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Σίνδος, 08.01.2012 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 

«Ογκομέτρηση/βαθμονόμηση δεξαμενής χωρητικότητας 10 m
3
» 

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3784/2009, των Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 και ΠΟΛ 

1009/2012 σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα 

πρατήρια υγρών καυσίμων το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας για να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας στο πεδίο της ογκομέτρησης 

δεξαμενών των πρατηρίων υγρών καυσίμων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να συμμετέχει 

στη διενέργεια σχήματος ελέγχου ικανότητας. Ειδικότερα: 

 

Το σχήμα ελέγχου θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο της ογκομέτρησης δεξαμενών 

(χωρητικότητας 5 – 50 m
3
) για κάθε φορέα που ενδιαφέρεται να πιστοποιήσει την τεχνική του 

επάρκεια στο πεδίο αυτό. Για το σκοπό αυτό το ΕΙΜ διαθέτει υπέργεια δεξαμενή 

χωρητικότητας 15 m
3
 αποτελούμενη από δύο διακριτά διαμερίσματα των 7,5 m

3
 έκαστο η 

οποία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του στη ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Σίνδο. Για την ογκομέτρηση της εν 

λόγω δεξαμενής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν: 

 Διακριβωμένο πρότυπο ογκομετρικό δοχείο κατάλληλης χωρητικότητας, 

 Διακριβωμένο μετρητή ροής, 

 Οποιαδήποτε άλλη διεθνώς αποδεκτή δόκιμη μέθοδο. 

 

Τα αποτελέσματα της ογκομέτρησης με τη μορφή ενός αναλυτικού πίνακα ογκομέτρησης 

και ενός πίνακα αβεβαιοτήτων συνοδευόμενα από μία σύντομη περιγραφή της 

μεθοδολογίας, κατάλογο του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και των σχετικών 

πιστοποιητικών διακρίβωσης θα υποβάλλονται στο ΕΙΜ (email: zoe@eim.gr). Το 

συνοδευτικό υλικό θα αξιολογείται από το ΕΙΜ καθώς και τα αποτελέσματα σε 

αντιπαραβολή με αυτά του ΕΙΜ. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης θα χορηγείται από το 

ΕΙΜ πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στο συγκεκριμένο σχήμα ελέγχου. Σημειώνεται 

ότι το πιστοποιητικό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενδεχόμενη μελλοντική 

διαπίστευση του φορέα στο συγκεκριμένο πεδίο μετρήσεων. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων και την έκδοση των 

αποτελεσμάτων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει, εφόσον το επιθυμεί την online 

εφαρμογή βαθμονόμησης δεξαμενών που έχει αναπτύξει το ΕΙΜ http://volume.eim.gr. Για το 

σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το ΕΙΜ (email: info@eim.gr) για 

την διάθεση κωδικών πρόσβασης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής και να το 

αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ΕΙΜ (email: info@eim.gr ). Για οποιαδήποτε επιπλέον 

πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους: 

 Ζωή Μεταξιώτου, Προϊσταμένη Εργ. Ροής & Όγκου, τηλ.: 2310 56 99 62,  

 e-mail: zoe@eim.gr 

 Βαγγέλης Μπάνος, Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων, Δ/νση Διασφάλιση 

Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης, ΕΙΜ, τηλ.: 2310 569988, e-mail: vbanos@eim.gr. 
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