
Άρθρο 83  

 

Συστήµατα µέτρησης ποσότητας υγρών καυσίµων, υγραερίου 

κίνησης (LPG) και συµπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG) 

 

1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας αφορούν τα συστήματα μέτρησης ποσότητας 

καυσίμων που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και 

υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο. 

2. Τα συστήματα της ως άνω παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν επ' αυτών, σε 

εμφανές σημείο, την πινακίδα που προβλέπεται από το Πιστοποιητικό Εξέτασης 

Τύπου ΕΕ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την 

υπηρεσία Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. 

Οικονομίας και Ανάπτυξης). 

3. Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης 

αποτελούνται απαραιτήτως από: 

α. Ογκομετρητή 

β. Ενδείκτη- Καταγραφικό 

γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα) που να μην επιτρέπει σε καμία 

περίπτωση τη διέλευση αέρα μέσα από το μετρητή καυσίμου). 

δ. Αθροιστή καταγραφής του συνολικού όγκου καυσίμων (totalizer) 

4. Ειδικά οι ογκομετρητές βυτιοφόρων που χρησιμοποιούνται για τη διανομή 

Πετρελαίου για Θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα 

μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παραγράφου 3 α, 

β και γ. 

5. Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, 

πετρελαίων) καθορίζεται σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32/ΕE, όπως 

ενσωματώθηκε με την Υ.Α. οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) και κάθε 

φορά ισχύει. 

6. Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, καθορίζεται σε 

± 1,0 %, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2014/32/ΕE, όπως ενσωματώθηκε με 

την Υ.Α. οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) και κάθε φορά ισχύει. 

7. Για συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και 

πεπιεσμένου φυσικού αερίου που: 

α. Δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτών σήμανση 

(πινακίδα που αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο τύπος και το μοντέλο του οργάνου, 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ ή ο αριθμός έγκρισης 

κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής 

Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης) ή η σήμανση 

είναι ελλιπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο 

στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, οι οποίοι και 

υποχρεούνται να μεριμνήσουν, αμελλητί, για την αποκατάσταση της σήμανσης. 

Στην περίπτωση που η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) ανά όργανο στον 

πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, τα όργανα τίθενται 

εκτός λειτουργίας και δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες. 

β. Δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση κυκλοφορίας από την Υπηρεσία της 

Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας 



και Ανάπτυξης) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά 

μετρητή στον οικονομικό φορέα (κατασκευαστή, εισαγωγέα, αντιπρόσωπο, 

διανομέα ή όποιον διέθεσε τα όργανα στην αγορά). Τα συστήματα τίθενται εκτός 

λειτουργίας και δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι 

διορθωτικές ενέργειες. 

γ. Διαπιστωθεί ότι ο αθροιστής καταγραφής του συνολικού όγκου καυσίμων 

(totalizer), όπου προβλέπεται, είναι απενεργοποιημένος ή έχει τεθεί εκτός 

λειτουργίας επιβάλλεται στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το 

βυτιοφόρο διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά ογκομετρητή και 

το όργανο δεσμεύεται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες. 

8. Για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ως άνω παραγράφου 3 επιβάλλεται 

στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά 

περίπτωση, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά σύστημα και τα συστήματα 

τίθενται εκτός λειτουργίας και δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να 

γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες. 

9. Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος και ειδικότερες μη συμμορφώσεις 

των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων υγραερίου επισύρουν τις 

κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013. 


