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Σην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο θνξνδηαθπγήο ζηα θαύζηκα 

πξνβιέπεηαη κηα ζεηξά δξάζεσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δεκηνπξγία κεηξώνπ 

δεμακελώλ ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ. Δηδηθόηεξα ε δεκηνπξγία κεηξώνπ δεμακελώλ ελεξγεηαθώλ 

πξντόλησλ ππαγνξεύεηαη από ηηο ππ’ αξηζκ. 0004170/16.12.2015 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 2722), ΓΔΦΚ Α 

5010479 ΔΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β’ 1156) θαζώο θαη 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ (ΦΔΚ 

2406/Β΄), όπσο ηζρύνπλ.  
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Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγήζεθε ε εθαξκνγή «Μηηπώο Δεξαμενών Ενεπγειακών 

Πποϊόνηων», ε νπνία είλαη δηαζέζηκε από 2/5/2018, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ηεο Γ.Γ.Π.Σ 

καδί κε ηηο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 

Σην «Μεηξών Γεμακελώλ Δλεξγεηαθώλ Πξντόλησλ» ζα θαηαγξαθνύλ όιεο νη Γεμακελέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινύζεζε θαη 

ν έιεγρνο ησλ απνζεθεπκέλσλ ζε δεμακελέο ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ.  

Η εθαξκνγή ηνπ «Μεηξώνπ Γεμακελώλ Δλεξγεηαθώλ Πξντόλησλ» αθνξά, ζε πξώηε θάζε, ηηο 

Γεμακελέο πνπ αλήθνπλ ζε Φνξνινγηθέο Απνζήθεο ή Απνζήθεο Τεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο.  

Υπόρξενη γηα ηελ θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο δεμακελέο ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ 

είλαη νη θάησζη θνξείο : 

 Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο εγθαηάζηαζεο ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ (θνξέαο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο) ν νπνίνο ζα θαηαγξάςεη ηα ζηνηρεία ηεο Δγθαηάζηαζεο θαη ησλ Γεμακελώλ ηεο 

 Ο Δγθαηαζηάηεο ζπζηεκάησλ Δηζξνώλ – Δθξνώλ όπσο νξίδεηαη ζηελ αξηζ. ΓΔΦΚ Α 5010479 

ΔΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ, γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 

 Ο Φνξέαο Ογθνκέηξεζεο Γεμακελώλ όπσο νξίδεηαη ζηελ αξηζ. 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ, 

γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ηδηόηεηαο ηνπ θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ (π.ρ. 

πηζηνπνηεηηθό δηαπίζηεπζεο) 

 Ο Απνζεθεπηήο (Δγθεθξηκέλνο Απνζεθεπηήο ή θάηνρνο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηεο Απνζήθεο 

Τεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο) γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο/ησλ απνζήθεο/ώλ ηνπ θαη ησλ Γεμακελώλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. 

Οη παξαπάλσ θνξείο / θαηεγνξίεο ρξεζηώλ αθνξνύλ Φπζηθά θαη Ννκηθά Πξόζσπα. Οη ρξήζηεο 

έρνπλ πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή κε ηα δηαπηζηεπηήξηα TAXISnet πνπ ήδε δηαζέηνπλ. Σηελ 

πεξίπησζε πνπ ππόρξενο δελ δηαζέηεη δηαπηζηεπηήξηα TAXISnet ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ρξεζηώλ ησλ εθαξκνγώλ TAXISnet.  

Δπηπιένλ, εηδηθά γηα ηα Ννκηθά Πξόζσπα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο από 

εθπξόζσπό ηνπο ζην TAXISnet γηα ινγαξηαζκό ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. 

Γηα ηελ πιήξε θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο Δγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ νη 

παξαθάησ ελέξγεηεο κε ηε ζεηξά θαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη, σο αθνινύζσο : 

Α. Ο Δγθαηαζηάηεο Δηζξνώλ – Δθξνώλ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη  ζπζηήκαηα Δηζξνώλ – Δθξνώλ ζα 

δειώζεη ζην Μεηξών ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπ, από 2/5/2018 έσο θαη 31/05/2018. 

Β. Ο Φνξέαο Ογθνκέηξεζεο πνπ έρεη δηελεξγήζεη Ογθνκέηξεζε ζε κία ή πεξηζζόηεξεο Γεμακελέο 

εγθαηαζηάζεσλ ζα δειώζεη ζην Μεηξών ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπ θαη ζα θαηαρσξίζεη ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία από 2/5/2018 έσο θαη 31/05/2018. 

Γ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο Δγθαηάζηαζεο ζα θαηαρσξίζεη ηα ζηνηρεία ηεο Δγθαηάζηαζεο θαη ηα ζηνηρεία 

ησλ Γεμακελώλ από 1/6/2018 έσο θαη 31/8/2018. Η νινθιήξσζε ηεο θαηαγξαθήο όισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο γίλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο ηεο «Οξηζηηθήο Υπνβνιήο Σηνηρείσλ» νπόηε 

θαη απνδίδεηαη κνλαδηθόο αξηζκόο θαηαρώξηζεο ζηελ Δγθαηάζηαζε, ζηηο Γεμακελέο θαη ζηνπο 

Μεηξεηέο Δθξνήο Καπζίκνπ. Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο Δγθαηάζηαζεο ζα δειώζεη ζην σο άλσ ρξνληθό 

δηάζηεκα ηα Φπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα πνπ δηαηεξνύλ Φνξνινγηθή Απνζήθε ή Απνζήθε 

Τεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο (Απνζεθεπηέο) θάλνληαο ρξήζε Γεμακελώλ ηνπ ή κέξνο απηώλ. 
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Γ. Ο Απνζεθεπηήο ζα δειώζεη ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Φνξνινγηθή Απνζήθε ή ηελ Απνζήθε 

Τεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο από  1/09/2018 έσο θαη 31/10/2018. Καηά πεξίπησζε, ν Γηαρεηξηζηήο 

θαη ν Απνζεθεπηήο ζε κία Δγθαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη ην ίδην πξόζσπν. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα : 

 Οη σο άλσ ππόρξενη θνξείο πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο αθνξνύλ ζηηο σο 

άλσ ηεζείζεο εκεξνκελίεο θαη κε ηε ζεηξά πνπ πξνβιέπεηαη. Σεκεηώλεηαη όηη εάλ δελ 

δειώζνπλ νη εγθαηαζηάηεο ησλ ζπζηεκάησλ εηζξνώλ – εθξνώλ θαη νη θνξείο νγθνκέηξεζεο 

ηα ζηνηρεία ηνπο, δελ ζα δύλαληαη νη Γηαρεηξηζηέο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ λα θαηαρσξήζνπλ ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη.  

 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο ππόρξενπο θαηαρώξηζεο ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε όισλ 

ησλ δηαζέζηκσλ αιιά θαη απαξαίηεησλ από ηε λνκνζεζία πιεξνθνξηώλ θάζε θαξηέιαο ηεο 

εθαξκνγήο θαη όρη κόλν απηώλ πνπ εκθαλίδνληαη σο ππνρξεσηηθά πεδία ζηελ εθαξκνγή.  

 Οη σο άλσ ππόρξενη θνξείο  έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ νξζόηεηα ησλ 

δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ζην Μεηξών, αλεμάξηεηα ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ε εθαξκνγή. Τα δεισζέληα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

θαη δύλαληαη λα δηαζηαπξώλνληαη κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη ζε άιια Πιεξνθνξηαθά 

Σπζηήκαηα θαζώο θαη λα ππόθεηληαη ζε έιεγρν από ηηο αξκόδηεο αξρέο.   

 Τα ζηνηρεία ησλ Γεμακελώλ πνπ ζα θαηαρσξεζνύλ από ηνπο Γηαρεηξηζηέο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 

αθνξνύλ ζε δεμακελέο ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ νη νπνίεο έρνπλ νγθνκεηξεζεί βάζεη ησλ αξηζκ.  

Τ. 3200/25/ 30-5-1968  ΑΥΟ θαη 30/005/648/19-09/2013 ΑΥΟ. Σε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη 

δεμακελέο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ εηζξνώλ-εθξνώλ 

(π.ρ. δεμακελέο απνζήθεπζεο πγξαεξίσλ, αξγνύ πεηξειαίνπ).  

 Σηε ιεηηνπξγία Γηαρείξηζε Δγθαηαζηάζεσλ, θαηά ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο Δγθαηάζηαζεο, ζηελ 

θαξηέια «Σηνηρεία Δγθαηάζηαζεο Δηζξνώλ-Δθξνώλ» δελ ζα ζπκπιεξσζνύλ, πξνο ην παξόλ, 

ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ «Υπεύζπλε Γήισζε Λνγηζκηθνύ» θαη «Υπεύζπλε Γήισζε 

Δγθαηάζηαζεο». Τα ελ ιόγσ ζηνηρεία ζα θαηαρσξεζνύλ, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 

ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014/30-4-2014 ΚΥΑ, ζηελ νπνία ζα παξέρνληαη ππνδείγκαηα ησλ ελ 

ιόγσ ππεύζπλσλ δειώζεσλ. Μέρξη ηελ παξαπάλσ αλαθεξόκελε ηξνπνπνίεζε, ε θαξηέια 

«Σηνηρεία Δγθαηάζηαζεο Δηζξνώλ – Δθξνώλ» δε ζα ζπκπιεξώλεηαη. 

 Δθόζνλ κηα εγθαηάζηαζε δηαζέηεη πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο, άδεηεο ιεηηνπξγίεο, ιόγσ επέθηαζεο 

ηεο εγθαηάζηαζεο, θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεμακελώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο λεόηεξεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ζηελ θαξηέια «Γεληθά ζηνηρεία Γεμακελήο», ζα ζπκπιεξσζεί 

ην πεδίν «Δηδηθή πεξίπησζε επέθηαζεο άδεηαο» θαη  ζα θαηαγξαθεί ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

θαη ε εκεξνκελία ηεο λεόηεξεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Σεκεηώλεηαη όηη ε αξρηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαηαγξάθεηαη ζηελ θαξηέια «Σηνηρεία αδεηνδνηήζεσλ» ζηε ιεηηνπξγία 

«Γηαρείξηζε Δγθαηαζηάζεσλ». 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έγθαηξε θαηαρώξεζε ησλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ 

από ηνπο σο άλσ νξηδόκελνπο ππόρξενπο θνξείο ζηελ ελ ιόγσ εθαξκνγή, παξαθαινύληαη νη 

Τεισλεηαθέο Αξρέο λα ελεκεξώζνπλ άκεζα ηνπο εγθεθξηκέλνπο απνζεθεπηέο ή θάηνρνπο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ρσξηθή ηνπο αξκνδηόηεηα, νη 
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νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηνπο εγθαηαζηάηεο Δηζξνώλ – Δθξνώλ θαζώο θαη 

ηνπο θνξείο νγθνκέηξεζεο, ώζηε λα πξνβνύλ έγθαηξα ζηηο απαηηνύκελεο από ηελ παξνύζα 

εγθύθιην ελέξγεηεο. 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο δηαηίζεληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΑΑΓΔ 

(www.aade.gr, www.icisnet.gr) θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ 

(www.gsis.gr). Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

εθαξκνγήο, παξέρεηαη ππνζηήξημε ζηo Κέληξν Δμππεξέηεζεο Σπλαιιαζζνκέλσλ ηεο ΑΑΓΔ ζην  

ηειέθσλν  213 162 1000.   

 

                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
                                                                                      ΣΗ ΑΑΔΕ 
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