
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΟΡΓΑΝΑ  ΖΤΓΙΗ ΜΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Άρθρο 102 Όργανα ζύγιςησ μη αυτόματησ λειτουργίασ υποκείμενα ςε 
νόμιμο έλεγχο 

1. Ωσ όργανα ηφγιςθσ μθ αυτόματθσ λειτουργίασ νοοφνται τα όργανα ηφγιςθσ που 
χρειάηονται τθν παρζμβαςθ χειριςτι για τθν εκτζλεςθ τθσ ηφγιςθσ. 

2. Όργανα ηφγιςθσ μθ αυτόματθσ λειτουργίασ υποκείμενα ςε νόμιμο ζλεγχο 
νοοφνται εκείνα που πωλοφνται ι χρθςιμοποιοφνται  για τουσ ακόλουκουσ 
τομείσ: 
Α. Προςδιοριςμό τθσ μάηασ για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. 

Β. Προςδιοριςμό τθσ μάηασ για τον υπολογιςμό διοδίων, φόρων, τελϊν, 

επιδοτιςεων, προςτίμων, αμοιβϊν, αποηθμιϊςεων ι ανάλογων πλθρωτζων 

ποςϊν. 

Γ. Προςδιοριςμό τθσ μάηασ για τθν εφαρμογι νομοκετικϊν ι κανονιςτικϊν 

διατάξεων ι για δικαςτικζσ πραγματογνωμοςφνεσ. 

Δ. Προςδιοριςμό τθσ μάηασ ςτθν ιατρικι πρακτικι, όςον αφορά τθ ηφγιςθ των 

αςκενϊν για λόγουσ παρακολοφκθςθσ, διάγνωςθσ και κεραπευτικισ αγωγισ 

Ε. Προςδιοριςμό τθσ μάηασ για τθν παραςκευι φαρμάκων ςε φαρμακείο 

κατόπιν ςυνταγισ και ο κακοριςμόσ των μαηϊν κατά τισ αναλφςεισ που 

πραγματοποιοφνται ςε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαςτιρια. 

Σ. Κακοριςμό τθσ τιμισ ςυναρτιςει τθσ μάηασ για τθν απευκείασ πϊλθςθ ςτο 

κοινό και τθν καταςκευι προςυςκευαςιϊν. 

3. Θ ςυμμόρφωςθ (προχποκζςεισ για τθ χριςθ, τισ βαςικζσ και τισ μετρολογικζσ 
απαιτιςεισ, τισ υποχρεϊςεισ των καταςκευαςτϊν ι των διανομζων ι των 
εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων και των κοινοποιθμζνων οργανιςμϊν κλπ) 
των οργάνων τθσ παρ. 2, θ κυκλοφορία των οποίων εγκρίκθκε μετά το 1992, 
προβλζπεται από τθν Οδθγία 2009/23/ΕΚ, που ενςωματϊκθκε με τθν Τ.Α. Φ2-
1347/6.6.2013 (ΦΕΚ 1392/Β/2013), όπωσ ιςχφει. 

4. Θ ςυμμόρφωςθ των οργάνων τθσ παρ. 2, θ κυκλοφορία των οποίων εγκρίκθκε 
πριν το 1993, αποδεικνφεται από τθν Ζγκριςθ Κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα, που 
χορθγικθκε από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ, του 
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Σα ηυγιςτικά αυτά όργανα 
απαγορεφεται πλζον να διατίκενται ςτθν αγορά, προσ πϊλθςθ, ενϊ εκείνα που 
είναι ιδθ ςε χριςθ, ςυνεχίηουν να χρθςιμοποιοφνται με τθν προχπόκεςθ ότι 
λειτουργοφν εντόσ των μζγιςτων ανεκτϊν ορίων ςφάλματοσ που προβλζπονται 
και για τα αντίςτοιχα όργανα που εγκρίκθκαν μετά το 1992. 

5. Κάκε καταςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ ι διανομζασ ι αντιπρόςωποσ υποχρεοφται 
να εφοδιάηει τον αγοραςτι/χριςτθ του μθ αυτόματου οργάνου ηφγιςθσ με:  
Α.  Σθ «Διλωςθ υμμόρφωςθσ» και  

Β.  Σο «Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ» ςτθν περίπτωςθ που θ επαλικευςθ του 

οργάνου ζχει πραγματοποιθκεί από ζνα κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ι τθν 



«Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ του καταςκευαςτι» ςτθν περίπτωςθ 

που το ςφςτθμα ποιότθτασ του καταςκευαςτι ζχει αξιολογθκεί από ζναν 

κοινοποιθμζνο οργανιςμό. 

Για όργανα που κα διατεκοφν ςτθν αγορά μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ, 

ο χριςτθσ υποχρεοφται να κατζχει τα παραπάνω κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

λειτουργίασ του οργάνου 

6. Κάκε καταςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ ι διανομζασ ι αντιπρόςωποσ 
τεκμθριωμζνα ενθμερϊνει τον αγοραςτι / χριςτθ του μθ αυτόματου οργάνου 
ηφγιςθσ για το είδοσ χριςθσ του οργάνου. 

7. Μθ ςυμμορφοφμενα όργανα ηφγιςθσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ι να 
διατίκενται ςτθν αγορά. Συχόν ευριςκόμενα όργανα ηφγιςθσ ςε χριςθ, προσ 
διάκεςθ ι προσ πϊλθςθ, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, δεςμεφονται. 

8. Κατά τθ διενζργεια των ςυναλλαγϊν τθσ ωσ άνω παρ. 2 απαιτείται  θ χριςθ μθ 
αυτόματου οργάνου ηφγιςθσ που πλθροί τισ απαιτιςεισ των ωσ άνω παρ. 3 και 
4. 

9. Όργανα ηφγιςθσ των ςθμείων Α, Β και Σ τθσ ωσ άνω παρ. 2, τοποκετοφνται από 
τουσ πωλθτζσ ςε εμφανζσ ςθμείο, ςε κζςθ τζτοια, ϊςτε ο αγοραςτισ να μπορεί 
να παρακολουκεί τθ ηφγιςθ και να ζχει οπτικι επαφι,  για αρκετό χρόνο, με τθν 
ζνδειξθ του βάρουσ, τθν ζνδειξθ τθσ τιμισ ανά χιλιόγραμμο και τθν τελικι τιμι 
ηυγιηόμενου προϊόντοσ. 

10. Για μθ αυτόματα όργανα ηφγιςθσ, τα οποία εγκρίκθκαν μετά το 1992, 
προορίηονται για τισ χριςεισ τθσ ωσ άνω παρ. 2 και δε ςυμμορφϊνονται με τισ 
διατάξεισ τθσ Τ.Α Φ2-1347/2013 (Β' 1392) όπωσ ιςχφει, επιβάλλονται οι κάτωκι 
κυρϊςεισ: 
A.  ε όποιον καταςκευάηει ι ειςάγει ι διακζτει ςτθν αγορά τα ωσ άνω όργανα: 

α. Εάν τα όργανα δεν φζρουν ςιμανςθ, όπωσ προβλζπεται ςτθν ωσ άνω 

Τπουργικι Απόφαςθ, ι ζχουν ελλιπι ι ακατάλλθλθ ςιμανςθ, ι εάν θ 

ςιμανςθ είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι παραποιθμζνθ επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο επτά χιλιάδων ευρϊ (€7.000 ανά τφπο οργάνου). Σα 

όργανα δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι 

διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

β. Εάν τα όργανα διατίκενται ςτθν αγορά χωρίσ να διακζτουν Διλωςθ 

υμμόρφωςθσ, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δζκα πζντε χιλιάδων 

ευρϊ (€15.000) ανά τφπο οργάνου. Σα όργανα δεςμεφονται εισ χείρασ των 

κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

γ. Εάν τα όργανα διατίκενται ςτθν αγορά χωρίσ επαλικευςθ και χωρίσ να 

διακζτουν Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ι Ζγκριςθ του υςτιματοσ 

Ποιότθτασ του καταςκευαςτι, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων 

ευρϊ (1000€) ανά όργανο. Σα όργανα δεςμεφονται εισ χείρασ των 

κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

δ. Εάν τεκμθριωμζνα δεν ενθμερϊνεται ο χριςτθσ για το είδοσ χριςθσ, 

επιβάλλεται  διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο. 

Β.  ε όποιον χρθςιμοποιεί τα ωσ άνω όργανα: 



α. Εάν τα όργανα δεν φζρουν ςιμανςθ ι ζχουν ελλιπι ςιμανςθ επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά όργανο. Εάν θ 

ςιμανςθ είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι παραποιθμζνθ ι εάν θ κλάςθ 

ακρίβειασ των οργάνων δεν είναι θ προβλεπόμενθ, επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο. Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ τα όργανα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφονται εισ 

χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

β. Εάν τα όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3.000€). 

γ.  Εάν τα όργανα διατζκθκαν ςτθν αγορά μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ και δεν ςυνοδεφονται από Διλωςθ υμμόρφωςθσ και 

Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ι Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ του 

καταςκευαςτι, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ 

(500€) ανά όργανο και τα όργανα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και 

δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι 

διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

11. Για μθ αυτόματα όργανα ηφγιςθσ, τα οποία διακζτουν εκνικι ζγκριςθ 
κυκλοφορίασ,  εγκρίκθκαν πριν το 1993, διατίκενται για τισ χριςεισ τθσ ωσ άνω 
παρ. 2 και δεν ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ ωσ άνω ζγκριςθσ 
κυκλοφορίασ, επιβάλλονται οι κάτωκι κυρϊςεισ: 
Α. ε όποιον καταςκευάηει ι ειςάγει ι διακζτει ςτθν αγορά τα ωσ άνω όργανα 

επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο επτά χιλιάδων ευρϊ (€7.000) ανά τφπο 

οργάνου και τα όργανα κατάςχονται. 

Β.  ε όποιον χρθςιμοποιεί τα ωσ άνω όργανα: 

α. Εάν τα όργανα δεν φζρουν ςιμανςθ ι ζχουν ελλιπι ςιμανςθ επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά όργανο. Εάν θ 

ςιμανςθ είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι παραποιθμζνθ, επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο. Και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ τα όργανα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφονται εισ 

χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

β. Εάν τα όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά όργανο. 

12. Για όλα τα μθ αυτόματα όργανα ηφγιςθσ τα οποία υπερβαίνουν τα μζγιςτα 
επιτρεπόμενα όρια ςφάλματοσ, τθσ παρ. 4.2 του Παραρτιματοσ 1, τθσ Τ.Α. Φ2-
1347/6.6.2013 (ΦΕΚ 1392/Β/2013), επιβάλλονται ςτο χριςτθ οι κάτωκι 
κυρϊςεισ: 
Α. Για 1 ζωσ 3 υποδιαιρζςεισ ελζγχου, πζραν των μζγιςτων επιτρεπόμενων, 

πεντακόςια ευρϊ (500€) ανά  όργανο. 

Β. Για 4 ζωσ 7 υποδιαιρζςεισ ελζγχου, πζραν των μζγιςτων επιτρεπόμενων, 

χίλια ευρϊ (1.000€) ανά  όργανο. 

Γ. Για 8 υποδιαιρζςεισ ζλεγχου και πάνω, πζραν των μζγιςτων επιτρεπόμενων, 

δφο χιλιάδεσ (2.000€) ανά  όργανο. 



13. Εάν τα όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται διοικθτικό 
πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά όργανο. 

14. Εάν τα όργανα ηφγιςθσ ζχουν παραβιαςτεί ι ζχει τροποποιθκεί το λογιςμικό ι θ 
αρχικι τουσ καταςκευι, ζτςι ϊςτε να παραπλανάται άμεςα ι ζμμεςα ο 
καταναλωτισ ωσ προσ τθ μζτρθςθ του βάρουσ ι τον υπολογιςμό του 
πλθρωτζου ποςοφ, πζραν των κυρϊςεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 19 του ν. 
4177/2013, επιβάλλεται ςτο χριςτθ διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ 
(5.000€) ανά όργανο και τα όργανα κατάςχονται. 

15. Εάν τα όργανα ηφγιςθσ δεν τοποκετοφνται ςε εμφανζσ ςθμείο ζτςι ϊςτε ο 
καταναλωτισ να μπορεί να παρακολουκεί τθ ηφγιςθ και όταν δεν παρζχεται θ 
δυνατότθτα ςτον καταναλωτι να ζχει άμεςθ οπτικι επαφι με τθν ζνδειξθ του 
βάρουσ, ι με τθν τιμι ανά κιλό και τθ τελικι τιμι του ηυγιηόμενου προϊόντοσ, 
για τα όργανα που παρζχεται θ δυνατότθτα αυτι, επιβάλλεται ςτο χριςτθ 
διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2 - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΗ (ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΜΗ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΤΓΙΗ) 

Α. ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΡΗΗ (ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΜΗ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΤΓΙΗ) 

Άρθρο 103 υμμόρφωςη των οργάνων μέτρηςησ (εκτόσ των μη 
αυτόματων οργάνων ζύγιςησ) 

1. Ωσ όργανα μζτρθςθσ νοοφνται: 
Α. Σα αυτόματα όργανα ηφγιςθσ, τα ςυςτιματα μζτρθςθσ υγρϊν εκτόσ φδατοσ, 

οι ςυςκευζσ μζτρθςθσ επιφάνειασ (εμβαδόμετρα), τα ταξίμετρα, οι 

υδρομετρθτζσ, οι μετρθτζσ αερίου και οι διατάξεισ αναγωγισ όγκου, οι 

μετρθτζσ ενεργοφ θλεκτρικισ ενζργειασ, τα κερμιδόμετρα, τα ςυςτιματα 

μζτρθςθσ για τθ ςυνεχι και δυναμικι μζτρθςθ ποςοτιτων υγρϊν εκτόσ από 

το νερό, τα υλικά μζτρα, οι αναλυτζσ καυςαερίων. 

Β. Σα όργανα μζτρθςθσ για τα οποία προβλζπεται θ χοριγθςθ ζγκριςθσ 

κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. 

Βιομθχανίασ (π.χ. διανομείσ πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου – CNG, κλπ). 

2. Οι προχποκζςεισ ςυμμόρφωςθσ (προχποκζςεισ για τθ χριςθ, τισ βαςικζσ και 
τισ μετρολογικζσ απαιτιςεισ, τισ υποχρεϊςεισ των καταςκευαςτϊν / 
εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων και των κοινοποιθμζνων οργανιςμϊν κ.λ.π.) 
των οργάνων τθσ παρ. 1Α, θ κυκλοφορία των οποίων εγκρίκθκε μετά το 2006, 
προβλζπονται από τθν Οδθγία 2004/22/ΕΚ, που ενςωματϊκθκε με τθν Τ.Α. Φ2-
1393/07, (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπωσ ιςχφει. 
Κάκε καταςκευαςτισ ι ειςαγωγζασ ι διανομζασ ι αντιπρόςωποσ υποχρεοφται 

να εφοδιάηει τον αγοραςτι/χριςτθ  του οργάνου με: 

Α. Σθ «Διλωςθ υμμόρφωςθσ» και 

Β. Σο «Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ», ςτθν περίπτωςθ που θ επαλικευςθ του 

οργάνου ζχει πραγματοποιθκεί από ζνα κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ι τθν 



«Ζγκριςθ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ του καταςκευαςτι» ςτθν περίπτωςθ 

που το ςφςτθμα ποιότθτασ του καταςκευαςτι ζχει αξιολογθκεί από ζναν 

κοινοποιθμζνο οργανιςμό. 

Για όργανα που κα διατεκοφν ςτθν αγορά μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ παροφςασ, 

ο χριςτθσ υποχρεοφται να κατζχει τα παραπάνω κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

λειτουργίασ του οργάνου. 

3. Οι προχποκζςεισ ςυμμόρφωςθσ (προχποκζςεισ για τθ χριςθ, τισ βαςικζσ και 
τισ μετρολογικζσ απαιτιςεισ, τισ υποχρεϊςεισ των καταςκευαςτϊν / 
εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων και των κοινοποιθμζνων οργανιςμϊν κλπ) 
των οργάνων τθσ παρ. 1Α, θ κυκλοφορία των οποίων εγκρίκθκε πριν το 2006, 
κακϊσ και των οργάνων τθσ παρ. 1Β, αποδεικνφονται από τθν Ζγκριςθ 
Κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα, που χορθγικθκε από τθ Δ/νςθ Μετρολογίασ, τθσ 
Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ, του Τπ. Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Σα ωσ άνω όργανα 
τθσ παρ. 1Α επιτρζπεται να διατίκενται προσ πϊλθςθ μζχρι τθ λιξθ τθσ 
Ζγκριςθσ Κυκλοφορίασ τουσ και το αργότερο μζχρι 31/10/2016. Σα ωσ άνω 
όργανα τθσ παρ. 1Β επιτρζπεται να διατίκενται προσ πϊλθςθ μζχρι τθ λιξθ τθσ 
Ζγκριςθσ Κυκλοφορίασ τουσ. Όλα τα παραπάνω όργανα που είναι ιδθ ςε χριςθ, 
ςυνεχίηουν να χρθςιμοποιοφνται με τθν προχπόκεςθ ότι λειτουργοφν εντόσ των 
μζγιςτων ανεκτϊν ορίων ςφάλματοσ. 

4. Μθ ςυμμορφοφμενα όργανα μζτρθςθσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται ι 
να διατίκενται ςτθν αγορά. Συχόν ευριςκόμενα όργανα μζτρθςθσ ςε χριςθ, 
προσ διάκεςθ ι προσ πϊλθςθ, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, 
δεςμεφονται. 

5. Για τα όργανα μζτρθςθσ τθσ παρ. 1Α, τα οποία εγκρίκθκαν μετά τον Οκτϊβριο 
του 2006 και δεν ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω ΚΤΑ όπωσ ιςχφει, 
επιβάλλονται οι κάτωκι κυρϊςεισ: 
Α. ε όποιον καταςκευάηει ι ειςάγει ι διακζτει ςτθν αγορά ι παραχωρεί για 

χριςθ τα ωσ άνω όργανα επιβάλλονται οι ίδιεσ κυρϊςεισ που προβλζπονται 

για τα μθ αυτόματα όργανα ηφγιςθσ (άρκρο 102, παρ. 10Α τθσ παροφςθσ). 

Β.  ε όποιον χρθςιμοποιεί τα ωσ άνω όργανα: 

α. Εάν δεν φζρουν ςιμανςθ, ι θ ςιμανςθ είναι ελλιπισ ι ακατάλλθλθ 

επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά όργανο. 

Εάν θ ςιμανςθ είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι παραποιθμζνθ, 

επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά όργανο και τα 

όργανα δεςμεφονται μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

β. Εάν παρά τθ δζςμευςθ τα όργανα χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά όργανο. 

6. Για τα όργανα μζτρθςθσ τθσ παρ. 1Α που διακζτουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ θ 
οποία ζχει χορθγθκεί από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. 
Βιομθχανίασ, και εγκρίκθκαν πριν τον Οκτϊβριο του 2006 επιβάλλονται οι 
κάτωκι κυρϊςεισ: 
Α. ε όποιον καταςκευάηει, ειςάγει, διακζτει ςτθν αγορά ι παραχωρεί για 

χριςθ τα ωσ άνω όργανα, για τα οποία δεν ζχει εκδοκεί εκνικι ζγκριςθ ι θ 



ζγκριςι τουσ ζχει λιξει, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δζκα χιλιάδων 

ευρϊ (10.000€) ανά τφπο οργάνου και τα όργανα κατάςχονται. 

Β.  ε  όποιον χρθςιμοποιεί τα ωσ άνω όργανα: 

α. Εάν δεν ςυμμορφϊνονται με τθν ζγκριςθ κυκλοφορίασ που ζχει 

χορθγθκεί από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ επιβάλλεται διοικθτικό 

πρόςτιμο τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3.000€) ανά όργανο και τα όργανα 

δεςμεφονται, μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

β. Εάν δεν διατίκεται θ ωσ άνω ζγκριςθ κυκλοφορίασ, επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά όργανο και τα 

όργανα δεςμεφονται. 

7. Εάν τα όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται διοικθτικό 
πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά όργανο. 

8. Εάν τα ωσ άνω όργανα εκτρζπονται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα όρια 
ςφάλματοσ, επιβάλλεται ςτον χριςτθ διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) 
ανά όργανο. ε κάκε περίπτωςθ τα όργανα δεςμεφονται μζχρι να γίνουν όλεσ οι 
διορκωτικζσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ακριβείασ τουσ. Εάν τα 
όργανα παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο 
δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€). 

9. Ειδικά για τισ αντλίεσ υγρϊν καυςίμων και τουσ διανομείσ υγραερίου κυρϊςεισ 
για τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο καταδολίευςθ ι αλλοίωςθ αυτϊν, ι για 
ςφάλματα αυτϊν εκτόσ των νομίμων ορίων οι ςχετικζσ κυρϊςεισ προβλζπονται 
από το άρκρο 20 του ν. 4177/2013. 

10. Α.  Θ ςυμμόρφωςθ των ταξιμζτρων (προχποκζςεισ για τθ χριςθ, βαςικζσ και 

μετρολογικζσ απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ των κοινοποιθμζνων οργανιςμϊν 

κλπ) προσ τισ οικείεσ βαςικζσ απαιτιςεισ, ρυκμίηεται είτε από τθν Κ.Τ.Α. Φ2-

1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπωσ ιςχφει, είτε από τθν απόφαςθ Ζγκριςθσ 

Κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα, που χορθγικθκε από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ 

Ποιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ. Μθ ςυμμορφοφμενα 

ταξίμετρα δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται οφτε να διατίκενται προσ 

πϊλθςθ ι χριςθ. 

Β.  Για τα ταξίμετρα που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνα ςε οχιματα (ταξί), εφόςον 

εντοπιςτεί ςφάλμα πζραν του μζγιςτου επιτρεπόμενου και μζχρι και το 

διπλάςιο αυτοφ, επιβάλλεται ςτουσ οδθγοφσ, που καταλαμβάνονται να 

οδθγοφν τα οχιματα (ταξί), διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500€) 

ευρϊ. ε περίπτωςθ υποτροπισ εντόσ διαςτιματοσ τριϊν (3) ετϊν, από τον 

ίδιο οδθγό, το πρόςτιμο διπλαςιάηεται, ενϊ ςε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ 

υποτροπισ εντόσ του ίδιου χρονικοφ διαςτιματοσ το ποςό του προςτίμου 

τριπλαςιάηεται. 

Γ.  Για τθν αποδεδειγμζνθ, κακ’ οιονδιποτε τρόπο, αλλοίωςθ των δεδομζνων 

που δζχονται τα ταξίμετρα, ι τθν καταδολίευςθ των ίδιων των ταξιμζτρων, 

ι τθν αλλοίωςθ των ενδείξεων των ταξιμζτρων ι τθν αλλοίωςθ των 

παραγομζνων από τα ταξίμετρα ςτοιχείων, ι για τθν παρεμπόδιςθ τθσ 

αποςτολισ αυτϊν των ςτοιχείων προσ τα ςυνοδευτικά ςυςτιματα, πζραν 



των λοιπϊν ποινικϊν κυρϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 

19 του ν.4177/2013, επιβάλλεται  ςτουσ οδθγοφσ που καταλαμβάνονται να 

οδθγοφν τα οχιματα, ςτα οποία αυτά είναι τοποκετθμζνα, διοικθτικό 

πρόςτιμο φψουσ πζντε  χιλιάδων (5.000€) ευρϊ. Σο ίδιο πρόςτιμο 

επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ εντοπιςμοφ ςφάλματοσ πζραν του 

διπλαςίου του μζγιςτου επιτρεπομζνου κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ 

εντοπιςμοφ ιχνϊν επζμβαςθσ ςτισ καλωδιϊςεισ, ςτισ ςυνδεςμολογίεσ και 

ςτισ  διατάξεισ που δφνανται να επθρεάηουν τθν ορκι και νόμιμθ 

λειτουργία του ταξιμζτρου. τθν περίπτωςθ αυτι τα ταξίμετρα και τα λοιπά 

μζςα καταδολίευςθσ ι αλλοίωςθσ κατάςχονται. 

Δ. ε περίπτωςθ που, εντόσ διαςτιματοσ δφο (2) ετϊν από τθν επιβολι των 

κυρϊςεων τθσ περίπτωςθσ Γ, διαπιςτωκεί εκ νζου παράβαςθ, από τον ίδιο 

οδθγό, τότε εάν είναι ιδιοκτιτθσ ι ςυνιδιοκτιτθσ του οχιματοσ του 

αφαιρείται οριςτικά θ ειδικι άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. οχιματοσ (ταξί), όπωσ 

και θ άδεια κυκλοφορίασ Ε.Δ.Χ. οχιματοσ (ταξί), ςε κάκε άλλθ δε 

περίπτωςθ του αφαιρείται οριςτικά θ ειδικι άδεια οδιγθςθσ Ε.Δ.Χ. 

οχιματοσ (ταξί). Θ ελεγκτικι αρχι αποςτζλλει το φάκελο τθσ υπόκεςθσ, 

ςυνοδευόμενο από ςχετικι ειςθγθτικι ζκκεςθ, ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι, 

εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ αυτι το διοικθτικό  πρόςτιμο διπλαςιάηεται. 

Ε.  α. Όποιοσ εμπορεφεται, παραχωρεί, καταςκευάηει ι εγκακιςτά τα μζςα για 

τθ διάπραξθ του αδικιματοσ τθσ περίπτωςθσ Γ, πζραν των ποινικϊν 

κυρϊςεων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 19 του 

νόμου 4177/2013, τιμωρείται με διοικθτικό πρόςτιμο είκοςι χιλιάδων 

(€20.000) ευρϊ.  

β. τθν περίπτωςθ που ο διαπράξασ το αδίκθμα αυτό είναι το 

εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο επιςκευισ και τοποκζτθςθσ ταξιμζτρων, 

αφαιρείται θ άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, 

με απόφαςθ τθσ αδειοδοτοφςασ αρχισ, τθσ πράξθσ χαρακτθριηόμενθσ 

ωσ ςοβαρισ παράβαςθσ των όρων χοριγθςθσ τθσ ςχετικισ άδειασ. Για 

τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ ελεγκτικι αρχι αποςτζλλει το 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ, ςυνοδευόμενο από ςχετικι ειςθγθτικι ζκκεςθ, 

ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ 

διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ.  

γ. ε περίπτωςθ που, εντόσ διαςτιματοσ δφο (2) ετϊν από τθν επιβολι των 

παραπάνω κυρϊςεων, διαπιςτωκεί εκ νζου παράβαςθ, το διοικθτικό 

πρόςτιμο διπλαςιάηεται και αφαιρείται οριςτικά θ άδεια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ με τθν ωσ άνω διαδικαςία. 



Β. ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ ΚΙΝΗΗ 
(LPG) ΚΑΙ ΤΜΠΙΕΜΕΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (CNG) 

Άρθρο 104  υςτήματα μέτρηςησ ποςότητασ υγρών καυςίμων, 
υγραερίου κίνηςησ και πεπιεςμένου φυςικού αερίου 

1. Ωσ ςυςτιματα μζτρθςθσ ποςότθτασ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ και 
πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου νοοφνται εκείνα που βρίςκονται επί ςτακερϊν 
ςθμείων ι βυτιοφόρων αυτοκινιτων και χρθςιμοποιοφνται για εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ με τελικοφσ καταναλωτζσ. 

2. Σα ςυςτιματα τθσ ωσ άνω παρ. 1 πρζπει να φζρουν επ' αυτϊν, ςε εμφανζσ 
ςθμείο, τον αρικμό ζγκριςθσ τφπου ΕΚ ι τον αρικμό ζγκριςθσ κυκλοφορίασ που 
ζχει χορθγθκεί από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ, τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ. 

3. Σα ςυςτιματα μζτρθςθσ όγκου υγρϊν καυςίμων και υγραερίου κίνθςθσ πρζπει 
να αποτελοφνται απαραιτιτωσ από: 
Α. Ογκομετρθτι 

Β. Ενδείκτθ- Καταγραφικό 

Γ. Αεροδιαχωριςτι (με ελεφκερθ τθ δίοδο του αζρα) 

Δ.  Ακροιςτι καταγραφισ του ςυνολικοφ όγκου καυςίμων (totalizer) 

4. Ειδικά οι ογκομετρθτζσ βυτιοφόρων που χρθςιμοποιοφνται για τθ διανομι 
Πετρελαίου για Θζρμανςθ ςε τελικοφσ καταναλωτζσ, φζρουν υποχρεωτικά 
ςφςτθμα μζτρθςθσ του παρεχόμενου όγκου, με τισ απαιτιςεισ τθσ ωσ άνω παρ. 
3 Α, Β και Γ. 

5. Σο ανεκτό όριο ςφάλματοσ των ογκομετρθτϊν υγρϊν καυςίμων (βενηινϊν, 
πετρελαίων) κακορίηεται ςε ± 0,5%, ςφμφωνα με τθν  Οδθγία 2004/22/ΕΚ, όπωσ 
ενςωματϊκθκε με τθν Τ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάκε φορά 
ιςχφει. 

6. Σο ανεκτό όριο ςφάλματοσ μετρθτϊν υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου θ 
διάκεςθ γίνεται από πρατιρια, κακορίηεται ςε ± 1,0 %, όπωσ προβλζπεται από 
τθν Οδθγία 2004/22/ΕΚ, όπωσ ενςωματϊκθκε με τθν Τ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 
521/Β/2007) και κάκε φορά ιςχφει. 

7. Για ςυςτιματα μζτρθςθσ ποςότθτασ υγρϊν καυςίμων, υγραερίου κίνθςθσ και 
πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου που: 
Α. Δεν φζρουν ςε εμφανζσ ςθμείο, επί τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ αυτϊν 

ςιμανςθ (πινακίδα που αναγράφεται ο καταςκευαςτισ, ο τφποσ και το 

μοντζλο του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του, ο αρικμόσ ζγκριςθσ 

τφπου ΕΚ ι ο αρικμόσ ζγκριςθσ κυκλοφορίασ που ζχει χορθγθκεί από τθ 

Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ) ι θ ςιμανςθ είναι ελλιπισ επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο πεντακοςίων ευρϊ (500€) ανά όργανο ςτον 

πρατθριοφχο ι το διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο, οι οποίοι και 

υποχρεοφνται να μεριμνιςουν, αμελλθτί, για τθν αποκατάςταςθ τθσ 

ςιμανςθσ. 

τθν περίπτωςθ που θ ςιμανςθ είναι παραπλανθτικι, πλαςτι ι 

παραποιθμζνθ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€) ανά 

όργανο ςτον πρατθριοφχο ι το διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο, 



τα όργανα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και  δεςμεφονται μζχρι να γίνουν όλεσ 

οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

Β. Δεν διακζτουν ζγκριςθ τφπου ΕΚ ι ζγκριςθ κυκλοφορίασ από τθ Δ/νςθ 

Πολιτικισ Ποιότθτασ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ 

(10.000€) ανά μετρθτι ςτον καταςκευαςτι ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο 

ι ειςαγωγζα ι διανομζα. Σα ςυςτιματα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και 

δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι 

διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

Γ.  Αν διαπιςτωκεί ότι ο Ακροιςτισ καταγραφισ του ςυνολικοφ όγκου καυςίμων 

(totalizer), όπου προβλζπεται, είναι  απενεργοποιθμζνοσ ι ζχει τεκεί εκτόσ 

λειτουργίασ επιβάλλεται ςτον πρατθριοφχο διοικθτικό πρόςτιμο πζντε 

χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά ογκομετρθτι και το όργανο δεςμεφεται μζχρι να 

γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

8. Για μθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ ωσ άνω παρ. 3 επιβάλλεται ςτον 

πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο κατά 

περίπτωςθ, πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά ςφςτθμα και τα 

ςυςτιματα τίκενται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφονται εισ χείρασ των κατόχων 

τουσ μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

9. Αποκλίςεισ από τα ανεκτά όρια ςφάλματοσ των αντλιϊν υγρϊν καυςίμων και των 

διανομζων υγραερίου επιςφρουν τισ κυρϊςεισ του άρκρου 20 παρ. 3 του 

ν.4177/2013. 

Γ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΟΡΘΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ, ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ ΚΙΝΗΗ (LPG) ΚΑΙ 
ΤΜΠΙΕΜΕΝΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (CNG) 

Άρθρο 105  φράγιςη των διατάξεων ρύθμιςησ τησ ποςότητασ 
(μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών 
καυςίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομήσ υγρών 
καυςίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνηςησ 
για τροχοφόρα οχήματα και των διανομέων πεπιεςμένου 
φυςικού αερίου 

1. Κάκε πρατιριο υγρϊν καυςίμων, ι πρατιριο υγραερίου κίνθςθσ για 
τροχοφόρα, ι πρατιριο πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, ι μικτό πρατιριο, υπό το 
ςιμα εταιρείασ, είναι εξοπλιςμζνο με αντλίεσ υγρϊν καυςίμων, ι/και διανομείσ 
(dispensers) υγραερίου, ι/και πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, οι οποίεσ ζχουν 
ςφραγιςμζνεσ διατάξεισ ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτάσ τουσ (μθχανικζσ ι/και 
θλεκτρονικζσ), όπωσ προβλζπεται από τθν αντίςτοιχθ ζγκριςθ τφπου ΕΚ ι τθν 
Ζγκριςθ Κυκλοφορίασ από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ, τθσ Γεν. Γραμ. 
Βιομθχανίασ του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Θ ςφράγιςθ γίνεται με 
ευκφνθ του εκμεταλλευτι του πρατθρίου από τα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία 
του άρκρου 109. ε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ ωσ άνω ςφράγιςθσ ευκφνθ 
φζρει ο εκμεταλλευτισ του πρατθρίου. ε περίπτωςθ μθ ορκισ, ι πλθμμελοφσ 



ςφράγιςθσ, ι ςφράγιςθσ με άλλεσ από τισ προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ τθν 
ευκφνθ φζρουν τα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109. 

2. Θ υποχρζωςθ τθσ παρ. 1 ιςχφει και για τα πρατιρια που δεν ςυνάπτουν 
ςφμβαςθ αποκλειςτικισ προμικειασ με εταιρεία εμπορίασ πετρελαιοειδϊν ωσ 
ανωτζρω 

3. Θ υποχρζωςθ τθσ παρ. 1 ιςχφει και για τουσ ογκομετρθτζσ των βυτιοφόρων 
μεταφοράσ και διανομισ υγρϊν καυςίμων ςε τελικοφσ καταναλωτζσ, με ευκφνθ 
του διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο από τα εξουςιοδοτθμζνα 
ςυνεργεία του άρκρου 109. ε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ ωσ άνω ςφράγιςθσ 
ευκφνθ φζρει ο διακινθτισ που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο. ε περίπτωςθ μθ 
ορκισ, ι πλθμμελοφσ ςφράγιςθσ, ι ςφράγιςθσ με άλλεσ από τισ προβλεπόμενεσ 
ςφραγίδεσ τθν ευκφνθ φζρουν τα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109. 

4. Θ ςφράγιςθ των διατάξεων ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ των ωσ άνω ςυςτθμάτων 
γίνεται αποκλειςτικά ςτο 0,0 %, από τα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του 
άρκρου 109. 

5. Οι ςφραγίδεσ που χρθςιμοποιοφνται από τα ωσ άνω ςυνεργεία είναι μιασ 
χριςθσ, από πλαςτικό ι μεταλλικό υλικό ι ςυνδυαςμό τοφτων (εξαιρουμζνων 
των μολυβδοςφραγίδων), φζρουν τα διακριτικά (λογότυπο ι ςιμα) του 
ςυνεργείου, μοναδικό διακριτό αρικμό ςειράσ και τον αρικμό εξουςιοδότθςθσ 
από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ, τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ. Δείγματα των 
ςφραγίδων, ζγχρωμθ φωτογραφία, ςε ζντυπθ και ςε ψθφιακι μορφι, κακϊσ 
και κατάλογοσ με τουσ προσ χριςθ αρικμοφσ ςειράσ κατατίκενται ςτθ Δ/νςθ 
Πολιτικισ Ποιότθτασ.  Οι ςφραγίδεσ αυτζσ πρζπει να είναι εντελϊσ διακριτζσ 
από τισ ςφραγίδεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφράγιςθ των διαμεριςμάτων 
των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυςίμου που παραδίδονται ςτα πρατιρια. 

6. Σα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου  109, κάκε φορά που προβαίνουν 
ςε ζλεγχο ι ρφκμιςθ ι ςφράγιςθ των διατάξεων ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ, 
κακϊσ και ςφράγιςθ των ςθμείων που δεν ςχετίηονται άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ 
ποςότθτασ, υποχρεοφνται να παραδίδουν, ςτον πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι  
που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο, «Δελτίο Ελζγχου, Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ», 
ςτο οποίο ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία άρκρου 109 παρ. 4. Σο 
ωσ άνω Δελτίο ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε ζλεγχο, ςυντιρθςθ ι αποκατάςταςθ 
βλάβθσ, θ οποία ςχετίηεται με τα μετρολογικά ςτοιχεία τθσ αντλίασ ι του 
διανομζα. Σα ςυνεργεία υποχρεοφνται να διατθροφν αντίγραφο του Δελτίου  
ςτο αρχείο τουσ τουλάχιςτον για 2 χρόνια. 

7. Οι πρατθριοφχοι και οι διακινθτζσ που εκμεταλλεφονται τα βυτιοφόρα 
υποχρεοφνται να φυλάςςουν ςτο πρατιριό τουσ ι ςτο βυτιοφόρο τουσ, 
αντίςτοιχα, τα Δελτία Ελζγχου, Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ τουλάχιςτον για 2 
χρόνια και να τα επιδεικνφουν ςτα αρμόδια όργανα ελζγχου. 

8. ε περίπτωςθ διατάξεων ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ καυςίμων των ωσ άνω 
ςυςτθμάτων, οι οποίεσ είναι ελλιπϊσ ι πλθμμελϊσ ςφραγιςμζνεσ, ι με 
ςφραγίδεσ άλλεσ από τισ προβλεπόμενεσ από το άρκρο 109, παρ. 2Σ,  ςτα 
ςθμεία που προβλζπονται από τθν  ζγκριςθ του οργάνου, επιβάλλεται 
διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά μετρθτι ςτο 
εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο του άρκρου 109.  

9. ε περίπτωςθ αςφράγιςτων διατάξεων ι ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ 
ςφράγιςθσ  τθσ παρ 1 ι/και για ςφραγίδεσ μθ καταγεγραμμζνεσ ςτο Δελτίο 



Ελζγχου Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ, επιβάλλεται ςτον πρατθριοφχο ι ςτο 
διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο διοικθτικό πρόςτιμο πζντε 
χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά μετρθτι. 

10. ε περίπτωςθ μθ επίδειξθσ των  Δελτίων Ελζγχου, Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ ςτισ 
ελεγκτικζσ αρχζσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ 
(5.000€) ανά μετρθτι ςτον πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι που εκμεταλλεφεται το 
βυτιοφόρο. 

11. ε περίπτωςθ που τα Δελτία Ελζγχου, Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ είναι ελλιπϊσ 
ςυμπλθρωμζνα ι άλλα από αυτά για τα οποία ζχει δοκεί εξουςιοδότθςθ, πλζον 
των κυρϊςεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 109 επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο 
πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ςτο εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο. 

Άρθρο 106  Λοιπά ςημεία ςφράγιςησ εκτόσ των ςημείων ρύθμιςησ τησ 
ποςότητασ 

1. Σα λοιπά ςθμεία ςφράγιςθσ των αντλιϊν υγρϊν καυςίμων, των διανομζων 
(dispensers) υγραερίου, των ογκομετρθτϊν βυτιοφόρων διανομισ υγρϊν 
καυςίμων και των διανομζων πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου που δεν ςχετίηονται 
άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ ποςότθτασ, όπωσ αυτά κακορίηονται 
από τον καταςκευαςτι και τθν ζγκριςθ του οργάνου, ςφραγίηονται από τα 
εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109 με ευκφνθ του πρατθριοφχου ι 
του εκμεταλλευτι του βυτιοφόρου. Κατά τθ ςφράγιςθ ενθμερϊνονται τα 
ςχετικά πεδία ςτο Δελτίο Ελζγχου Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ του άρκρου 105, 
παρ.6. 

2. Οι ςφραγίδεσ που χρθςιμοποιοφνται για τα ςθμεία τθσ ωσ άνω παρ. 1, ζχουν τα 
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 105. 

3. Σα εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία του άρκρου 109 υποχρεοφνται να κατακζτουν 
ςτθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ δείγματα των ςφραγίδων αυτϊν, ζγχρωμθ 
φωτογραφία τουσ ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι, κακϊσ και τουσ προσ χριςθ 
αρικμοφσ ςειράσ. 

4. Για τα λοιπά ςθμεία ςφράγιςθσ τθσ ωσ άνω παρ. 1 τα οποία είναι ελλιπϊσ ι 
πλθμμελϊσ ςφραγιςμζνα, ι με ςφραγίδεσ άλλεσ από τισ προβλεπόμενεσ από το 
άρκρο 109 παρ. 2Σ.,  ςτα ςθμεία που προβλζπονται από τθν ζγκριςθ του 
οργάνου, επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά 
μετρθτι ςτο εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο του άρκρου 109. 

5. Για τα λοιπά ςθμεία ςφράγιςθσ τθσ ωσ άνω παρ. 1 τα οποία είναι αςφράγιςτα ι 
ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ ςφράγιςισ τουσ ι/και για ςφραγίδεσ μθ 
καταγεγραμμζνεσ ςτο Δελτίο Ελζγχου Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ, επιβάλλεται 
ςτον πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι που εκμεταλλεφεται το βυτιοφόρο 
διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ανά μετρθτι. 

6. ε περίπτωςθ μθ επίδειξθσ των Δελτίων Ελζγχου, Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ ςτισ 
ελεγκτικζσ αρχζσ επιβάλλεται διοικθτικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ 
(5.000€) ανά μετρθτι ςτον πρατθριοφχο ι ςτο διακινθτι που εκμεταλλεφεται το 
βυτιοφόρο. 

7. ε περίπτωςθ που τα Δελτία Ελζγχου, Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ είναι ελλιπϊσ 
ςυμπλθρωμζνα ι άλλα από αυτά για τα οποία ζχει δοκεί εξουςιοδότθςθ, πλζον 
των κυρϊςεων των παρ. 6 και 7, του άρκρου 109, επιβάλλεται διοικθτικό 
πρόςτιμο πζντε χιλιάδων ευρϊ (5.000€) ςτο εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο. 



Άρθρο 107  Σεκμηρίωςη αντλιών υγρών καυςίμων, διανομέων 
(dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων 
διανομήσ υγρών καυςίμων και διανομέων πεπιεςμένου 
φυςικού αερίου 

1. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε και για οποιοδιποτε λόγο τροποποίθςθ ςε 
καταςκευαςτικό μζροσ (μθχανολογικό, θλεκτρολογικό, θλεκτρονικό και 
λογιςμικό) των αντλιϊν υγρϊν καυςίμων, των διανομζων (dispensers) 
υγραερίου, των ογκομετρθτϊν βυτιοφόρων διανομισ υγρϊν καυςίμων και των 
διανομζων πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
αεροδιαχωριςτϊν, όπου προβλζπονται, που κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ 
διαφοροποίθςθ από τθν αρχικι καταςκευι, όπωσ αυτι εγκρίκθκε. 

2. Συχόν τροποποίθςθ οποιουδιποτε μζρουσ των ωσ άνω ςυςτθμάτων, 
προχποκζτει προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ από το φορζα που εξζδωςε τθν 
ζγκριςθ, τοφτου αποδεικνυόμενου από τθν ανάλογθ γραπτι τεκμθρίωςθ. Για 
κάκε τροποποίθςθ του ςυςτιματοσ από άλλουσ, εκτόσ του καταςκευαςτι, 
απαιτείται νζα ζγκριςθ. 

3. ε κάκε πρατιριο υγρϊν καυςίμων, ι πρατιριο υγραερίου, ι πρατιριο 
πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, ι μικτό πρατιριο και με ευκφνθ του 
πρατθριοφχου, πρζπει να υπάρχει για κάκε τφπο/μοντζλο εγκατεςτθμζνθσ 
αντλίασ ι διανομζα (dispenser), φάκελοσ που κα περιζχει: 

 Α. Για τισ αντλίεσ ι διανομείσ που εγκρίκθκαν πριν το 2006 και για τουσ 

διανομείσ πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, τθν εκνικι ζγκριςθ, ςυνοδευόμενθ 

από το τεχνικό ςχζδιο του καταςκευαςτι, όπου ορίηονται τα ςθμεία 

ςφράγιςθσ , εφόςον υπάρχει. 

 Β. Για τισ αντλίεσ ι διανομείσ που εγκρίκθκαν μετά το 2006, ςφμφωνα με τθν 

οδθγία 2004/22/ΕΚ (Φ2-1393/07, ΦΕΚ 521/Β/2007) όπωσ ιςχφει, το 

Πιςτοποιθτικό Ζγκριςθσ Σφπου ΕΚ τθσ αντλίασ, ςτο οποίο φαίνονται, ςε 

τεχνικό διάγραμμα, τα ςθμεία ςφράγιςθσ τθσ αντλίασ και θ Διλωςθ 

υμμόρφωςθσ. Για αντλίεσ που κα εγκαταςτακοφν μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ απαιτείται επίςθσ το Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ι  θ 

Ζγκριςθ του υςτιματοσ Ποιότθτασ του καταςκευαςτι. 

 Γ. Τπεφκυνθ διλωςθ των εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων του άρκρου 109 προσ 

τισ ελζγχουςεσ αρχζσ, ότι ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ των ωσ άνω άρκρων 

105 και 106. ε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του ωσ άνω ςυνεργείου, για 

οποιοδιποτε λόγο, ο φάκελοσ κα ενθμερϊνεται αναλόγωσ, με νζα Τπεφκυνθ 

Διλωςθ.  

 Δ. Σο Δελτίο Ελζγχου Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 105, με το 

οποίο κα δθλϊνεται ότι ζχουν ςφραγιςτεί τα κρίςιμα ςθμεία, με τισ 

προβλεπόμενεσ ςφραγίδεσ, το πλικοσ των ςφραγίδων και τον αρικμό ςειράσ 

κάκε ςφραγίδασ. ε περίπτωςθ νζασ ρφκμιςθσ των ςυςτθμάτων κακϊσ και 

αντικατάςταςθσ των ςφραγίδων, για οποιοδιποτε λόγο, ο φάκελοσ κα 

ενθμερϊνεται αναλόγωσ, με νζο  Δελτίο Ελζγχου Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ. 

4. Αντίγραφα των εγγράφων των ςθμείων Α και Β τθσ ωσ άνω παρ. 3 κατατίκενται 
από τον καταςκευαςτι ι εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι ειςαγωγζα ι 



διανομζα ι το εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο του άρκρου 109 ςτθ Διεφκυνςθ 
Πολιτικισ Ποιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ ςε ψθφιακι μορφι. 

5. Οι απαιτιςεισ των παρ. 3Α και 3Β κακϊσ και τθσ παρ. 4 τίκενται ςε ιςχφ για τισ 
νζεσ εγκαταςτάςεισ με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, ενϊ  για τα ιδθ 
εγκατεςτθμζνα όργανα  ζξι (6) μινεσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ. 

6. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ ωσ άνω παρ. 1 και 2 επιςφρει πρόςτιμο δζκα χιλιάδων 
ευρϊ (10.000€) ανά είδοσ αντλίασ ι διανομζα ι ογκομετρθτι βυτιοφόρου ςτον 
πρατθριοφχο ι τον εκμεταλλευτι του βυτιοφόρου ι / και ςτο εξουςιοδοτθμζνο 
ςυνεργείο του άρκρου 109 και θ αντλία ι διανομζασ ι ογκομετρθτισ 
βυτιοφόρου τίκεται εκτόσ λειτουργίασ και δεςμεφεται εισ χείρασ του κατόχου 
μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

7. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τθν ωσ άνω παρ. 3 επιςφρει πρόςτιμο χιλίων ευρϊ 
(1.000€) ανά είδοσ αντλίασ ι διανομζα ι ογκομετρθτι βυτιοφόρου ςτον 
πρατθριοφχο ι τον ιδιοκτιτθ του βυτιοφόρου. 

8. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τθν ωσ άνω παρ. 4 επιςφρει πρόςτιμο πζντε χιλιάδων 
ευρϊ (5.000€) ανά  είδοσ αντλίασ ςτον καταςκευαςτι ι εξουςιοδοτθμζνο 
αντιπρόςωπο ι ειςαγωγζα ι διανομζα ι ςτο εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο του 
άρκρου 109. 

9. Εάν τα παραπάνω ςυςτιματα, παρά τθ δζςμευςθ χρθςιμοποιθκοφν, 
επιβάλλεται ςτον πρατθριοφχο ι τον εκμεταλλευτι του βυτιοφόρου διοικθτικό 
πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά αντλία ι διανομζα ι ογκομετρθτι 
βυτιοφόρου. 

Άρθρο 108  Θέςη των αντλιών υγρών καυςίμων, διανομέων (dispensers) 
υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομήσ υγρών 
καυςίμων και διανομέων πεπιεςμένου φυςικού αερίου ςε 
κατάςταςη «εκτόσ λειτουργίασ» - Δέςμευςη 

1.  Κάκε φορά που οποιοςδιποτε πρατθριοφχοσ ι διακινθτισ πετρελαίου 
κζρμανςθσ διαπιςτϊνει ότι το ςφάλμα μζτρθςθσ του μετρθτι κάποιασ αντλίασ 
ι διανομζα (dispenser) του πρατθρίου του ι του ογκομετρθτι του βυτιοφόρου 
βρίςκεται ζξω από τα ανεκτά όρια ςφάλματοσ, υποχρεοφται να κζςει τθν αντλία 
ι διανομζα ι ογκομετρθτι βυτιοφόρου αμζςωσ εκτόσ λειτουργίασ, αναρτϊντασ 
εμφανϊσ  επί του οργάνου πινακίδα με τθν ζνδειξθ «ΔΕΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ» μζχρισ 
ότου το όργανο επιςκευαςτεί, ρυκμιςτεί και ςφραγιςτεί. 

2. Εφόςον κατά τον ζλεγχο  από τα αρμόδια όργανα, διαπιςτωκεί για τουσ 
ογκομετρθτζσ υγρϊν καυςίμων ελλιπισ μζτρθςθ μεγαλφτερθ από 0,5% ζωσ και -
1,0% και για τουσ  διανομείσ υγραερίου ελλιπισ μζτρθςθ μεγαλφτερθ από 1,0% 
ζωσ και 2,0%, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, το όργανο τίκεται από τον 
πρατθριοφχο ι το διακινθτι πετρελαίου κζρμανςθσ αμζςωσ εκτόσ λειτουργίασ, 
ο οποίοσ και αναρτά εμφανϊσ επί του οργάνου πινακίδα με τθν ζνδειξθ «ΔΕΝ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ», μζχρισ ότου  το όργανο επιςκευαςτεί, ρυκμιςτεί και ςφραγιςτεί. 

3. Α. Εφόςον κατά τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα διαπιςτωκεί, για τουσ 
ογκομετρθτζσ υγρϊν καυςίμων ελλιπισ μζτρθςθ μζχρι 1,5% και για τουσ 
διανομείσ υγραερίου ελλιπισ μζτρθςθ μζχρι 3%, ι φπαρξθ παράνομων 
παρεμβάςεων, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, το ςφςτθμα τθσ 
αντλίασ ι του διανομζα ι του ογκομετρθτι ι του αεροδιαχωριςτι 
δεςμεφεται από τουσ ελεγκτζσ με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ χρθςιμοποίθςισ 



του και τθσ οποιαςδιποτε πρόςβαςθσ ςε αυτό, μζχρισ ότου γίνουν οι 
απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

Β. Εφόςον διαπιςτωκεί για τουσ ογκομετρθτζσ υγρϊν καυςίμων ελλιπισ 

μζτρθςθ μεγαλφτερθ από 1,5% και για τουσ διανομείσ υγραερίου 

μεγαλφτερθ από 3%, ι φπαρξθ παράνομων παρεμβάςεων, πζραν των 

προβλεπομζνων κυρϊςεων, το ςφςτθμα τθσ αντλίασ ι του διανομζα ι του 

ογκομετρθτι ι του αεροδιαχωριςτι δεςμεφεται από τουσ ελεγκτζσ μζχρι να 

γίνει θ αποδεδειγμζνθ αποκατάςταςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ. 

4.   Εφόςον κατά τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα διαπιςτωκεί ότι θ 
οποιαδιποτε ςφράγιςθ των άρκρων 105 και 106 δεν ζχει γίνει κατά τον 
προβλεπόμενο τρόπο ι δεν πλθροφνται οι απαιτιςεισ των παρ. 1 και 2 του 
άρκρου 107, πζραν των προβλεπόμενων κυρϊςεων, το ςφςτθμα τθσ αντλίασ ι 
του διανομζα δεςμεφεται από τουσ ελεγκτζσ με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ 
χρθςιμοποίθςισ του και τθσ οποιαςδιποτε πρόςβαςθσ ςε αυτό, μζχρισ ότου 
γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ ι θ αποδεδειγμζνθ 
αποκατάςταςθ τθσ ςυμμόρφωςισ του. 

5.  ε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ παρεμποδιςτεί ι/και διακοπεί για οποιονδιποτε 
λόγο, τα ελεγχόμενα όργανα δεςμεφονται, από τουσ ελεγκτζσ, με ςκοπό τθν 
αποφυγι τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ και τθσ οποιαςδιποτε πρόςβαςθσ ςε αυτά 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου. 

6.  Για τθν αποδζςμευςθ απαιτείται θ παρουςία των υπαλλιλων τθσ αρμόδιασ 
ελεγκτικισ αρχισ, του χριςτθ του οργάνου κακϊσ και του τεχνικοφ του 
εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου και ςυντάςςεται πρωτόκολλο αποδζςμευςθσ 
που ςυνυπογράφεται από τουσ δφο πρϊτουσ εκ των παραπάνω.  

7. Για παραβίαςθ τθσ ςφραγίδασ τθσ υπθρεςίασ, με τθν οποία το όργανο ζχει τεκεί 
«εκτόσ λειτουργίασ» επιβάλλεται πρόςτιμο δζκα χιλιάδων ευρϊ (10.000€) ανά 
αντλία ι διανομζα ι ογκομετρθτι βυτιοφόρου. 

Δ. ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΑ ΤΝΕΡΓΕΙΑ 

Άρθρο 109 Εξουςιοδοτημένα ςυνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιςη και 
ςφράγιςη των ςυςτημάτων μέτρηςησ ποςότητασ υγρών 
καυςίμων, υγραερίου κίνηςησ και πεπιεςμένου φυςικού 
αερίου. 

1. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, ωσ ςυνεργείο ελζγχου, ρφκμιςθσ και 
ςφράγιςθσ νοείται οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που αναλαμβάνει 
τον ζλεγχο, ρφκμιςθ και ςφράγιςθ των διατάξεων ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ 
(μθχανικϊν ι/και θλεκτρονικϊν) αντλιϊν υγρϊν καυςίμων, διανομζων 
(dispensers) υγραερίου ι πεπιεςμζνου φυςικοφ αερίου, ι ογκομετρθτϊν 
βυτιοφόρων διανομισ υγρϊν καυςίμων  και των λοιπϊν ςθμείων που δεν 
ςχετίηονται άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ ποςότθτασ, όπωσ αυτά 
κακορίηονται από τον καταςκευαςτι και τθν ζγκριςθ του οργάνου. 

2. Σα ςυνεργεία τθσ παρ. 1 λαμβάνουν εξουςιοδότθςθ από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ 
Ποιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ υποβάλλοντασ τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 
Α. Αίτθςθ. 



Β. Πιςτοποιθτικό ISO ςειράσ 9000 ςτο εν λόγω πεδίο, ι εφόςον δε διατίκεται το 

παραπάνω πιςτοποιθτικό, ςτοιχεία που να αποδεικνφουν τθν κατ' ελάχιςτον 

εξάμθνθ εμπειρία του, ςτθν παροχι τζτοιων υπθρεςιϊν. 

 Γ.  Κατάλογο του τεχνικοφ προςωπικοφ, αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ επάρκειάσ του 

(τίτλοι ςπουδϊν ι/και αποδεδειγμζνθ εμπειρία από προθγοφμενεσ 

ςυμβάςεισ) ςυνοδευόμενο από βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

  Δ. Εγχειρίδια διαδικαςιϊν ελζγχου, ρφκμιςθσ και ςφράγιςθσ των διατάξεων 

ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ, ςφμφωνα με τα οποία θ ςφράγιςθ κα γίνεται ςτο 

0,0 % κακϊσ και ςφράγιςθσ των λοιπϊν ςθμείων που δεν ςχετίηονται άμεςα 

με τθ ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ. 

 Ε. Κατάλογο του διακζςιμου εξοπλιςμοφ μζτρθςθσ (λιτρόμετρα των 20 L για τισ 

αντλίεσ υγρϊν καυςίμων, λιτρόμετρα τουλάχιςτον των 100 L για τουσ 

ογκομετρθτζσ βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ι μετρθτζσ ροισ υγραερίου, 

διακριβωμζνα, από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, διατάξεισ ηφγιςθσ, κ.τ.λ.) και 

τα πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ αυτοφ. Για τoν χρθςιμοποιοφμενοo εξοπλιςμό 

ελζγχου προβλζπεται επαναδιακρίβωςι τουσ τουλάχιςτον κάκε 5 χρόνια, 

εκτόσ εάν άλλωσ προβλζπεται από τον καταςκευαςτι, με τθν προχπόκεςθ 

ότι για τα λιτρόμετρα το  γεωμετρικό τουσ ςχιμα παραμζνει αναλλοίωτο και 

δεν ζχει ςυμβεί οποιαδιποτε παραμόρφωςθ, άλλωσ τίκενται εκτόσ χριςθσ 

μζχρι τθν επαναδιακρίβωςι τουσ. 

Σ. Δείγμα και ζγχρωμθ φωτογραφία ςε ζντυπθ και ςε ψθφιακι μορφι τθσ 

ειδικισ ςφραγίδασ που κα χρθςιμοποιείται για τθ ςφράγιςθ των διατάξεων 

ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ και των λοιπϊν ςθμείων που δεν ςχετίηονται άμεςα 

με τθ ρφκμιςθ τθ ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 

άρκρα 105 και 106, κακϊσ και οι αρικμοί ςειράσ που πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν, αντίςτοιχα. Μετά τθν υποβολι του ωσ άνω δείγματοσ, δεν 

επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται για τισ ςφραγίςεισ, τυχόν παλαιότεροι 

δθλωμζνοι τφποι ςφραγίδων, οι δε τοποκετθμζνεσ παλαιοφ τφπου 

ςφραγίδεσ αντικακίςτανται αμελλθτί κατά τθν επίςκεψθ του 

εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου 

Η. Σο λογότυπο που κα φζρει θ ειδικι ςφραγίδα. 

Θ. Διλωςθ φπαρξθσ τυχόν δικτφου ςυνεργατϊν ςτθν επικράτεια (π.χ. 

υπεργολάβοι), ςυνοδευόμενθ από τα ςτοιχεία των ωσ άνω εδαφίων Γ και Ε 

για τον κάκε ςυνεργάτθ. 

Θ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το ςυνεργείο γνωρίηει τα ςθμεία ρφκμιςθσ τθσ 

ποςότθτασ (μθχανικά ι θλεκτρονικά) και τα λοιπά ςθμεία που δεν 

ςχετίηονται άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ για τα ωσ άνω ςυςτιματα 

που αναλαμβάνει, όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ εγκρίςεισ τφπου ΕΚ ι τισ 

εγκρίςεισ κυκλοφορίασ, κατά περίπτωςθ. 

3. Κατόπιν εξζταςθσ των δικαιολογθτικϊν και εφόςον πλθροφνται οι ανωτζρω 
προχποκζςεισ, θ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ, χορθγεί αρικμό εξουςιοδότθςθσ, ο 



οποίοσ πρζπει να αναγράφεται τόςο ςτθ ςφραγίδα του ςυνεργείου όςο και ςτο 
Δελτίο Ελζγχου, Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ. 

4. Σο Δελτίο Ελζγχου, Ρφκμιςθσ και φράγιςθσ αναγράφει ςτο επάνω μζροσ του 
τθν επωνυμία, το λογότυπο ι/και το ςιμα του ςυνεργείου κακϊσ και τον αρικμό 
εξουςιοδότθςθσ τθσ παρ. 3 και αφξοντα αρικμό  και περιζχει κατ’ ελάχιςτον τα 
κάτωκι ςτοιχεία: 
Α. Θμερομθνία 

Β. ειριακό αρικμό τθσ αντλίασ ι του διανομζα ι του ογκομετρθτι του 

βυτιοφόρου που ελζγχκθκε. 

Γ. Αρικμοφσ ςφραγίδων που τοποκετικθκαν ςτθ μθχανικι ι/και ςτθν 

θλεκτρονικι διάταξθ ρφκμιςθσ ποςότθτασ ι ςτα λοιπά ςθμεία που δεν 

ςχετίηονται άμεςα με τθ ρφκμιςθ τθσ ποςότθτασ, κακϊσ και τουσ  αρικμοφσ 

ςφραγίδων που απομακρφνκθκαν. 

Ε. Ότι θ ςφράγιςθ ςτα ςθμεία ρφκμιςθσ τθσ ποςότθτασ ζγινε ςτο 0,0%. 

Ε. ειριακό αρικμό του οργάνου ελζγχου και θμερομθνία τελευταίασ 

διακρίβωςθσ. 

Σ.  ειριακοφσ αρικμοφσ εξαρτθμάτων μετρολογικισ ςθμαςίασ που 

τοποκετοφνται και τουσ αντίςτοιχουσ  ςειριακοφσ αρικμοφσ των 

εξαρτθμάτων που απομακρφνονται, ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ. 

Η. Ότι ελζγχκθκε το απαραβίαςτο και θ ακεραιότθτα του ςυνόλου του 

ςυςτιματοσ μζτρθςθσ τθσ ποςότθτασ.   

Θ. Σο ονοματεπϊνυμο και θ υπογραφι του τεχνικοφ κακϊσ και το 

ονοματεπϊνυμο και θ υπογραφι του υπευκφνου του πρατθρίου  ι του 

εκμεταλλευτι του βυτιοφόρου.  

5. Θ οποιαδιποτε, διαπιςτοφμενθ από τα ελεγκτικά όργανα μθ ςυμμόρφωςθ προσ 
τα οριηόμενα ανωτζρω, πζραν τθσ επιβολισ των προβλεπομζνων κυρϊςεων, 
κοινοποιείται και ςτθ Δ/νςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Βιομθχανίασ, για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ. 

6. Για οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ με τα ανωτζρω, εκτόσ τυχόν διοικθτικϊν 
προςτίμων, επιβάλλεται ανάκλθςθ ι άρςθ τθσ εξουςιοδότθςθσ. ε περίπτωςθ 
επανάλθψθσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ εντόσ τριετίασ  επιβάλλεται άρςθ τθσ 
εξουςιοδότθςθσ. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3 - ΜΟΝΙΜΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

Άρθρο 110  υςτήματα μέτρηςησ όγκου υγρών καυςίμων και υγραερίου 
ςτισ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδών 

1. Οι ογκομετρθτζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ του όγκου των 
υποκείμενων ςε δαςμοφσ και λοιποφσ φόρουσ υγρϊν καυςίμων, κακϊσ και των 
υγραερίων κ.τ.λ., οι οποίοι είναι εγκατεςτθμζνοι ςε μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ 
πετρελαιοειδϊν, που εποπτεφονται και ελζγχονται από τισ Σελωνειακζσ 
Τπθρεςίεσ, υπόκεινται ςε ελζγχουσ που πραγματοποιοφνται από ςυνεργεία ι 
επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται από το Τπουργείο Οικονομικϊν, με ςκοπό τθ 



διαπίςτωςθ τθσ ακρίβειασ τθσ μζτρθςθσ, τθσ καλισ λειτουργίασ τουσ και των 
λοιπϊν νόμιμων απαιτιςεων. 

2. τθν περίπτωςθ υγραερίων, όπου θ τιμολόγθςθ γίνεται κατά μάηα (βάροσ), για 
τον ζμμεςο προςδιοριςμό του βάρουσ χρθςιμοποιείται θ ςχζςθ: βάροσ=όγκοσ x 
πυκνότθτα. ε όλα τα παραςτατικά ςτοιχεία αποςτολισ, παράδοςθσ και 
πλθρωμισ του εμπορεφματοσ αναγράφεται θ πυκνότθτα κακϊσ και θ 
κερμοκραςία που αντιςτοιχεί ςε αυτι τθν πυκνότθτα. 

3. Σα ανεκτά όρια ςφάλματοσ των ογκομετρθτϊν τθσ παρ. 1 προβλζπονται από τθν  
Οδθγία 2004/22/ΕΚ, όπωσ ενςωματϊκθκε με τθν Τ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 
521/Β/2007), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΗ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΑ Ε 
ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Άρθρο 111  ταθμά για εμπορικέσ ςυναλλαγέσ 

1. φμφωνα με τθ φςταςθ R111 του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Νομικισ Μετρολογίασ 
(OIML), για τα κυλινδρικά ςτακμά που χρθςιμοποιοφνται για εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ (κλάςθσ ακριβείασ Μ1, Μ2 και Μ3), τα μζγιςτα επιτρεπόμενα 
ςφάλματα κακορίηονται ωσ εξισ: 
 

 

Ονομαςτικό βάροσ 
Μέγιςτο επιτρεπόμενο ςφάλμα (mg) 

M1 M2 M3 

50 kg 2500 8000 25000 

20 kg 1 000 3000 10000 

10 kg 500 1600 5000 

5 kg 250 800 2500 

2 kg 100 300 1000 
1 kg 50 160 500 

500 g 25 80 250 

200 g 10 30 100 

100 g 5 16 50 

50 g 3 10 30 
20 g 2,5 8 25 

10 g 2 6 20 

5 g 1,6 5 16 

2 g 1,2 4 12 

1 g 1 3 10 
500 mg 0,8 2,5  

200 mg 0,6 2  

100 mg 0,5 1,6  

50 mg 0,4   

20 mg 0,3   

10 mg 0,25   
5 mg 0,2   

2 mg 0,2   

1 mg 0,2   

 



2. φμφωνα με τθ φςταςθ R52 του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Νομικισ Μετρολογίασ 

(OIML), για τα εξάγωνα ςταθμά που χρθςιμοποιοφνται για εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ (κλάςθσ ακριβείασ Μ), τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ςφάλματα 

κακορίηονται ωσ εξισ: 

 

Ονομαςτικό βάροσ Μέγιςτο επιτρεπόμενο ςφάλμα (g) 

50 kg 25 

20 kg 10 

10 kg 5 

5 kg 2,5 

2 kg 1 

1 kg 0,5 

500 g 0,25 

200 g 0,10 

100 g 0,05 

 
3.  Για αποκλίςεισ που υπερβαίνουν τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ςφάλματα 

επιβάλλεται ςτο χριςτθ πρόςτιμο πεντακόςια ευρϊ (500€) για το πρϊτο 

τεμάχιο και εκατό ευρϊ (100€) για κάκε επιπλζον τεμάχιο. Σα ςτακμά τίκενται 

εκτόσ χριςθσ μζχρι τθ ρφκμιςθ και επαλικευςι τουσ. ε περίπτωςθ που τα 

ςτακμά χρθςιμοποιοφνται, πριν ρυκμιςτοφν και επαλθκευτοφν, το πρόςτιμο 

διπλαςιάηεται. 

Άρθρο 112  υςκευέσ άμεςησ ογκομέτρηςησ δημητριακών 

1. Θ ςυμμόρφωςθ των ςυςκευϊν άμεςθσ ογκομζτρθςθσ δθμθτριακϊν, που 

χρθςιμοποιοφνται για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, αποδεικνφεται από τθν Ζγκριςθ 

Κυκλοφορίασ τουσ ςτθν Ελλάδα, που χορθγικθκε από τθ Δ/νςθ Πολιτικισ 

Ποιότθτασ τθσ Γεν. Γραμ. Βιομθχανίασ. Σο μζγιςτο επιτρεπόμενο ςφάλμα επί 

του αποτελζςματοσ κάκε μζτρθςθσ κακορίηεται ςτθν Τ.Α. Φ3-2587/78 (ΦΕΚ 

70/Β/1979), όπωσ ιςχφει. 

2. Για αποκλίςεισ που υπερβαίνουν τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ςφάλματα 

επιβάλλεται ςτο χριςτθ πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€). Θ ςυςκευι τίκεται 

εκτόσ χριςθσ μζχρι τθ ρφκμιςθ και επαλικευςι τθσ. ε περίπτωςθ που θ 

ςυςκευι χρθςιμοποιείται, πριν ρυκμιςτεί και επαλθκευτεί, το πρόςτιμο 

διπλαςιάηεται. 



Άρθρο 113 Πιεςόμετρα για ελαςτικά αυτοκινήτων 

1.  Θ ςυμμόρφωςθ των πιεςόμετρων για ελαςτικά αυτοκινιτων οχθμάτων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρωςθ των ελαςτικϊν προβλζπεται από τθν οδθγία 

86/217/ΕΟΚ, θ οποία ενςωματϊκθκε με τθν Κ.Τ.Α. Φ3-1325/87 (ΦΕΚ 596/Β/87), 

όπωσ ιςχφει. 

2. Για αποκλίςεισ που υπερβαίνουν τα μζγιςτα επιτρεπόμενα ςφάλματα 

επιβάλλεται ςτο χριςτθ πρόςτιμο χιλίων ευρϊ (1.000€). Σα όργανα τίκενται 

εκτόσ χριςθσ μζχρι τθ ρφκμιςθ και επαλικευςι τουσ. ε περίπτωςθ που τα 

πιεςόμετρα χρθςιμοποιοφνται, πριν ρυκμιςτοφν και επαλθκευτοφν,  το 

πρόςτιμο διπλαςιάηεται. 

ΕΝΟΣΗΣΑ 5 - ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΡΗΗ 

Άρθρο 114  Περιοδικόσ και έκτακτοσ έλεγχοσ οργάνων μέτρηςησ 

1. Όργανα μζτρθςθσ των άρκρων 102, 103, 111 & 112 υπόκεινται ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ και τθσ νόμιμθσ και καλισ λειτουργίασ τουσ: 
Α. ετθςίωσ (Περιοδικόσ Ζλεγχοσ Μζτρων και τακμϊν), από τισ Περιφερειακζσ 

Διευκφνςεισ Ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με το Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112/Α/78) όπωσ 

ιςχφει, ςυνοδευομζνθσ από τθσ επικόλλθςθσ του ςχετικοφ ςιματοσ και 

Β. εκτάκτωσ,  τόςο από τισ άνω Τπθρεςίεσ, όςο και από υπαλλιλουσ τθσ Γεν. 

Γραμ. Βιομθχανίασ, του Τπ. Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, κατά τθν κρίςθ των 

αρμόδιων υπθρεςιϊν. 

2. Σα προβλεπόμενα τζλθ για τον Περιοδικό Ζλεγχο Μζτρων και τακμϊν (ΚΤΑ Φ2-
670/2007, ΦΕΚ 295/Β/2007, όπωσ ιςχφει) βαρφνουν τουσ εκμεταλλευτζσ των 
οργάνων. 

 


