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Περί συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου Κεντρικών 
θερµάνσεων κτιρίων. 
(ΦΕΚ 1162/Β/14-10-75) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
Έχοντες υπ' όψει: 
α) Τον Νόµον 40/75 «περί λήψεως µέτρων εξοικονοµήσεως ενεργείας» ιδία δε την παρ. 4 του 
άρθρου 1 αυτού, και 
β) Την υπ' αριθ. 166/6.10.75 Πράξιν του Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 220 τεύχος Α' της 
9.10.75) συµφώνως προς την οποίαν η παρακολούθησις και εφαρµογή των εν αυτή 
διαλαµβανοµένων µέτρων γίνεται δια των Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 
αποφασίζοµεν: 
 

Άρθρο µόνον 
 
1. Παρ' εκάστη των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιοµηχανίας και των 
∆/νσεων Βιοµηχανίας των ∆ιαµερισµάτων του Νοµού Αττικής και µερίµνη αυτών 
συνιστώνται εν ή περισσότερα Συνεργεία Ελέγχου της πιστής τηρήσεως των µέτρων τα οποία 
εθεσπίσθησαν δια της παραγράφου 3 της υπ' αριθ. 166/6.10.75 Πράξεως του Υπουργικού 
Συµβουλίου ήτοι της υποχρεώσεως των ιδιοκτητών ή διαχειριστών ή υπευθύνων απάντων 
των κτιρίων ανεξαρτήτως προορισµού χρήσεως αυτών και ανεξαρτήτως του είδους του 
καταναλισκοµένου πετρελαίου, εις την κεντρικήν θέρµανσιν, όπως προβαίνωσι εις την 
επιµελή και συχνήν συντήρησιν του πετρελαιοκαυστήρος, εις τον καθαρισµόν του χώρου 
καύσεως, των καπναγωγών και της καπνοδόχου, επί σκοπώ αφ' ενός µεν της πλήρους 
καύσεως του πετρελαίου και αφ' ετέρου της αποφυγής ρυπάνσεως της ατµοσφαίρας. 
2. Τα Συνεργεία Ελέγχου είναι τριµελή και αποτελούνται εκ δύο (2) Τεχνικών Υπαλλήλων 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας και ενός (1) Αστυνοµικού Οργάνου, οριζοµένου υπό της 
οικείας Αστυνοµικής Αρχής. 
Τα Συνεργεία Ελέγχου ασκούν εντός της περιοχής της δικαιοδοσίας της αντιστοίχου 
Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας εκ της οποίας συνεστάθησαν, τον εν 
τη προηγουµένη παραγράφω περιγραφόµενον έλεγχον της λειτουργίας των κεντρικών 
θερµάνσεων των πάσης φύσεως κτιρίων, κατά το από 1ης Νοεµβρίου µέχρι 30 Μαρτίου του 
εποµένου έτους χρονικόν διάστηµα δι' επιτοπίων επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων επί τω  
σκοπώ της εξοικονοµήσεως ενεργείας και αποφυγής της ρυπάνσεως της ατµοσφαίρας.  
∆ια την επιτόπιον µετάβασιν των Συνεργείων Ελέγχου διατίθενται τα απαραίτητα 
µεταφορικά µέσα µερίµνη των οικείων Αστυνοµικών Αρχών. 
3. Εις πρώτην φάσιν ο δια των Συνεργείων έλεγχος περιορίζεται εις την ευρυτέραν περιοχήν 
Πρωτευούσης και την ευρυτέραν περιοχήν Πρωτευούσης και την ευρυτέραν περιοχήν 
Θεσσαλονίκης και δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας να επεκταθή και εις τα 
λοιπά αστικά κέντρα της Χώρας. 
4. Κατά των υπευθύνων των πληµµελώς λειτουργουσών εγκαταστάσεων κεντρικής 
θερµάνσεως, τάσσεται εύλογος προθεσµία προς αποκατάστασιν της κανονικής λειτουργίας 
τούτων. Παρερχοµένης ταύτης απράκτου, εισηγήσει των Συνεργείων Ελέγχου, επιβάλλεται 
πρόστιµον, κατά πρώτον µεν δραχµών χιλίων (1.000), εν υποτροπή δε, δέκα χιλιάδων 
δραχµών (10.000), δι' αποφάσεως του Προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας. 
Κατά της πράξεως επιβολής προστίµου, χωρεί ένστασις εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 15 
ηµερών από της ηµεροµηνίας κοινοποιήσεως, εις τον υπεύθυνον της παραβιάσεως, της 
αποφάσεως επιβολής του προστίµου ενώπιον της, κατά περίπτωσιν, αρµοδίας Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται τελεσιδίκως, δι' αποφάσεώς του, ο 



οικείος Προϊστάµενος της Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας, µετά σύµφωνον γνώµην 
της αντιστοίχου Επιτροπής Μηχανολογίας. 
5. Αι λεπτοµέρειαι υλοποιήσεως της παρούσης (τρόπος συγκροτήσεως των Συνεργείων 
Ελέγχου, διαδικασία επιθεωρήσεως των εγκαταστάσεων, επιβολή ποινών κ.λπ.) θέλουν 
καθορισθή δι' εγκυκλίου του Υπουργείου Βιοµηχανίας. 
 

Η παρούσα δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 
 

Εν Αθήναις τη 14 Οκτωβρίου 1975 
 


