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Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίµων για την προστασία του περιβάλλοντος.
(ΦΕΚ 44/Β/23-1-89)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 8.28.29 και 30 του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος"
(ΦΕΚ 160/Α).
β) Της µε αρ. 59388/3363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης: "Τρόπος, όργανα και διαδικασία
επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ
638/Β/88).
γ) Της µε αρ. 6474/30.6.88 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών:
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 451/Β/88).
2. Την ανάγκη προστασίας της ατµόσφαιρας από τη ρύπανση και λήψης κατάλληλων για το
σκοπό αυτό µέτρων. Αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ελέγχου της
ποιότητας των διαφόρων τύπων υγρών καυσίµων.
Ως κριτήρια αξιολόγησης χρησιµοποιούνται οι εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές αυτών
σύµφωνα µε τις οικείες αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου.
Άρθρο 2
Για την παρακολούθηση της τήρησης των κατά το άρθρο 1 προδιαγραφών καυσίµων,
διενεργούνται έλεγχοι και από τις κατά το άρθρο 6 παρ. 1.2 και 3 του Ν. 1650/86 αρµόδιες
αρχές. Οι παραπάνω έλεγχοι καλύπτουν όλο το φάσµα: διάθεση, διακίνηση, εµπορία και
αποθήκευση - χρήση. Τα όργανα ή οι αρχές αυτές που διενεργούν τον έλεγχο έχουν δικαίωµα
να εισέρχονται σε κάθε είδους εγκαταστάσεις ή κρίσιµους γενικότερα χώρους οποτεδήποτε,
τηρώντας τους όρους ασφάλειας που ισχύουν για κάθε εγκατάσταση και να προβαίνουν στις
απαραίτητες δειγµατοληψίες, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ιδιοκτήτες ή
οι υπεύθυνοι των ελεγχόµενων εγκαταστάσεων ή χώρων έχουν υποχρέωση να παρέχουν όλα
τα αιτούµενα στοιχεία και γενικότερα να διευκολύνουν τον έλεγχο.
Τα δείγµατα που λαµβάνονται θα εξετάζονται στο εργαστήριο καυσίµων του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή
σε άλλο κρατικό εργαστήριο ή θ' αποστέλλονται για εξέταση στην αρµό- δια Υπηρεσία του
Γενικού Χηµείου του Κράτους, όπου θα διενεργούνται υποχρεωτικά οι κατ' ένσταση
εξετάσεις των µη κανονικών δειγµάτων.
Άρθρο 3
Όσοι, κατά τους διενεργούµενους σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.6 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.
1650/86 ελέγχους και µετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων, καταλαµβάνονται
παραβάτες των διατάξεων που καθορίζουν τις εκάστοτε νόµιµες προδιαγραφές των υγρών
καυσίµων σε παραµέτρους που επιδρούν δυσµενώς στο περιβάλλον, υπόκεινται στις
κυρώσεις των άρθρων 28,29 και 30 του Ν. 1650/86. Οι προαναφερόµενες κυρώσεις είναι
ανεξάρτητες από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ισχύοντα αγορανοµικό κώδικα ή σε
άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 1988
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