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Κεφάλαιο 1Ο : « Εισαγωγή » 

 

Την σηµερινή εποχή, η συνεχώς κλιµακούµενη ανάγκη για κατανάλωση υγρών 

καυσίµων από το κοινό οδήγησε στην δηµιουργία περισσότερων πρατηρίων διανοµής. Αυτό 

ωστόσο είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση των κρουσµάτων παράνοµης διανοµής, αλλά και 

διανοµής νοθευµένων ή αλλοιωµένων υγρών καυσίµων στο κοινό από πρατήρια. 

Για την αντιµετώπιση και καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου, βάσει νόµου, το 2013 

αποφασίστηκε η εγκατάσταση ενός συστήµατος «Εισροών-Εκροών υγρών καυσίµων» σε κάθε 

πρατήριο της Ελλάδας. Αυτό το µέτρο, αν και σε ορισµένες µεγάλες εταιρίες, όπως η ΕΚΟ και 

η Shell, είχε εφαρµοστεί ως έναν βαθµό σε ορισµένα πρατήρια, τελικά υλοποιήθηκε στο 

σύνολο των πρατηρίων, έως τις 27 Μαρτίου 2014. Έτσι µε τον τρόπο αυτόν, επιτεύχθηκε η 

προστασία του καταναλωτικού κοινού λόγω του αυτόµατου ελέγχου διαχείρισης των υγρών 

καυσίµων µέσω του συστήµατος σε όλα τα πρατήρια της χώρας. 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείµενο µελέτης την ανάλυση της λειτουργίας 

του συστήµατος των Εισροών-Εκροών. Το αντικείµενο της εργασίας αυτής αναλύθηκε σε 

πέντε κεφάλαια, στα οποία εξετάστηκαν τµηµατικά όλα τα στοιχεία που αποτελούν ένα 

σύστηµα Εισροών-Εκροών σε ένα πρατήριο υγρών καυσίµων. Αναλυτικότερα: 

Στο κεφάλαιο 2 εξετάστηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες υποστηρίζεται η εφαρµογή του 

µηχανισµού Εισροών-Εκροών ως ευρεία έννοια σε επιχειρήσεις. 

Στο κεφάλαιο 3 µελετήθηκε η δοµή και η διάταξη ενός τυπικού πρατηρίου ως προς τα 

περιφερειακά στοιχεία που το αποτελούν. Τα στοιχεία για τα οποία έγινε ανάλυση και 

αποτελούν τον κορµό του πρατηρίου είναι αρχικά οι διανοµείς και οι αντλίες υγρών καυσίµων, 

οι δεξαµενές µέσα στις οποίες αποθηκεύεται το κάθε καύσιµο, καθώς και τα ηλεκτρολογικά 

στοιχεία του πρατηρίου όπως για παράδειγµα οι ηλεκτρολογικοί πίνακες που υπάρχουν. Στην 

συνέχεια, εξετάστηκαν εκτενώς, πέραν της εφαρµογής µέσω της οποίας λειτουργεί το σύστηµα 

Εισροών-Εκροών, όλα τα µηχανήµατα που το αποτελούν, όπως οι αισθητήρες µέτρησης 

στάθµης υγρών καυσίµων, οι ελεγκτές των αισθητήρων, τα εξαρτήµατα επικοινωνίας καθώς 

και η συνδεσµολογία που χρειάζεται για την εγκατάσταση και σωστή λειτουργία ενός τέτοιου 

συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου.  
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Στο κεφάλαιο 4, αναλύθηκαν οι δυνατότητες που έχει η εφαρµογή του συστήµατος 

Εισροών – Εκροών, οι υπηρεσίες που ελέγχει και παρακολουθεί καθώς και η σύνδεσή της µε 

τις αρµόδιες αρχές µέσω της αποστολή των στοιχείων που απορρέουν από το σύστηµα, στην 

Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων για καταγραφή και έρευνα. Επιπλέον, 

παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία των βλαβών που υπάρχουν στα πρατήρια και έχουν 

άµεση σχέση µε το συγκεκριµένο σύστηµα. 

Στο κεφάλαιο 5 αναπτύχθηκαν ως επί το πλείστον σηµεία του συστήµατος Εισροών-

Εκροών υγρών καυσίµων, τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή αλλαγών για την καλύτερη και πιο 

αποτελεσµατική λειτουργία του.  

Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία βασίστηκε κυρίως σε στοιχεία που προήλθαν από 

επισκέψεις σε πρατήρια καθώς και από την χρησιµοποίηση της εφαρµογής των Εισροών-

Εκροών. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ένα µεγάλο ποσοστό των πληροφοριών και του υλικού της 

µελέτης αυτής, παραχωρήθηκε από υπεύθυνους εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων 

Εισροών-Εκροών. Οι πηγές από βιβλιογραφία ωστόσο είναι ελάχιστες, λόγω του ότι δεν µπορεί 

να θεωρηθεί έως και σήµερα επαρκής η ισχύουσα βιβλιογραφία. Ο λόγος της έλλειψης 

βιβλιογραφικών παραποµπών οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο θέµα µελέτης 

γνωστοποιήθηκε µόλις πριν λίγα χρόνια στην χώρα µας. 
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Κεφάλαιο 2Ο : «Εφαρµογές Συστηµάτων Εισροών - Εκροών» 

 

2.1.  Επεξήγηση Ορισµών 

             Με τον όρο εισροές εννοούµε τις υπηρεσίες ή τα αγαθά των οποίων η χρήση οδηγεί σε 

περαιτέρω παραγωγή υπηρεσιών ή αγαθών όπως για παράδειγµα µηχανηµάτων, πρώτων υλών, 

κεφαλαίων ή ενέργειας. 

Παράλληλα, µε τον όρο εκροές εννοούµε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παράγονται 

και είτε χρησιµοποιούνται εκ νέου στην διαδικασία της παραγωγικής, είτε καταναλώνονται από 

τον τελικό χρήστη. 

 

2.2.  Σύστηµα Εισροών-Εκροών σε παραγωγική µονάδα 

Σαν όρος το «σύστηµα Εισροών-Εκροών» θεωρείται ένα µέσο υπολογισµού και 

ελέγχου των εισόδων και εξόδων µιας παραγωγικής µονάδας, είτε αυτά είναι προϊόντα ή 

υπηρεσίες είτε είναι χρήµατα.  

Κάθε µονάδα παραγωγής, διαθέτει ένα τέτοιου είδους σύστηµα, τόσο για την διαχείριση 

των οικονοµικών της, όσο και για την διαχείριση των αγαθών που χρησιµοποιούνται ή 

παράγονται µέσω αυτής. Παρόλο που υπάρχουν πολλών ειδών συστήµατα Εισροών – Εκροών, 

τα οποία δεν παρουσιάζουν οµοιότητες µεταξύ τους ως προς το αντικείµενό τους, έχουν 

ακριβώς την ίδια δοµή και λογική σχέση. 

Πιο συγκεκριµένα, η συνεχής αυτή διαδικασία αποτελείται από ορισµένα στάδια. 

Αρχικά πραγµατοποιείται η λήψη των εισροών (εργασία, υλικά, ενέργεια, πληροφορίες, 

κεφάλαιο κ.α.) από το περιβάλλον. Στην συνέχεια, οι εισροές αυτές µετασχηµατίζονται, µέσω 

της παραγωγικής διαδικασίας, σε εκροές (προϊόντα, υπηρεσίες, πληροφορίες κ.α.). Έπειτα, ως 

εκροές πλέον, µέσω της ανατροφοδότησης, επιστρέφουν στο περιβάλλον σε µια προσπάθεια 

ενσωµάτωσης των πληροφοριών από τις εκροές στις εισροές ή και στο στάδιο του 

µετασχηµατισµού. 
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Μια σχηµατική περίληψη της προηγούµενης προσέγγισης σχετικά µε την δοµή ενός 

συστήµατος εισροών-εκροών, η οποία υφίσταται σε οποιαδήποτε παραγωγική ή λειτουργική 

µονάδα, παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

  

  

Εικ. 2.1: Εννοιολογικό διάγραµµα ενός συστήµατος Εισροών-Εκροών σε παραγωγική µονάδα 

 

 

2.3.  Σύστηµα Εισροών-Εκροών σε Logistics 

Η εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics) µιας επιχείρησης περιλαµβάνει τις δραστηριότητες 

που έχουν σχέση µε την ροή και µεταποίηση αγαθών, από το επίπεδο των πρώτων υλών έως 

και τον τελικό χρήστη, όπως επίσης και τη ροή πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητες αυτές.  

Κύριες διαδικασίες µιας εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και των Logistics είναι οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο µε την αγορά και διαχείριση των εισροών, αλλά και των 

αποθεµάτων των προϊόντων όσο και µε την διανοµή και µεταφορά του τελικού προϊόντος στους 

πελάτες. Επίσης, καθορίζονται µέσω αυτών, οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποθήκευση 

των εκροών που λόγω της αδυναµίας πώλησής τους, προστέθηκαν στον όγκο των αποθεµάτων. 

  

 

 



 
16

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται το διάγραµµα µε το ολοκληρωµένο διαδικαστικό 

µέρος που πραγµατοποιείται στα Logistics: 

 

Εικ. 2.2: ∆ιάγραµµα λειτουργιών Logistics 

 

Από το άνωθι διάγραµµα παρατηρούµε ότι και στην περίπτωση των Logistics η ροή 

των δραστηριοτήτων για την οµαλή λειτουργία τους, είναι µέσω ενός µηχανισµού Εισροών – 

Εκροών. 

Έτσι εξασφαλίζεται η έγκαιρη και σωστή λαµβανόµενη προµήθεια όπως επίσης και η 

σωστή διαχείρηση του αποθηκευτικού χώρου. Επιπλέον, επιτυγχάνεται µε αυτόν τον 

µηχανισµό ο έλεγχος και η σωστή διαχείρηση των αποθεµάτων, ενώ παράλληλα διατηρείται 

το επίπεδο εξυπηρέτησης µε τους πελάτες και του υπόλοιπους παράγοντες. 
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Κεφάλαιο 3Ο : «Περιφερειακά συστήµατος Εισροών – Εκροών» 

 

3.1 Επεξήγηση στοιχείων πρατηρίου 

 

Ως πρατήριο υγρών καυσίµων εννοούµε την εγκατάσταση στην οποία 

πραγµατοποιείται ο ανεφοδιασµός οδικών οχηµάτων (όπως αυτοκίνητα, δίκυκλα, αγροτικά 

µηχανήµατα κ.α.) µε υγρά καύσιµα, αλλά και η αποθήκευση και διακίνηση πετρελαίου 

θέρµανσης ή οποιουδήποτε τύπου πετρελαίου. 

 
Τα πρατήρια υγρών καυσίµων διακρίνονται σε πρατήρια ιδιωτικής και δηµόσιας 

χρήσης ανάλογα µε τον τρόπο χρήσης και εκµετάλλευσης των οχηµάτων που τροφοδοτούν µε 

καύσιµα. 

 

3.1.1. Τύποι Καυσίµων 

� Αµόλυβδη Βενζίνη (Unleaded) 

Η βενζίνη προέρχεται κυρίως από την κλασµατική απόσταξη του πετρελαίου και 

αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή υγρά καύσιµα. Υπάρχουν διάφορα είδη βενζίνης τα οποία 

δεν έχουν την ίδια σύσταση και κατ’ επέκταση ούτε και την ίδια αξία. Για την διαφοροποίηση 

των ειδών της βενζίνης χρησιµοποιούµε την κλίµακα οκτανίου η οποία κυµαίνεται από 0 έως 

100 και έτσι κάθε είδος βενζίνης χαρακτηρίζεται από τον λεγόµενο «αριθµό οκτανίων». Η 

αύξηση του αριθµού των οκτανίων αντιστοιχεί στην αύξηση της απόδοσης της βενζίνης. 

Τα πρατήρια υγρών καυσίµων παρέχουν τους εξής τύπους βενζίνης: 

o Βενζίνη 95 οκτανίων ή αλλιώς απλή αµόλυβδη (Unleaded 95), η οποία χρησιµοποιείται 

στα περισσότερα βενζινοκίνητα οχήµατα. 

o Βενζίνη 97 οκτανίων (Unleaded 97) 

o Βενζίνη 100 οκτανίων ή αλλιώς αµόλυβδη super (Unleaded 100) 

 

� Πετρέλαιο Κίνησης (Diesel) 

Το πετρέλαιο κίνησης είναι το πιο διαδεδοµένο υγρό καύσιµο για τα οχήµατα µε 

πετρελαιοκινητήρες. Όπως και η βενζίνη, έτσι και η Diesel διαθέτει διάφορα είδη, τα οποία 
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διαφοροποιούνται από την ποιότητα ανάφλεξης των καυσίµων. Ο δείκτης ποιότητας 

ανάφλεξης του καυσίµου Diesel ονοµάζεται «αριθµός κετανίου» . Για το πετρέλαιο κίνησης οι 

προβλεπόµενες τιµές για τον αριθµό κετανίου είναι πάνω από 51, ενώ για τον δείκτη κετανίου 

είναι πάνω από 46.  

Τα πρατήρια υγρών καυσίµων παρέχουν τους εξής τύπους πετρελαίου κίνησης: 

o Απλή Diesel, η οποία χρησιµοποιείται στα περισσότερα ντιζελοκίνητα οχήµατα. 

o Diesel Premium, η οποία διαθέτει µεγαλύτερο αριθµό κετανίου από την απλή 

Diesel. 

 

� Πετρέλαιο Θέρµανσης (Diesel Heat) 

Το πετρέλαιο θέρµανσης είναι ένα παχύρευστο υγρό προϊόν πετρελαίου, το οποίο 

χρησιµοποιείται ευρέως ως καύσιµο για την θέρµανση των κτηρίων και διανέµεται από τα 

πρατήρια υγρών καυσίµων. 

 

� Κηροζίνη (Kerosene) 

Η κηροζίνη, γνωστή και ως φωτιστικό πετρέλαιο, είναι ένα καύσιµου το οποίο 

χρησιµοποιείται συνήθως από τις βιοµηχανίες και τα νοικοκυριά. 

 

 

3.2 ∆εξαµενές Υγρών Καυσίµων 

 

Οι δεξαµενές υγρών καυσίµων αποτελούν τον χώρο αποθήκευσης αυτών σε ένα 

πρατήριο και µπορεί να είναι υπόγειες ή υπέργειες. 

 

3.2.1. Υπόγειες µεταλλικές δεξαµενές 

Για τις υπόγειες µεταλλικές δεξαµενές, µε βάση τον κανονισµό από το Υπουργείο 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, έχουν οριστεί τα παρακάτω: 

� Το υλικό κατασκευής των δεξαµενών να είναι µέταλλο 

� Ως προς την µορφή τους οι δεξαµενές µπορούν να είναι: 

o κυκλικής διατοµής (ή ελλειπτικής σε ειδικές περιπτώσεις) 
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o µονού τοιχώµατος 

o διπλού τοιχώµατος 

� Επίσης οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι οι εξής: 

o Η εσωτερική διάµετρος να µην ξεπερνάει τα 3.000mm. 

o Το µήκος να είναι ανάλογο της επιθυµητής χωρητικότητας 

o Το πάχος των τοιχωµάτων να εξαρτάται από την εσωτερική διάµετρο 

Πιο αναλυτικά οι τιµές του πάχους των τοιχωµάτων καθορίζονται από τον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 1: Τιµές πάχους τοιχωµάτων µεταλλικών υπόγειων δεξαµενών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.2.1: Εγκατάσταση και τοποθέτηση υπόγειας δεξαµενής υγρών καυσίµων 

 

Οι δεξαµενές καυσίµων τοποθετούνται υπογείως, κάτω δηλαδή από το επίπεδο όπου 

είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση του πρατηρίου. Ενδεικτικά, στην παραπάνω φωτογραφία 

Εσωτερική 

∆ιάµετρος (mm) 

Εσωτερικό Τοίχωµα 

µονής δεξαµενής 

(mm) 

Εσωτερικό Τοίχωµα 

διπλής δεξαµενής (mm) 

Εξωτερικό Τοίχωµα 

µονής δεξαµενής 

(mm) 

Μέχρι 1600 5 5 3 

1601 – 2000 6 6 3 

2001 – 2500 7 7 4 

2501 – 3000 8 8 4 
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παρουσιάζεται η εγκατάσταση µιας υπόγειας µεταλλικής δεξαµενής σε πρατήριο µε την 

τοποθέτησή της να γίνεται κάτω από το έδαφος. 

 

Στην επόµενη φωτογραφία απεικονίζεται η µοναδική πρόσβαση από το πρατήριο στην 

δεξαµενή µέσω του φρεατίου, το οποίο ονοµάζεται και ανθρωποθυρίδα. Η ανθρωποθυρίδα 

είναι το µοναδικό προεξέχον τµήµα της δεξαµενής προς την επιφάνεια του εδάφους. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.2.2: Απεικόνιση φρεατίου υπόγειας δεξαµενής υγρών καυσίµων 

 

� Πλεονεκτήµατα µεταλλικών δεξαµενών 

Οι µεταλλικές δεξαµενές υγρών καυσίµων είναι ιδανικές για την αποθήκευση καυσίµων 

επειδή παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια και ισχύ λόγω της ανθεκτικότητας του υλικού τους σε 

σύγκριση µε το πλαστικό στις αντίστοιχες πλαστικές δεξαµενές, το οποίο µπορεί να 

καταστραφεί εύκολα από αιχµηρά µηχανήµατα ή από την έντονη θερµότητα. Επίσης, η 

χωρητικότητά τους µπορεί να φτάσει µέχρι και τα 121.000 λίτρα. Τέλος, ο συγκεκριµένος 

τύπος δεξαµενών παρουσιάζει υψηλή αντοχή κατά των διαβρώσεων στο εσωτερικό ή/και 

εξωτερικό του, ενώ παράλληλα οι τιµές αγοράς του είναι αρκετά προσιτές. 

 

Στην συνέχεια παρατίθεται µια γραφική απεικόνιση εγκατεστηµένης υπόγειας 

δεξαµενής συνδεδεµένη µε το πρατήριο υγρών καυσίµων. 
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Εικ. 3.2.3: Γραφική απεικόνιση υπόγειας δεξαµενής υγρών καυσίµων σε πρατήριο 

 

� Μειονεκτήµατα µεταλλικών δεξαµενών 

Παρά τα θετικά χαρακτηριστικά τους, οι µεταλλικές δεξαµενές εµφανίζουν κι ορισµένα 

αρνητικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι η µεταφορά τους είναι πιο δύσκολο να 

πραγµατοποιηθεί λόγω του µεγάλου βάρους που έχει το µέταλλο.  

Τέλος, η τοποθέτησή τους κάτω από το έδαφος, εγκυµονεί τον κίνδυνο διαβρώσεων και 

σκουριάς µε το πέρασµα του καιρού. 

 

3.2.2. Υπέργειες µεταλλικές δεξαµενές 

Για τις υπέργειες µεταλλικές δεξαµενές, µε βάση τον κανονισµό από το Υπουργείο 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων έχουν οριστεί τα παρακάτω: 

o Η χρήση τους περιορίζεται στην εναποθήκευση µόνο πετρελαίου θέρµανσης (Diesel 

Heat) ή φωτιστικού (κηροζίνης) και όχι πετρελαίου κίνησης. 

o Η χωρητικότητα της κάθε δεξαµενής κυµαίνεται από 10 κυβικά µέτρα έως και 20 

κυβικά µέτρα. 

o Η τοποθέτηση τους δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί σε πρατήρια εντός σχεδίου. 
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Εικ. 3.2.4: Γραφική απεικόνιση υπέργειας δεξαµενής υγρών καυσίµων σε πρατήριο 

 
 

Οι υπέργειες δεξαµενές δεν χρησιµοποιούνται συχνά σε ελληνικά πρατήρια. Ωστόσο 

υπάρχουν ορισµένα πρατήρια στα οποία τοποθετούνται πρόσθετες υπέργειες δεξαµενές µε 

σκοπό την επέκταση της επιχείρησης.  

 

Στην παραπάνω φωτογραφία παρουσιάζεται αρχικά η γραφική απεικόνιση µιας 

υπέργειας δεξαµενής και στην συνέχεια απεικονίζονται εγκατεστηµένες δεξαµενές τέτοιου 

τύπου σε πρατήριο υγρών καυσίµων. 

 

 

Εικ. 3.2.5: Εγκατεστηµένες υπέργειες δεξαµενές σε πρατήριο υγρών καυσίµων 
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3.3 Αντλίες και ∆ιανοµείς καυσίµων 

 

∆ιανοµέας ή αντλία καυσίµων ονοµάζεται το µηχάνηµα που βρίσκεται σε ένα σταθµό 

διανοµής υγρών καυσίµων και χρησιµοποιείται για την άντληση αυτών όπως βενζίνη, 

πετρέλαιο, υγραέριο κ.α. σε οχήµατα. 

Η λειτουργία όλων των αντλίων καθώς και των διανοµέων υγρών καυσίµων σε ένα 

πρατήριο (όπως αυτοί της παρακάτω φωτογραφίας), ελέγχεται απόλυτα από το σύστηµα 

Εισροών-Εκροών µέσω της εφαρµογής του. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Εικ. 3.3.1: ∆ιανοµείς υγρών καυσίµων σε πρατήριο 

 

 

3.3.1. ∆οµή αντλίας-διανοµέα 

Μια αντλία ή ένας διανοµέας αποτελείται από τρία βασικά µέρη: το ηλεκτρονικό µέρος, 

το υδραυλικό µέρος,  και το σύστηµα παροχής καυσίµου. Αν και ως προς την λειτουργία τους 

δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, η αντλία και ο διανοµέας υγρών καυσίµων είναι δυο 

διαφορετικά µηχανήµατα, λόγω ορισµένων διαφορών ως προς την δοµή τους.           

Πιο συγκεκριµένα, ενώ στις αντλίες το µοτέρ της αντλίας βρίσκεται εξωτερικά, στην 

περίπτωση του διανοµέα, το µοτέρ βρίσκεται µέσα στην αντλία η οποία είναι ενσωµατωµένη 

στην δεξαµενή του καυσίµου. 
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Πιο αναλυτικά µια αντλία (ή/και ένας διανοµέας) αποτελείται από: 

� Το ηλεκτρονικό µέρος 

Ονοµάζεται αλλιώς και κεφαλή της αντλίας. Βρίσκεται στο πάνω µέρος της, και 

περιέχει ένα ενσωµατωµένο υπολογιστή (CPU) ο οποίος ελέγχει τη δράση της αντλίας, 

καθορίζει τις απεικονίσεις των οθονών της, και επιπλέον διασφαλίζει την επικοινωνία µέσω 

ενός εσωτερικού συστήµατος.  

Το ηλεκτρονικό µέρος µιας αντλίας, το οποίο παρουσιάζεται στην παρακάτω 

φωτογραφία, περιλαµβάνει: 

1. Τον µετασχηµατιστή, για την µετατροπή της τάσης. 

2. Την κεντρική µονάδα επεξεργασίας ( CPU ) , για την επεξεργασία των δεδοµένων. 

3. Την µπαταρία, για την αποθήκευση της τελευταίας ένδειξης της οθόνης. 

4. Το µπουτόν PRESET , για την απεικόνιση στην οθόνη της τελευταίας καταγεγραµµένης 

ένδειξης. 

 

Εικ. 3.3.3: Εσωτερικό ηλεκτρονικού µέρους (κεφαλής) διανοµέα υγρών καυσίµων της εταιρίας Tokheim 
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� Το υδραυλικό µέρος 

Ονοµάζεται και αλλιώς σύστηµα εισαγωγής καυσίµου. Καταλαµβάνει το κάτω µέρος 

της αντλίας και συντελεί στην άντληση του καυσίµου από την δεξαµενή καθώς και στην 

εισαγωγή του σε αυτήν.  

Το υδραυλικό µέρος µιας αντλίας το οποίο απεικονίζεται παρακάτω αποτελείται από: 

1. Το µοτέρ, (δεν βρίσκεται εκεί, στην περίπτωση διανοµέα) µέσω του οποίου ξεκινάει να 

λειτουργεί και να γυρίζει το αντλιτικό από την στιγµή που η αντλία τροφοδοτείται µε 

ρεύµα.  

2. Το αντλιτικό, το οποίο περιστρέφεται και αντλεί το καύσιµο από την δεξαµενή 

καυσίµου.  

3. Τον ογκοµετρητή, µέσω του οποίου γίνεται η µέτρηση στον όγκο του καύσιµο που 

αντλείται. 

4. Τον παλµοδότη, ο οποίος βρίσκεται πάνω στον ογκοµετρητή και µεταφέρει παλµούς 

στο ηλεκτρονικό σύστηµα της αντλίας. 

5. Την ηλεκτροβαλβίδα, λόγω της οποίας σταµατάει η πετρέλευση του καυσίµου σε ένα 

συγκεκριµένο προκαθορισµένο όριο. 

6. Το flexible, το οποίο είναι ένας σωλήνας ασφαλείας, και ο οποίος σπάει και διακόπτει 

την άντληση στην περίπτωση ατυχήµατος όπου ένα όχηµα συγκρουστεί µε την αντλία. 

 

Εικ. 3.3.4: Υδραυλικό µέρος ενός διανοµέα υγρών καυσίµων της εταιρίας Tokheim 
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� Το σύστηµα εξαγωγής καυσίµου 

 

Περιλαµβάνει τα εξωτερικά στοιχεία που έχει ένας διανοµέας, τα οποία 

αναφέρονται στην συνέχεια και απεικονίζονται στην ακόλουθη φωτογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικ. 3.3.5: Σύστηµα εξαγωγής καυσίµου διανοµέα Wayne 

 

1. Η µάνικα, η σωλήνα δηλαδή µέσα από την οποία µεταφέρεται το καύσιµο από τον 

διανοµέα στην µηχανή του οχήµατος. 

2. Τα ακροσωλήνια, ή αλλιώς ακροφύσια, µέσα από τα οποία γίνεται η εξαγωγή του 

καυσίµου στην µηχανή του οχήµατος. 

3. Το breakaway, ένας σύνδεσµος ασφαλείας, ο οποίος κόβεται σε περίπτωση που το 

αµάξι ξεκινήσει να κινείται ενώ το ακροσωλήνιο είναι τοποθετηµένο στο ντεπόζιτο του. 

 

3.3.2. Αρχή λειτουργίας αντλίας 

Η έναρξη της λειτουργίας µιας αντλίας υγρών καυσίµων πραγµατοποιείται από την 

συσκευή του υπολογιστή η οποία στέλνει σήµα εκκίνησης και σαν αποτέλεσµα ξεκινάει να 

λειτουργεί ο κινητήρας. Παράλληλα, ανοίγει η ηλεκτροβαλβίδα και σβήνονται οι παλαιότερες 

ενδείξεις από την οθόνη την στιγµή που σηκώνεται το ακροσωλήνιο ή πιέζεται το µπουτόν 

«START/ΤΙΜΗ» από το πληκτρολόγιο. 
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Η αντλία τραβάει καύσιµο από την δεξαµενή, µε την µονάδα διαχωρισµού να 

διαχωρίζει το καύσιµο από το αέριο µέρος του. Τότε το αέριο µέρος εξατµίζεται και το καύσιµο 

κυλάει στον ογκοµετρητή. Εκείνη την στιγµή, το καύσιµο πιέζει τέσσερα έµβολα τα οποία 

πραγµατοποιούν µια παλινδροµική κίνηση έτσι ώστε να περιστραφεί ο άξονας του ρότορα. 

Μια µεγάλη ποσότητα καυσίµου ρέει από την ηλεκτροβαλβίδα, στην µάνικα και µετά 

στο ακροσωλήνιο της αντλίας µέσα στο ντεπόζιτο του οχήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.3.6: ∆ιάγραµµα απεικόνισης ροής υγρών καυσίµων σε κατάσταση άντλησης 
 

Με την κίνηση του άξονα του ρότορα, το ποσό της γωνιακής µετατόπισης µετατρέπεται 

σε σήµατα παλµών, προκειµένου να σταλθούν τα σήµατα αυτά στον υπολογιστή CPU. Έτσι, 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία του υδραυλικού µε το ηλεκτρονικό σύστηµα και γίνονται οι 

απαραίτητες καταγραφές στην οθόνη της αντλίας. 

Όταν το ακροσωλήνιο επανέλθει στην θέση του πάνω στην αντλία ή στην περίπτωση 

που πατηθεί το πλήκτρο «STOP» στέλνεται σήµα από τον υπολογιστή για να διακοπεί η 

διαδικασία. Αµέσως ο κινητήρας σταµατάει να λειτουργεί και έτσι όλη η διαδικασία διανοµής 

διακόπτεται. 

Μάνικα 

(Hose) 

Ντεπόζιτο 

(Container) 

Κινητήρας 

(Motor) 
Δεξαμενή καυσίμου  

(Fuel Tank) 

Ενσωματωμένη αντλία  

(υπάρχει μόνο στους 

διανομείς) 

(Submersible pump) 

Αντλία 

(Pump) 

Οθόνη  

(Display) 
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 

(CPU) 

Διαχωριστής  

(Oil separator) 

Ογκομετρητής 

(Flow meter) 

Ακροσωλήνιο 

(Nozzle) 

Αισθητήρας - Παλμοδότης 

(Sensor) 

Ηλεκτροβαλβίδα 

(Solenoid valve) 
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Παραπάνω παρουσιάστηκε η ανάλυση της διαδικασίας ροής των υγρών καυσίµων κατα 

την ώρα της άντλησης τους καθώς και το διάγραµµα απεικόνισης της διαδικασίας αυτής. 

Όλες οι αντλίες υγρών καυσίµων είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να έχουν δύο πλευρές 

διανοµής, καθεµιά από τις οποίες έχει την δικιά της οθόνη ενδείξεων (το δικό της display), 

καθώς και τον ίδιο αριθµό ακροσωληνίων µαζί και µε την αντίστοιχη κατανοµή καυσίµου ανά 

ακροσωλήνιο. Επίσης, σε κάθε αντλία ή διανοµέα, ο αριθµός των ακροσωληνίων µπορεί να 

κυµανθεί από δύο (ένα σε κάθε πλευρά), έως και δέκα ακροσωλήνια (πέντε σε κάθε πλευρά) 

και µε τον τρόπο αυτό, να επιτρέπεται η άντληση και διανοµή ενός έως και πέντε διαφορετικών 

ειδών καυσίµου.  

 

Εικ. 3.3.7: Η εξωτερική όψη (στα αριστερά) και το εσωτερικό (στα δεξιά) ενός διανοµέα υγρών καυσίµων της 

εταιρίας Gilbarco Veeder – Root, µε συνολικά οκτώ ακροσωλήνια 

 

Ωστόσο υπάρχει και η περίπτωση, σε µια αντλία να διανέµεται το ίδιο καύσιµο από 

περισσότερα του ενός ακροσωλήνια. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, ισχύει το ότι για κάθε 

ακροσωλήνιο της αντλία, υπάρχει και ένα αντίστοιχο υδραυλικό σύστηµα έτσι ώστε να 

αντλείται το καύσιµο από την συγκεκριµένη δεξαµενή, όπως φαίνεται στην προηγούµενη 

φωτογραφία. 
 

Υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός από κατασκευάστριες εταιρίες αντλιών υγρών 

καυσίµων ανα τον κόσµο. Ορισµένες από τις πιο γνωστές µάρκες αντλιών οι οποίες 

χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον στα ελληνικά πρατήρια είναι οι: Wayne, Tokheim, 

Gilbarco Veeder-Root, Σπυρίδης, Nuovo Pignone, Petrotec Πορτογαλίας και Europump. 



 
29

3.4 Γεµιστήριο EMR3 

 

Το γεµιστήριο EMR3, είναι µια αντλία ταχείας αναρρόφησης-παράδοσης. Ο 

συγκεκριµένος τύπος αντλίας έχει την δυνατότητα να αντλεί ή να διανέµει περίπου 800 λίτρα 

το λεπτό, όταν παράλληλα µια συνηθισµένη αντλία διανέµει κατα µέσο όρο 45 λίτρα καυσίµου 

ανα λεπτό. 

Στην παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζεται ένα γεµιστήριο EMR3 το οποίο είναι 

εγκατεστηµένο σε πρατήριο υγρών καυσίµων. 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Εικ. 3.4.1: Εγκατάσταση γεµιστηρίου EMR3 σε πρατήριο υγρών καυσίµων 

 

3.4.1. ∆οµή γεµιστηρίου EMR3 

Ένα γεµιστήριο EMR3 αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

o Την ηλεκτρονική κεφαλή (header) 

 

o Το κουτί επικοινωνίας-διασύνδεσης (EMR3 Interconnection Box - IBBox) 

 
o Το υδραυλικό σύστηµα του γεµιστηρίου 

 

Στην συνέχεια θα αναλυθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία του γεµιστηρίου EMR3 µαζί 

µε την παράθεση των φωτογραφιών τους. 
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Εικ. 3.4.2: Ψηφιακή κεφαλή EMR3 

Η ηλεκτρονική κεφαλή (header), όπως φαίνεται παραπάνω, περιλαµβάνει και την οθόνη 

στην οποία αναγράφονται οι ενδείξεις και τα στοιχεία της κάθε παράδοσης καυσίµου. Στην 

κεφαλή του EMR3 µε τα µπουτόν START και STOP δηλώνεται η εκκίνηση και ο τερµατισµός 

αντίστοιχα της διαδικασίας διανοµής ή άντλησης καυσίµου. 

     

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Εικ. 3.4.3: Interconnection Box (IBBox) ΕMR3 

Το κουτί επικοινωνίας-διασύνδεσης (EMR3 Interconnection Box - IBBox) ελέγχει και 

καθορίζει την λειτουργία της αντλίας σε επίπεδο τροφοδοσίας. Μπορεί να επικοινωνήσει 

σειριακά έως και µε δύο ηλεκτρονικές κεφαλές (header), όπως επίσης και µε τον εκάστοτε 

εκτυπωτή. Στο κάτω µέρος των υποδοχών στο αριστερό µέρος, συνδέονται τα καλώδια για την 

κάθε κεφαλή στα τµήµατα «Display Head» όπου βρίσκονται δύο ρελέ για κάθε µια υποδοχή 

κεφαλής. 
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Εικ. 3.4.4: Υδραυλικό σύστηµα EMR3 

Το υδραυλικό σύστηµα βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο µαζί µε την κεφαλή του EMR3. 

Περιλαµβάνει το µοτέρ κίνησης καθώς και µια διάταξη µε δύο µπουτόν για την εκκίνηση και 

τον τερµατισµό της άντλησης ή διανοµής του καυσίµου. 

 

3.4.2. Αναλογικό EMR3 

Το γεµιστήριο EMR3 χρησιµοποιούταν ευρέως πολύ καιρό πριν την καθιέρωση του 

συστήµατος Εισροών – Εκροών στα πρατήρια. Παλαιότερα, τα γεµιστήρια EMR3 ήταν 

αναλογικά. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπήρχε κάποιος αυτοµατισµός ο οποίος ήλεγχε την 

διαδικασία, ενώ η κεφαλή τους περιελάµβανε κοντέρ για την µέτρηση των λίτρων καυσίµου 

και ο µηχανισµός επαναφοράς µετά από κάθε διανοµή γινόταν χειροκίνητα µέσω ενός µοχλού 

µηδενισµού. Με το αναλογικό EMR3 η εκκίνηση και η λήξη της διαδικασίας γινόταν µε το 

πάτηµα των µπουτόν START και STOP αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονταν στην διάταξη στο 

υδραυλικό σύστηµα του γεµιστηρίου. 

      

 

 

 

 

 

  

  

Εικ. 3.4.5: Αναλογική κεφαλή EMR3 
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Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας η κεφαλή (header) του EMR3 από αναλογική 

µετατράπηκε σε ψηφιακή µε τις ενδείξεις να αναγράφονται ηλεκτρονικά στην οθόνη. Λόγω 

της αλλαγής αυτής, καθώς και του αυτοµατισµού που προστέθηκε στο σύστηµα, άλλαξε ο 

τρόπος εκκίνησης της διαδικασίας άντλησης. Με την καθιέρωση των ψηφιακών κεφαλών 

λοιπόν, οι οποίες περιλαµβάνουν επίσης άλλα δύο µπουτόν START και STOP, η εκκίνηση της 

διανοµής ή άντλησης πραγµατοποιείται µε το πάτηµα πλέον και των δύο µπουτόν START. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.4.6: Γεµιστήριο EMR3 µαζί µε τα button εκκίνησης 

 

3.4.3. Αρχή λειτουργίας γεµιστηρίου EMR3 

Πριν την εφαρµογή του συστήµατος Εισροών – Εκροών, µεταξύ των αναλογικών 

κεφαλών και του υδραυλικού συστήµατος όπου βρίσκεται το µοτέρ, δεν υπήρχε δυνατότητα 

επικοινωνίας. Η εκκίνηση και η λήξη της διαδικασίας διανοµής καυσίµου χωρίς το σύστηµα 

Εισροών – Εκροών γινόταν µε το πάτηµα των αντίστοιχων µπουτόν που βρίσκονταν στο 

γεµιστήριο EMR3.  

Στην περίπτωση ωστόσο που δεν είχε πατηθεί το µπουτόν εκκίνησης της κεφαλής, η 

διαδικασία διεξαγόταν κανονικά ενώ παράλληλα δεν γινόταν καταγραφή των λίτρων στο 

EMR3, και κατ’ επέκταση το πρατήριο δεν λειτουργούσε µε τον καθ’ όλα νόµιµο τρόπο. Με 

το σύστηµα Εισροών – Εκροών, εξασφαλίστηκε η επικοινωνία µεταξύ του υδραυλικού 

συστήµατος και της κεφαλής του EMR3 µέσω του Interconnection Box (IBBox). 
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Παρακάτω παρατίθεται το κύκλωµα ισχύος ενός EMR3 καθώς και η αναλυτική 

περιγραφή της λειτουργίας του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Εικ. 3.4.7: Κύκλωµα Ισχύος EMR3 
 

Στο IBBox για κάθε κεφαλή υπάρχουν δύο ρελέ, τα οποία έχουν µια επαφή N.O. στο 

εσωτερικό τους. Η διαδικασία έναρξης της λειτουργίας του γεµιστηρίου πραγµατοποιείται από 

την στιγµή που θα πατηθεί το µπουτόν START της κεφαλής του EMR3. Τότε το ρελέ της 

κεφαλής το οποίο βρίσκεται στο Interconnection Box (IBBox) οπλίζει, µε την N.O επαφή που 

βρίσκεται εντός του να κλείνει επιτρέποντας στο ρεύµα να φτάσει από την φάση (L1) στο πηνίο 

του µοτέρ στην θέση A1. Παράλληλα, το πηνίο του µοτέρ στην θέση Α2 τροφοδοτείται 

απευθείας µε ρεύµα από τον ουδέτερο (Ν). Με το πάτηµα του µπουτόν START που υπάρχει 

στο υδραυλικό σύστηµα, προκαλείται τελικά η κίνηση του µοτέρ και κατ’ επέκταση η έναρξη 

της διαδικασίας άντλησης ή διανοµής καυσίµου. 

 

 

 

 



 
34

3.5 Επικοινωνία περιφερειακών µε το Σύστηµα Εισροών - Εκροών 

Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία που χρειάζεται να εξασφαλιστεί για την σωστή 

λειτουργία ενός συστήµατος Εισροών – Εκροών, είναι η δυνατότητα επικοινωνίας των 

περιφερειακών, µε τον κεντρικό controller του συστήµατος. 

Για τον λόγο αυτόν, όλα τα συστήµατα Εισροών – Εκροών περιλαµβάνουν και έναν 

κεντρικό controller, ο οποίος συνδέεται ενσύρµατα µε όλες τις περιφερειακές µονάδες που τα 

αποτελούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικ. 3.5.1: Controller DOMS 

 

 

       3.5.1. Τρόποι σύνδεσης περιφερειακών µέσω controller DOMS 

Ένας από τους κορυφαίους controllers που χρησιµοποιείται κατα κόρον στα ελληνικά 

πρατήρια είναι ο DOMS της εταιρίας Gilbarco Veeder-Root, ο οποίος παρουσιάζεται στην 

παραπάνω φωτογραφία. Ένας τέτοιος controller διατίθεται για πολλαπλές ενσύρµατες 

συνδέσεις, διαφόρων περιφερειακών µονάδων µεταξύ τους. 

Παρακάτω αναλύονται ορισµένοι τρόποι µε τους οποίους επιτυγχάνονται οι συνδέσεις 

αυτές, µέσω του κεντρικού controller, όπως είναι ο DOMS. 
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1. Σε ένα σύστηµα Εισροών – Εκροών σε πρατήριο, ο controller DOMS  µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να παρέχει την επικοινωνία µεταξύ των δεξαµενών υγρών 

καυσίµων, έτσι ώστε να µπορεί να επαληθεύσει πως όλες οι κινήσεις διακίνησης και 

διαχείρησης είναι µέσα στα νόµιµα πλαίσια. Παρακάτω, εµφανίζεται το διάγραµµα το 

οποίο απεικονίζει το παραπάνω είδος σύνδεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.5.2: Σύνδεση αντλιών και δεξαµενών µέσω DOMS 

 

2. Μιά άλλη διάταξη σύνδεσης παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα. Στην περίπτωση 

αυτή, ο DOMS ελέγχει τις αντλίες υγρών καυσίµων καθώς και συνδέει τα σηµεία 

πληρωµής (τερµατικά POS), µέσω των οποίων πραγµατοποιούνται όλες οι συναλλαγές. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικ. 3.5.3: Σύνδεση αντλιών και τερµατικών POS µέσω DOMS 
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3. Στην περίπτωση που το πρατήριο διαθέτει Αυτόµατο Πωλητή Υγρών Καυσίµων (OPT), 

η σύνδεση των περιφερειακών µέσω του DOMS πραγµατοποιείται µε την διάταξη που 

εµφανίζεται στο επόµενο διάγραµµα. Τότε, ο DOMS εκτός από τον έλεγχο των αντλιών 

προσφέρει και µια διασύνδεση µεταξύ των αντλιών αυτών µε τον Αυτόµατο Πωλητή, 

καθώς έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις συναλλαγές πληρωµών µε τραπεζικές κάρτες 

ή/και µετρητά. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.5.4: Σύνδεση αντλιών µε Αυτόµατο Πωλητή (OPT) µέσω DOMS 

 

3.5.2. ∆οµή controller DOMS 

            Ένας controller DOMS αποτελείται από τα εξής µέρη: 

1. Την κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) 

2. Τις κάρτες επικοινωνίας (ΗΙΜs) 

3. Το τροφοδοτικό 

 

 

 

 

  

  

  

 

Εικ. 3.5.5: Απεικόνιση δοµής ενός controller DOMS 
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3.5.3. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας 

            Προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση µεταξύ δύο ή/και παραπάνω µονάδων είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη επικοινωνίας µεταξύ των µονάδων αυτών. Για αυτόν τον λόγο, γίνεται 

χρήση των «πρωτοκόλλων επικοινωνίας», τα οποία λειτουργούν ως µια γλώσσα επικοινωνίας 

για την εξασφάλιση της δυνατότητας αυτής. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας αντλιών και 

δεξαµενών αναπτύχθηκε και χρησιµοποιείται ένας µεγάλος αριθµός διαφορετικών 

πρωτοκόλλων. Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσµα, πολλές αντλίες που παράγονται από διάφορες 

κατασκευάστριες εταιρίες έχουν σαν επιλογές χρήσης περισσότερα του ενός πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, µε τα οποία είναι συµβατές. 

            Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα πιο γνωστά και κοινώς χρησιµοποιηµένα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας για αντλίες και δεξαµενές: 

 

Πίνακας 2: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Αισθητήρων ∆εξαµενών και Αντλιών 

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Αισθητήρων 

∆εξαµενών 
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Αντλιών 

IFSF / LON IFSF 

Fafnir Visy – Quick RS 232 

Petrovend4 RS 485 

 Veeder – Root Tokheim 

Hectonic H – Protocol Wayne Dart 

Struna – M Nuovo Pignone 

Egemin LGS2 Gilbarco 

4Tech Fuelcom 50 Petrotec CEM 03 

 

            Όπως παρατηρείται στα άνωθι παραδείγµατα, πολλά από τα πρωτόκολλα έχουν την 

ονοµασία τους από την επωνυµία της κατασκευάστριας εταιρίας αντλιών ή αισθητήρων, όπως 

φερ’ ειπείν Veeder – Root για τους αισθητήρες και Tokheim ή Nuovo Pignone για τις αντλίες 

αντίστοιχα. 

            Ο controller DOMS, εκτός από τα πρωτόκολλα που δόθηκαν προηγουµένως, 

υποστηρίζει και άλλα πρωτόκολλα, τόσο για τις αντλίες και τους αισθητήρες δεξαµενών, όσο 

και για τις υπόλοιπες περιφερειακές µονάδες όπως είναι τα τερµατικά POS, οι Αυτόµατοι 
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Πωλητές (OPT) αλλά ακόµα και σε ορισµένες περιπτώσεις και το Αυτόµατο Πλυντήριο των 

αυτοκινήτων. 

 

3.5.4. Κάρτες Επικοινωνίας 

            Κάρτες επικοινωνίας ονοµάζονται οι κάρτες οι οποίες λειτουργούν ως µεταφραστές 

έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η επικοινωνία µεταξύ του κεντρικού controller DOMS και µιας 

περιφερειακής µονάδας. 

            Οι κάρτες επικοινωνίας τοποθετούνται πάνω στον controller DOMS, όπως φαίνεται 

στην παρακάτω φωτογραφία και συνδέονται τόσο µε την CPU του DOMS όσο και µε τις 

περιφερειακές µονάδες για τις οποίες είναι συµβατές. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικ. 3.5.6: Κάρτες επικοινωνίας εν λειτουργία σε controller DOMS 

Στην συνέχεια αναφέρονται οι κάρτες επικοινωνίας της άνωθι φωτογραφίας, οι οποίες είναι 

συµβατές µε τις αντλίες είτε / και µε τους αισθητήρες µέτρησης της στάθµης των υγρών 

καυσίµων, ανάλογα µε τον επιθυµητό τρόπο χρήσης τους. 
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            Από τις κάρτες που φαίνονται στην παραπάνω φωτογραφία, η πρώτη κάρτα 

επικοινωνίας (από πάνω προς τα κάτω) είναι η DCB 449 η οποία λειτουργεί µε το πρωτόκολλο 

IFSF, ενώ είναι συµβατή µόνο µε αντλίες. 

            Η κάρτα επικοινωνίας η οποία είναι τοποθετηµένη ενδιάµεσα είναι η κάρτα δεξαµενών 

και αντλιών DSB 423, η οποία επικοινωνεί µε το πρωτόκολλο Wayne.  

            Τέλος, στο κάτω µέρος βρίσκεται τοποθετηµένη η κάρτα επικοινωνίας DSB 347, η 

οποία επικοινωνεί µε το πρωτόκολλο RS – 232 και είναι συµβατή τόσο µε αισθητήρες 

δεξαµενών όσο και µε αντλίες. 

 

3.5.5. Παρακολούθηση περιφερειακών µονάδων µέσω DOMS 

            Η λειτουργικότητα καθώς και η σωστή σύνδεση των περιφερειακών ενός συστήµατος 

Εισροών – Εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίµων µπορούν να ελεγχθούν και µέσω του 

κεντρικού controller, τύπου DOMS. Αυτό σηµαίνει ότι, µε την ολοκλήρωση της σύνδεσης των 

περιφερειακών µονάδων ενός τέτοιου συστήµατος, καθώς και µε τον ορισµό του κατάλληλου 

πρωτοκόλλου επικοινωνίας, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου του 

συστήµατος αυτού, µέσα από τον controller DOMS. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.3.5.7: Απεικόνιση σελίδας παρακολούθησης και ελέγχου µέσω controller DOMS 



 
40

            Παραπάνω, παρουσιάστηκε η απεικόνιση της σελίδας του controller DOMS, εν ώρα 

λειτουργίας του. Παρατηρούµε ότι εδώ εµφανίζονται οι περιφερειακές µονάδες (αντλίες, 

δεξαµενές, τερµατικά POS κ.α.) καθώς και η κατάσταση στην οποία αυτές βρίσκονται (offline, 

operative, error κ.α). 

 

3.5.6. Επικοινωνία συστήµατος µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) 

            Σε ένα σύστηµα Εισροών – Εκροών, ένα από τα πιο σηµαντικά περιφερειακά ζωτικής 

σηµασίας για την επίτευξη της σωστής και οµαλής λειτουργίας του ελεγχόµενου πρατηρίου 

είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής λειτουργεί ως κεντρική 

µονάδα επεξεργασίας των πληροφοριών, οι οποίες αντλούνται από τις µετρήσεις που 

πραγµατοποιεί το σύστηµα. Πέραν αυτών, ο υπολογιστής είναι υπεύθυνος και για την 

διαχείριση και µετάδοση των αποτελεσµάτων από τις συνεχείς µετρήσεις του συστήµατος, 

προκειµένου να επιτευχθεί η επικοινωνία µεταξύ των δεξαµενών µε τον controller (φερ’ ειπείν 

DOMS).  

Για τον λόγο αυτό, ο κάθε υπολογιστής χρειάζεται να έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί αλλά 

και να παρέχει επικοινωνία σε άλλες µονάδες, µέσω διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, 

όπως για παράδειγµα το RS – 485 και το RS – 232. Εποµένως, είναι επιτακτική ανάγκη να 

υπάρχει τουλάχιστον µια θύρα επικοινωνίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, για καθένα από τα 

δύο προαναφερθέντα πρωτόκολλα, εκτός των βασικών θυρών (USB) που διαθέτει ένας 

υπολογιστής. 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.5.8: Ηλεκτρονικός υπολογιστής Advantech ARK-2120 

 

            Μια ενδεικτική φωτογραφία υπολογιστή µε τις παραπάνω προδιαγραφές παρατίθεται 

παραπάνω. Στον υπολογιστή που απεικονίζεται υπάρχουν συνολικά τέσσερις θύρες 

επικοινωνίας, µε µια εκ των οποίων για το πρωτόκολλο RS – 485 (COM2). Αντίστοιχα ωστόσο, 

για το πρωτόκολλο RS – 232, υπάρχουν τρεις θύρες επικοινωνίας (COM1, COM3 και COM4). 
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3.6 Αισθητήρες µέτρησης στάθµης υγρών καυσίµων 

Σε ένα σύστηµα Εισροών – Εκροών πρατηρίου, το σύστηµα Εισροών έχει ως 

αντικείµενο τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης αποθήκευσης των υγρών 

καυσίµων. Για τον λόγο αυτό, γίνεται χρήση αισθητήρων µέτρησης της στάθµης του καυσίµου 

σε κάθε µια δεξαµενή. 

Οι αισθητήρες αυτοί είναι βυθοµετρικές ράβδοι, οι οποίες τοποθετούνται εντός των 

δεξαµενών σε κάθετη θέση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,  και χρησιµοποιούνται για 

µετρήσεις στάθµης τόσο σε υπόγειες όσο και σε υπέργειες δεξαµενές.                             

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Εικ 3.6.1: Απεικόνιση τοποθετηµένου αισθητήρα µέτρησης εντός δεξαµενής 

 

Πριν την καθιέρωση του συστήµατος Εισροών – Εκροών στα πρατήρια η µέτρηση της 

στάθµης των υγρών καυσίµων σε κάθε δεξαµενή διεξαγόταν χειροκίνητα µέσω ορυχάλκινων 

αισθητήρων, από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων. Ωστόσο λόγω του συστήµατος 

Εισροών – Εκροών, και για την καταπολέµηση ορισµένων κρουσµάτων και παρατυπιών που 

είχαν παρατηρηθεί, έγινε υποχρεωτική η µέτρηση της στάθµης του καυσίµου µέσω των 

µαγνητοσυστολικών αισθητήρων µέτρησης ύψους της στάθµης. Έτσι επιτυγχάνονται, µετά από 

τον σωστό προγραµµατισµό αλλά και την κατάλληλη τοποθέτησή τους, µετρήσεις µε πολύ 

µεγαλύτερη ακρίβεια της τάξης των ±0,1 mm, αλλά και θερµοκρασιακή απόκλιση της τάξης 

των ±0,2°C. 
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Εικ. 3.6.2: Απεικόνιση ανθρωποθυρίδας υπόγειας δεξαµενής µε τοποθετηµένο αισθητήρα µέτρησης στάθµης 

 

Το µήκος του κάθε αισθητήρα προσαρµόζεται ανάλογα µε το ύψος της δεξαµενής στην 

οποία θα τοποθετηθεί. Υπάρχουν διάφορες κατασκευαστικές εταιρίες τέτοιου είδους 

αισθητήρων. Οι πιο γνωστές εταιρίες και ευρέως διαδεδοµένες µε βάση την χρήση των 

προϊόντων τους στα ελληνικά πρατήρια είναι οι: Start Italiana, Assitec, Veeder – Root, OPW 

και Fafnir, η οποία θεωρείται η κορυφαία κατασκευάστρια εταιρία. 

 

3.6.1. ∆οµή αισθητήρα µέτρησης στάθµης υγρών καυσίµων 

Ο κάθε αισθητήρας στάθµης αποτελείται από έναν εξωτερικό σωλήνα µέσα στον οποίο 

υπάρχει ένας άκαµπτος αγωγός κατασκευασµένος από µαγνητοσυστολικό υλικό. Στην άκρη 

του σωλήνα αυτού βρίσκεται η κεφαλή, η οποία είναι ένα µεταλλικό κουτί, εντός της οποίας 

υπάρχει ενσωµατωµένο ένα µικροεπεξεργαστικό ηλεκτρονικό κύκλωµα, όπως φαίνεται στις 

παρακάτω φωτογραφίες.  

 

 

 

 

 

  

  

Εικ. 3.6.3: Μπροστινή όψη ηλεκτρονικού κυκλώµατος κεφαλής αισθητήρα Fafnir 
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Το συγκεκριµένο κύκλωµα του αισθητήρα εκπέµπει παλµούς ρεύµατος διαµέσω του 

αγωγού, δηµιουργώντας ένα µαγνητικό πεδίο. Αντίστοιχα, ο ποµπός που στέλνει τις 

πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο του υγρού σε µια δεξαµενή, αποτελείται από έναν µαγνήτη, 

ο οποίος είναι ενσωµατωµένος σε ένα φλοτέρ, και σχηµατίζει κι ο ίδιος µαγνητικό πεδίο. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικ. 3.6.4: Εσωτερικό της κεφαλής αισθητήρα Start Italiana XMT 

 

3.6.2. Ανάλυση λειτουργίας ηλεκτρονικών αισθητήρων µέτρησης στάθµης 

Με την εκποµπή των παλµών από το κύκλωµα του αισθητήρα καθώς και την 

δηµιουργία του µαγνητικού πεδίου, ο αγωγός µαγνητίζεται κατα άξονα. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.6.5: Γραφική απεικόνιση της λειτουργίας φλοτέρ ενός αισθητήρα 
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Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα δύο µαγνητικά πεδία που υπάρχουν να αλληλοέλκονται, 

δηµιουργώντας γύρω από τους µαγνήτες των φλοτέρ ένα στρεπτικό κύµα το οποίο εκτείνεται 

προς τις δύο κατευθύνσεις κατά µήκος του αγωγού. Το ένα κύµα διαδίδεται απευθείας στην 

κεφαλή του αισθητήρα, ενώ το άλλο ανακλάται στο άλλο άκρο του σωλήνα του αισθητήρα. Το 

κύµα αυτό διαδίδεται µε την ταχύτητα του ήχου, και ο τρόπος µέτρησης µεταξύ του αρχικού 

παλµού και του παλµού επιστροφής έχει ως αποτέλεσµα τον ακριβή προσδιορισµό της θέσης 

των φλοτέρ. 

             

            

 

 

 

 

 

 

  

Εικ. 3.6.6: Γραφική απεικόνιση λειτουργίας ενός αισθητήρα µέτρησης στάθµης 
 

Η µέτρηση της στάθµης των υγρών καυσίµων γίνεται µε την χρήση δύο φλοτέρ. Το ανω 

φλοτέρ ονοµάζεται και φλοτέρ προϊόντος και πραγµατοποιεί την µέτρηση του καυσίµου 

ισορροπώντας στην επιφάνεια αυτού. Το κάτω φλοτέρ λέγεται «φλοτέρ νερού» και ισορροπεί 

στην δι-επιφάνεια του καυσίµου µε το νερό παρέχοντας έτσι την ένδειξη του ποσοστού νερού 

που υπάρχει στον πυθµένα.  

 

Εικ. 3.6.7: Γραφική απεικόνιση της θέσης των φλοτέρ ενός ηλεκτρονικού αισθητήρα µέτρησης στάθµης 
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Προηγουµένως παρουσιάστηκε η θέση των φλοτέρ ενός ηλεκτρονικού αισθητήρα 

µέτρησης τοποθετηµένου εντός µια δεξαµενής υγρου καυσίµου. Στο σηµείο «Β» απεικονίζεται 

το φλοτέρ του προϊόντος στην θέση ισορροπίας του, ώστε να καταγραφεί η στάθµη του 

καυσίµου. Αντίστοιχα, στο σηµείο «C» παρουσιάζεται η θέση στην οποία ισορροπεί το φλοτέρ 

του νερού παρέχοντας την ένδειξη της συγκέκτρωσης του νερού που βρίσκεται στην δεξαµενή. 

 

Η σύνδεση µεταξύ του αισθητήρα εντός της ανθρωποθυρίδας της δεξαµενής και των 

περιφερειακών του συστήµατος Εισροών – Εκροών, όπως για παράδειγµα το ηλεκτρολογικό 

κουτί του αισθητήρα, γίνεται ενσύρµατα µέσω ενός θωρακισµένου καλωδίου επικοινωνίας, το 

οποίο ξεκινάει από την κεφαλή του αισθητήρα. 

 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι συνθήκες θερµοκρασίας για την λειτουργία των 

ηλεκτρονικών αισθητήρων, καθώς και της κεφαλής αυτών, στην οποία βρίσκεται το 

ηλεκτρονικό κύκλωµα. 

 

Πίνακας 3: Ενδεικτικές θερµοκρασίες για σωστή λειτουργία αισθητήρων µέτρησης 

 Ελάχιστη θερµοκρασία Μέγιστη θερµοκρασία 

Αισθητήρας µέτρησης -40°C 
100°C (σε µη επικίνδυνη ζώνη) 

70°C (σε επικίνδυνη ζώνη) 

Κεφαλή αισθητήρα -40°C 70°C 

 

 

3.6.3. Τοποθέτηση ηλεκτρονικού αισθητήρα σε δεξαµενή 

Στο σύστηµα Εισροών – Εκροών ενός πρατηρίου βασικό ρόλο στην επίτευξη της 

επικοινωνίας µεταξύ των δεξαµενών και του κέντρου ελέγχου (της κονσόλας) παίζουν οι 

αισθητήρες µέτρησης της στάθµης καυσίµου.  Για την τοποθέτηση των αισθητήρων χρειάζεται 

ένας υδραυλικός σωλήνας που ονοµάζεται σωληνοµαστός, και βρίσκεται εντός της 

ανθρωποθυρίδας της δεξαµενής. 
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Ο σωλήνας αυτός χρησιµοποιείται για την περιµετρική κάλυψη της κεφαλής του 

αισθητήρα καθώς και για την προστασία και σταθεροποίηση σε ευθύγραµµη θέση του 

τµήµατος του αισθητήρα που βρίσκεται εντός του φρεατίου της δεξαµενής.  

Η τοποθέτηση ενός αισθητήρα εντός του σωληνοµαστού, παρουσιάζεται σταδιακά στις 

φωτογραφίες που ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.6.8: ∆ιαδικασία εγκατάστασης ασύρµατου αισθητήρα µέτρησης στάθµης 
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3.7 Ελεγκτές ∆εξαµενών Υγρών Καυσίµων (Controller αισθητήρων) 

 

Το σύστηµα παρακολούθησης αποθεµάτων των δεξαµενών υγρών καυσίµων, 

αποτελείται από τον ελεγκτή δεξαµενών υγρών καυσίµων (controller) συνδεδεµένο µε τους 

ηλεκτρονικούς αισθητήρες µέτρησης και µε τον υπολογιστή. 

 

Παρόλο που ως προς το λειτουργικό επίπεδο όλοι οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες µέτρησης 

είναι ίδιοι, κάθε κατασκευαστική εταιρία παρασκευάζει και παρέχει παράλληλα µε τους 

αισθητήρες και έναν συγκεκριµένο ελεγκτή (controller), ο οποίος λειτουργεί σωστά µόνο όταν 

είναι συνδεδεµένος µε αισθητήρες της ίδιας εταιρίας. 

Φωτογραφία αισθητήρων µέτρησης της εταιρίας Gilbarco Veeder – Root, οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται συχνά σε ελληνικά πρατήρια δίνεται στην συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικ. 3.7.1: Αισθητήρες µέτρησης στάθµης Gilbarco Veeder-Root πριν την εγκατάστασή τους σε πρατήριο 

 

Ο αισθητήρας στάθµης της κάθε εταιρίας λειτουργεί και προγραµµατίζεται σωστά 

µέσω του ελεγκτή (controller) που κατασκευάζει η ίδια η εταιρία. Στα πλαίσια της προσπάθειας 

ωστόσο για κάλυψη ενός µεγάλου φάσµατος αναγκών από τα πρατήρια οι εταιρίες οδηγήθηκαν 

στην κατασκευή αντίστοιχων controller, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν από τις εταιρίες αυτές για 

οικονοµικότερες λύσεις στα πρατήρια. 
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Η προσπάθεια κάλυψης όσο το δυνατόν περισσότερων απαιτήσεων, συνδεόταν άµεσα 

µε τις απαιτήσεις για τον καλύτερο έλεγχο, είτε για την µεγαλύτερη ευαισθησία συστήµατος ή 

το µικρότερο κόστος. Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τους δύο πιο γνωστούς controllers, της 

Fafnir και της Start Italiana αντίστοιχα, οι οποίοι είναι και οι πιο διαδεδοµένοι ως προς την 

χρήση τους στα ελληνικά πρατήρια. 

 

3.7.1. Controller «VISY Command» 

Ο controller «VISY Command» της εταιρίας Fafnir συνδέει τους αισθητήρες Fafnir µε 

την κονσόλα και τα περιφερειακά του συστήµατος Εισροών – Εκροών. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Εικ. 3.7.2: Controller «VISY – Command» της εταιρίας Fafnir 

 

Ο συγκεκριµένος τύπος controller παρουσιάζεται παραπάνω µε συνδεδεµένους δύο 

αισθητήρες σε αυτόν. 

Ο «VISY Command» προγραµµατίζεται µέσω µιας συγκεκριµένης εφαρµογής η οποία 

παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρία. Με την εφαρµογή αυτήν γίνεται έλεγχος για να 

διαπιστωθεί εαν και πόσοι αισθητήρες έχουν συνδεθεί στον controller καθώς και για να 

αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία όπως για παράδειγµα το serial number τους, 
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το µήκος τους και ο αριθµός των φλοτέρ που έχουν. Παρακάτω παρουσιάζεται µια εικόνα 

τέτοιου ελέγχου που πραγµατοποιεί η εφαρµογή κατά την λειτουργία της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Εικ. 3.7.3: ∆ιαδικασία αναγνώρισης των αισθητήρων από την εφαρµογή της Fafnir 

 

Εκτός από την αναγνώριση που πραγµατοποιείται για την σύνδεση των αισθητήρων 

στον controller, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της λειτουργικότητας του κάθε αισθητήρα, µέσω 

της εφαρµογής «VISY – Check» που παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Εικ. 3.7.4: ∆ιαδικασία ελέγχου λειτουργικότητας αισθητήρα από την εφαρµογή της Fafnir 
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Προγουµένως παρουσιάστηκε ο επιτυχής έλεγχος της λειτουργικότητας ενός 

αισθητήρα από την εφαρµογή της εταιρίας. Τα στοιχεία που καταγράφονται κατά τον έλεγχο 

αυτόν είναι ο σειριακός αριθµός του προϊόντος, η στιγµιαία θερµοκρασία που καταγράφεται 

από τον αισθητήρα αλλά και τα ύψη καυσίµου και νερού, µε βάση την θέση των φλοτέρ. 

 

3.7.2. Controller Fafnir 

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα µε τα οποία βρέθηκαν αντιµέτωπες οι εταιρίες 

είναι το µεγάλο κόστος αγοράς των controllers που κατασκεύαζαν. Για την αντιµετώπιση 

λοιπόν αυτού του προβλήµατος σχεδόν όλες οι εταιρίες δηµιούργησαν µια εναλλακτική λύση, 

κατασκευάζοντας έναν αντίστοιχο controller ο οποίος είχε ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες, 

απέδιδε το ίδιο αποτέλεσµα, έχοντας παράλληλα ωστόσο και χαµηλότερο κόστος αγοράς. 

Ως προς την δοµή του, η εναλλακτική πρόταση controller της εταιρίας Fafnir 

αποτελείται από τα παρακάτω (από αριστερά προς τα δεξιά):  

o µια διεπαφή στην οποία εισέρχεται το καλώδιο του πρωτοκόλλου RS232 από τον 

κεντρικό controller (π.χ. DOMS) καθώς και το καλώδιο του πρωτοκόλλου RS485 από 

τον υπολογιστή 

o ένα τροφοδοτικό ράγας 5 Volt 

o το τροφοδοτικό (VPΙ Supply) της κάρτας VPΙ 

o έναν ασφαλειοδιακόπτη 

o και την κάρτα VPI, η οποία παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Εικ. 3.7.5: Γραφική απεικόνιση κάρτας VPI και τρόπος σύνδεσης του αισθητήρα σε αυτήν 



 
51

Στην φωτογραφία που παρατίθεται στην συνέχεια, εµφανίζεται το ηλεκτρολογικό κουτί 

του controller της Fafnir ενώ βρίσκεται σε λειτουργία και πλήρως εγκατεστηµένο σε πρατήριο 

υγρών καυσίµων στον ελλαδικό χώρο.  

Όπως φαίνεται απο την φωτογραφία στην συνέχεια, παρουσιάζεται µια διάταξη µε έξι 

συνδεδεµένους αισθητήρες Fafnir πάνω στην κάρτα VPI, η οποία έχει δύο ακόµα διαθέσιµες 

υποδοχές για αισθητήρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.7.6: Ηλεκτρολογικό κουτί controller της εταιρίας Fafnir συνδεδεµένο σε πρατήριο 

 

 

3.7.3. Controller « Barrier » ( Start Italiana ) 

Ο controller της εταιρίας Start Italiana χρησιµοποιείται ως συνδετικός κρίκος µεταξύ 

των περιφερειακών του συστήµατος Εισροών – Εκροών και των αισθητήρων µέτρησης 

στάθµης των δεξαµενών. Για τον συγκεκριµένο τύπο controller ωστόσο, συµβατοί είναι µόνο 

οι αισθητήρες της κατασκευάστριας εταιρίας, δηλαδή της Start Italiana, και συγκεκριµένα οι 

αισθητήρες τύπου XMT – SI. 



 
52

Στη συνέχεια θα αναλυθεί η δοµή καθώς και η συνδεσµολογία του συγκεκριµένου 

controller « Barrier » , η οποία απεικονίζεται πάνω στην επιφάνεια του controller στην 

φωτογραφία που ακολουθεί. 

 

Εικ. 3.7.7: Controller « Barrier » της εταιρίας Start Italiana 

 

            Ως προς την δοµή του, ο controller «Barrier» διαθέτει συνολικά τέσσερις υποδοχές µε 

τις λειτουργίες τους να παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: 

 

Πίνακας 4: Λειτουργία υποδοχών του controller « Barrier » 

Υποδοχές (CN) Λειτουργία 

CN_1 
Για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, ακόµα και σε τοποθεσίες 

µε µεγάλη επικινδυνότητα. 

CN_2 Για σύνδεση πρωτοκόλλου επικοινωνίας RS – 232 

CN_6 Για σύνδεση πρωτοκόλλου επικοινωνίας RS – 485 

CN_4 Για σύνδεση αισθητήρα µέτρησης στάθµης ΧΜΤ – SI 
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3.7.4. Εφαρµογή µέτρησης και παρακολούθησης στάθµης υγρών καυσίµων σε 

µεγάλες δεξαµενές διυληστηρίων 

 
Στην περίπτωση των διυληστηρίων έπρεπε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που 

δηµιουργούσαν οι δεξαµενές τους, οι οποίες δεν έχουν παράλληλες πλευρές, αλλά είναι 

στρογγυλές και οριζόντιες στο έδαφος. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλο σφάλµα, 

κάνοντας τη µέτρηση ανακριβή, λόγω του ότι το σήµα για το βάθος ήταν γραµµικό σε αντίθεση 

µε το αντίστοιχο σήµα για τα λίτρα υγρού στην δεξαµενή.  

Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος λοιπόν, στις δεξαµενές διυληστηρίων 

χρησιµοποιείται ένα ειδικό σύστηµα µέτρησης µε laser, το οποίο αποτελείται από µια ειδική 

κατηγορία αισθητήρων, των οποίων η τοποθέτηση γίνεται στην κορυφή της κάθε δεξαµενής. 

 

 

Εικ. 3.7.7: Απεικόνιση λειτουργίας αισθητήρα µέτρησης στάθµης δεξαµενής µε laser 

 
Όπως φαίνεται και στην άνωθι φωτογραφία, ένας αισθητήρας µέτρησης µε laser 

χρησιµοποιεί σήµατα υπερήχων τα οποία µε την αντανάκλασή τους στην επιφάνεια του υγρού, 

καθορίζουν την απόσταση µεταξύ του αισθητήρα και του υγρού. Με τον τρόπο αυτόν, 

υπολογίζεται το ποσοστό πληρότητας της δεξαµενής, το οποίο κυµαίνεται από τις 

προκαθορισµένες τιµές που έχουν οριστεί, για τις περιπτώσεις όπου η δεξαµενή είναι άδεια, ή 

γεµάτη αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 



 
54

3.8 Υγραέριο LPG 

 

3.8.1 Ορισµός – γενικές πληροφορίες 

 

Ένα επιπλέον καύσιµο το οποίο διανέµεται από τα πρατήρια υγρών καυσίµων είναι το 

υγραέριο κίνησης (Autogas ή αλλιώς LPG). Το υγραέριο είναι ένα µείγµα βουτανίου και 

προπανίου µε αναλογία 80% και 20% αντίστοιχα. Η µεγαλύτερη ποσότητα προπανίου 

συνεπάγεται υψηλότερη πίεση και χαµηλότερο βάρος ανα λίτρο, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

ταχύτερη καύση και έτσι διάνυση λιγότερων χιλιοµέτρων βάσει µιας συγκεκριµένης ποσότητας 

καυσίµου. 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα που έχει το υγραέριο κίνησης έναντι των άλλων 

καυσίµων που διανέµονται στα πρατήρια είναι το γεγονός ότι έχει σηµαντικά χαµηλότερο 

κόστος. Επιπλέον, συγκρητικά µε τα υπόλοιπα, οι εκποµπές ρύπων είναι ιδιαιτέρως µειωµένες 

στην περίπτωση του υγραερίου κίνησης LPG. Τέλος, προσφέρει καλύτερη προστασία του 

κινητήρα των οχηµάτων, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει µεθανόλη και αιθανόλη. 

 

3.8.2 ∆οµή διανοµέα LPG 
 

Για την πώληση του υγραερίου χρησιµοποιούνται διανοµείς καυσίµου LPG. Ο λόγος για 

τον οποίον δεν γίνεται χρήση αντλιών για καύσιµο LPG είναι ότι λόγω του υγραερίου, είναι 

λιγότερο επικίνδυνο να βρίσκεται η αντλία µε τον κινητήρα εντός της δεξαµενής από ότι πάνω 

στο µηχάνηµα διανοµής. 

 

Όπως και στους διανοµείς των άλλων υγρών καυσίµων, έτσι και στους διανοµείς του 

υγραερίου LPG υπάρχουν: το ηλεκτρονικό σύστηµα, το υδραυλικό σύστηµα καθώς και το 

σύστηµα διανοµής καυσίµου. Ωστόσο, λόγω του ότι πρόκειται για αέριο και όχι υγρό καύσιµο, 

στο υδραυλικό σύστηµα, όπως και στο σύστηµα διανοµής καυσίµου παρατηρούνται ορισµένες 

διαφοροποιήσεις οι οποίες θα αναφερθούν και θα εξεταστούν στην συνέχεια. 
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται µια γραφική απεικόνιση διανοµέα LPG, µε τα 

στοιχεία του να αναφέρονται αναλυτικά, κατόπιν αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.8.1: Γραφική απεικόνιση δοµής ενός διανοµέα υγραερίου κίνσης ( LPG ) 

 

Τα µέρη που σηµειώνονται µε αριθµούς στην προηγούµενη γραφική απεικόνιση είναι: 

1. Το ηλεκτρονικό τµήµα του διανοµέα LPG (κεφαλή διανοµέα) 

2. Το πληκτρολόγιο εισαγωγής της ποσότητας καυσίµου προς πώληση 

3. Το ακροσωλήνιο υγραερίου 

4. Η θήκη του ακροσωληνίου υγραερίου 

5. Ο ρυθµιστής πίεσης του υγραερίου 

6. Ο εξωτερικός σύνδεσµος του διανοµέα µε την δεξαµενή 

7. Η µάνικα 

8. Ο σύνδεσµος ασφαλείας Breakaway 

9. Το φίλτρο 

10. Το αντιεκρηκτικό ηλεκτρολογικό κουτί _1 

11. Ο σύνδεσµος του σωλήνα υγραερίου µε την εκάστοτε δεξαµενή 

12. Ο διαχωριστής αερίου 

13. Η ανεπίστροφη βαλβίδα 
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14. Το αντιεκρηκτικό ηλεκτρολογικό κουτί _2 

15. Ο ογκοµετρητής 

16. Η ανεπίστροφη βαλβίδα ασφαλείας 

17. Ο παλµοδότης 

18. Η ηλεκτροβαλβίδα 

 

 

Μια πραγµατική απεικόνιση του υδραυλικού µέρους ενός διανοµέα Q210 LPG µε δύο 

ακροσωλήνια, της εταιρίας Tokheim, παρατίθεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικ. 3.8.2: Υδραυλικό µέρος διανοµέα υγραερίου κίνησης ( Q210 LPG ) της εταιρίας Tokheim 
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3.8.3 ∆εξαµενές αποθήκευσης και αισθητήρες µέτρησης υγραερίου LPG 

 
Λόγω του ότι το υγραέριο κίνησης πρόκειται για έναν τύπο αερίου καυσίµου κι όχι 

υγρού, τόσο οι αισθητήρες µέτρησης του αέριου καυσίµου όσο και η τοποθέτηση αυτών στις 

δεξαµενές αποθήκευσης, διαφέρουν µε των υπολοίπων καυσίµων που αναλύσαµε στις 

προηγούµενες ενότητες. 

  Όσο αφορά τον τρόπο αποθήκευσης, δεν διαφέρει κατα πολύ µε των υπολοίπων 

καυσίµων. Ωστόσο, επειδή δεν πρέπει το υγραέριο να έρθει σε επαφή µε το οξυγόνο, το µοτέρ 

της αντλίας του διανοµέα δεν βρίσκεται εντός της δεξαµενής ως συνήθως, αλλά εξωτερικά 

όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επισκευής ή 

αλλαγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Εικ. 3.8.3: Εγκατάσταση δεξαµενής για υγραέριο LPG σε πρατήριο 

 

Η εγκατάσταση των αισθητήρων µέτρησης στάθµης για το υγραέριο κίνησης γίνεται 

πριν τοποθετηθεί το καύσιµο στις δεξαµενές, ενώ οι αισθητήρες πρέπει να εφάπτονται καθώς 

τοποθετούνται στην υποδοχή των δεξαµενών για να µην δηµιουργηθεί κάποια διαρροή. 

 Τέλος, στην περίπτωση που χρειάζεται να γίνει αλλαγή αισθητήρα σε δεξαµενή που 

βρίσκεται ήδη σε χρήση, απελευθερώνεται αρχικά µέσω της βαλβίδας διαφυγής όλο το καύσιµο 

στην ατµόσφαιρα και όταν εκκενωθεί πλήρως η δεξαµενή, πραγµατοποιείται η αντικατάσταση 

του αισθητήρα. 
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Κεφάλαιο 4Ο : «Εφαρµογή συστήµατος Εισροών – Εκροών» 

 

4.1  Γενικές Πληροφορίες για το σύστηµα 
 
Το σύστηµα Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, έχει ως στόχο την πάταξη του λαθρεµπορίου καυσίµων από τα περίπου 7.500 

πρατήρια διανοµής και πώλησης στον ελλαδικό χώρο. 

Το συγκεκριµένο σύστηµα εφαρµόστηκε για την καταγραφή, παρακολούθηση και τον 

γενικό έλεγχο της διαχείρισης των καυσίµων τα οποία αφορούν τα πρατήρια διανοµής. Η 

λειτουργία αυτή τελείται µέσω συστηµατικής καταµέτρησης αλλά και µελέτης των διαταραχών 

και µεταβολών του εισέρχοντος και του εξέρχοντος καυσίµου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.1.1: Φωτογραφία από πρατήριο υγρών καυσίµων µε εγκατεστηµένο σύστηµα Εισροών - Εκροών 

 

Ένα σύστηµα Εισροών – Εκροών είναι απαραίτητο να αποτελείται από τα παρακάτω: 

1. Ένα υποσύστηµα για την µέτρηση της στάθµης και της θερµοκρασίας εντός της 

δεξαµενής καυσίµου 

2. Ένα υποσύστηµα το οποίο θα παρακολουθεί τις εκροές κατα την διανοµή καυσίµων 

µέσω των αντλιών 

3. Μια κεντρική µονάδα – κονσόλα, η οποία θα ελέγχει και θα επεξεργάζεται τα 

δεδοµένα 

4. Ένα υποσύστηµα µε το οποίο θα επιτυγχάνεται η ενηµέρωση των δηµόσιων αρχών 
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4.2  Κονσόλα συστήµατος Εισροών – Εκροών 
 

Για να λειτουργήσει σωστά το σύστηµα ελέγχου διαχείρησης καυσίµων, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι, εκτός των περιφερειακών µονάδων που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν 

προηγουµένως, και µια κεντρική υπολογιστική µονάδα διαχείρισης. Η υπολογιστική αυτή 

µονάδα, ή αλλιώς κονσόλα του συστήµατος Εισροών – Εκροών περιλαµβάνει εκτός του server, 

και την εφαρµογή παρακολούθησης και ελέγχου των περιφερειακών συστηµάτων. Με τον 

τρόπο αυτόν καλύπτονται οι ανάγκες της µηχανοργάνωσης του πρατηρίου, καθώς και του 

ελέγχου όλων των διαδικασιών που πραγµατοποιεί ένα πρατήριο. 

 

4.2.1 Παρουσίαση εφαρµογής συστήµατος Εισροών - Εκροών 

 
Μέσω της εφαρµογής του συστήµατος, µπορεί να εξασφαλιστεί η καθ’ όλα νόµιµη 

λειτουργία των πρατηρίων µέσα από την πλήρη διαχείρηση του πρατηρίου. Αυτό επιτυγχάνεται 

µέσω της παρακολούθησης όλων των εξαγωγών καυσίµου, δηλαδή της λειτουργίας όλων των 

αντλιών του πρατηρίου, καθώς και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι δεξαµενές αλλά 

και το καύσιµο που βρίσκεται εντός τους. Στην συνέχεια εµφανίζεται η εικόνα της εφαρµογής 

του συστήµατος Εισροών – Εκροών σε ένα πρατήριο. 

 

Εικ. 4.2.1: Εφαρµογή συστήµατος Εισροών – Εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίµων 
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Όπως φαίνεται στην προηγούµενη φωτογραφία, όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις 

δεξαµενές και τις αντλίες του πρατηρίου αναγράφονται στην εφαρµογή και ανανεώνονται 

διαρκώς. Για τις δεξαµενές αναγράφονται οι τιµές σχετικά µε το είδος αλλά και την στάθµη 

του καυσίµου, όπως και την στάθµη του νερού αν υπάρχει εντός της δεξαµενής, την 

θερµοκρασία και την πυκνότητα που έχει το καύσιµο, το ποσοστό πληρότητας της δεξαµενής 

αλλά και η χωρητικότητα της κάθε δεξαµενής. 

Για τις αντλίες οι πληροφορίες που δίνονται έχουν σχέση µε τον τύπο καυσίµου που 

αντλεί και διανέµει η κάθε αντλία, την τιµή λίτρου που έχει ο συγκεκριµένος τύπος καυσίµου, 

καθώς και τα στοιχεία της τελευταίας συναλλαγής (λίτρα και χρήµατα). Κάθε φορά που 

πραγµατοποιείται µια συναλλαγή και σηκώνεται κάποιο ακροσωλήνιο αντλίας τότε η 

συγκεκριµένη αντλία αλλάζει δυναµικά χρώµα και έτσι δηλώνεται ότι πραγµατοποιείται 

συναλλαγή. 

 

4.2.2 ∆ιαδικασίες που ελέγχονται από την εφαρµογή  

 
Όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως ανήκουν στις πληροφορίες που παρέχει η εφαρµογή 

µε µια πρώτη µατιά, χωρίς καµία ανάµειξη δηλαδή µε το menu των επιλογών που υπάρχουν 

προς έλεγχο. Στην συνέχεια θα αναλυθούν όλα όσα ελέγχονται και έχουν σχέση τόσο µε το 

υποσύστηµα των εισροών και την παραλαβή καυσίµων όσο και µε το αντίστοιχο σύστηµα 

εκροών, δηλαδή την διανοµή αυτών σε πελάτες.  

 

� Υποσύστηµα Εισροών (Παραλαβές καυσίµου) 

  
Όσο αφορά το κοµµάτι των εισροών, το σύστηµα ελέγχει απολύτως τις παραλαβές 

καυσίµων, εµφανίζοντας όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την κάθε διαδικασία, όπως για 

παράδειγµα ο όγκος του καυσίµου που παραλαµβάνεται, καθώς και η ώρα αλλά και η διάρκεια 

της παραλαβής. Το υποσύστηµα αυτό είναι σε θέση να αναγνωρίζει αυτόµατα οποιαδήποτε 

εισροή καυσίµου σε δεξαµενή κατα τον ανεφοδιασµό ή την επιστροφή καυσίµου από βυτίο. 

Επίσης µπορεί να κάνει καταγραφή όλων των αντίστοιχων διαδικασίων και να κρατάει ένα 

ιστορικό µε τις απαραίτητες πληροφορίες για την καθεµιά. 

Με το πέρας του αδειάσµατος καυσίµου στην δεξαµενή κατα την παραλαβή, επέρχεται 

ο «χρόνος ηρεµίας», όπως απεικονίζεται παρακάτω, δηλαδή ένα διάστηµα λίγων λεπτών έως 

ότου ηρεµήσει το καύσιµο για να µπορούν να ληφθούν οι σωστές µετρήσεις και πάλι από το 

σύστηµα.  
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Εικ. 4.2.2: Απεικόνιση εφαρµογής του συστήµατος Εισροών – Εκροών εν ώρα παραλαβής καυσίµου 

 

Στην συνέχεια είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του παραστατικού της παραλαβής από 

τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου όπως απεικονίζεται στην συνέχεια, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.2.3: Απεικόνιση συµπλήρωσης παραστατικού παραλαβής καυσίµου σε πρατήριο 
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� Υποσύστηµα Εκροών (∆ιανοµή και πώληση καυσίµων) 

 
Για το κοµµάτι των εκροών, το πρόγραµµα παρέχει την δυνατότητα πλήρους ελέγχου 

και παρακολούθησης της λειτουργίας των ακροσωληνίων των αντλιών. Εκτός των ενδείξεων 

που καταγράφονται για την κάθε συναλλαγή που εκτυλίσσεται στο πρατήριο, δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής των αντλιών που επιθυµεί το πρατήριο να λειτουργήσουν. Επιπλέον, 

δίνεται η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί επείγον σταµάτηµα της λειτουργίας των αντλίων, σε 

περίπτωση κινδύνου ή άλλης κατάστασης. 

 
Μέσω του προγράµµατος επίσης καταχωρούνται οι τιµές πώλησεις ανα λίτρο για το 

κάθε καύσιµο που διανέµεται από το πρατήριο. Η ανάθεση τιµών, όπως εµφανίζεται στην 

ακόλουθη εικόνα, γίνεται για όλα τα καύσιµα, µε διαφορετικές τιµές ανάλογα την κατάσταση 

λειτουργίας του πρατηρίου (ηµερήσια λειτουργία, λειτουργία µέσω Αυτόµατου Πωλητή, ή 

πώληση καυσίµου µε κάρτα loyalty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.2.4: Απεικόνιση ανάθεσης - αλλαγής τιµών ανα λίτρο καυσίµου µέσω της εφαρµογής 
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Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα, οι τιµές των καυσίµων ανα λίτρο αλλάζουν 

ανάλογα µε την λειτουργία του πρατηρίου. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα η οµάδα τιµών µε 

πράσινο χρώµα αντιστοιχεί στην ηµερήσια – κανονική λειτουργία του πρατηρίου. Αντίστοιχα 

οι τιµές µε λευκό χρώµα αντιστοιχούν στην λειτουργία πρατηρίου µέσω Αυτόµατου Πωλητή, 

ενώ τέλος, η οµάδα τιµών µε το µπλε χρώµα ανήκει στην κατηγορία πώλησης καυσίµου µε 

κάρτα loyalty. Οποιαδήποτε αλλαγή τιµών πραγµατοποιηθεί καταγράφεται από το σύστηµα 

και ενηµερώνεται το αρµόδιο υπουργείο για την ενέργεια αυτή. 
 

Εκτός από την ανάθεση τιµών, το σύστηµα κρατάει σε αρχείο όλες τις κινήσεις που 

γίνονται από την αντλία, δηλαδή κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται. Στην συνέχεια 

παρατίθεται η εικόνα του προγράµµατος όπου εµφανίζονται λεπτοµερώς οι τελευταίες κινήσεις 

µιας αντλίας υγρών καυσίµων σε πρατήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Εικ. 4.2.5: Απεικόνιση τελευταίων κινήσεων αντλίας υγρών καυσίµων σε πρατήριο µέσω της εφαρµογής 

 
Η εφαρµογή του συστήµατος Εισροών – Εκροών, όσον αφορά τον τοµέα των εκροών, 

εκτός των παραπάνω ενεργειών που εµφανίζει και ελέγχει µέσω της παρακολούθησης και 

καταγραφής αυτών, δίνει πληροφορίες σχετικά και µε την δεξαµενή µε την οποία είναι 

συνδεδεµένη η κάθε αντλία από την οποία κιόλας αντλεί το κάθε καύσιµο. 
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4.3  ∆ιαδικασίες ελέγχου και ρύθµισης δεξαµενών και αντλιών σε πρατήριο 

 

 
Η αξιοπιστία ενός συστήµατος Εισροών – Εκροών σε πρατήριο υγρών καυσίµων είναι 

άµεσα συνδεδεµένη τόσο µε το σύστηµα µέτρησης της στάθµης της δεξαµενής όσο και µε την 

ογκοµέτρηση που έχει πραγµατοποιηθεί στην δεξαµενή αυτή.  

 

 

4.3.1 Ογκοµέτρηση 

 
Η διαδικασία της ογκοµέτρησης µιας δεξαµενής δεν είναι τίποτα άλλο παρα η τεχνική 

µε την οποία η στάθµη του καυσίµου εντός της δεξαµενής αντιστοιχίζεται µε τον φυσικό του 

όγκο σε αυτήν. Ογκοµέτρηση επιβάλλεται να γίνεται σε κάθε δεξαµενή πρατηρίου, 

περισσότερες της µιας φοράς ανά συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

 
Κατα την διαδικασία της ογκοµέτρησης, η δεξαµενή η οποία µετριέται, αδειάζει από 

καύσιµο, και γεµίζει σταδιακά κάθε φορά µε 100 λίτρα υγρού. Κάθε φορά που γίνεται εισροή 

100 λίτρων εντός της, λαµβάνεται µια µέτρηση µέσω µιας ορειχάλκινης βέργας στην οποία 

σηµειώνεται σε ποιο ύψος αντιστοιχούν τα κάθε 100 λίτρα που εισέρχονται στην δεξαµενή. Οι 

µετρήσεις επαναλαµβάνονται έως ότους φτάσει το καύσιµο στο ανώτατο επιτρεπτό όριο.  

 
Στην συνέχεια γίνεται αντιστοίχηση εκατοστών – χιλιοστών µε το ύψος της βέργας που 

έχει σηµειωθεί από την κάθε µέτρηση. Με την αντιστοιχία αυτή, παράγεται ο ογκοµετρικός 

πίνακας της δεξαµενής, ο οποίος εµφανίζει τον όγκο της δεξαµενής, ως συνάρτηση του ύψους 

της στάθµης καυσίµου, στην θερµοκρασία των 15 °C. 

 

 
Στην συνέχεια παρατίθεται ο ογκοµετρικός πίνακας µιας δεξαµενής καυσίµου DIESEL, 

καταχωρηµένος στο σύστηµα Εισροών – Εκροών σε ελληνικό πρατήριο. 

 
Για την ολοκλήρωση και διαµόρφωση του συγκεκριµένου ογκοµετρικού πίνακα, για 

µια δεξαµενή 10.000 κυβικών, χρειάστηκαν 1476 µετρήσεις.  
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Εικ. 4.3.1: Μέρος ογκοµετρικού πίνακα δεξαµενής καυσίµου DIESEL σε πρατήριο υγρών καυσίµων 

 

 

4.3.2 Ρύθµιση Offset 

 
Μια ρύθµιση που αφορά τις δεξαµενές των πρατηρίων και επιτελλείται από τους 

τεχνικούς και εγκαταστάτες των συστηµάτων Εισροών – Εκροών είναι η διαδικασία ρύθµισης 

offset. ∆εδοµένου ότι η ένδειξη µιας φυσικής µεταλλικής βέργας, ή αλλιώς ενός αισθητήρα 

µέτρησης της στάθµης του καυσίµου, δεν συβαδίζει πάντοτε και επακριβώς µε την ένδειξη 

στην οθόνη της εφαρµογής, γίνεται αυτή η ρύθµιση προκειµένου να υπάρξει µια ισορροπηµένη 

απεικόνιση από το πρόγραµµα ως προς τις δύο αυτές διαφορετικές ενδείξεις. 

 
Το offset της κάθε δεξαµενής είναι ουσιαστικά το αντιστάθµισµα της ένδειξης της 

φυσικής µεταλλικής βέργας ως προς την εµφάνιση αυτής µέσω υπολογισµών στην εφαρµογή 

του συστήµατος.  

 
Στην ακόλουθη φωτογραφία απεικονίζεται η οθόνη της εφαρµογής κατα την διαδικασία 

ρύθµισης των offset σε µια δεξαµενή καυσίµου LPG σε πρατήριο υγρών καυσίµων. 
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Εικ. 4.3.2: Απεικόνιση οθόνης εφαρµογής κατα την διαδικασία ρύθµισης offset δεξαµενής 

  

 

4.3.3 Λιτροµέτρηση 

 
Μια ακόµη διαδικασία που πρέπει να πραγµατοποιηθεί έτσι ώστε να είναι 

αποτελεσµατικός ο έλεγχος του πρατηρίου µέσω του συστήµατος Εισροών – Εκροών, είναι η 

λιτροµέτρηση των αντλιών.  

 
Κατα την διαδικασία αυτή, αντλούνται απευθείας από την αντλία 20 λίτρα καυσίµου µε 

βάση την ένδειξη της οθόνης της αντλίας εντός του µηχανισµού µέτρησης, το οποίο ονοµάζεται 

λιτρόµετρο. Από το ύψος που φαίνεται µε βάση την κλίµακα που υπάρχει στο λιτρόµετρο, 

υπολογίζονται τα λίτρα που χάνονται ανα 1000 λίτρα διανοµής από την συγκεκριµένη αντλία.  

 
Σωστή λειτουργία διανοµής καυσίµου από την αντλία συνεπάγεται το ύψος των 20 

λίτρων καυσίµου να αγγίζει το σηµείο «0» της κλίµακας. 

 
Στην παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζεται η διαδικασία λιτροµέτρησης σε ελληνικό 

πρατήριο υγρών καυσίµων. 
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Εικ. 4.3.3: Απεικόνιση διαδικασίας λιτροµέτρησης αντλίας σε πρατήριο υγρών καυσίµων 

 

 
∆ιαδικασία λιτροµέτρησης πραγµατοποιείται και στην περίπτωση που υπάρχει EMR3 

στο πρατήριο, ωστόσο µε ορισµένες διαφορές. Για την λιτροµέτρηση του EMR3 αντλούνται 

1000 λίτρα καυσίµου, τα οποία εισέρχονται σε ειδικό βυτίο, όπου και γίνεται η µέτρηση που 

χρειάζεται για να ελεγχθεί η ορθή λειτουργία της αντλίας αυτής. 

 

 

 

4.4  Παραστατικά πρατηρίου ελεγχόµενα µέσω εφαρµογής 
 

Εκτός των διαδικασιών οι οποίες τελούνται σε ένα πρατήριο και ελέγχονται από το 

σύστηµα Εισροών – Εκροών µέσω της κονσόλας, αρκετά έγγραφα που έχουν άµεση σχέση µε 

τις διαδικασίες αυτές συµπληρώνονται, αποθηκεύονται και κατ’ επέκταση ελέγχονται µέσω 

της εφαρµογής αυτής. 

Μέσω της εφαρµογής επίσης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο η συµπλήρωση όσο και 

η εµφάνιση των παραστατικών που αφορούν τις πραγµατοποιήσιµες στο πρατήριο διαδικασίες 

οι οποίες περιλαµβάνονται στο παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 5: Παραστατικά τα οποία ελέγχονται µέσω της εφαρµογής Εισροών - Εκροών 

α/α Doc ΙD Όνοµα Παραστατικού 

1 ΑΠΛ Απόδειξη Λιανικής 

2 ∆ΠΚ ∆ελτίο Παραλαβής Καυσίµου 

3 Τ∆Α Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής 

4 ∆ΑΠ ∆ελτίο Αποστολής 

5 ΛΤΜ ∆ελτίο Λιτροµέτρησης 

6 ∆ΕΑ ∆ελτίο Εισαγωγής 

7 ∆ΑΑ ∆ελτίο Εξαγωγής 

8 ΑΚΕ Ακυρωτικό 

9 ∆ΕΠ Απόδειξη Επιστροφής 

10 ∆ΧΚ Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – ∆ωρ. Χορήγησης 

11 ΑΥΤ Απόδειξη Αυτοπαράδοσης 

12 ΤΙΠ Τιµολόγιο Πώλησης 

13 ΑΠΥ Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 

14 ΛΓΣ Λογιστικό Σηµείωµα 

15 ΤΙΘ Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 

16 ΑΥΘ Απόδειξη Αυτοπαράδοσης Πετρελαίου Θέρµανσης 

17 Τ∆Θ Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής Πετρελαίου Θέρµανσης 

18 ΑΛΘ Απόδειξη Λιανικής Πετρελαίου Θέρµανσης 

19 ∆ΑΘ ∆ελτίο Αποστολής Πετρελαίου Θέρµανσης 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγινε αναφορά και ανάλυση της διαδικασίας εισροής 

καυσίµου στις δεξαµενές του πρατηρίου µε την παραλαβή καυσίµου. Με το πέρας της 

παραλαβής, είναι υποχρεωτικό να συµπληρωθεί και να αποθηκευτεί το δελτίο παραλαβής, 

όπου και δηλώνονται όλες οι λεπτοµέρειες της ολοκληρωµένης πια παραλαβής. Αντίστοιχα, 

για διαδικασίες όπως για παράδειγµα η λιτροµέτρηση, η πώληση πετρελαίου θέρµανσης ή η 

τιµολόγηση είναι απαραίτητη η συµπλήρωση παραστατικού.  

 

Στην περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή λάθος χρήσης από τον χρήστη του 

πρατηρίου, µπορεί να πραγµατοποιηθεί επανεκτύπωση οποιουδήποτε παραστατικού, είτε 

διόρθωση αυτού, µε την προϋπόθεση αυτόµατης ενηµέρωσης του αρµόδιου υπουργείο για την 

µετατροπή – διεργασία. 



 
69

4.4.1 Έκδοση Ισοζυγίου 

 
Το γεγονός ότι δεν δόθηκε στο παρελθόν η απαραίτητη σηµασία σχετικά µε τις 

διαδικασίες ογκοµέτρησης και λιτροµέτρησης, στα περισσότερα πρατήρια, πραγµατοποιώντας 

πρόχειρες και εσφαλµένες µετρήσεις είχε σαν αποτέλεσµα την λανθασµένη λειτουργία του 

πρατηρίου. Με άλλα λόγια, ακόµα και µε το καλύτερο σύστηµα µέτρησης κι ελέγχου 

διαθέσιµο, η λειτουργία ενός πρατηρίου εξακολουθεί να είναι λανθασµένη αφού οι 

ογκοµετρικοί πίνακες των δεξαµενών που έχει είναι ανακριβείς, καθώς και οι αντλίες διανοµής 

καυσίµου δεν είναι ρυθµισµένες κατάλληλα. 

 

Η σωστή εκτέλεση των διαδικασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή της 

ογκοµέτρησης και λιτροµέτρησης, έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το σύστηµα Εισροών – 

Εκροών, µέσω του οποίου γίνεται η ακριβής καταγραφή των παραλαβών αλλά και των 

αποθεµάτων καυσίµων. Από τις δύο αυτές καταγραφές παράγεται  ο ορθός υπολογισµός του 

ισοζυγίου των Εισροών – Εκροών. Το ισοζύγιο των Εισροών – Εκροών δηλαδή, δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά το ποσοστό διαφοράς των εισροών από τις εκροές καυσίµου. Με άλλα λόγια, 

η αναφορά ισοζυγίου είναι η διαφορά µεταξύ του καυσίµου που πουλήθηκε από την κάθε 

αντλία µε το µέγεθος µεταβολής της ποσότητα του καυσίµου εντός των δεξαµενών.  

 
Η αναφορά ισοζυγίου ηµέρας εκδίδεται αυτόµατα µε βάση τις προδιαγραφές του 

συστήµατος, χωρίς δηλαδή να παρέµβει ανθρώπινος παράγοντας. Η έκδοση αυτού γίνεται  µια 

φορά την µέρα έως το αργότερο το πέρας της ηµέρας (στις 00:00). Για τον υπολογισµό του 

ισοζυγίου σε ένα πρατήριο οι εκροές της ηµέρας προκύπτουν ως άθροισµα των µεµονωµένων 

εκροών – πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στην µέρα, µε αναγωγή στους 15 °C ανα 

πώληση και µε βάση την θερµοκρασία που είχε η δεξαµενή κατά την εκάστοτε εκροή – διανοµή 

καυσίµου. Το ισοζύγιο ηµέρας υπολογίζεται αθροιστικά για όλες τις δεξαµενές και αντλίες 

κοινού καυσίµου, ανα τύπο καυσίµου, και µε παρόµοιο τρόπο µε αυτόν στην διαδικασία της 

παραλαβής. 

  
Από τον νόµο, το µέγιστο επιτρεπτό σφάλµα στο ισοζύγιο Εισροών – Εκροών ενός 

πρατηρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%. Στην περίπτωση που η απόκλιση υπερβεί αυτό 

το ποσοστό και δεν δικαιολογείται µε κάποιον τρόπο από το πρατήριο, υπάρχουν κυρώσεις για 

το πρατήριο, όπως η επιβολή προστίµων. 
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4.5  Εµπορικό σύστηµα P.O.S. 
 

Εκτός από τις περιφερειακές µονάδες που αναλύθηκαν εκτενώς στο προηγούµενο 

κεφάλαιο και αποτελούν το σύστηµα Εισροών – Εκροών σε ένα πρατήριο, ορισµένες 

επιχειρήσεις διαθέτουν και εµπορικό σύστηµα πληρωµών (POS). Στην περίπτωση αυτή, 

παρόλο που το εµπορικό σύστηµα δεν αποτελεί άµεσα µέρος του συστήµατος Εισροών – 

Εκροών, µπορεί να ελεγχθεί ή / και να λειτουργήσει µε την βοήθεια αυτού.  

Εικ. 4.5.1: Απεικόνιση αρχικής οθόνης εφαρµογής ενός εµπορικού συστήµατος πρατηρίου  

 
Στην παραπάνω εικόνα εµφανίζεται η απεικόνιση ενός εµπορικού συστήµατος σε ένα 

πρατήριο. Οι εισπράξεις που προέρχονται από το εµπορικό σύστηµα ωστόσο περιλαµβάνονται 

στο σύνολο των εσόδων του πρατηρίου, και έχουν άµεση σχέση µε την αναφορά Ζ που 

εκδίδεται από τον φορολογικό µηχανισµό.  

 

 

4.6  Αποστολή δεδοµένων στο υπουργείο 

 
Προκειµένου να ολοκληρωθεί η παρακολούθηση της διακίνησης των καυσίµων µέσω 

των πρατηρίων διάθεσης, όλα τα µέρη που αποτελούν τα συστήµατα Εισροών – Εκροών 

συνδέονται µε το κέντρο υποδοχής ψηφιακών δεδοµένων καθώς και µε τα µητρώα πρατηρίων, 

εγκαταστατών και δεξαµενών των οποίων η διαχείρηση γίνεται από την Γενική Γραµµατεία 

Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). 
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4.6.1 Φορολογικός Μηχανισµός 

 
H σύνδεση και επικοινωνία ενός πρατηρίου υγρών καυσίµων µε τις αρχές επιτήρησεις 

και τους αρµόδιους φορείς γίνεται µέσω του φορολογικού µηχανισµού. Ο φορολογικός 

µηχανισµός είναι ουσιαστικά η ηλεκτρονική συσκευή που δέχεται από την εφαρµογή όλους 

τους εκτυπώσιµους χαρακτήρες ενός παραστατικού επιστρέφοντας στην συνέχεια στην έξοδο 

την ψηφιακή υπογραφή για το παραστατικό αυτό µαζί µε τα στοιχεία του ρολογιού του 

(ηµεροµηνία και ώρα). Επιπλέον, αποστέλνει στους αρµόδιους φορείς το σύνολο των 

παραστατικών τα οποία έχουν υπογραφεί από την αρχή της λειτουργίας του, το σύνολο των 

παραστατικών ηµέρας καθώς και τον σειριακό αριθµό του µηχανισµού αυτού.  

 
Πιο αναλυτικά, ο φορολογικός µηχανισµός εκδίδει το ισοζύγιο ηµέρας, όπως επίσης 

και όλες τις αναφορές κινήσεων, τις συγκεντρωτικές αναφορές όπως φερ’ ειπείν την έναρξη 

εργασιών, το κλείσιµο βάρδιας κλπ, οι οποίες πραγµατοποιούνται µεχρι την τελική έκδοση 

αυτού. Σε αυτές τις αναφορές είναι υποχρεωτικό να εµφανίζονται όποιες διαφορές υπάρχουν 

µεταξύ των ποσοτήτων που έχουν πωληθεί, αλλά και των αντίστοιχων ποσοτήτων που έχουν 

µειωθεί στις δεξαµενές σε θερµοκρασία αναγωγής 15 °C. 

 
Ο φορολογικός µηχανισµός περιλαµβάνει θύρα επικοινωνίας Ethernet ή RS – 232 µέσω 

της οποίας συνδέεται ενσύρµατα µε το PC του συστήµατος και κατ’ επέκταση µε την εφαρµογή 

του συστήµατος Εισροών – Εκροών.  

 

 

 

4.7  Συναγερµοί εφαρµογής συστήµατος Εισροών – Εκροών 
 
 
4.7.1 Παραβάσεις που αποφεύχθηκαν µε το σύστηµα Εισροών – Εκροών 

 
Πριν την καθιέρωση του συστήµατος Εισροών – Εκροών, η κατάσταση στον 

επαγγελµατικό αυτόν τοµέα ήταν ανεξέλεγκτη, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε τρόπος 

παρακολούθησης ή ελέγχου των διαδικασιών που πραγµατοποιούνταν σε κάθε πρατήριο. 

Ορισµένες από τις παρατυπίες που παρατηρούνταν παλιότερα και µέσω του 

συστήµατος αποφεύχθηκαν τελικώς είναι οι παρακάτω: 
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1. η σκόπιµη τροποποίηση του υδραυλικού µέρους των αντλιών,  

2. η σκόπιµη τροποποίηση του ηλεκτρονικού µέρους των αντλιών, 

3. η εκούσια αλλαγή θερµοκρασίας καυσίµου και κατ’ επέκταση η διόγκωση καυσίµου 

4. η νόθευση των υγρών καυσίµων και 

5. η αφορολόγητη πώληση υγρών καυσίµων, χωρίς την έκδοση αποδείξεων. 

 

4.7.2 Σφραγίσεις αντλιών και διανοµέων 

 
Για την καταπολέµηση του φαινοµένου της σκόπιµης τροποποίησης των αντλιών και 

διανοµέων υγρών καυσίµων, µε την εφαρµογή του συστήµατος Εισροών – Εκροών στα 

πρατήρια, ξεκίνησε η διαδικασία σφραγίσεων όλων των αντλιών που πουλάνε καύσιµα στο 

κοινό. Κατα την διαδικασία αυτή, η οποία ονοµάζεται «σφράγιση κατα κανόνες ∆ιακίνησης 

και Εµπορίας Προϊόντων και Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ) », τα µέρη του υδραυλικού και 

ηλεκτρονικού µέρους της κάθε αντλίας ή διανοµέα σηµειώνονται και σφραγίζονται µε τις 

προβλεπόµενες από τον νόµο σφραγίδες, οι σειριακοί αριθµοί των οποίων καταγράφονται στο 

«∆ελτίο Ελέγχου, Ρύθµισης και Σφράγισης» µαζί µε το κοµµάτι της αντλίας στο οποίο 

αντιστοιχούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.7.1: Παλµοδότης διανοµέα Tokheim µετά από σφράγιση κατά κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ 

 

Παραπάνω παρουσιάζεται ο παλµοδότης από το υδραυλικό µέρος ενός διανοµέα 

Tokheim στον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί σφράγιση. Όλα τα στοιχεία από την διαδικασία 
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σφράγισης στέλνονται στους αρµόδιους φορείς, ενώ στην περίπτωση που υπάρξει η 

οποιαδήποτε παρατυπία ή παράβαση στην αντλία που έχει σφραγιστεί, υπάρχουν οι 

προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις τόσο στο πρατήριο υγρών καυσίµων όσο και στην 

εταιρία που πραγµατοποίησε την σφράγιση. 

 

 

4.7.3 Συναγερµοί προγράµµατος σε περιπτώσεις παράβασης – βλάβης 

 
Για την καθ' όλα νόµιµη λειτουργία των πρατηρίων πλέον, η εφαρµογή του συστήµατος 

Εισροών – Εκροών έχει προγραµµατιστεί µε τρόπο τέτοιο ώστε να καταγράφεται αλλά και να 

αποστέλλεται ειδοποίηση για οποιαδήποτε βλάβη δηµιουργηθεί στο πρατήριο σχετική µε το 

σύστηµα καθώς και για οποιαδήποτε παράνοµη διεργασία τείνει να συµβεί ή έχει 

πραγµατοποιηθεί εκεί. 

Μέσω ειδικών ενδείξεων στην οθόνη της εφαρµογής ο χρήστης καθώς και οι υπόλοιποι 

φορείς (εταιρία τεχνικής υποστήριξης, αρχές παρακολούθησης κ.α.) µπορούν να ενηµερωθούν 

σχετικά µε την κατάσταση του πρατηρίου αλλά και µε το κατά πόσο ορθή είναι η λειτουργία 

αυτού. 

Στην περίπτωση που υπάρξει ένδειξη συναγερµού (alarm), το πρατήριο αυτοµάτως 

κλειδώνει µη έχοντας µε αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα παραλαβής ή παράδοσης καυσίµου. 

Οι καταστάσεις στις οποίες έχει οριστεί να σηµαίνεται συναγερµός στο πρατήριο και 

ως αποτέλεσµα να διακόπτεται η λειτουργία του είναι οι παρακάτω. 

1. Βλάβη, δυσλειτουργία, ή απώλεια επικοινωνίας µε τις δεξαµενές (σύστηµα εισροών) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Εικ. 4.7.2: Ένδειξη ειδοποίησης σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας µε την δεξαµενή 
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2. Εντοπισµός της στάθµης του νερού σε µια δεξαµενή άνω των τεσσάρων εκατοστών (4 
cm) 

 

 

 

 

 

 

  
 

Εικ. 4.7.3: Ένδειξη ειδοποίησης σε περίπτωση ύπαρξης νερού εντός της δεξαµενής 

 

3. Βλάβη, απώλεια επικοινωνίας ή δυσλειτουργία των αντλιών (σύστηµα εκροών) 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
  
 

Εικ. 4.7.4: Ένδειξη ειδοποίησης σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας µε την αντλία 

 

4. Αφαίρεση καυσίµου από δεξαµενή χωρίς εξουσιοδότηση (πτώση στάθµης του 
καυσίµου της δεξαµενής χωρίς να υπάρξει ταυτόχρονα πώληση από την αντλία) 

 

 
 
 

 

  
 

  

 

  

Εικ. 4.7.5: Ένδειξη ειδοποίησης σε περίπτωση αναίτιας απότοµης µείωσης του καυσίµου της δεξαµενής  
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5. Αύξηση της ποσότητας καυσίµου άνω των 20 λίτρων, όπου και σηµειώνεται παραλαβή 
καυσίµου. 

 

Εικ. 4.7.6: Ένδειξη ειδοποίησης σε περίπτωση παραλαβής καυσίµου 

 

6. Απόκλιση στο ηµερήσιο δελτίο ισοζυγίου µεγαλύτερη της επιτρεπόµενης ( >1.5% ) 
 
 

7. Μεταβολή των στοιχείων του ογκοµετρικού πίνακα 
 
 

8. Πλήρωση της δεξαµενής πέραν του νόµιµου ορίου στάθµης καυσίµου 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 4.7.7: Ένδειξη ειδοποίησης σε περίπτωση πλήρωσης δεξαµενής πάνω από το νόµιµο όριο 
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Η σήµανση των ανωτέρω συµβάντων (alarms) γίνεται µέσω του φορολογικού 

µηχανισµού ΕΑΦ∆ΣΣ, ενώ αποστέλλονται στις αρχές επιτήρησης σε πραγµατικό χρόνο. Στην 

περίπτωση µη δυνατής αποστολής των συµβάντων λόγω βλάβης ή προβλήµατος σύνδεσης, όλα 

τα στοιχεια αποθηκεύονται στο σύστηµα και αποστέλλονται µόλις γίνει αποκατάσταση του 

προβλήµατος επικοινωνίας. 

 

 

 

 

 

4.8  Βλάβες στη λειτουργία πρατηρίου µε σύστηµα Εισροών – Εκροών 
 

 

4.8.1 Συχνότερες βλάβες στη λειτουργία πρατηρίου 

 
Με το σύστηµα Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων, έγινε διαρκής και 

εκτενής έλεγχος πάνω σε πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία αλλά και λειτουργίες του πρατηρίου. 

Παρόλες τις καινοτοµίες και τα συστήµατα ελέγχου ωστόσο, υπάρχουν ακόµα και τώρα 

διαφόρων ειδών βλάβες, εφόσον το σύστηµα έχει να κάνει µε περιφερειακές µονάδες και 

µηχανήµατα, αλλά και µε προγραµµατιστικό περιβάλλον και βάσεις δεδοµένων. Έτσι 

παρατηρείται η ύπαρξη βλαβών τόσο σε επίπεδο hardware, όσο και σε επίπεδο software. 

 
Σε επίπεδο hardware, οι πιο συχνές βλάβες έχουν σχέση µε κάποια δυσλειτουργία ενός 

ή περισσοτέρων µηχανηµάτων – µονάδων, όπως για παράδειγµα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

(PC), το switch το οποίο συνδέει τις µονάδες στο δίκτυο, αλλά και σε ορισµένες περιπτώσεις 

ακόµα και οι αισθητήρες ή οι controller τους. 

 
Σε επίπεδο software, οι βλάβες που παρουσιάζονται έχουν άµεση συνήθως σχέση µε 

ορισµένες παραλλείψεις ή σφάλµατα που υπάρχουν στην γραφή του κώδικα που υποστηρίζει 

την εφαρµογή του συστήµατος. Ωστόσο όπως έχει παρατηρηθεί από τις εταιρίες υποστήριξης 

και εγκατάστασης συστηµάτων Εισροών – Εκροών σε πρατήρια, το µεγαλύτερο ποσοστό 

βλαβών οφείλεται καθαρά σε προβλήµατα που υπάρχουν στο hardware του συστήµατος, λόγω 

δυσλειτουργίας των µονάδων. 
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4.8.2 Στατιστικά στοιχεία βλαβών 

 
Παρακάτω εµφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία των βλαβών τα οποία ανέλαβε και 

διεκπεραίωσε µια εταιρία υποστήριξης και εγκατάστασης συστηµάτων Εισροών – Εκροών σε 

300 περίπου πρατήρια υγρών καυσίµων, για χρονικό διάστηµα ενός έτους. 

 

Εικ. 4.8.1: Στατιστικό γράφηµα πίτας για βλάβες συστηµατος Εισροών – Εκροών για 300 πρατήρια το 2015 

 

 
Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο αντίστοιχος πίνακας µε τους τύπους βλαβών που 

εκδηλώνονται µέσα σε έναν χρόνο λειτουργίας σε περίπου 300 πρατήρια υγρών καυσίµων τα 

οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και υποστηρίζονται από την ίδια εταιρία. 

 
Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί το γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός βλαβών οφείλεται 

σε κακή ή λανθασµένη χρήση των περιφερειακών µονάδων καθώς και της κονσόλας από τους 

χρήστες αυτών, δηλαδή από τους ίδιους τους χειριστές του συστήµατος Εισροών – Εκροών στα 

πρατήρια. 
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 Όπως φαίνεται τόσο από το προηγούµενο γράφηµα όσο και από τον παρακάτω πίνακα 

οι πιο συχνές βλάβες που προκύπτουν είναι στο κοµµάτι του hardware, δηλαδή των 

µηχανηµάτων, και συγκεκριµένα αυτών τα οποία λειτουργούν ακατάπαυστα, όπως για 

παράδειγµα ο φορολογικός µηχανισµός και ο εκτυπωτής αποδείξεων. Παράλληλα όµως, 

προκύπτουν και προβλήµατα στην λειτουργία του συστήµατος Εισροών – Εκροών και λόγω 

του software, από διάφορες σφάλµατα ή/και παραλλείψεις στον κώδικα της SQL αλλά και στη 

βάση δεδοµένων γενικότερα. 

 

Εικ. 4.8.2: Αναλυτικός πίνακας εκδήλωσης βλαβών ανα µήνα για το έτος 2015 σε σύστηµα Εισροών – Εκροών 

σε 300 πρατήρια υγρών καυσίµων 

 

 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι σηµαντικοί παράγοντες που συµβάλλουν στην έξαρση 

βλαβών στο σύστηµα ελέγχου των πρατηρίων είναι τα ακραία καιρικά φαινόµενα. Πιο 

συγκεκριµένα το πολύ κρυο και η βροχή τους µήνες του χειµώνα όπως αντίστοιχα η ζέστη και 

οι υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι δυσχεραίνουν την σωστή λειτουργία των περιφερειακών 

µονάδων µε αποτέλεσµα την δυσκολία του συστήµατος ελέγχου να λειτουργήσει κανονικά. 
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Κεφάλαιο 5Ο : «Συµπεράσµατα και µελλοντικές βελτιώσεις» 

 

 Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου της 

διακίνησης των υγρών καυσίµων στα πρατήρια, διαπιστώνουµε ότι παρουσιάστηκαν 

αξιοσηµείωτες βελτιώσεις όσο αφορά την νόµιµη και ορθή λειτουργία των πρατηρίων, σε 

σύγκριση µε το παρελθόν. Η καθ’ όλα νόµιµη λειτουργία των σηµείων πώλησης και διακίνησης 

υγρών καυσίµων έχει οδηγήσει στην εξάλειψη των φαινοµένων εκµετάλλευσης ή εξαπάτησης 

του καταναλωτικού κοινού µέσα από το λαθρεµπόριο των υγρών καυσίµων ή την παραποίηση 

των συστηµάτων πώλησης. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, επιτεύχθηκε η προστασία των 

καταναλωτών από τις παραβάσεις που συνέβαιναν στο παρελθόν πριν την καθιέρωση του 

συστήµατος Εισροών – Εκροών. 

 Παρόλα αυτά, βάσει των εµπειριών από τεχνικούς αντιλών αλλά και εγκαταστάτες 

συστήµατος Εισροών – Εκροών σε πρατήρια, υπάρχουν ακόµα ορισµένες βελτιώσεις οι οποίες 

θα κάνουν το σύστηµα πιο λειτουργικό αλλά και πιο αποτελεσµατικό ως προς το έργο του. 

 Αρχικά, σχετικά µε το θέµα της βάσης δεδοµένων όπως είναι η SQL, θα ήταν 

προτιµότερο να γίνεται συχνότερα έλεγχος στην γλώσσα προγραµµατισµού της εφαρµογής για 

τυχόν λάθη ή παραλλείψεις. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονταν τυχόν βλάβες ή 

δυσλειτουργίες του συστήµατος οι οποίες αφορούν καθαρά το κοµµάτι του software. 

 Επιπρόσθετα, συχνό είναι το φαινόµενο πρόκλησης βλαβών λόγω λάθος χρήσης των 

περιφερειακών µονάδων από τους ιδιοκτήτες πρατηρίων. Για την εξάλειψη αυτών των βλαβών 

θα µπορούσε να γίνεται τακτικά µια εκπαίδευση στους ιδιοκτήτες και εργαζοµένους των 

πρατηρίων από τις εταιρίες εγκατάστασης συστηµάτων Εισροών – Εκροών. 

 Από την πλευρά των τεχνικών οι οποίοι εγκαθιστούν τέτοια συστήµατα, µια πιο συχνή 

βελτίωση που θα µπορούσαν να προτείνουν είναι να γίνει πιο απλή η διαδικασία της 

παραµετροποίησης ενός πρατηρίου για την πιο γρήγορη εξυπηρέτηση του εκάστοτε πρατηρίου. 

Τέλος, έκτος από αυτά, µια ακόµα σηµαντική αλλαγή που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί  

στο µέλλον είναι να µην γίνεται πλήρης διακοπή της λειτουργίας ενός πρατηρίου σε περίπτωση 

που υπάρξει βλάβη, αλλά να οριστεί µια προσωρινή κατάσταση λειτουργίας σε τέτοιες 

περιπτώσεις, µε τον πλήρη ωστόσο έλεγχο του πρατηρίου από τις αρµόδιες αρχές, έτσι ώστε 

να διευκολύνεται η επιχείρηση ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει στους καταναλωτές.  
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