλψκνλα απφ άιιε αξκφδηα πεξεζία. 

γ. Γηα ηνλ εθάζηνηε δηελεξγνχκελν έιεγρν ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία πνπ ειέγρζεθαλ θαη ηα ζρεηηθά επξήκαηα θαη 

απνηειέζκαηα, σο θαη νη φπνηεο ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή. 

Ρν ελ ιφγσ πξσηφθνιιν ειέγρνπ ππνβάιιεηαη ζηηο αξκφδηεο θαηά ηα αλσηέξσ πεξεζίεο Διέγρνπ 

θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ηεξνχκελν απφ απηέο, ηδηαίηεξν γηα θάζε αλαγλσξηδφκελε δεμακελή, θάθειν. 

3.  Νη ελδηαθεξφκελνη επηηεδεπκαηίεο, σο θαη νη θνξείο πνπ δηελεξγνχλ ηηο εξγαζίεο ηνπ ειέγρνπ-

επηζεψξεζεο θαη ηεο νγθνκέηξεζεο, ππνρξενχληαη λα δέρνληαη θάζε έιεγρν ησλ αξκνδίσλ θαη’ 

άξζξν 1 ηεο παξνχζαο Αξρψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπο θαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην πξνο ηνχην 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαζψο θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ.   

4.  Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ πεξί ιαζξεκπνξίαο δηαηάμεσλ ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα, ε εθ 

κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηηεδεπκαηηψλ,  

α) αλαθξηβήο, ειιηπήο ή αλαιεζήο αλαθνξά ζηνηρείσλ ζηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε 

ρξήζεο, ηελ παξάηαζε ή ηελ αλαλέσζε απηήο, ζηνλ ζπλππνβαιιφκελν νηθείν ηερληθφ θάθειν, 

ζηα νηθεία θχιια ειέγρνπ, σο θαη ζηνλ θαηαξηηζζέληα νγθνκεηξηθφ πίλαθα, ζε ζρέζε κε ηα 

δηαπηζηνχκελα θαηά ηνπο δηελεξγνπκέλνπο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν ειέγρνπο, σο θαη 

β) κε ηήξεζε ησλ ινηπψλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο, ζπληζηά παξάβαζε ηνπ λ.2969/01, 

πνπ ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπηψζεσο ηγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 

απηνχ.  

5. Πηελ πεξίπησζε ππεπζπλφηεηαο ηνπ θνξέα πνπ δηελήξγεζε ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ειέγρνπ-

επηζεψξεζεο θαη νγθνκέηξεζεο, ελεκεξψλεηαη κέζσ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο Θ.. ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γ.Σ.Θ. ην ΔΠΓ ή ν θνξέαο δηαπίζηεπζεο πνπ ρνξήγεζε ηελ δηαπίζηεπζε γηα ηηο δηθέο 

ηνπ ελέξγεηεο, ελψ δελ γίλεηαη δεθηφο ν θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ειέγρνπ- 

επηζεσξήζεσλ θαη νγθνκεηξήζεσλ δεμακελψλ κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή έξεπλα θαη ν 

έιεγρνο απφ ηνλ θνξέα δηαπίζηεπζεο θαη αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ. 

Αλεμαξηήησο ησλ πξνο ηνλ θνξέα δηαπίζηεπζεο θαηά ηα αλσηέξσ ελεξγεηψλ, ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

επξήκαηα ησλ δηελεξγνπκέλσλ, απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ, ειέγρσλ ην θαηά ην επφκελν 

άξζξν Κεηξψν θνξέσλ θαη επαλεμεηάδνληαη νη έιεγρνη θαη νγθνκεηξήζεηο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο 

θνξέαο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κέρξη ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  
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                                                                    Ά ξ ζ ξ ν  7 

                                             Ξξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο - Κεηξών θνξέωλ 

    1.α.  Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ Διέγρνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, πξαγκαηνπνηνχληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Ρα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη, θαη’ ειάρηζην, ζε γεληθά ζέκαηα κεηξνινγίαο, ζηα 

ζπζηήκαηα θαη πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζηηο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη 

γηα ηνλ έιεγρν-επηζεψξεζε θαη ηελ νγθνκέηξεζε δεμακελψλ ζε ζρέζε θαη κε ηα ηζρχνληα δηεζλή 

πξφηππα, ζηε κεζνδνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηελέξγεηα πξνκεηξήζεσλ θαη 

επηκεηξήζεσλ, σο θαη ζε ζέκαηα δεηγκαηνιεςηψλ ζε ζρέζε θαη κε ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα θαη 

πεξηιακβάλνπλ, ηφζν ζεσξεηηθφ κέξνο φζν θαη πξαθηηθή εμάζθεζε. 

β. Πηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γίλνληαη δεθηνί θαηά πξνηεξαηφηεηα ππάιιεινη πνπ 

ππεξεηνχλ ζε Ρεισλεία Διέγρνπ θαη Σεκηθέο πεξεζίεο Διέγρνπ θαζψο θαη ζηηο θαζ’ χιελ 

αξκφδηεο Θεληξηθέο Γηεπζχλζεηο ηεο Γ.Γ.Ρ. & Δ.Φ.Θ. θαη ηνπ Γ.Σ.Θ. θαη πνπ, σο εθ ηεο ζέζεσο θαη 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηελ πεξεζία, αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ειέγρνπο θαη 

νγθνκεηξήζεηο ή/θαη ζπκκεηέρνπλ ζε κεηξήζεηο- επηκεηξήζεηο δεμακελψλ. 

Κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ρνξεγείηαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ππαιιήινπο ζρεηηθή πηζηνπνίεζε επάξθεηαο. 

2.α.  Ξξνο δηεπθφιπλζε ηνπ αζθνπκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ειέγρνπ, δεκηνπξγείηαη Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη δηαπηζηεπκέλνη θνξείο πνπ δηελεξγνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, κεηξνινγηθνχο ειέγρνπο δεμακελψλ ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο 

ησλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο πξντφλησλ. 

Πην ελ ιφγσ κεηξψν έρνπλ πξφζβαζε νη αξκφδηεο Θεληξηθέο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Ρεισλείσλ θαη Δ.Φ.Θ. θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γ.Σ.Θ. θαζψο θαη ηα αξκφδηα Ρεισλεία Διέγρνπ 

θαη νη Σεκηθέο πεξεζίεο Διέγρνπ.  

    β. Ρα ζηνηρεία ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ Κεηξψνπ είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ, σο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζε πεξίπησζε 

δηαπηζηψζεσο απνθιίζεσλ, αλαθξηβεηψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 

5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο.  

  

Ά ξ ζ ξ ν  8 

Κεηαβαηηθέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο 

 

1.α. Γεμακελέο ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο θαη ε θαηάξηηζε ησλ νηθείσλ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ 

δηελεξγήζεθε απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο, θαη’ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαη εγθξηζεί θαη νη νηθείνη 

νγθνκεηξηθνί πίλαθεο ηζρχνπλ κέρξη ηεο ιήμεψο ηνπο θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο δεθαεηίαο απφ ηεο 

εκεξνκελίαο θαηαξηίζεψο ηνπο. 

       Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη κέρξη ηεο ιήμεσο θαηά ηα αλσηέξσ ησλ νηθείσλ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ, 

δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ γ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. 
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     β. Κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ έγθξηζε ρξήζεο ησλ νηθείσλ δεμακελψλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο.  

2. Ξξνθεηκέλνπ γηα ππνβιεζείζεο, πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαη εθθξεκνχζεο 

θαη’ απηφλ, αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηηεδεπκαηηψλ, νη εξγαζίεο γηα ηελ νγθνκέηξεζε 

δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΑΝ ππ’ αξηζ. Ρ.3200/25/30-5-1968 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ππνρξενπκέλσλ ησλ ελ ιφγσ επηηεδεπκαηηψλ φπσο ζέζνπλ ζηε δηάζεζε 

ησλ νηθείσλ επηηξνπψλ ηνλ απαξαίηεην δηαθξηβσκέλν απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο εμνπιηζκφ 

άιισο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νγθνκέηξεζε θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ρξήζεο ησλ νηθείσλ δεμακελψλ, 

εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

3. Γηα κεηαβαηηθή πεξίνδν δχν εηψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο, νη εξγαζίεο ειέγρνπ 

θαη νγθνκέηξεζεο κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη θαη απφ κε δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο, ηεξνπκέλσλ ησλ 

δηαηππψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 

 Πηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ηεξνχληαη, εθ κέξνπο ηνπ θνξέα, νη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηελ παξνχζα αλαθνξηθά κε ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ελψ ν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο έιεγρνο, απφ ηελ νηθεία 

επηηξνπή, δηελεξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο ππνβαιιφκελεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

επηηεδεπκαηία αίηεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα Δ1’ θαη Δ2’ 

ηεο παξνχζαο. 

4. Πηνπο ελδηαθεξνκέλνπο επηηεδεπκαηίεο, νη νπνίνη ήδε ιεηηνπξγνχλ θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη θαηακεηξήζεηο, πξνκεηξήζεηο, 

επηκεηξήζεηο θιπ. δεμακελψλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ελφο έηνπο, απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηηο κεηξήζεηο δηαθξηβσκέλνπ απφ 

δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο εμνπιηζκνχ. 

5. Κέρξη ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα ην θαηά ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο Κεηξψν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα επξήκαηα απφ ηνλ δηελεξγνχκελν 

έιεγρν δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά ελεκεξψλνληαη άκεζα νη Θεληξηθέο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γ.Σ.Θ θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ρεισλείσλ & ΔΦΘ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ  

ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ πεξεζηψλ Διέγρνπ. 

6.α. Ρα πξνζαξηεκέλα ζηελ παξνχζα Ξαξαξηήκαηα Α’, Β’, Γ’, Γ’, Δ1’, Δ2’, ΠΡ’ θαη Ε’ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

β. Ρα εμ’ απηψλ ππφ ζηνηρεία Β’, Γ’, Γ’, Δ1’, Δ2’ θαη ΠΡ’ Ξαξαξηήκαηα ζπληζηνχλ ηελ θαηά ην άξζξν 1 

ηεο παξνχζαο ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έγθξηζε ρξήζεο ησλ 

δεμακελψλ ζηηο νπνίεο, είηε ζπιιέγνληαη, είηε απνζεθεχνληαη ή γεληθά ηνπνζεηνχληαη ηα, θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ππνθείκελα ζε Δ.Φ.Θ. (θαη γεληθά ζε 

δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο), πξντφληα. 

     

Ά ξ ζ ξ ν  9 

Έλαξμε ηζρύνο – Θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

1. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ δεκνζηεχζεψο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.   

2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο παχνπλ λα ηζρχνπλ, φζνλ αθνξά ηα πξντφληα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, ε ΑΝ ππ’ αξηζ. Ρ.3200/25/30-5-1968 θαη νη εθδνζείζεο 
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ζε ηξνπνπνίεζε απηήο ΑΝ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ΓΝ πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα 

ζέκαηα ηεο παξνχζαο.  

3. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.  

 

 

 

 

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ  

ΡΖΠ Α.Α.Γ.Δ. 

 

 

 

ΓΔΩΟΓ. ΞΗΡΠΗΙΖΠ 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α   Α΄ 

                                          Νξηζκνί - Νξνινγία θαη Ππληνκνγξαθίεο 

Α. Νξηζκνί  

    Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο λννχληαη σο : 

 1. Νγθνκέηξεζε /δηαθξίβσζε (Calibration) 

 Ρν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ε ρσξεηηθφηεηα κηαο 

δεμακελήο έσο έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα ηεο ζηάζκεο ηνπ πεξηερφκελνπ πγξνχ. 

 

2. Νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα (Nominal Capacity) 

 Ζ ζηξνγγπινπνηεκέλε ηηκή ηνπ κέγηζηνπ φγθνπ πγξνχ πνπ κία δεμακελή κπνξεί λα πεξηέρεη θάησ 

απφ ζπλήζεηο ζπλζήθεο ρξήζεο. 

 

3. Θαηαθφξπθνο άμνλαο κέηξεζεο (Vertical measurement axis)  

         Ζ θαηαθφξπθε λνεηή επζεία ε νπνία δηέξρεηαη απφ ην θέληξν ηνπ νδεγνχ ζσιήλα, εθ’ φζνλ 

ππάξρεη, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε πνπ ππνδεηθλχεηαη γηα ηελ απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε θαηαγξαθή 

ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ. 

     

4. Ξιάθα αλαθνξάο (Dipping datum plate) 

         Νξηδφληηα πιάθα ηνπνζεηεκέλε ζε ζεκείν ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα θαη απνηεινχζα ζηαζεξή 

επηθάλεηα απφ ηελ νπνία κεηξάηαη ρεηξνθίλεηα ην χςνο ηεο ζηήιεο ηνπ πεξηερφκελνπ πγξνχ. 

 

5. Πεκείν αλαθνξάο (θαηψηαην) κέηξεζεο χςνπο ζηάζκεο (Dipping datum point) 

 Ρν ζεκείν ηνκήο κεηαμχ ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα κέηξεζεο θαη ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο πιάθαο 

αλαθνξάο ή ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πιάθα 

αλαθνξάο. Απνηειεί ην ζεκείν έλαξμεο κέηξεζεο ηνπ χςνπο ηεο ζηάζκεο ηνπ (πεξηερφκελνπ) 

πγξνχ. 

 

6. Άλσ ζεκείν αλαθνξάο (Upper reference point) 

       Ρν ζεκείν ηνπ θαηαθφξπθνπ άμνλα ζε ζρέζε πξνο ην νπνίν κεηξάηαη ε απφζηαζε κέρξη ηελ 

ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ πεξηερφκελνπ πγξνχ. 

 

7. Ύςνο αλαθνξάο (Reference height)  

      Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο κέηξεζεο χςνπο ζηήιεο θαη ηνπ άλσ ζεκείνπ αλαθνξάο. 

  

8. Θαηψηαην φξην αθξηβνχο ρσξεηηθφηεηαο (φγθνο θάησ απφ ηελ πιάθα αλαθνξάο) 

  Ζ ηηκή εθείλε ηεο ρσξεηηθφηεηαο κηαο δεμακελήο θάησ απφ ηελ νπνία δελ ηθαλνπνηείηαη ε απαίηεζε 

ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο αβεβαηφηεηαο. 

 

9. Νγθνκεηξηθφο Ξίλαθαο ή Ξίλαθαο νγθνκέηξεζεο (Calibration Table)  

 Δθθξάδεηαη κε ηε κνξθή πίλαθα ή καζεκαηηθήο ζπλάξηεζεο V(h) ε νπνία πεξηγξάθεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ χςνπο ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ h (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) θαη ηνπ φγθνπ ηνπ πγξνχ V 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) αλεγκέλνπ ζηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο. 
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10. Θεξκνθξαζία αλαθνξάο (Reference temperature) 

 Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία αλάγεηαη ν πεξηερφκελνο φγθνο κηαο δεμακελήο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε κέηξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο σο πξνο ζηαζεξή βάζε αλαθνξάο.  

 Ζ ρξήζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο είλαη απαξαίηεηε δεδνκέλνπ φηη ν φγθνο είλαη έλα κέγεζνο 

ηνπ νπνίνπ ε ηηκή εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία, ζε θαλνληθέο θαηά ηα άιια πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο.   

 

11. Γηαθξίβσζε (Calibration) 

 Πεηξά ελεξγεηψλ νη νπνίεο θαζηεξψλνπλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ελδείμεσλ ελφο κεηξεηηθνχ νξγάλνπ ή ησλ ηηκψλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ έλα πιηθφ αλαθνξάο 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ην αληίζηνηρν πξφηππν αλαθνξάο. 

 

12. Ξηζηνπνηεηηθφ δηαθξίβσζεο (Calibration certificate) 

 Έγγξαθν ζην νπνίν απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα δηαθξίβσζεο. 

 

13. Σξφλνο επαλαδηαθξίβσζεο (Calibration interval)  

 Σξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ δηαθξηβψζεσλ. 

 

14. Αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο (Conformity assessment) 

 Γξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνδεηθλχεη φηη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε έλα πξντφλ, 

δηαδηθαζία, ζχζηεκα ή θνξέα πιεξνχληαη. 

  

15. Ρππηθή απφθιηζε (Standard deviation) 

 Πηαηηζηηθή παξάκεηξνο γηα κηα ζεηξά Λ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο ε 

νπνία ραξαθηεξίδεη ηε δηαζπνξά ησλ κεηξήζεσλ απηψλ.  

 

16. Αβεβαηφηεηα κέηξεζεο (Uncertainty of measurement)  

 Ξαξάκεηξνο ε νπνία αλαθέξεηαη ζην απνηέιεζκα κηαο κέηξεζεο θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηε 

δηαζπνξά ησλ ηηκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ ινγηθά λα απνδνζνχλ ζην κεηξνχκελν κέγεζνο. Ζ 

εθηίκεζε ηεο αβεβαηφηεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ νδεγία 

GUM. 

  

17. Πηαζεξφηεηα (Stability) 

 Ζ ηθαλφηεηα ελφο κεηξεηηθνχ νξγάλνπ ή ζπζηήκαηνο λα δηαηεξεί ηα κεηξνινγηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ζηαζεξά κε ην ρξφλν. 

 

18. Ηρλειαζηκφηεηα (Traceability) 

 Ηδηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο κέηξεζεο ή ηεο ηηκήο ελφο πξνηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

απηφ κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε κηα ηηκή αλαθνξάο, φπσο απηή ζπλήζσο πινπνηείηαη κε ηα εζληθά ή 

δηεζλή πξφηππα, κέζσ κηαο αδηάζπαζηεο αιπζίδαο δηαθξηβψζεσλ θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε αβεβαηφηεηα (ηεο) κέηξεζεο. 
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19. Κεηξεηηθφ πξφηππν (Measurement standard) 

 ιηθφ, κεηξεηηθφ φξγαλν, πιηθφ αλαθνξάο ή κεηξεηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

νξίζεη, πινπνηήζεη, δηαηεξήζεη ή αλαπαξάγεη κία κνλάδα κέηξεζεο ή κία ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο ελφο 

κεγέζνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ηηκέο αλαθνξάο. 

 

20. Ξξφηππε κέζνδνο (Primary method) 

 Κεηξεηηθή κέζνδνο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κέγηζηε νξζφηεηα απφ άπνςε κεηξνινγηθή θαη ε 

νπνία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηή ελψ ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιήξεο 

ηζνδχγην ππνινγηζκνχ ηεο αβεβαηφηεηαο (ηεο) κέηξεζεο εθθξαζκέλεο ζε κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

SI. Ρα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ γίλνληαη απνδεθηά 

ρσξίο αλαθνξά ζε θάπνην άιιν πξφηππν γηα ην κέγεζνο πνπ κεηξάηαη. 

 

21. Ξξσηεχνλ πξφηππν (Primary standard)  

 Ξξφηππν ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί ή είλαη επξέσο αλαγλσξηζκέλν φηη δηαζέηεη ηηο θαιχηεξεο 

κεηξνινγηθέο ηδηφηεηεο θαη ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο γίλνληαη απνδεθηέο ρσξίο πεξαηηέξσ αλαθνξά ζε 

άιια πξφηππα ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο. 

 

22. Ξξφηππν αλαθνξάο (Reference standard) 

 Ξξφηππν κε βέιηηζηα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ην νπνίν δηαηεξείηαη απφ ζπγθεθξηκέλν θνξέα 

θαη ην νπνίν απνηειεί ηελ αξρή ηεο αιπζίδαο ηρλειαζηκφηεηαο γηα ηελ επηθξάηεηα. 

  

23. Πθάικα κέηξεζεο (Measurement error)  

 Ρν απνηέιεζκα κηαο κέηξεζεο κείνλ ηελ αιεζή ηηκή ηνπ κεηξνχκελνπ κεγέζνπο φπσο απηή 

πινπνηείηαη απφ ην αληίζηνηρν πξφηππν αλαθνξάο. 

 

24. Mέγηζην επηηξεπηφ ζθάικα νξγάλνπ (Maximum permissible error for a measuring instrument) 

 Νη επηηξεπφκελεο νξηαθέο ηηκέο ζθάικαηνο ελφο κεηξεηηθνχ νξγάλνπ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

ή βάζεη θαλνληζηηθψλ νδεγηψλ. 

 

Β. Ππληνκνγξαθίεο 

    Όπνπ ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξεηαη: 

1. ΔΠΓ, λνείηαη ην Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο.  

2. ΔΗΚ, λνείηαη ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Κεηξνινγίαο. 

3. ISO, λνείηαη ν Γηεζλήο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο (International Standardization Organization). 

4.  OIML, λνείηαη ν Γηεζλήο Νξγαληζκφο Λνκηθήο Κεηξνινγίαο (Ηnternational Organization of Legal 

Metrology). 

5. BIPM, λνείηαη ην Γηεζλέο Γξαθείν Κέηξσλ & Πηαζκψλ (Bureau International des Poids et Mesures).   

6. EURAMET, λνείηαη ε  Δπξσπατθή Έλσζε Κεηξνινγίαο (European Association for Metrology). 

7. MRA, λνείηαη ε (δηεζλήο) Ππκθσλία Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Κutual Recognition Arrangement). 

8. GUM, λνείηαη ν Νδεγφο εθηίκεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο ζηηο κεηξήζεηο. Απνηειεί έθδνζε ησλ δηεζλψλ  

νξγαληζκψλ BIPM, IEC, ISO, OIML, IFCC, θαη IUPAC. 

9.  API, λνείηαη ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Ξεηξειαίνπ (American Petroleum Institute).  
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Β΄ 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά δεμακελώλ 

 

1. Νη δεμακελέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε απνδεθηέο πξαθηηθέο, ελψ ε δηάηαμε θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπο θαη νη ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηα δνρεία ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ αηζπιηθήο 

αιθνφιεο θαη αιθννινχρσλ πνηψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. 

2. Νη δεμακελέο κπνξεί λα θέξνπλ ζπζθεπέο γηα ηε κείσζε, θαηά ην δπλαηφλ, ησλ απσιεηψλ ιφγσ 

εμάηκηζεο. Ζ εγθαηάζηαζε, ε παξνπζία θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ ζπζθεπψλ δελ πξέπεη λα νδεγνχλ 

ζε ζεκαληηθά ζθάικαηα θαηά ηηο κεηξήζεηο. 

3. Νη δεμακελέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο γεληθέο απαηηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αθξίβεηα ησλ εθάζηνηε κεηξήζεσλ γηα ηελ εχξεζε ηεο πνζφηεηαο (φγθνπ) ηνπ πεξηερνκέλνπ πγξνχ 

πξντφληνο:  

     α. Ρν ζρήκα, ην πιηθφ, ε (ηπρφλ) ελίζρπζε, ε θαηαζθεπή θαη ε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα ψζηε λα είλαη αξθνχλησο αλζεθηηθέο ζηελ επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο, σο θαη ηνπ 

πεξηερφκελνπ πγξνχ θαη, ππφ ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ρξήζεο, λα κελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο 

παξακνξθψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο.  

     β. Ρν ζεκείν αλαθνξάο κέηξεζεο χςνπο ζηάζκεο θαη ην άλσ ζεκείν αλαθνξάο πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη/ιακβάλνληαη έηζη ψζηε ε ζέζε ηνπο λα παξακέλεη πξαθηηθά αλεπεξέαζηε θαη σο εθ 

ηνχηνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ε επίδξαζε απφ ηελ πιήξσζε θαη ηελ θέλσζε ηεο δεμακελήο, ηηο αιιαγέο 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

     γ. Ρν ζρήκα ησλ δεμακελψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο θελψλ αέξνο 

θαηά ηελ πιήξσζή ηνπο ή ζπιάθσλ πγξνχ κεηά ηελ απνζηξάγγηζή ηνπο. 

     δ. Νη δεμακελέο πξέπεη λα είλαη ζηαζεξέο ζηα ζεκέιηά ηνπο. Απηφ δηαζθαιίδεηαη κε θαηάιιειε ζπκπίεζε 

ηνπ εδάθνπο, κε ρξήζε θαηαιιήισλ δηαηάμεσλ (anchoring) ή/θαη κε ηελ παξακνλή ησλ δεμακελψλ 

πιήξσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνο ζηαζεξνπνίεζε, έηζη ψζηε ε βάζε ηνπο λα κε 

κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν. 

4. Νη δεμακελέο, γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο, πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθή κεηαιιηθή πηλαθίδα ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη α) ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο, β) ν θαηαζθεπαζηήο, γ) ε νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα, δ) ην 

κέγηζην χςνο πιεξψζεσο θαη ε) ην χςνο αλαθνξάο.  

     Ζ θαηά ηα αλσηέξσ εηδηθή κεηαιιηθή πηλαθίδα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κέηαιιν ην νπνίν 

παξακέλεη ακεηάβιεην ππφ ηηο ζπλήζεηο ζπλζήθεο ρξήζεο, λα πξνζαξκφδεηαη ζηε δεμακελή ψζηε λα 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο, κε δπλακέλε λα απνκαθξπλζεί απφ απηή ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 

παξαβηαζζνχλ νη επηηεζεηκέλεο ζθξαγίδεο, ελψ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε ην πεξηερφκελφ ηεο λα 

είλαη εχθνια νξαηφ θαη αλαγλψζηκν.  
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                                                            Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Γ΄ 

                                             Κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δεμακελώλ 

 

Ζ κέγηζηε επηηξεπηή αβεβαηφηεηα κέηξεζεο, θαηά ηελ νγθνκέηξεζε κηαο δεμακελήο, αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο 

φγθνπ ηεο δεμακελήο κεηαμχ ηνπ θαησηάηνπ νξίνπ αθξηβνχο ρσξεηηθφηεηαο (Ξαξάξηεκα Α, ζεκείν Α.8) 

θαη ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ νηθείν νγθνκεηξηθφ πίλαθα. 

 

Ζ κέγηζηε επηηξεπηή αβεβαηφηεηα, ε νπνία νθείιεη λα εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία GUM [2] γηα 

ζπληειεζηή θάιπςεο k=2, ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε: 

 

 0,2% ηεο ελδεηθλπφκελεο ηηκήο φγθνπ γηα θαηαθφξπθεο δεμακελέο 

 0,3% ηεο ελδεηθλπφκελεο ηηκήο φγθνπ γηα νξηδφληηεο ή θεθιηκέλεο θπιηλδξηθέο δεμακελέο 

 0,5% ηεο ελδεηθλπφκελεο ηηκήο ηνπ φγθνπ γηα άιιεο δεμακελέο 

 

Νη παξαπάλσ κέγηζηεο επηηξεπηέο αβεβαηφηεηεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο ηηκήο ηνπ φγθνπ 

θάησ απφ ην ζεκείν αλαθνξάο κέηξεζεο ηνπ χςνπο ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ, ε νπνία σζηφζν ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζηνλ νηθείν νγθνκεηξηθφ πίλαθα ηεο δεμακελήο. 

Ρα απνηειέζκαηα ηεο νγθνκέηξεζεο (ηεο δεμακελήο) ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηε κέγηζηε επηηξεπηή αβεβαηφηεηα φπσο απηή θαζνξίδεηαη αλσηέξσ.  

Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλσλ απνθιίζεσλ απφ ηηο απαηηήζεηο (φηαλ ε αβεβαηφηεηα κέηξεζεο θαηά ηελ 

νγθνκέηξεζε κηαο δεμακελήο ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε επηηξεπηή αβεβαηφηεηα κέηξεζεο) ζα πξέπεη απηέο λα 

κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ, ελψ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεθκεξίσζεο νη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλνληαη. Δθφζνλ, κεηά ηελ επαλάιεςε ησλ κεηξήζεσλ, ε ππνινγηζζείζα αβεβαηφηεηα 

εμαθνινπζεί λα ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηφηε ν νγθνκεηξηθφο πίλαθαο δελ γίλεηαη απνδεθηφο.  

ΑΔΑ: 69Χ046ΜΠ3Ζ-7ΕΔ



19 
 

Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Γ΄ 

ΚΔΟΝΠ 1:  Κ Δ Ρ Ο Ν Ι Ν Γ Η Θ Ν Η  Δ Ι Δ Γ Σ Ν Η 

 

I. ΓΔΛΗΘΑ  

Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη έγθξηζε ρξήζεο, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο λνκηθήο ππφζηαζεο ησλ θαηά ηα 

αλσηέξσ δεμακελψλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. OIML R 71:2008 Πχζηαζε ηνπ Γηεζλνχο Νξγαληζκνχ 

Λνκηθήο Κεηξνινγίαο, δηελεξγνχληαη 1) αξρηθφο έιεγρνο - επαιήζεπζε θαη 2) κεηαγελέζηεξνη, θαηά ηε 

ρξήζε, έιεγρνη - επαιεζεχζεηο. 

 

II. ΑΟΣΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ - ΔΞΑΙΖΘΔΠΖ 

 Γηελεξγείηαη ζε δχν ζηάδηα, πεξηιακβάλνληαο 1) ηνλ (καθξνζθνπηθφ) έιεγρν – επηζεψξεζε ηεο 

δεμακελήο θαη 2) ηελ (αξρηθή) νγθνκέηξεζε (αξρηθή δηαθξίβσζε). 

    A. Καθξνζθνπηθόο έιεγρνο - Δπηζεώξεζε 

        1. Θαηά ηνλ (καθξνζθνπηθφ) έιεγρν – επηζεψξεζε, ε απνπεξαησζείζα θαηαζθεπή ειέγρεηαη γηα ηε 

ζπκθσλία ηεο ζε ζρέζε κε ηα νηθεία ιεπηνκεξή ζρέδηα, ηα νπνία ππνβάιινληαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν επηηεδεπκαηία (Ξαξαξηήκαηα Δ1’ θαη Δ2’).  

Δηδηθφηεξα, ιακβάλεηαη πξνο ηνχην ππ’ φςε ε νκνηνγέλεηα ηεο θαηαζθεπήο, ε ηπρφλ χπαξμε 

κνλίκσλ παξακνξθψζεσλ, ην άθακπην θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο φιεο δνκήο, ε ηπρφλ χπαξμε 

ξσγκψλ, ε πξφζβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο νγθνκέηξεζεο, ε (ηπρφλ) χπαξμε άιισλ 

ζηνηρείσλ/θαηαζθεπψλ, ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ εληφο ηεο δεμακελήο (δηάηαμε κέηξεζεο ηνπ 

χςνπο ηεο ζηάζκεο, πιάθα αλαθνξάο, θιπ.), ν ηχπνο ηεο νξνθήο ηεο δεμακελήο (ζηαζεξή ή 

πισηή), ην πιηθφ θαηαζθεπήο δεμακελήο θαη ν ηχπνο ησλ ηπρφλ επηρξηζκάησλ, σο θαη ε επάξθεηα 

ησλ ζηνηρείσλ αλαγλψξηζεο.  

       Νη δεμακελέο πξέπεη λα έρνπλ δνθηκαζζεί σο πξνο ηελ αληνρή ζε πίεζε, λα έρνπλ ειεγρζεί σο 

πξνο ηε ζηεγαλφηεηά ηνπο θαη λα έρνπλ θαζαξηζζεί, ελ φςεη ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ καθξνζθνπηθνχ 

ειέγρνπ - επηζεψξεζεο θαη (ηεο ελ ζπλερεία) νγθνκέηξεζήο ηνπο. 

            Γεληθά, εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην πξφηππν API 653  γηα ηελ επηζεψξεζε 

ησλ δεμακελψλ. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα δνρεία ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο ζηηο νηθείεο κνλάδεο 

παξαγσγήο, φζνλ αθνξά ηελ δηάηαμε θαη γεληθά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζρέζε θαη κε ην 

απνζηαθηηθφ κεράλεκα, ζην νπνίν πξνζαξκφδνληαη, εθαξκφδνληαη (θαη) νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

       2. Γηα ηνλ δηελεξγεζέληα καθξνζθνπηθφ έιεγρν - εμέηαζε θαη επηζεψξεζε ηεο δεμακελήο, ζπληάζζεηαη 

ζρεηηθφ θχιιν ειέγρνπ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα εμεηαζζέληα ζηνηρεία, ηα ζρεηηθά 

επξήκαηα θαη απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, σο θαη νη ηπρφλ παξαηεξήζεηο. 

        Ρν ελ ιφγσ θχιιν ειέγρνπ ππνβάιιεηαη ζηηο πεξεζίεο Διέγρνπ θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα 

ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (Β.2.β θαη Β.3.α) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο.   
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B. Νγθνκέηξεζε (αξρηθή δηαθξίβωζε) 

Γηελεξγείηαη, κεηά ηνλ θαηά ηα αλσηέξσ καθξνζθνπηθφ έιεγρν-εμέηαζε θαη επηζεψξεζε ηεο 

δεμακελήο θαη εθ’ φζνλ ηα απνηειέζκαηα απηνχ, βάζεη ηνπ νηθείνπ θχιινπ ειέγρνπ, είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά, κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο θαηά πεξίπησζε κεζφδνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν αθνινπζνχληαη ηα νηθεία πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΙΝΡ ISO 

(άξζξν 4, παξ. 2α ηεο παξνχζαο). 

 

III. Κεηαγελέζηεξνο έιεγρνο (θαηά ηε ρξήζε) – επαιήζεπζε ζηνηρείωλ 

     Ξεξηιακβάλνληαη ελ πξνθεηκέλσ νη (εθάζηνηε δηελεξγνχκελνη) πεξηνδηθνί έιεγρνη (αλά πεληαεηία) σο 

θαη νη έιεγρνη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ρξήζεο ηεο δεμακελήο. 

  Γηελεξγείηαη επίζεο ζε δχν ζηάδηα πεξηιακβάλνληαο 1) ην (καθξνζθνπηθφ) έιεγρν – επηζεψξεζε ηεο 

δεμακελήο θαη 2) ηελ επαλνγθνκέηξεζε. 

    Α. Καθξνζθνπηθόο έιεγρνο – Δπηζεώξεζε 

Δπηζεσξείηαη θαη εμεηάδεηαη καθξνζθνπηθά ε (φιε) θαηαζθεπή, ειέγρεηαη νπηηθά ε εμσηεξηθή ηεο 

εκθάληζε, ηδίσο δε νξηζκέλα γεσκεηξηθά ζηνηρεία (φπσο δηάκεηξνο ππζκέλα, θιίζε θιπ.), πξνο 

δηαπίζησζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο ή κε κε ηα αξρηθψο ππνβιεζέληα ζρέδηα. 

Γεληθά, εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην πξφηππν API 653 γηα ηελ επηζεψξεζε 

ησλ δεμακελψλ. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα δνρεία ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, ζηηο νηθείεο 

κνλάδεο παξαγσγήο, φζνλ αθνξά ηελ δηάηαμε θαη γεληθά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζρέζε θαη κε ην 

απνζηαθηηθφ κεράλεκα ζην νπνίν πξνζαξκφδνληαη, εθαξκφδνληαη (θαη) νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Πε πεξίπησζε δηαπηζηψζεσο ηξνπνπνηήζεσλ, αιιαγψλ θαη απνθιίζεσλ ελ γέλεη ζε ζρέζε κε ηα 

αξρηθψο ππνβιεζέληα ζρέδηα, ππνβάιινληαη εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ επηηεδεπκαηία λέα 

ηξνπνπνηεκέλα αλαιφγσο ζρέδηα θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εμ’ ππαξρήο αλαγλψξηζε 

ηεο δεμακελήο.  

            

     Β. Δπαλνγθνκέηξεζε 

1. Ζ επαλνγθνκέηξεζε δηελεξγείηαη ελ φισ (αλαλέσζε έγθξηζεο ρξήζεο) ή ελ κέξεη (πεξηνδηθνί 

έιεγρνη), εθ’ φζνλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγεζέληνο καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ, βάζεη ηνπ 

νηθείνπ θχιινπ ειέγρνπ, είλαη ηθαλνπνηεηηθά. 

2. Αλεμαξηήησο ρξνληθνχ νξίνπ, επαλνγθνκέηξεζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε: 

α. Κεηαθίλεζεο ηεο δεμακελήο.  

β. Αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηεο δεμακελήο. 

γ. Θαηαζθεπαζηηθνχ ραξαθηήξα ηξνπνπνηήζεσλ ή αιιαγψλ [φπσο π.ρ. αιιαγή ηεο πιάθαο 

αλαθνξάο (dipping datum plate), πξνζζήθε ζχξαο πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζε ζην ζρήκα 

ηπρφλ βπζηζκέλσλ, αληηθεηκέλνπ ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ ηεο δεμακελήο (deadwood), ζπζθεπψλ 

γεληθά θαη εμαξηεκάησλ, αιιαγή ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο κέηξεζεο ηνπ χςνπο ηεο ζηάζκεο 

ηνπ ξεπζηνχ θιπ.]. 

δ. Έλδεημεο ππνρψξεζεο ηνπ εδάθνπο θαη αιιαγήο ζην ζρήκα ηεο δεμακελήο. 

ε. Έλδεημεο θζνξάο ή αιινίσζεο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο ιφγσ δηάβξσζεο. 
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ζη. Όπνπ ζε πεξηνδηθφ ή άιιν έιεγρν ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο αλαληηζηνηρίαο ηνπ αξρηθνχ 

πίλαθα νγθνκέηξεζεο ηεο δεμακελήο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. 

IV. ΚΔΘΝΓΝΗ ΝΓΘΝΚΔΡΟΖΠΖΠ 

1. Γηα ηελ νγθνκέηξεζε εθαξκφδνληαη δηάθνξεο κέζνδνη ζχκθσλα κε ηα νηθεία δηεζλή πξφηππα. Ζ 

επηινγή ηεο κεζφδνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο, ην ζρήκα ηεο, ηε ζέζε 

ηεο ζε ζρέζε κε ην έδαθνο, ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο θιπ. 

           Έηζη, γηα ηελ νγθνκέηξεζε ρξεζηκνπνηνχληαη: 

 

   α. Γεωκεηξηθέο κέζνδνη  

Ππλίζηαληαη ζηελ άκεζε ή έκκεζε κέηξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο 

δεμακελήο, ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ ζ’ απηή πνπ επεξεάδνπλ ηνλ φγθν, σο θαη ηεο (ηπρφλ) 

πισηήο νξνθήο θιπ. 

Νη γεσκεηξηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δεμακελέο θαλνληθνχ γεσκεηξηθνχ 

ζρήκαηνο, ρσξίο παξακνξθψζεηο, νλνκαζηηθήο ρσξεηηθφηεηαο 50 m3 θαη άλσ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, νη αθνινπζνχκελεο κέζνδνη είλαη νη εμήο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα νηθεία πξφηππα 

ΔΙΝΡ ISO φπσο απηά ηζρχνπλ: 

Δζληθφ Ξξφηππν Ρίηινο ζηελ Αγγιηθή Ρίηινο ζηελ Διιεληθή 

ΔΙΝΡ ISO 7507-1 

 

Petroleum and liquid petroleum 

products - Calibration of vertical 

cylindrical tanks - Part 1: Strapping 

method 

 

Ξεηξέιαην θαη γξά Ξξντφληα 

Ξεηξειαίνπ - Βαζκνλφκεζε 

θαηαθφξπθσλ θπιηλδξηθψλ 

δεμακελψλ - Κέξνο 1: Κέζνδνο 

κε ηαηλία πεξηηχιημεο. 

ΔΙΝΡ ISO 7507-2 

 

Petroleum and liquid petroleum 

products - Calibration of vertical 

cylindrical tanks - Part 2: Optical-

reference-line method 

 

Ξεηξέιαην θαη γξά Ξξντφληα 

Ξεηξειαίνπ - Βαζκνλφκεζε 

θαηαθφξπθσλ θπιηλδξηθψλ 

δεμακελψλ - Κέξνο 2: Γξακκηθή 

Κέζνδνο Νπηηθήο Αλαθνξάο. 

ΔΙΝΡ ISO 7507-3 

 

Petroleum and liquid petroleum 

products - Calibration of vertical 

cylindrical tanks - Part 3: Optical-

triangulation method 

 

Ξεηξέιαην θαη γξά Ξξντφληα 

Ξεηξειαίνπ - Βαζκνλφκεζε 

θαηαθφξπθσλ θπιηλδξηθψλ 

δεμακελψλ - Κέξνο 3: 

Ρξηγσληθή Νπηηθή Κέζνδνο. 

ΔΙΝΡ ISO 7507-4 

 

Petroleum and liquid petroleum 

products - Calibration of vertical 

cylindrical tanks - Part 4: Internal 

electro-optical distance-ranging 

method. 

 

Ξεηξέιαην θαη γξά Ξξντφληα 

Ξεηξειαίνπ - Βαζκνλφκεζε 

θαηαθφξπθσλ θπιηλδξηθψλ 

δεμακελψλ - Κέξνο 4: Κέζνδνο 

εζσηεξηθήο ειεθηξν-νπηηθήο 

κέηξεζεο ηεο απφζηαζεο. 

ΔΙΝΡ ISO 7507-5 

 

Petroleum and liquid petroleum 

products - Calibration of vertical 

cylindrical tanks - Part 5: External 

electro-optical distance-ranging 

method. 

 

Ξεηξέιαην θαη γξά Ξξντφληα 

Ξεηξειαίνπ - Βαζκνλφκεζε 

θαηαθφξπθσλ θπιηλδξηθψλ 

δεμακελψλ - Κέξνο 5: Κέζνδνο 

εμσηεξηθήο ειεθηξν-νπηηθήο 

κέηξεζεο ηεο απφζηαζεο. 

ΔΙΝΡ ISO 4512 Petroleum and liquid petroleum 

products - Equipment for 

Ξεηξέιαην θαη γξά Ξξντφληα 

Ξεηξειαίνπ - Δμνπιηζκφο 
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 measurement of liquid levels in 

storage tanks - Mnual Methods. 

Κέηξεζεο ζηάζκεο γξψλ ζε 

δεμακελέο απνζήθεπζεο - Κε 

Απηφκαηνη Κέζνδνη. 

 

β. Νγθνκεηξηθή κέζνδνο 

Ππλίζηαηαη ζηελ απ’ επζείαο κέηξεζε ηνπ φγθνπ θαηά ηε ζηαδηαθή πιήξσζε (ή ηε ζηαδηαθή 

θέλσζε) ηεο δεμακελήο κε ηελ πξνζζήθε (ή ηελ αθαίξεζε) δηαθξηηψλ πνζνηήησλ θαηαιιήινπ κε 

πηεηηθνχ πγξνχ (ζπλήζσο, χδαηνο) πνπ κεηξψληαη κε ηε βνήζεηα θαηαιιήινπ κεηξεηηθνχ 

πξνηχπνπ. 

Δλαιιαθηηθά, αληί ηνπ φγθνπ, κπνξεί λα κεηξάηαη ην βάξνο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δηαθξηηψλ 

πνζνηήησλ. 

Ζ νγθνκεηξηθή κέζνδνο πνπ πεξηιακβάλεηαη  ζην Κέξνο (2) ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα ηελ νγθνκέηξεζε (ζηαζεξψλ) δεμακελψλ:  

i) ππφγεησλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ππφ ηελ απνθιεηζηηθή βεβαίσο πξνυπφζεζε φηη επηηξέπεηαη ε 

ρξήζε ηνπο απφ ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο,  

ii) επίγεησλ ή ππέξγεησλ κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα κέρξη 100 m3, θαη 

iii) δεμακελψλ ζηηο νπνίεο σο εθ ηνπ ζρήκαηφο ηνπο δελ ελδείθλπληαη νη γεσκεηξηθέο κέζνδνη. 

     Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηα δνρεία ζπιινγήο αηζπιηθήο αιθνφιεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

ε θαηά ηα αλσηέξσ νγθνκεηξηθή κέζνδνο.  

 

γ. Ππλδπαζηηθέο κέζνδνη. 

Ππλίζηαληαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ γεσκεηξηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ νγθνκέηξεζε ηνπ θειχθνπο 

ηεο δεμακελήο θαη ησλ νγθνκεηξηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ νγθνκέηξεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηνλ ππζκέλα απηήο ή γεληθφηεξα ηνπ θαηψηαηνπ ηκήκαηνο γηα ην νπνίν ν φγθνο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα κε ηελ εθαξκνγή ησλ γεσκεηξηθψλ κεζφδσλ. 

 

δ. Άιιεο κεηξνινγηθά απνδεθηέο κέζνδνη. 

 

2. Ν νγθνκεηξηθφο πίλαθαο θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην εθαξκνζζέλ θαηά ηελ νγθνκέηξεζε 

πξφηππν.  

 

 

ΚΔΟΝΠ 2 : ΝΓΘΝΚΔΡΟΖΠΖ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΚΔ ΡΖΛ ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ 

 

Α. Αξρή κεζόδνπ 

 
1. Θαηά ηε κέζνδν απηή, δηαθξηηέο πνζφηεηεο λεξνχ απφ πξφηππν νγθνκεηξηθφ δνρείν θαηάιιειεο 

θαηαζθεπήο θαη ρσξεηηθφηεηαο κεηαθέξνληαη ζηε δεμακελή ππφ δηαθξίβσζε έσο ηελ πιήξσζή ηεο. 

Ξξηλ απφ ηε κεηαθνξά θάζε (δηαθξηηήο) πνζφηεηαο λεξνχ ζηε δεμακελή ιακβάλεηαη ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ λεξνχ ζην πξφηππν δνρείν κε θαηάιιειν αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο.  

Δπίζεο, κεηά απφ θάζε κεηαβίβαζε κηαο δηαθξηηήο πνζφηεηαο λεξνχ κεηξάηαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

λεξνχ ζηε δεμακελή κε δεχηεξν αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο.  

Κεηά απφ θάζε κεηαβίβαζε κηαο δηαθξηηήο πνζφηεηαο λεξνχ θαη αθνχ έρεη επέιζεη εξεκία ζηελ 

ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ζηε δεμακελή θαηαγξάθεηαη ην χςνο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ ζηε 
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δεμακελή κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα αλάγλσζεο ηεο ζηάζκεο κε ην νπνίν ε δεμακελή είλαη 

εθνδηαζκέλε ή κεηξάηαη κε θαηάιιειν κέζν. 

 

    2. Ν ζπλνιηθφο φγθνο ηεο δεμακελήο κεηά απφ θάζε κεηαβίβαζε δηαθξηηήο πνζφηεηαο λεξνχ πξνθχπηεη 

απφ ηελ καζεκαηηθή ζρέζε: 

 

     (1) 

 

 φπνπ:  n = αχμσλ αξηζκφο πξνζζήθεο πνζφηεηαο λεξνχ. 

 Vt  = φγθνο (L) ηεο δεμακελήο ζηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο  

                          (t= 15 νC πξνθεηκέλνπ γηα  ηα πεηξειαηνεηδή πξντφληα, 20 νC πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

αηζπιηθή αιθνφιε) 

 Vo = φγθνο ηνπ πξνηχπνπ δνρείνπ ζηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο (15/20 νC), L 

 3αΛ = ζπληειεζηήο θπβηθήο δηαζηνιήο ηνπ πξνηχπνπ δνρείνπ, 1/oC 

 Nt  = κέζε ηηκή ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ n πιεξψζεσλ ηνπ  

      πξφηππνπ δνρείνπ, oC 

 β = ζπληειεζηήο θπβηθήο δηαζηνιήο ηνπ λεξνχ, 1/oC 

 3αp = ζπληειεζηήο θπβηθήο δηαζηνιήο ηνπ πιηθνχ ηεο δεμακελήο, 1/oC 

 pt  = ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζηε δεμακελή κεηά ηελ πιήξσζή ηεο, oC 

 

 

Β. Κέζα θαη εμνπιηζκόο  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ νγθνκεηξηθήο κεζφδνπ απαηηνχληαη: 

 

1. Ξξφηππν νγθνκεηξηθφ δνρείν αλαθνξάο θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο 

2. Κέζα κέηξεζεο ηνπ χςνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δεμακελήο (κεηξνηαηλίεο) 

3.  Γηαζεζηκφηεηα βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

4.  Ηρλειάζηκα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ 

 

Γ. Απαηηήζεηο εμνπιηζκνύ 

 

    1. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δνρείνπ ζα πξέπεη λα ηέηνηα ψζηε απηφ λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξήζε, εηδηθφηεξα δε: 

α. Γελ πξέπεη λα επλνεί ηνλ εγθισβηζκφ θπζαιίδσλ αέξα. 

β. Ξξέπεη λα επλνεί ηε γξήγνξε εθθέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

γ. Ξξέπεη λα δηαζέηεη δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα. 

δ. Ξξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκφ νξηδνληίσζεο θαη αληίζηνηρν ελδείθηε.  

ε. Ξξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε θαηαζθεπή επαλαιήςηκεο πιήξσζεο (παινδείθηε κε θιίκαθα ή 

ζχζηεκα ππεξρείιηζεο). 

    2. Ρν πξφηππν δνρείν ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηβσκέλν θαη ηρλειάζηκν ζηα εζληθά ή δηεζλή πξφηππα 

κάδαο θαη ζεξκνθξαζίαο. 
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    3. Νη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα θαη λα είλαη  ηρλειάζηκνη 

ζηα εζληθά ή δηεζλή πξφηππα ζεξκνθξαζίαο.  

    4. Ρα κέζα κέηξεζεο ηνπ χςνπο πξέπεη λα είλαη θαηαιιήινπ κήθνπο θαη πιηθνχ, κε ππνδηαίξεζε 

ρηιηνζηνχ (κεηξνηαηλίεο) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηεζλή 

ζχζηαζε ππ’ αξηζ. 35-1 ηνπ OIML. 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α   Δ1΄ 

Γηαηππώζεηο θαη δηαδηθαζίεο, γηα ηνλ αξρηθό έιεγρν – νγθνκέηξεζε, ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν θαη 

ηελ επαλνγθνκέηξεζε, πξνθεηκέλεο ηεο έγθξηζεο ρξήζεο θαη ηεο αλαλέωζήο ηεο, 

δεμακελώλ απνζήθεπζεο αηζπιηθήο αιθνόιεο. 

 

Κ Δ Ο Ν Π  1 

 

Αξρηθόο έιεγρνο - Νγθνκέηξεζε 

 

I. 1ε ΦΑΠΖ  

 
Α. πνβνιή αίηεζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν επηηεδεπκαηία 

 
Γηα ηνλ αξρηθφ έιεγρν - νγθνκέηξεζε θάζε είδνπο δεμακελήο ππνβάιιεηαη αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

επηηεδεπκαηία (είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ) πξνο ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ, 

ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ [νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, πιήξεο δηεχζπλζε, 

ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηνχ θιπ.], ην επηηήδεπκα απηνχ (π.ρ. Νηλνπλεπκαηνπνηφο Α’ ή Β’ 

θαηεγνξίαο, απνζηαγκαηνπνηφο  θιπ., θνξνινγηθή απνζήθε εκπνξίαο αηζπιηθήο αιθνφιεο, νμνπνηφο 

θιπ.), ην δαζκνθνξνινγηθφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο απηνχ (π.ρ. θαζεζηψο αλαζηνιήο - εγθεθξηκέλνο 

απνζεθεπηήο, απνζήθε απνηακίεπζεο θιπ.) 

2. Ρελ πεξηγξαθή ηεο δεμακελήο (ζρήκα, γεσκεηξηθά ζηνηρεία, ρσξεηηθφηεηα, ηε ζρέζε κε ην έδαθνο, 

αλ είλαη ζηαζεξή ή φρη, πιηθφ, ηπρφλ επηρξίζκαηα εθ’ φζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ρξήζε) ηελ αθξηβή 

ζέζε ζηελ νπνία επξίζθεηαη, σο θαη ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο απηήο ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή επ’ 

απηήο κεηαιιηθή πηλαθίδα. 

 Ππλππνβάιινληαη ιεπηνκεξή ζρέδηα ηεο δεμακελήο, θαηαξηηζζέληα απφ αξκφδην κεραληθφ ή 

κεραλνιφγν, ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο, ζηα νπνία εκθαίλεηαη ε γεληθή άπνςε ηεο 

δεμακελήο, ε πξνζαξκνγή ηεο ζην έδαθνο (ή ππέδαθνο), ε ζέζε ησλ βαιβίδσλ θαη ησλ θξνπλψλ 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο (δει. έηζη, ν ηξφπνο πιήξνπο θελψζεσο απηήο), ε ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο 

ησλ ηπρφλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ/δηαηάμεσλ θαη ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

φγθν, νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηπρφλ πισηή νξνθή, ε ζέζε ηεο πιάθαο αλαθνξάο, σο θαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηπρφλ δηαηάμεσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ζηάζκεο θαη ησλ 

αηζζεηήξσλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

Δπίζεο, ζπλππνβάιινληαη δεφλησο ππνγεγξακκέλα θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά αληνρήο θαη 

ζηεγαλφηεηαο γηα ηε δεμακελή.   

3. Ρν λνκηθφ θαζεζηψο ρξήζεο ηεο δεμακελήο (π.ρ. άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, άδεηα θνξνινγηθήο 

απνζήθεο, απνζήθεο απνηακίεπζεο θιπ.). 

4. Ρα ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, αληηθείκελν εξγαζηψλ, δηεχζπλζε, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο) 

ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ αξρηθφ έιεγρν θαη ηελ νγθνκέηξεζε (κε 

δηαπηζηεπκέλνο θνξέαο γίλεηαη δεθηφο κφλν θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην). 

Β. Θαηάξηηζε ηερληθνύ θαθέινπ από ην θνξέα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν –

νγθνκέηξεζε θαη ππνβνιή από ηνλ ελδηαθεξόκελν επηηεδεπκαηία. 

Mε ηελ αλσηέξσ αίηεζε ζπλππνβάιιεηαη παξάιιεια θάθεινο πνπ έρεη θαηαξηηζζεί απφ ην θνξέα πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ νγθνκέηξεζε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 
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1. Ρν πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο απηνχ (θπξσκέλν αληίγξαθν). 

2. Ρε κέζνδν ηεο νγθνκέηξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.  

3. Ρνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί [ιεπηνκεξψο, νλνκαζηηθά κε ην ζεηξηαθφ αξηζκφ (Serial 

Number)].  

4. Ρα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα (θπξσκέλα αληίγξαθα).  

5. Ρν νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο θαη ηα ζηνηρεία εθπαίδεπζήο ηνπ 

(αλαιπηηθά, κε ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε). 

6. Ρελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ [ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο κεηά 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο], σο θαη ηε δηάξθεηά ηνπο. 

7. Ρν ρψξν φπνπ ζα εθηειεζζνχλ νη εξγαζίεο.  

8. Θάζε άιιν ζηνηρείν ήζειε θξηζεί απαξαίηεην.  

 

Γ. Αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο από ηηο αξκόδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ. 

 

1. Ζ Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο θαη ηνπ 

θαθέινπ εηζεγείηαη εγγξάθσο ζην Ρεισλείν Διέγρνπ ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο. Ρα 

ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη είλαη: 

α. Ζ ηζρχο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηαπίζηεπζεο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. 

β. Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο κεζφδνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κε βάζε θαη ηα ππνβιεζέληα 

ζρέδηα σο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (άξζξν 4, Ξαξάξηεκα Γ’ ηεο παξνχζαο). 

γ. Ζ εγθπξφηεηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ δηαθξίβσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (εκεξνκελία ιήμεο, πεδίν 

δηαπίζηεπζεο ηνπ θνξέα πνπ ηα ρνξήγεζε). 

δ. Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο θαη ηπρφλ επηρξίζκαηνο απηήο (ζηελ πεξίπησζε επαθήο κε 

αηζπιηθή αιθνφιε). 

ε. Ρα ζηνηρεία εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

2. Ρν Ρεισλείν Διέγρνπ απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε θαη αληηζηνίρσο ρνξεγεί ή κε ηελ έγθξηζε 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, κε πξάμε ηνπ Ξξντζηακέλνπ απηνχ ζηελ ελ ιφγσ αίηεζε, 

εμεηάδνληαο ελ πξνθεηκέλσ ηα εμήο:   

α. Ρελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνβαιινκέλσλ γεληθά ζηνηρείσλ.  

β. Ρν λνκηθφ θαζεζηψο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηεο δεμακελήο (άδεηα θνξνινγηθήο απνζήθεο, 

απνζήθεο απνηακίεπζεο, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θιπ.). 

γ. Ρελ θαηά ηα αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ. 

Ρν Ρεισλείν Διέγρνπ θνηλνπνηεί ηελ παξαπάλσ έγθξηζε εθηέιεζεο ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζηε Σεκηθή 

πεξεζία Διέγρνπ.  

II. 2ε ΦΑΠΖ: Έιεγρνο από ηηο αξκόδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ (άξζξν 6)  

Ρν νηθείν Ρεισλείν Διέγρνπ, ηαπηφρξνλα κε ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ειέγρνπ, πξνβαίλεη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 2.β ηνπ άξζξνπ 6 

ηεο παξνχζαο, νηθείαο επηηξνπήο.   

1. Ν έιεγρνο, απφ ηελ  θαηά ηα αλσηέξσ επηηξνπή, αθνξά:  

α. Ρν καθξνζθνπηθφ έιεγρν – επηζεψξεζε ηεο δεμακελήο  

β. Ρελ επαιήζεπζε ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο θαη ηνπ ζπλππνβαιινκέλνπ ηερληθνχ θαθέινπ 

ηδίσο αλαθνξηθά κε:  
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i. ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν,  

ii. ην ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ (ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο) θαη  

iii. ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο. 

γ. Ρε δηαζηαχξσζε, είηε ελ φισ είηε δεηγκαηνιεπηηθά, επηκέξνπο κεηξήζεσλ ηεο δηελεξγεζείζαο 

νγθνκέηξεζεο. 

2. Πε θάζε πεξίπησζε ειέγρνπ ζπληάζζεηαη, απφ ηνπο δηελεξγήζαληεο απηφλ ππαιιήινπο, ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα ζηνηρεία πνπ ειέγρζεθαλ, ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη επξήκαηα, σο θαη νη φπνηεο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ησλ ελ ιφγσ ππαιιήισλ. Ρν 

πξσηφθνιιν ππνβάιιεηαη ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ, θπιάζζεηαη δε ζην ηεξνχκελν ζε 

εθάζηε ηνχησλ νηθείν αξρείν. 

3. α.  Θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 

παξνχζαο, ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελεξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε απνδνρήο 

απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ ηεο ππνβαιιφκελεο θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζεο. 

 β. Θαηά ην ηειηθφ ζηάδην (αθνχ δειαδή νη θνξείο έρνπλ ιάβεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηαπίζηεπζεο) ν 

έιεγρνο δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεπηηθά (ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5% επί ησλ εγθξηζεηζψλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε θάζε αηηήζεσλ), θαηά ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ. 

Ν ελ ιφγσ έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη, ζε εηήζηα βάζε, παλειιαδηθά, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ ηεξνχληαη ζην Κεηξψν θνξέσλ.  

III. 3ε ΦΑΠΖ: πνβνιή ηωλ απνηειεζκάηωλ-Έιεγρνο θαη Αμηνιόγεζε 

A. πνβνιή απνηειεζκάηωλ θαη ζηνηρείωλ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ν ελδηαθεξφκελνο επηηεδεπκαηίαο, εληφο δεθαπέληε (15) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, ππνβάιιεη ζηελ νηθεία Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ: 

            1. Θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ρνξεγεζέληνο πηζηνπνηεηηθνχ νγθνκέηξεζεο.  

            2. Ρνλ ζπληαρζέληα νγθνκεηξηθφ πίλαθα (Ξξσηφηππν θαη ηξία αληίγξαθα), ν νπνίνο πξέπεη επί 

πιένλ λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

           α. Ρε κέζνδν ηεο νγθνκέηξεζεο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ εθηειέζηεθαλ. 

β. Ρν χςνο ηεο δεμακελήο.  

γ. Ρν κέγηζην χςνο πιήξσζεο ηεο δεμακελήο. 

 δ. Ρν ζεκείν ηεο δεμακελήο απφ ην νπνίν πξέπεη λα γίλνληαη νη πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο.  

 ε. Ρελ αλαθνξά ηνπ ζεκείνπ 0 (κεδέλ) ηνπ πίλαθα (δει. αλ αληηζηνηρεί ζηελ πιάθα αλαθνξάο). 

ζη. Ρνλ φγθν ηεο δεμακελήο θάησ απφ ηελ πιάθα αλαθνξάο. 

δ. Ρν βάξνο ηεο πισηήο νξνθήο (αλ ππάξρεη) θαη ην χςνο ηεο δεμακελήο πάλσ απφ ην νπνίν ην 

βάξνο ηεο νξνθήο πξέπεη λα αθαηξείηαη. 

ε. Ρα χςε κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπνληαη λα γίλνληαη κεηξήζεηο (αλ ππάξρεη θξίζηκε 

πεξηνρή). 

Νη νγθνκεηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ή λα θέξνπλ ελζσκαησκέλν ζρεδηάγξακκα ηεο 

δεμακελήο ζην νπνίν λα εκθαίλνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, σο θαη ηα ζεκεία ζθξάγηζεο απηήο. 

Νη ελδείμεηο ζηνπο νγθνκεηξηθνχο πίλαθεο ζα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ αλά 1 cm. 

3. Ρηο επηκέξνπο κεηξήζεηο.  

4. Ρνπο ππνινγηζκνχο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα.  

5. Ρνλ ππνινγηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ.  
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Αλ ε ππνινγηζζείζα αβεβαηφηεηα ππεξβαίλεη ηα πξνβιεπφκελα φξηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη 

ζην Ξαξάξηεκα Γ’ ηεο παξνχζαο, ηφηε ν νγθνκεηξηθφο πίλαθαο δελ γίλεηαη απνδεθηφο. 

  

Β. Έιεγρνο θαη Αμηνιόγεζε 

     1. Ζ Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ πξνβαίλεη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπο, ζηνλ 

έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη επξήκαηα ησλ ηπρφλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ ειέγρνπ.  

           Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, ε Σεκηθή πεξεζία 

Διέγρνπ απνδέρεηαη ή κε ηνλ ππνβιεζέληα νγθνκεηξηθφ πίλαθα κεηά ησλ ζπλππνβιεζέλησλ 

ζηνηρείσλ κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ Ξξντζηακέλνπ απηήο επ’ απηνχ θαη ελ ζπλερεία εηζεγείηαη 

εγγξάθσο πξνο ην νηθείν Ρεισλείν Διέγρνπ γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο έγθξηζεο ρξήζεο ηεο 

δεμακελήο, δηαβηβάδνληαο θαη ηα πξσηνγελή ζηνηρεία (παξαπάλσ, ζεκείν Α.2 ζρεηηθά α’ έσο ε’). 

     2. Ρν Ρεισλείν Διέγρνπ, κε βάζε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ 

θαη αθνχ εμεηάζεη ηα ζηνηρεία ηνπ φινπ θαθέινπ θαη δηελεξγήζεη νπνηνδήπνηε πεξαηηέξσ 

έιεγρν ήζειε θξίλεη ζθφπηκν ρνξεγεί ή κε ηελ έγθξηζε ρξήζεο ηεο δεμακελήο, κε ζρεηηθή 

απφθαζή ηνπ. 

          Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ζπληάζζεηαη επί εηδηθνχ εληχπνπ σο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα (Ξαξάξηεκα ΠΡ’ 

ηεο παξνχζαο) θαη αληίγξαθν απηήο θνηλνπνηείηαη ζηε Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ θαη ζηελ 

αξκφδηα θεληξηθή Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γ.Σ.Θ., ελψ ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

επηηεδεπκαηία ρνξεγείηαη ην πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν ζηα νπνία επηζπλάπηεηαη ν 

νγθνκεηξηθφο πίλαθαο θαη ηα ζπλππνβιεζέληα ζηνηρεία κε ηελ επ’ απηψλ ζρεηηθή πξάμε ηνπ 

Ξξντζηακέλνπ ηεο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ.    

IV.ΔΛΡΔΡΑΙΚΔΛΑ ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ 

Νη θαηά ηα αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ Ρεισλείνπ Διέγρνπ θαη γεληθά απνηειείηαη απφ έλαλ ππάιιειν ηνπ ελ ιφγσ Ρεισλείνπ θαη έλα 

ρεκηθφ ππάιιειν ηεο νηθείαο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξνλ νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

 

Κ Δ Ο Ν Π 2 

Ξεξηνδηθνί έιεγρνη - Δπαλνγθνκέηξεζε 

Δθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη θαζνξηδφκελεο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη δηαηππψζεηο, κε ηηο εμήο 

παξαηεξήζεηο: 

1. Πηελ ππνβαιιφκελε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηηεδεπκαηία αίηεζε (αλσηέξσ, ζεκείν I.Α) πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη θαη ν ζθνπφο ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ή ηεο επαλνγθνκέηξεζεο.  

2. Πηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ:  
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α. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλππνβνιή κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο δεμακελήο, 

εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη. 

β. Πηνλ ζπλππνβαιιφκελν κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζε ηερληθφ θάθειν πξέπεη επηπξνζζέησο λα 

αλαθέξνληαη, θαηά ηξφπν ζαθή θαη ιεπηνκεξή ηα ζεκεία ηνπ νγθνκεηξηθνχ πίλαθα πνπ πξφθεηηαη λα 

ειεγρζνχλ.  

 

Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Δ2΄ 

Γηαηππώζεηο θαη δηαδηθαζίεο, γηα ηνλ αξρηθό έιεγρν – νγθνκέηξεζε, ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν θαη 

ηελ επαλνγθνκέηξεζε, πξνθεηκέλεο ηεο έγθξηζεο ρξήζεο θαη ηεο αλαλέωζήο ηεο, δνρείωλ 

ζπιινγήο αηζπιηθήο αιθνόιεο. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ έγθξηζε ρξήζεο ησλ δνρείσλ ζπιινγήο ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο, ζηηο νηθείεο κνλάδεο 

παξαγσγήο (Νηλνπλεπκαηνπνηεία Α’, Β’ θαηεγνξίαο θαη  απνζηαγκαηνπνηεία), ε πεξηγξαθφκελε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία δηαθνξνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (λ.2969/2001), θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ 

έιεγρν θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηππψζεηο, σο εμήο:  

 

                                                               Κ Δ Ο Ν Π 1 

I. 1ε ΦΑΠΖ  

 
    Α. πνβνιή αίηεζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν επηηεδεπκαηία 

Δθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν I.A ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ1’.  

 

    Β. Θαηάξηηζε ηερληθνύ θαθέινπ από ην θνξέα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν – 

νγθνκέηξεζε θαη ππνβνιή από ηνλ ελδηαθεξόκελν επηηεδεπκαηία. 

Ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζην ζεκείν I.Β ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ1’. 

 

    Γ. Αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο από ηηο αξκόδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ. 

Δθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν I.Γ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ1’. 

Δπί πιένλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Σεκηθήο 

πεξεζίαο Διέγρνπ, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην ελ ιφγσ ζεκείν I.Γ  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ1’, 

ιακβάλεηαη ππ’ φςε θαη ζπλεθηηκάηαη ην ππνβαιιφκελν απφ ηελ νηθεία επηηξνπή θχιιν ειέγρνπ 

ζρεηηθά κε ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν – επηζεψξεζε ηεο δεμακελήο (θαησηέξσ, ζεκείν II.Α.2 ή II.Β.2). 

II. 2ε ΦΑΠΖ: Έιεγρνο από ηηο αξκόδηεο πεξεζίεο Διέγρνπ  

1. Αλεμαξηήησο ηνπ αλ ν θνξέαο πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο είλαη ή φρη δηαπηζηεπκέλνο, 

ηειεί ππφ ηελ επνπηεία θαη ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε ησλ αξκνδίσλ πεξεζηψλ Διέγρνπ. 

Ξξνο ηνχην, ην Ρεισλείν Διέγρνπ, ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

επηηεδεπκαηία ηεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην Ξαξάξηεκα Δ1’ (ζεκείν I.A απηνχ) αίηεζεο, 

πξνβαίλεη ζηε ζχζηαζε ηεο νηθείαο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Β.3β 

ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 
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2. Ν έιεγρνο, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή, αθνξά:  

α. Ξξηλ απφ ηελ απνδνρή ηεο ππνβαιινκέλεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Ξαξάξηεκα Δ1’ (ζεκείν I.A απηνχ) αίηεζεο, ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν – επηζεψξεζε ηεο 

δεμακελήο. 

 Ρν ζρεηηθφ θχιιν ειέγρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ππνβάιιεηαη απφ απηή ζην 

Ρεισλείν Διέγρνπ θαη ζηε Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ, ζπλεθηηκψκελν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο (Ξαξάξηεκα Δ1’, ζεκείν I.Γ) ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο. 

β. Πε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο ππνβαιινκέλεο θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζεο, ζηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ νη νπνίεο εθηεινχληαη επί παξνπζία ηεο θαη εηδηθφηεξα:  

i. Πηελ επαιήζεπζε ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο θαη ηνπ ζπλππνβαιινκέλνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν, ην ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ 

(ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο), σο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο. 

ii. Ρελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ κεηξήζεσλ.  

iii. Ρε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ πξνο επαιήζεπζε θαη δηαζηαχξσζε, [είηε ελ φισ, είηε 

δεηγκαηνιεπηηθά], επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο νγθνκέηξεζεο. 

iv. Ρελ ηήξεζε θαηά ηξφπν επίζεκν ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.  

  

III. 3ε ΦΑΠΖ: πνβνιή ηωλ απνηειεζκάηωλ-Έιεγρνο θαη Αμηνιόγεζε 

Α. πνβνιή απνηειεζκάηωλ θαη ζηνηρείωλ 

          Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηα πξνβιεπφκελα ζην ζεκείν III.Α ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ1’ 

ζηνηρεία ππνβάιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηηεδεπκαηία ζηελ νηθεία επηηξνπή. 

       Β. Έιεγρνο θαη Αμηνιόγεζε 

       1. Ζ επηηξνπή ειέγρεη ηα ππνβαιιφκελα θαηά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ππνγξάθεη ηνλ νγθνκεηξηθφ 

πίλαθα - εθ’ φζνλ είλαη ζχκθσλνο πξνο ηελ παξνχζα - σο θαη ηηο επί κέξνπο κεηξήζεηο θαη ηνπο 

ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

       Ζ  επηηξνπή ππνβάιιεη ηνλ νγθνκεηξηθφ πίλαθα θαη ηα ελ ιφγσ ζρεηηθά ζηνηρεία ζην Ρεισλείν 

Διέγρνπ θαη ζηε Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ, κε ηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο 

έγθξηζεο ρξήζεο ηεο δεμακελήο. 

          2. Ρν Ρεισλείν Διέγρνπ, κε βάζε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο θαη ηεξνπκέλεο 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζεκείν III.Β.2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Δ1’ ρνξεγεί, ή κε ηελ 

έγθξηζε ρξήζεο ηεο δεμακελήο, κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ. 

 Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζην ελ ιφγσ ζεκείν III.Β.2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

Δ1’. 
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IV.ΔΛΡΔΡΑΙΚΔΛΑ ΝΟΓΑΛΑ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ 

Νη θαηά ηα αλσηέξσ έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

νηθείνπ Ρεισλείνπ Διέγρνπ θαη γεληθά απνηειείηαη απφ έλαλ ππάιιειν ηνπ ελ ιφγσ Ρεισλείνπ θαη έλα 

ρεκηθφ ππάιιειν ηεο νηθείαο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα. 

                                                            Κ Δ Ο Ν Π 2 

Ξεξηνδηθνί έιεγρνη - Δπαλνγθνκέηξεζε 

Δθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη θαζνξηδφκελεο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη δηαηππψζεηο, κε ηηο εμήο 

παξαηεξήζεηο: 

1. Πηελ ππνβαιιφκελε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επηηεδεπκαηία αίηεζε (αλσηέξσ, ζεκείν I.Α) πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη θαη ν ζθνπφο ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ή ηεο επαλνγθνκέηξεζεο.  

2. Πηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ:  

α. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλππνβνιή κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο δεμακελήο, 

εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη. 

β. Πηνλ ζπλππνβαιιφκελν κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζε ηερληθφ θάθειν πξέπεη επηπξνζζέησο λα 

αλαθέξνληαη, θαηά ηξφπν ζαθή θαη ιεπηνκεξή ηα ζεκεία ηνπ νγθνκεηξηθνχ πίλαθα πνπ πξφθεηηαη λα 

ειεγρζνχλ.  
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  ΠΡ΄ 

                                                        ΔΓΘΟΗΠΖ ΣΟΖΠΖΠ ΓΔΜΑΚΔΛΖΠ   

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ                                                                                 Αξηζκόο Έγθξηζεο 
ΣΕΛΩΝΕΙΟ ............................... 
ΣΜΗΜΑ ..................................                                                                                      ………………………………………………… 
Σαχ. Δ/νση  :  
Πληροφορίες  :  
Σηλέφωνο  :  
FAX  :  
e-mail  :  
 

 

Γηθαηνύρνο Δπηηεδεπκαηίαο 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

1. Κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αξηζ. πξση.: ……………………………………αίηεζήο ζαο, γηα ηε ρνξήγεζε αλαγλψξηζεο θαη  

έγθξηζεο ρξήζεο ηεο δεμακελήο κε ζηνηρεία ……………………………………………………πνπ επξίζθεηαη……………………………,  

 θαη έρνληαο ππφςε : 

α.  Ρελ ππ’ αξηζ. ……………………………… Απφθαζε Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ 

 β.  Ρα ππνβιεζέληα κε ηελ θαηά αλσηέξσ αίηεζε ζηνηρεία (ζρέδηα, ηερληθφο θάθεινο,………………)  

 γ.  Ρε ζρεηηθή ππ’ αξηζ. ……………………… εηζήγεζε ηεο νηθείαο Σεκηθήο πεξεζίαο Διέγρνπ (Σ.. ……………………) 

     /ηεο νηθείαο επηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. …………………………….απφθαζή καο. 

δ.  Ρνλ ππνβιεζέληα ζρεηηθφ Νγθνκεηξηθφ Ξίλαθα θαη ηα ζρεηηθά ζπλεκκέλα ζε απηφλ ζηνηρεία πνπ έγηλε  

απνδεθηφο απφ ηελ νηθεία Σεκηθή πεξεζία Διέγρνπ (Σ.. ……………………)/ ηελ θαηά αλσηέξσ επηηξνπή.  

 ε.  Ρα ζηνηρεία ζθξάγηζεο ηεο ελ ιφγσ δεμακελήο 

 ζη. ………………………………………………………………. 

 

Σνξεγνχκε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ έγθξηζε ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο ππ’ 

αξηζ.………………………………, ηεο θαηά ηα αλσηέξσ δεμακελήο κε ζηνηρεία 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………………………………………………………, με ηην επιθύλαξη ηος δικαιώμαηόρ μαρ ηηρ ανά 
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πάζα ζηιγμήρ ανακλήζεώρ ηηρ και ςπό ηην αίπεζη ηηρ από μέποςρ ζαρ αποδοσήρ ηηρ ηήπηζηρ ηων 

ςποσπεώζεών ζαρ όπωρ αςηέρ αποππέοςν από ηιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ.  

 

2. Ζ παξνχζα έγθξηζε ζαο παξέρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο δεμακελήο γηα 10 (δέθα) έηε ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο κε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ζέζεο απηήο.  

 Κε ηελ παξέιεπζε ηεο δεθαεηίαο ππνρξενχζηε ζε εθ λένπ κέηξεζε.  

 Πε πεξίπησζε κεζνιάβεζεο δηελέξγεηαο πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ηεο δεμακελήο ε πξνζεζκία απηή 

παξαηείλεηαη γηα επηπιένλ 5 (πέληε) έηε. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.......................... 

 

3. Ζ παξνχζα αλαγλψξηζε θαη έγθξηζε ρξήζεο εθδίδεηαη ζε έλα πξσηφηππν θαη πέληε αληίγξαθα, 

ζπλνδεχεηαη απφ ην ζρεηηθφ νγθνκεηξηθφ πίλαθα ηεο δεμακελήο κεηά ησλ ζε απηφλ ζπλεκκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ηζρχεη απφ ηελ έθδνζή ηεο θαη αλαθαιείηαη φηαλ δελ πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ρνξήγεζήο ηεο. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο έγθξηζεο, ζπληζηά επίζεο ιφγν 

αλάθιεζήο ηεο.   

 

ΞΟΑΜΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΓΝΣΖΠ 

Ξαξαιακβάλσ ην πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν ηεο παξνχζαο αλαγλψξηζεο θαη έγθξηζεο ρξήζεο. 

 

Απνδέρνκαη ηελ παξνχζα έγθξηζε θαη ζα ηεξήζσ ηνπο φξνπο ηεο. 

 

Ζκεξνκελία : .............................................. 

πνγξαθή (Ξιήξεο νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ) 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α  Ε 

 

ΘΑΡΑΚΔΡΟΖΠΔΗΠ – ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΔΗΠ - ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΔΗΠ 

 

                                                           Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο 

Α. Απαηηνύκελα κέζα θαη όξγαλα 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ θαηά ηα αλωηέξω κεηξήζεωλ ρεηξνθίλεηα, ν ελδηαθεξόκελνο 

επηηεδεπκαηίαο πξέπεη απαξαηηήηωο λα δηαζέηεη:  

    1. Κεηξνηαηλίεο, δχν ηνπιάρηζηνλ. 

    2. Γεηγκαηνιήπηεο, δχν ηνπιάρηζηνλ. 

    3. Θεξκφκεηξα, δχν ηνπιάρηζηνλ. 

    4. Αιθννιφκεηξα (δηπιή ηνπιάρηζηνλ ζεηξά ζηελ θαηάιιειε πεξηνρή αιθννιηθνχ ηίηινπ) ή ειεθηξνληθφ 

ππθλφκεηξν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 2870/2000. 

    5. Αξαηφκεηξα γηα αιθνφιε.  

Β. Ξξνδηαγξαθέο 

1. Νη κεηξνηαηλίεο πξέπεη λα είλαη απφ ράιπβα, θαηαιιήινπ κήθνπο, κε θαηάιιειν βαξίδη ζην ειεχζεξν 

άθξν ηνπο, κε ππνδηαίξεζε ρηιηνζηνχ (κεηξνηαηλίεο) θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηε δηεζλή ζχζηαζε ππ’ αξηζ. 35-1 ηνπ OIML. 

 

2. Νη δεηγκαηνιήπηεο πξέπεη λα είλαη απφ πιηθφ θαηάιιειν ψζηε λα κελ επεξεάδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ην πεξηερφκελν ηεο δεμακελήο, νχηε λα πξνζβάιινληαη απ’ απηφ, ελψ πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 

ηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο απφ φιν ην πεξηερφκελν ηεο δεμακελήο. 

 

3. Ρα ζεξκφκεηξα: πξέπεη λα είλαη βαζκνλνκεκέλα ζε βαζκνχο θαη δέθαηα ηνπ βαζκνχ, κε πεξηνρή 

κέηξεζεο απφ 0 έσο 400 C, ειεγκέλα γηα αθξίβεηα ελφο εηθνζηνχ (1/20) ηνπ βαζκνχ. 

 

4.  Ρα αιθννιφκεηξα θαη ηα αξαηφκεηξα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ζπζθεπέο 

ηεο ηάμεο I ή ηεο ηάμεο II πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηεζλή ζχζηαζε ππ’ αξηζ. 44 «Αιθννιφκεηξα θαη 

αξαηφκεηξα γηα αιθνφιε» ηνπ OIML. 

 Ρν ειεθηξνληθφ ππθλφκεηξν πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Θαλ.(ΔΘ) 2870/2000. 
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5. Ξξνθεηκέλνπ γηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζηάζκεο, απηά πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο ζχζηαζεο ππ’ αξηζ. R 85-1:2008 ηνπ OIML, φζνλ αθνξά ηα 

κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο.  

Όια ηα κέζα θαη φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηά ηα αλσηέξσ κεηξήζεηο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

είλαη δηαθξηβσκέλα απφ δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην θνξείο, ηα δε ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο 

ηεξνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηελεξγνχληαη νη κεηξήζεηο θαη επηδεηθλχνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα 

(αλσηέξσ, ζεκείν Β.1) ζε θάζε πεξίπησζε δήηεζεο ηνχησλ. 
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