
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Φ1-1767/93 
 
Συµπλήρωση διατάξεων για τη διακίνηση καυσίµων. 
(ΦΕΚ 338/Β/10-5-93) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει. 
2. Το Π.∆. 397/88 "Περί οργανισµού του Υπουργείου Εµπορίου". 
3. Το Ν.Π. 136/46 "περί Αγορανοµικού Κώδικος" όπως ισχύει. 
4. Την Α.∆. 14/89 "Κωδικοποίηση Αγορανοµικών ∆ιατάξεων που εκδόθηκαν µέχρι 

16.1.89" όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως. 
5. Το από 15.3.93 πόρισµα της AD HOC επιτροπής που συστήθηκε µε την Φ1-

288/25.1.93 απόφασή µας. 
6. Την Υ. 1942/9.12.92 κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπ. Εµπορίου "Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εµπορίου". 
7. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. 
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 430α της 14/89 Α.∆ προστίθεται η φράση: "Η 
δειγµατοληψία είναι υποχρεωτική για τη βενζίνη σούπερ, την αµόλυβδη βενζίνη και το 
πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι δυνητική για τα υπόλοιπα είδη καυσίµων". 

2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 430α της 14/89 Α.∆. αντικαθίσταται 
ως εξής: "κάθε δείγµα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται µε ειδική σφραγίδα του 
άρθρου 392 και αριθµείται µε ειδικό αριθµό". 

3. Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 430α της 14/89 Α.∆. αντικαθίσταται ως 
εξής: "α) Ο κωδικός αριθµός της δεξαµενής από όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθµός του 
αντιστοίχου δείγµατος". 

 
Άρθρο 2 

 
1. Μετά την δεύτερη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 430β της 14/89 Α.∆. 

επιτρέπεται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον αυτό αιτιολογείται εγγράφως στο 
δελτίο διαδροµής". 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 430β της 14/89 Α.∆. προστίθεται η φράση: 
"τα βυτιοφόρα ∆.Χ. δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στο δελτίο διαδροµής τα στοιχεία που 
εµφαίνονται στη φορτωτική". 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 430β της 14/89 Α.∆. προστίθεται η φράση:  
«Παράδοση σε πελάτη που δεν αναγράφεται εξαρχής στο δελτίο διαδροµής επιτρέπεται µόνο 
αν το φορτίο παραδίδεται σε πελάτες εκτός του Νοµού στην περιοχή του οποίου έγινε η 
φόρτωση και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναµίας  
παραλαβής στο πρόσωπο του αρχικού παραλήπτη». 
 

Άρθρο 3 
 

Η ισχύς της 3/93 Α.∆. αρχίζει από την 1η Ιουνίου 1993. 
 

Άρθρο 4 
 



Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει από την 1 Ιουνίου 1993, διώκονται και 
τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα. 
 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί µε τον 
ηµερήσιο τύπο. 
 

Αθήνα, 30 Απριλίου 1993 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΧ. ΛΙΑΠΗΣ 


