
Ν. 4413/6 (ΦΕΚ-148 Α/8-8-16) 
Άρθρο 83 
 
1. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου  20 του Ν. 4177/2013 
αντικαθίστανται ως εξής: 
 
«Άρθρο 20 
Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών 
ποσότητας καυσίμων 
 
 
1.α. Στις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των οποίων προβλέπεται η έκδοση 
άδειας εμπορίας ή/και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ή/και 
διάθεσης  βιοκαυσίμων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση  ή ο εντοπισμός 
ιχνών καταδολίευσης ή η αλλοίωση  στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή 
ηλεκτρονικό μέρος των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας  καυσίμων ή 
στο λογισμικό αυτών ή στο λογισμικό κάθε  συσχετιζόμενου με τους διανεμητές 
συστήματος ή η αλλοίωση των ενδείξεών τους ή αλλοίωση των δεδομένων που 
δέχονται ή που παράγουν, ή η μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που 
επηρεάζουν τα  μετρολογικά δεδομένα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης  
τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
 
β. Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών  (3) ετών, αν ο υπαίτιος 
διαπράττει την παράβαση αυτή  κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια. 
 
γ. Τα μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται και επιβάλλεται στον 
λειτουργούντα την εγκατάσταση  διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων 
(30.000)  ευρώ για κάθε επηρεαζόμενο μετρητή. 
 
δ. Συγχρόνως αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω 
εγκατάστασης, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης 
χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής 
άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του Ν. 30 4/2002 (    230),  
όπως ισχύει. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή 
αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης συνοδευόμενο από σχετική εισήγηση στην 
αδειοδοτούσα αρχή εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη διαπίστωση τέλεσης 
της παράβασης. 
 
ε. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης 
στον παραβάτη φυσικό πρόσωπο ή σε όποιον σχετίζεται με την επιχειρησιακή  
εκμετάλλευση της επιχείρησης, στην οποία εντοπίζεται  η παραβατική 
συμπεριφορά σε θέση ευθύνης, ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς αυτού μέχρι 
δευτέρου βαθμού ή σε νομικό πρόσωπο, στο οποίο ο παραβάτης ή ο  σύζυγός ή 
συγγενείς αυτού μέχρι δευτέρου βαθμού συμμετέχουν στη διοίκησή του με 
οποιονδήποτε τρόπο ή στο εταιρικό του κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 
 0%, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την αφαίρεση της άδειας. 
 



2. α. Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει, εγκαθιστά ή σφραγίζει τα 
μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη  
και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000)  ευρώ. 
 
β. Όταν ο διαπράξας το ως άνω αδίκημα λειτουργεί ως εκπρόσωπος 
εξουσιοδοτημένου συνεργείου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση εντός 
διαστήματος δέκα (10) ετών από την επιβολή της κύρωσης, αφαιρείται  επιπλέον 
οριστικά η εξουσιοδότηση, με απόφαση της εξουσιοδοτούσας αρχής, της πράξης 
χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της  σχετικής 
εξουσιοδότησης. 
 
γ. Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί ή κατασκευάζει συστήματα 
μέτρησης/μετρητές ποσότητας καυσίμων, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται, ως 
προς τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά, με το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο 
τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
 
3.α. Ειδικά, εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα διαπιστωθεί 
σφάλμα συστήματος μέτρησης/μετρητή καυσίμων που κατά τις κατωτέρω 
διακρίσεις βρίσκεται εντός ή υπερβαίνει τα κατωτέρω όρια, επιβάλλονται οι 
ακόλουθες κυρώσεις: 
 

 
 
 

β. Στις περιπτώσεις 3α και 3β του παραπάνω πίνακα αφαιρείται επιπλέον η άδεια 
λειτουργίας της εγκατάστασης, στην οποία εντοπίζεται η παραβατική 



συμπεριφορά, με τη διαδικασία της παρ. 1δ και τους περιορισμούς ως προς τη 
χορήγηση άδειας ή νέας άδειας της παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου. 
 
γ. Στις περιπτώσεις 2α και 2β του παραπάνω πίνακα, όταν, εντός διαστήματος 
τριών (3) ετών από την επιβολή της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, 
αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στην οποία εντοπίζεται η 
παραβατική συμπεριφορά, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 
1δ και τους περιορισμούς ως προς τη χορήγηση άδειας ή νέας άδειας της  
παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου.» 
 
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων που παρόντος άρθρου, ο έλεγχος 
μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτόν 
αυτοκινούμενο  όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς 
προηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο.» 
 
 
 
 


