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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
�  Διάρκεια: 1,5 µήνας µε ηµεροµηνία έναρξης την 

22/8/2016  και ηµεροµηνία λήξης την 3/10/2016  

�  Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗ 

�  Τύπος Καυσίµου: Αµόλυβδη Βενζίνη 95RON 

�  Αριθµός Δειγµάτων: 150  

�  Σηµεία Δειγµατοληψίας: Ακροστόµια Αντλιών Καυσίµου 
από (τυχαία) Πρατήρια Υγρών Καυσίµων 

�  Πρατήρια: µε σήµατα όλων των Εταιριών εντός και 
εκτός ΣΕΕΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων και ανεξάρτητων 
πρατηρίων  



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
�  Μυστική δειγµατοληψία (Mystery Shopping) 

�  Προµήθεια Καυσίµου µε ειδικά διαµορφωµένο όχηµα 

�  Σύγκριση της ποσότητας που ζητήθηκε  απότο πρατήριο (κόστος-όγκος) µε την 
ποσότητα που, τελικά, παρελήφθη 

�  Ζύγιση ποσότητας που παρελήφθη - Αναγωγή βάρους σε όγκο µέσω πυκνότητας και 
θερµοκρασίας δείγµατος 

�  Καταγραφή Τιµής/λίτρο, ηµεροµηνίας 

�  Υπολογισµός αποκλίσεων (επί τοις εκατό, %):  

100% καµιά απόκλιση 

άνω του 100% παράδοση περισσότερης ποσότητας 

κάτω από 100% µικρότερη ποσότητα από όση ζητήθηκε και πληρώθηκε 

 



Γεωγραφική προέλευση δειγµάτων 



Προέλευση Δειγµάτων 
(Σήµατα Εταιριών) 



Διάγραµµα 2.  
Ηµερολογιακή Απεικόνιση  

Καταγραφή % αποκλίσεων µε αύξουσα ηµεροµηνία δειγµατοληψίας 
Πράσινη Περιοχή: Αποδεκτές Αποκλίσεις (Βάσει Στατιστικών Ανοχών και Νοµοθεσίας) 



Διάγραµµα 2.  
Απεικόνιση Αποκλίσεων  

σε φθίνουσα διάταξη 
Αποδεκτές πραδόσεις 85,5% των συνολικών 
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Διάγραµµα .  
Απεικόνιση Αποδεκτών (πράσινων) και Προβληµατικών 

παραδόσεων ως προς Τιµή/Λίτρο 
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Απεικόνιση των αποκλίσεων ως 
προς την τιµή/λίτρο 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
�  Έλεγχος Αντλιών (όχι Πρατηρίων) 
�  «Αβεβαιότητες» Μετρήσεων (Στατιστικές Ανοχές) που 
εφαρµόζονται σε κάθε µέτρηση ΚΑΙ στην περίπτωση του 
µυστικού ελέγχου 

�  Ανεκτές Αποκλισεις στο Ακροστόµιο Αντλίας: ± 0,5% 

�  Ανεκτές Αποκλίσεις Συστήµατος Εισροών-Εκροών ± 1,5% 

�  Υποχρέωση πρατηριούχου να παρακολουθεί καθηµερινά την 
καλή λειτουργία των αντλιών µε λιτροµετρήσεις 

�  Το σύστηµα Εισροών-Εκροών προβλέπει την διαδικασία της 
λιτροµέτρησης 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (2) 
�  Η ρύθµιση των αντλιών γίνεται µε συµβόλαια απο 
ανεξάρτητες, ως επί το πλείστον, τεχνικές εταιρίες (οχι 
από πρατηριούχους) 

�  Το Υπουργείο πραγµατοποιεί µε ανάλογη διαδικασία 
µυστικούς ελέγχους (όπως προβλέπονται από το 
σχετικό ΦΕΚ ...) 

�  Το Υπουργείο έχει την δυνατότητα να διασταυρώνει και 
να παρακολουθεί τις ακραίες, τουλάχιστον, αποκλίσεις 
του Συστήµατος Εισροών Εκροών 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
�  Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εµπλουτίζονται 
συνεχώς µε νέα δεδοµένα της αγοράς  

�  Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι 85,5% των 
παραδόσεων ήταν εντός των νοµίµων ορίων ενώ από 
τις προβληµατικές παραδόσεις (14,5% του συνόλου) 
καταγράφηκαν αποκλίσεις από την ποσότητα που 
έφτασε  µέχρι και 9,5% 

�  Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δείχνουν µεγαλύτερο 
πλήθος εκτροπών σε σχέση µε παλαιότερη έρευνα 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
για την προσοχή σας 

 
 

Φ. ΖΑΝΝΙΚΟΣ  


