ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 166/75
Περί απαγορεύσεως χρήσεως πετρελαίου τύπου «µαζούτ» διά την λειτουργίαν των
κεντρικών θερµάνσεων κτιρίων γραφείων, κατοικιών και Εµπορικών Καταστηµάτων.
(ΦΕΚ 220/Α/9-10-75)
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
(υπό περιωρισµένην σύνθεσιν)
Λαβόν υπόψη:
α) Τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 40/1975 (ΦΕΚ
90/Α/10.5.1975) «περί µέτρων εξοικονοµήσεως ενεργείας» και
β) Την υπ' αριθµ.ΕΠ 896 19.8.1975 πρότασιν του Υπουργού Βιοµηχανίας περί λήψεως
µέτρων επί σκοπώ εξοικονοµήσεως ενεργείας και αποφυγής ρυπάνσεως του περιβάλλοντος,
αποφασίζει:
Αποδεχόµενον την πρότασιν του Υπουργού Βιοµηχανίας και τα διά ταύτης προτεινόµενα
µέτρα προς εξοικονόµησιν ενεργείας και αποφυγήν ρυπάνσεως του περιβάλλοντος, εγκρίνει:
1. Την απαγόρευσιν: α) Εγκαταστάσεως καυστήρων διά χρήσιν πετρελαίου τύπου «µαζούτ»
εις τας κεντρικάς θερµάνσεις των νέων κτιρίων, διά τα οποία η οικοδοµική άδεια θέλει
χορηγηθή από τούδε και εφ' εξής, και εφόσον τα κτίρια τούτα προβλέπονται να
χρησιµοποιηθούν ως Κατοικίαι, Γραφεία και Εµπορικά Καταστήµατα και β) µετατροπής των
πετραιλαικαυστή- ρων των κεντρικών θερµάνσεων των ως άνω κτιρίων οι οποίοι µέχρι τούδε
λειτουργούν διά πετρελαίου τύπου «ντήζελ» εις τοιούτους διά την χρήσιν πετρελαίου τύπου
«µαζούτ».
2 Την υποχρέωσιν των ιδιοκτητών ή διαχειριστών ή υπευθύνων απάντων κτιρίων,
ανεξαρτήτως προορισµού και χρήσεως αυτών και ανεξαρτήτως του είδους του
καταναλισκοµένου πετρελαίου εις την κεντρικήν των θέρµανσιν, όπως επιµελώνται τακτικώς
της συντηρήσεως του πετρελαιοκαυστήρος και προβαίνουν εις τον καθαρισµόν του χώρου
καύσεως, των καπναγωγών και της καπνοδόχου, επί σκοπώ της πλήρους καύσεως του
πετρελαίου και της αποφυγής ρυπάνσεως της ατµόσφαιρας.
3 Αναθέτει εις τον επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν όπως διά των Υπηρεσιών του Υπουργείου
του µεριµνήση διά τήν πιστήν εφαρµογήν των διά της παρούσης καθαριζοµένων.
Αι λεπτοµέρειαι εφαρµογής της παρούσης ρυθµισθήσονται συµφώνως προς την παράγραφον
4 του άρθρου 1 του Ν. 40/1975.
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