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Αρ. Φύλλου 1116
10 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1/Β/7364
Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πλη−
ροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της
παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξα−
γωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατερ−
γασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄98).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄16) όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με:
α) το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι−
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄19) όπως ισχύει,
β) το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Β΄213),
γ) το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄221), όπως τρο−
ποποιήθηκε από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ 189/2009» (ΦΕΚ Α΄56).
3. Την 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
4. Το ΠΔ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ Α΄ 243).

5. Την υπ’ αριθμ. 52306/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2741).
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1099/2008 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειες (ΕΕ L.
304/14.11.2008, σ 1).
7. Την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14.9.2009
σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελαχίστου επι−
πέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων
πετρελαίου από τα κράτη μέλη (EEL. 265/9.10.2009)ιδίως
τα άρθρα 12−15 και το Παράρτημα IV αυτής.
8. Το Ν. 3054/2002 για την «Οργάνωση της Αγοράς
Πετρελαιοειδών και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230/
02.10.2002) και ιδιαίτερα το άρθρο 11.
9. Την υπ’ αριθμ. 418/V/2008 απόφαση της Ολομέ−
λειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄ 2466/
04.12.2008).
10. Την ανάγκη δημιουργίας συστήματος διαχείρισης
στοιχείων και πληροφοριών που είναι απαραίτητα για
την παρακολούθηση της δραστηριότητας, τον στρα−
τηγικό σχεδιασμό στον τομέα του πετρελαίου και την
ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε και των
Διεθνών Οργανισμών.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο εφαρμογής
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζεται ο
τρόπος οργάνωσης, υποβολής και ενημέρωσης των
στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το αργό πε−
τρέλαιο, τα ημικατεργασμένα και τα πετρελαιοειδή
προϊόντα, τα οποία υποβάλλονται στην Διεύθυνση
Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τους
υπόχρεους φορείς παροχής στοιχείων και πληροφο−
ριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πε−
τρελαιοειδών.
2. Τα παραπάνω στοιχεία θα αξιοποιηθούν α) για το
στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα του πετρελαίου
β) για την παραγωγή των εθνικών στατιστικών αναφο−
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ρών για το αργό πετρέλαιο, τα ημικατεργασμένα και τα
πετρελαιοειδή προϊόντα όπως αυτές προβλέπονται και
περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1099/2008
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της
22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειες
και γ) για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων
που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 3054/2002
και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων κανονιστικών
πράξεων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα απόφα−
ση έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που αναγρά−
φονται στο άρθρο 3 του Ν. 3054/2002.
2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν
επιπλέον και οι ακόλουθοι ορισμοί και ακρωνύμια:
α) Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πο−
λιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
β) Αριθμός Φορέα Παροχής Στοιχείων και Πληροφορι−
ών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαι−
οειδών προϊόντων (Αριθμός Φορέα): ο μοναδικός αριθ−
μός που αποδίδεται από την Αρμόδια Υπηρεσία σε κάθε
υπόχρεο φορέα Παροχής Στοιχείων και Πληροφοριών
αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιο−
ειδών προϊόντων που θα έχει πρόσβαση στο Σύστημα
Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών.
γ) Υπόχρεοι Φορείς Παροχής Στοιχείων και Πληρο−
φοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πε−
τρελαιοειδών προϊόντων (Υπόχρεοι Φορείς): οι φορείς
που έχουν υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία και πλη−
ροφορίες αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και
πετρελαιοειδών προϊόντων και συγκεκριμένα:
1. Οι κάτοχοι άδειας διύλισης, κατά το άρθρο 5 του
Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
2. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών, κατά
το άρθρο 6 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
3.Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, κατά το
άρθρο 5Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.
4. Οι Μεγάλοι Τελικοί καταναλωτές όπως ορίζονται
στον Ν. 3054/2002 άρθρο 3 παράγραφος 13α.
δ) Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών
αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιο−
ειδών προϊόντων (Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων): το
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο κα−
ταχωρούνται τα στοιχεία από τους υπόχρεους φορείς,
σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 4, 5, 6 και 7
της παρούσας απόφασης.
ε) Κίνηση: κάθε δραστηριότητα του υπόχρεου φορέα
σχετικά με την παραγωγή, αποθήκευση, εισαγωγή, εξα−
γωγή, ανάμιξη, μετασχηματισμό και διακίνηση αργού
πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών
προϊόντων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνα−
κα 1 του Παραρτήματος ΙΙ.
στ) Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες αργού
πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών
προϊόντων (Υποβαλλόμενα Στοιχεία): Τα στοιχεία και
οι πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις αργού πετρε−
λαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊό−
ντων.

ζ) Αποθηκευτικός χώρος: Μεμονωμένη δεξαμενή ή
συγκρότημα δεξαμενών ή/και λοιποί χώροι αποθήκευ−
σης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένου ή πετρελαι−
οειδούς προϊόντος, που χρησιμοποιεί κάθε υπόχρεος
φορέας, σε κάθε περιφερειακή ενότητα του άρθρου 3
του Ν. 3852/2010 (τέως νομό), ανεξαρτήτως ιδιοκτησια−
κού καθεστώτος (ιδιόκτητες ή μισθωμένες), στις οποίες
σχηματίζονται αποθέματα.
η) Αριθμός Κίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργα−
σμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων: Ο μοναδικός
αριθμός που αποδίδεται από το Σύστημα Διαχείρισης
Στοιχείων σε κάθε διαφορετική Κίνηση αργού πετρε−
λαίου, ημικατεργασμένου ή πετρελαιοειδούς προϊόντος
που υποβάλλεται σε αυτό από τον Υπόχρεο Φορέα.
θ) Μηνιαία Δήλωση Στοιχείων και Πληροφοριών αρ−
γού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών
προϊόντων (Μ.Δ.Σ.Π): Η δήλωση των ποσοτήτων αργού
Πετρελαίου, ημικατεργασμένων και Πετρελαιοειδών
Προϊόντων, ανά είδος κίνησης οι οποίες πραγματο−
ποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από τον υπόχρεο
φορέα μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα.
ι) Αριθμός Μηνιαίας Δήλωσης Στοιχείων και Πληρο−
φοριών αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πε−
τρελαιοειδών προϊόντων (Αριθμός Μηνιαίας Δήλωσης):
Ο μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από το Σύστημα
Διαχείρισης Στοιχείων σε κάθε ΜΔΣΠ.
ια) Ετήσια Δήλωση Στοιχείων και Πληροφοριών αρ−
γού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών
προϊόντων (Ε.Δ.Σ.Π): Η δήλωση των ποσοτήτων αργού
πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών
προϊόντων, ανά είδος κίνησης οι οποίες πραγματο−
ποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από τον υπόχρεο
φορέα μέσα σε κάθε ημερολογιακό έτος.
ιβ) Αντισυμβαλλόμενος: κάθε ένα από τα δύο (2)
εμπλεκόμενα μέρη που συμμετέχουν σε κάθε κίνηση
αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιο−
ειδών προϊόντων.
Άρθρο 3
Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων
και Πληροφοριών αργού πετρελαίου,
ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων
1. Η Αρμόδια Υπηρεσία μεριμνά για την ενημέρωση,
διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Δι−
αχείρισης Στοιχείων.
2. Πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων
έχουν όλοι οι Υπόχρεοι Φορείς που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στα Άρθρα 4 και 7 και οι εξουσιοδοτημένοι
χρήστες που ορίζονται από την Αρμόδια Υπηρεσία.
3. Το Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων περιλαμβάνει
όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6
και 7 της παρούσας.
4. Για τη σωστή χρήση του Συστήματος Διαχείρισης
Στοιχείων κατά τη διαδικασία καταχώρησης από τους
Υπόχρεους Φορείς αναρτάται στην ιστοσελίδα του δι−
αδικτυακού χώρου www.fuelstats.gr οδηγός χρήσης.
Άρθρο 4
Περιεχόμενα στοιχείων Υπόχρεων Φορέων −
Πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων
1. Στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, καταχωρούνται
για κάθε Υπόχρεο Φορέα τα στοιχεία που περιγράφο−
νται στο Παράρτημα Ι.
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2. Οι Υπόχρεοι Φορείς προκειμένου να αποκτήσουν
πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων υπο−
βάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία αίτηση πρόσβασης
και χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων, της
οποίας το περιεχόμενο περιγράφεται στο Παράρτημα Ι
και υπόδειγμά της θα βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστο−
σελίδα www.fuelstats.gr.
3. Οι Υπόχρεοι φορείς οφείλουν εντός 10 ημερολογια−
κών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας
Διύλισης ή/και Εμπορίας ή της άδειας Διάθεσης Βιοκαυ−
σίμων ή το χαρακτηρισμό τους ως Μεγάλων Τελικών
καταναλωτών, να συμπληρώσουν αίτηση πρόσβασης
και χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και
να την αποστείλουν ταχυδρομικά στην Αρμόδια Υπη−
ρεσία, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρίας.
4. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει και διασταυρώνει την
εγκυρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στο πλαίσιο
αυτό δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και πρόσθετα δι−
καιολογητικά από τους υπόχρεους φορείς.
5. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων του υπόχρεου φο−
ρέα, η αρμόδια υπηρεσία παραδίδει σε κάθε υπόχρεο
Φορέα ή σε άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο από αυ−
τόν τα στοιχεία πρόσβασης (Αριθμός Φορέα, κωδικό
χρήσης και συνθηματικό πρόσβασης) στο Σύστημα Δι−
αχείρισης Στοιχείων.
6. Τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις στοιχείων του Υπό−
χρεου Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων που
κρίνονται απαραίτητες, γίνονται με υποβολή αίτησης
στην Αρμόδια Υπηρεσία, υπόδειγμα της οποίας θα βρί−
σκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr.
Άρθρο 5
Περιεχόμενα και διαχείριση στοιχείων
και πληροφοριών αργού πετρελαίου,
ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων
1. Στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων, υποβάλλονται
στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με όσα περιγράφο−
νται στον Κανονισμό 1099/2008 παράρτημα Β κεφάλαιο
4 παράγραφος 1, που αφορούν στο αργό πετρέλαιο,
τα ημικατεργασμένα και πετρελαιοειδή προϊόντα ανά
κίνηση και αποθηκευτικό χώρο
2. Οι Υπόχρεοι Φορείς οφείλουν να υποβάλλουν στην
Αρμόδια Υπηρεσία εντός της προθεσμίας και σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, τη
Μηνιαία Δήλωση Στοιχείων και Πληροφοριών, η οποία
περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία και πληροφορίες με
γεωγραφική κατανομή.
3. Στα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να περι−
λαμβάνονται οι ποσότητες, εκπεφρασμένες σε Μετρι−
κούς Τόννους (MT), αργού πετρελαίου, ημικατεργασμέ−
νων και πετρελαιοειδών προϊόντων ανά είδος κίνησης,
αποθηκευτικό χώρο του υποβάλλοντος φορέα και απο−
θηκευτικό χώρο του αντισυμβαλλόμενου.
4. Τα στοιχεία τα οποία οι Υπόχρεοι φορείς υποχρε−
ούνται να υποβάλλουν στις Μ.Δ.Σ.Π., διαφοροποιούνται
ανάλογα με το είδος της κίνησης που έχει πραγματο−
ποιηθεί και περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες
1,2,3 του Παραρτήματος ΙΙ.
5. Τα στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα
Διαχείρισης Στοιχείων και καταχωρούνται ανά κίνηση.
Οι κινήσεις υποβάλλονται με βάση το παραστατικό με
το οποίο έγινε η κίνηση της ποσότητας που μπορεί να
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είναι οιοδήποτε επίσημο έγγραφο, το οποίο σύμφωνα με
το νόμο πιστοποιεί την δηλούμενη κίνηση, ( πχ Δελτία
Αποστολής, Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια, Αποδείξεις
Λιανικής Πώλησης όταν πρόκειται για παράδοση σε τε−
λικούς καταναλωτές, διασαφήσεις, φορτωτικές, δελτίο
παραγωγής διυλιστηρίου κτλ).
6. Οι Υπόχρεοι Φορείς οφείλουν να υποβάλλουν στην
Αρμόδια Υπηρεσία, μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, μια
Ετήσια Δήλωση Στοιχείων και Πληροφοριών (Ε.Δ.Σ.Π),
στην οποία ο Υπόχρεος Φορέας υποβάλει:
α) όσες τροποποιητικές δηλώσεις (όπως περιγράφο−
νται στο άρθρο 6) αφορούν στις Μηνιαίες Δηλώσεις
Στοιχείων και Πληροφοριών του προηγούμενου ημερο−
λογιακού έτους και δεν υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
του έτους αναφοράς,
β) όλους τους αποθηκευτικούς χώρους που χρησι−
μοποιούν (ιδιόκτητους και μισθωμένους) κατά την 31η
Δεκεμβρίου κάθε έτους.
γ) τον αριθμό των πρατηρίων λιανικής εμπορίας τα
οποία φέρουν το εμπορικό σήμα του Υπόχρεου Φορέα
κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 6
Διαδικασία περιοδικής υποβολής Μηνιαίων
και Ετήσιων Στοιχείων και Πληροφοριών
1. Κάθε υπόχρεος Φορέας κατά την πρώτη είσοδό
του στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και πριν την
υποβολή της πρώτης Μηνιαίας Δήλωσης Στοιχείων και
Πληροφοριών, οφείλει να καταχωρήσει τα αποθέματα
αργού, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊό−
ντων που κατείχε κατά την ημερομηνία εγγραφής στο
Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων. Η δήλωση αποθέματος
γίνεται άπαξ.
2. Η υποβολή των Μηνιαίων Δηλώσεων Στοιχείων και
Πληροφοριών (Μ.Δ.Σ.Π) από τους Υπόχρεους Φορείς
στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων γίνεται ηλεκτρο−
νικά και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ορίζεται η 20η ημέρα του επόμενου μήνα στον οποίο
αναφέρεται η δήλωση. Αν η 20η μέρα του μήνα είναι
αργία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται
η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μέχρι την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχείων, ο φο−
ρέας έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τα υποβληθέ−
ντα από αυτόν στοιχεία. Σε κάθε Μ.Δ.Σ.Π η οποία έχει
υποβληθεί οριστικά αποδίδεται ο Αριθμός Μηνιαίας
Δήλωσης.
3. Η υποβολή των Ε.Δ.Σ.Π από τους Υπόχρεους Φορείς
στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων γίνεται ηλεκτρο−
νικά σε ετήσια βάση και ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου του επό−
μενου έτους στο οποίο αναφέρεται η δήλωση. Αν η
20η Φεβρουαρίου είναι αργία ως καταληκτική ημερο−
μηνία υποβολής ορίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
4. Αν ο Υπόχρεος Φορέας διαπιστώσει ότι κάποια/
ες από τις υποβαλλόμενες Μ.Δ.Σ.Π είναι λανθασμέ−
νες, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας
οριστικής υποβολής των Μ.Δ.Σ.Π., μπορεί να υποβά−
λει ηλεκτρονικά στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων
την τροποποιημένη Μ.Δ.Σ.Π., η οποία θα περιλαμβάνει
τις μεταβολές που έχουν διαπιστωθεί (τροποποιητι−
κή δήλωση), προσδιορίζοντας το μήνα και έτος στον

18586

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οποίο αναφέρονται οι μεταβολές αυτές. Η έγκριση και
η οριστικοποίηση των μεταβολών διενεργείται μόνο
από την Αρμόδια Υπηρεσία, η οποία μπορεί να αιτείται
την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
και αποδεικτικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την
μεταβολή που έχει επέλθει. Η σχετική διαδικασία για
την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων περιγρά−
φεται στον οδηγό χρήσης του Συστήματος Διαχείρι−
σης Στοιχείων που αναρτάται στην ιστοσελίδα του
διαδικτυακού χώρου www.fuelstats.gr. Ως οριστική κα−
ταληκτική ημερομηνία υποβολής των τροποποιημένων
Μ.Δ.Σ.Π. ενός έτους ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου του
επόμενου έτους. Αν η 20η Φεβρουαρίου είναι αργία ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
5. Η υποβολή δήλωσης των αποθηκευτικών χώρων,
που διαχειρίζονται οι Υπόχρεοι Φορείς στο Σύστημα
Διαχείρισης Στοιχείων, γίνεται αποστέλλοντας συμπλη−
ρωμένο το σχετικό έντυπο (έντυπο Ε5) στην Αρμόδια
Υπηρεσία και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αυτού, ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους για τα
στοιχεία που αφορούν στους αποθηκευτικούς χώρους
που διαχειρίζονται κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Αν η 20η Φεβρουαρίου είναι αργία η δήλωση δύναται
να υποβληθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Κάθε μεταβολή στα στοιχεία των αποθηκευτικών χώ−
ρων του Υπόχρεου Φορέα κατά τη διάρκεια του έτους,
θα πρέπει να δηλώνεται μέσα σε 10 ημερολογιακές
ημέρες από τη μεταβολή, αποστέλλοντας εκ νέου το
έντυπο Ε5 στην Αρμόδια Υπηρεσία. Τα περιεχόμενα του
εντύπου περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ,
ενώ υπόδειγμα αυτού θα βρίσκεται ανηρτημένο στην
ιστοσελίδα www.fuelstats.gr. Τα σχετικά έντυπα (έντυπο
Ε5) που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά από τους Υπό−
χρεους Φορείς προς την Αρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει
να είναι υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρείας.
6. Η υποβολή δήλωσης του αριθμού των πρατηρί−
ων λιανικής εμπορίας τα οποία φέρουν το εμπορικό
σήμα των Υπόχρεων Φορέων, στο Σύστημα Διαχεί−
ρισης Στοιχείων, γίνεται αποστέλλοντας συμπληρω−
μένο το σχετικό έντυπο (έντυπο Ε9) στην Αρμόδια
Υπηρεσία και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αυτού, ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Αν η
20η Φεβρουαρίου είναι αργία η δήλωση δύναται να
υποβληθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα
περιεχόμενα του εντύπου Ε9 περιγράφονται αναλυτικά
στο Παράρτημα ΙΙΙ, ενώ υπόδειγμα αυτού θα βρίσκε−
ται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr. Το
σχετικό έντυπο (έντυπο Ε9) αποστέλλεται ταχυδρο−
μικά από τους Υπόχρεους Φορείς προς την Αρμόδια
Υπηρεσία υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρείας.
7. Κάθε Υπόχρεος Φορέας έχει την αποκλειστική ευθύ−
νη έναντι του Δημοσίου για την ακρίβεια των στοιχείων
που καταχωρούνται στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχεί−
ων, από τον υπεύθυνο υποβολής στοιχείων, ο οποίος
έχει οριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 4. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί αποδεικτι−
κά στοιχεία για πέντε (5) έτη, για όποια πληροφορία
εισάγουν ηλεκτρονικά, ώστε να μπορούν να διατεθούν
για έλεγχο εάν αυτό τους ζητηθεί από την Αρμόδια
Υπηρεσία

Άρθρο 7
Δημοσιοποίηση στοιχείων− εμπιστευτικότητα
Το περιεχόμενο των στατιστικών στοιχείων και
πληροφοριών ανά Υπόχρεο Φορέα που υποβάλλονται
στην Αρμόδια Διεύθυνση ή καταχωρούνται ηλεκτρονικά
στο δικτυακό τόπο www.fuelstats.gr είναι εμπιστευτι−
κό, καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο και δεν
επιτρέπεται η κοινοποίησή τους σε τρίτους χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων, εφαρμοζομένων
κατά περίπτωση των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ
Α΄ 50).
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβο−
λής ή ψευδούς υποβολής των στατιστικών δελτίων
και αντίστοιχα της ηλεκτρονικής καταχώρισης των
προαναφερθέντων στατιστικών στοιχείων και πληρο−
φοριών, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα
με το άρθρο 17 του Ν. 3054/2002 καθώς και την Δ19/
Φ11/οικ 13098/1156/07.07.2010 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ Β΄ 1039).
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι Υπόχρεοι φορείς οφείλουν εντός δέκα (10) ημε−
ρολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας να υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπηρεσία αίτηση
πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης
Στοιχείων, της οποίας το περιεχόμενο περιγράφεται
στο Παράρτημα Ι και υπόδειγμά της θα βρίσκεται ανηρ−
τημένο στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr.
2. Οι Υπόχρεοι φορείς που έχουν ήδη πρόσβαση Σύ−
στημα Διαχείρισης Στοιχείων κατά την ημερομηνία
έναρξη ισχύος της παρούσας, οφείλουν εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών να ελέγξουν τα στοιχεία τους
καθώς και τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία και πληροφο−
ρίες για το αργό πετρέλαιο, τα ημικατεργασμένα και
πετρελαιοειδή προϊόντα.
3. Οι Υπόχρεοι Φορείς, οι οποίοι, μέχρι την ημερομηνία
έναρξη ισχύος της παρούσας, δεν έχουν καταχωρήσει
τα αποθέματα του αργού πετρελαίου, ημικατεργασμέ−
νων και πετρελαιοειδών προϊόντων, που κατείχαν την
31η Δεκεμβρίου 2011, οφείλουν, εντός είκοσι (20) ημερο−
λογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
να τα καταχωρήσουν στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχεί−
ων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 6 της παρούσας.
4. Οι Υπόχρεοι Φορείς οι οποίοι, μέχρι την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας, δεν έχουν υποβάλλει
ΜΔΣΠ για το έτος 2012 οφείλουν, εντός είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, να καταχωρήσουν στο Σύστημα Διαχείρισης
Στοιχείων αναδρομικά τις ΜΔΣΠ που αφορούν στο
έτος 2012. Η υποβολή αναδρομικών ΜΔΣΠ γίνεται μέσω
της διαδικασίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων
όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρού−
σας και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον οδηγό
χρήσης του Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων που
αναρτάται στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου
www.fuelstats.gr.
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5. Για τους κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, οι
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα ισχύουν
από 1.7.2011. Εάν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της παρούσας δεν έχει η συμπληρωθεί ο κανονισμός
που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002, οι
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα αφο−
ρούν τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί η έγκριση
της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 304).
6. Για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων και
άδειας εμπορίας ασφάλτου, οι υποχρεώσεις που προ−
κύπτουν από την παρούσα ισχύουν από 1.7.2012.
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Άρθρο 10
Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος − Τελικές Διατάξεις
1. Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο
και να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται
η υπ’ αριθμ. 34618/1985 (ΦΕΚ 848 Β΄/31.12.1985) υπουρ−
γική απόφαση καθώς και οι τροποποιητικές αυτής Δ1/
Β΄/1442/1992 (ΦΕΚ 49 Β΄/30.01.1992) και 6594/1987 (ΦΕΚ
149 Β΄/27.03.1987).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιεχόμενα Αίτησης Πρόσβασης και Χρήσης Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων Πληροφοριών αργού πετρε−
λαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων
Επωνυμία εταιρείας
Νομική μορφή
ΑΦΜ
ΑΡ.Μ.Α.Ε
ΔΟΥ

Κατηγορία άδειας
Αριθμός Αδείας Λειτουργίας

Διεύθυνση έδρας

Οδός :
Αριθμός :
Ταχυδρομικός κώδικας :
Δήμος :
Περιφερειακή ενότητα :

Υπεύθυνος/οι Επικοινωνίας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Αριθμός Κινητού τηλεφώνου
(για την παραλαβή γραπτών μηνυμάτων (sms)
από το Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων & Πλη−
ροφοριών):
Επιθυμητό όνομα χρήστη
Fax
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ιστοσελίδα

Νόμιμος εκπρόσωπος

Επώνυμο :
Όνομα :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :
Τηλέφωνο :
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
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Υπεύθυνος Υποβολής Στοιχείων

Επώνυμο:
Όνομα:
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:
Τηλέφωνο:
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αποθηκευτικοί χώροι

Ονομασία εγκατάστασης:
Περιφερειακή Ενότητα:
Αριθμός δεξαμενής:
Είδος:
Χωρητικότητα σε m3
Ιδιοκτησιακό καθεστώς:
Αριθμός αδείας λειτουργίας:
Διάρκεια ισχύος:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας 1: Κινήσεις αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων, στο Σύστημα
Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών
Κωδικός κίνησης

Περιγραφή κίνησης

10

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ G3

21

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ G3

30

ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΥΛΙΣΗ)

31

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΔΙΥΛΙΣΗ)

32

ΑΝΑΜΙΞΗ

33

ΑΝΑΜΙΞΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

34

ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΑΠΟ−ΠΡΟΣ)

35

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

36

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΣΤΙΣΜΟΣ

37

ΑΝΑΜΙΞΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

40

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΦΟΡΕΑ

41

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

50

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΦΟΡΕΑ

51

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

60

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

61

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ − ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

99

ΑΠΩΛΕΙΑ

Πίνακας 2: Υποβαλλόμενα Στοιχεία κίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊό−
ντων, στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών από τους Υπόχρεους Φορείς.
Κωδικός Στοιχείου

Περιγραφή Στοιχείου − Πληροφορίας

Ε04

Αποθηκευτικός χώρος υποβάλλοντος (ΑΧ−Ε04),
έως 10 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα

Ε05

Τύπος κίνησης,
οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα

Ε07

Αποθηκευτικός χώρος αντισυμβαλλομένου (ΑΧ−Ε07),
έως 10 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα
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Ε08

Είδος (αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων),
έως 20 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα

Ε09

Διακινηθείσα ποσότητα αριθμός σε Μετρικούς Τόννους (MT),
καταχωρείται αριθμητικώς, έως 8 ακέραιοι, 4 δεκαδικά

e12:

Χρήση, έως 10 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα

e11:

Περιοχή παράδοσης,
έως 10 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα

e13:

Μεταφορά,
έως 10 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα

e14:

Αναφερόμενος Βαθμός API,
έως 10 χαρακτήρες,

e15:

Αναφερόμενη περιεκτικότητα σε θείο %κβ,
καταχωρείται αριθμητικώς, έως 2 ακέραιοι, 2 δεκαδικά

e16:

Όγκος σε χιλιάδες (1.000) bbls,
καταχωρείται αριθμητικώς, έως 8 ακέραιοι, 4δεκαδικά

e17:

Αξία φορτίου σε χιλιάδες (1.000) δολάρια ΗΠΑ,
καταχωρείται αριθμητικώς, έως 8 ακέραιοι, 4 δεκαδικά

e10:

Χώρα (προέλευσης ή προορισμού)
έως 10 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα

e18:

Παραγόμενο είδος
(αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων)
έως 20 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα

e19:

Μετασχηματιζόμενο είδος
(αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων)
έως 20 χαρακτήρες, οι επιτρεπόμενες τιμές προέρχονται από πίνακα
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Πίνακας 3: Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες ανά κωδικό κίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και
πετρελαιοειδών προϊόντων, στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών από τους Υπόχρεους Φορείς.
Κωδικός κίνησης

Κωδικοί υποβαλλόμενων Στοιχείων και Πληροφοριών

10

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

20

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09, e14, e15, e16, e17, e10

21

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09, e10

30

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

31

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

32

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09, e18

33

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09, e18

34

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

35

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

36

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09, e19

37

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09, e18

40

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

41

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

50

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

51

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

60

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09, e12, e11, e13

61

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09, e12, e11, e13

99

Ε04, Ε05, Ε07, Ε08, Ε09

18590

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Περιεχόμενα εντύπου δήλωσης Αποθηκευτικών Χώρων Αργού Πετρελαίου, Ημικατεργασμένων και Πετρελαιο−
ειδών Προϊόντων των Υπόχρεων Φορέων
ΕΝΤΥΠΟ Ε5 − στοιχεία αποθηκευτικών χώρων ανά περιφερειακή ενότητα και είδος
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΕΤΟΣ:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ:
ΕΙΔΟΣ/Η:
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ σε m3
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ Ε9 − Περιεχόμενα εντύπου δήλωσης Πρατηρίων Λιανικής Εμπορίας τα οποία φέρουν το σήμα των
Υπόχρεων Φορέων
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Έτος:

Περιφερειακή Ενότητα:

Αριθμός Πρατηρίων με σήμα Υπόχρεου Φορέα:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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