
Σεµείσζε:  Η παξνχζα Κ∆Π δεµνζηεχηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Επίζεµεο Εθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 3922  
ζηηο 16/11/2004. θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ∆Π 284/2017, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1.9.2017. Σην θείµελν 
ηεο Κ∆Π 800/2004 έρεη ελζσµαησζεί ην θείµελν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π 284/2017 γηα ζθνπνχο 
δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαγλψζηε. ∆ελ απνηειεί λνµηθφ θείµελν αιιά ζθνπφ έρεη ηελ ελεµέξσζή ζαο.   

Κ.∆.Π. 800/2004  

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004  
  

Γλσζηνπνίεζε µε βάζε ην άξζξν 123(1)  
  

Χξσµαηηζµφο θαη ηρλεζέηεζε πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο θαη                                                     
πεηξειαίνπ γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο  

  

Ο ∆ηεπζπληήο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη µε βάζε ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ πεξί 
Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµνπ ηνπ 2004, γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:  

 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο:  

 

 "πεηξέιαην ζέξµαλζεο" ζεµαίλεη ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil) πνπ ππάγεηαη ζηνπο θσδηθνχο 
Σ.Ο. 27 10  19 41   έσο 27 10 19 49  θαη ην θσηηζηηθφ πεηξέιαην (kerosene) πνπ ππάγεηαη ζηνπο 
θσδηθνχο Σ.Ο. 2710 19 21 θαη 2710 19 25 πνπ ρξεζηµνπνηείηαη σο θαχζηµν ζέξµαλζεο·  

 "πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο" ζεµαίλεη ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil) θαη ην θσηηζηηθφ 
πεηξέιαην (kerosene) πνπ επηβαξχλεηαη µε ην ζπληειεζηή εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πνπ επηβάιιεηαη 
ζην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (gas oil) θαη ζην θσηηζηηθφ πεηξέιαην (kerosene), ηα νπνία 
ρξεζηµνπνηνχληαη σο θαχζηµα ζέξµαλζεο·  

 "ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην ζέξµαλζεο θαη πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο" ζεµαίλεη ην πεηξέιαην 
ζέξµαλζεο θαη ην πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο ην νπνίν ηρλεζεηείηαη ή θαη ρξσµαηίδεηαη ζχµθσλα 
µε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.  

 2. Απαγνξεχεηαη ε παξάδνζε πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο θαη πεηξειαίνπ γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο εθηφο αλ 
έρεη πξνζηεζεί ζε απηά ν ηρλεζέηεο ή θαη ε ρξσζηηθή νπζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.  

 3. Τν πεηξέιαην ζέξµαλζεο θαη ην πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο ηρλεζεηείηαη ή θαη ρξσµαηίδεηαη 
ππφ θνξνινγηθφ έιεγρν ζε απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηαµίεπζεο θαη ζε θνξνινγηθέο απνζήθεο 
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πξηλ ηε ζέζε ηνπο ζε αλάισζε, ππφ ηελ επζχλε ηνπ θαηφρνπ ηεο απνζήθεο, 
θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεη ν ∆ηεπζπληήο.   

 4. Οη νπζίεο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ρξσµαηηζµφ θαη ηρλεζέηεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο είλαη:   

 

       (α) ν ηρλεζέηεο N-Ethyl-N- [2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo) aniline  ζε αλαινγία φρη 
ιηγφηεξε απφ 6 ρηιηφγξαµµα  γηα 1.000.000 ιίηξα πεηξειαίνπ θαη   

       (β) θαηάιιειε ρξσζηηθή νπζία ζε αλαινγία φρη ιηγφηεξε απφ 6 ρηιηφγξαµµα γηα 1.000.000 ιίηξα 
πεηξειαίνπ.  

 5. Ο θάηνρνο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηαµίεπζεο ή θνξνινγηθήο απνζήθεο  ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 
ζηελ νπνία ηρλεζεηείηαη ή θαη ρξσµαηίδεηαη ην πεηξέιαην ζέξµαλζεο θαη ην πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο 
ρξήζεηο νθείιεη-  



 

 (α) λα απνζεθεχεη ηνλ ηρλεζέηε θαη ηε ρξσζηηθή νπζία ζε αζθαιή ρψξν:  

 (i) Χσξηζηά απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο νπζίεο  

 (ii) Σε δνρεία πνπ θέξνπλ πεξηγξαθή γηα ην πεξηερφµελν ηνπο εθηφο αλ µεηαθηλείηαη γηα άµεζε 
ρξήζε,  

 

 (β)  λα ηεξεί θαζεµεξηλά ινγαξηαζµφ απνζεµάησλ γηα ηηο πνζφηεηεο ηρλεζέηε θαη ρξσζηηθήο νπζίαο πνπ 
παξαιαµβάλνληαη θαη ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ απνζήθε ηνπ θαη  

     (γ) λα δηελεξγεί νπνηεζδήπνηε ρεµηθέο αλαιχζεηο απαηηνχληαη απφ ην ∆ηεπζπληή θαηά ηε δηαδηθαζία 
ηρλεζέηεζεο ή θαη ρξσµαηηζµνχ.  

 6. Τν ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην ζέξµαλζεο θαη πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο απνζεθεχεηαη 
ρσξηζηά απφ ην µε ρξσµαηηζµέλν θαη απφ ην ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην λαπηηιίαο θαη γηα γεσξγηθνχο 
ζθνπνχο.   

 7. Οπνηαδήπνηε δεμαµελή, δνρείν, ρψξνο απνζήθεπζεο, αγσγφο ή αληιία παξάδνζεο ρξσµαηηζµέλνπ 
πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο θαη πεηξειαίνπ γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο θέξεη αλεμίηειε επηγξαθή ζηελ νπνία 
αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην ζέξµαλζεο θαη πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο 
ρξήζεηο.   

 8. (1) Απαγνξεχεηαη ε ηρλεζέηεζε θαη ρξσµαηηζµφο πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο θαη πεηξειαίνπ γηα 
βηνµεραληθέο ρξήζεηο εθηφο εάλ πξαγµαηνπνηείηαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο.  

(2) Απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε ηρλεζέηε ή ρξσζηηθήο νπζίαο απφ ην ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην 
ζέξµαλζεο θαη ην πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο.  

 (3) Τεξνπµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Παξαρψξεζεο Πεηξειαίνπ γηα Γεσξγηθνχο Σθνπνχο, 
Δηαηάγκαηνο ηνπ 2017, απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε ζε ρξσµαηηζµέλν πεηξέιαην ζέξµαλζεο θαη 
πεηξέιαην γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο νπνηνπδήπνηε ελεξγεηαθνχ πξντφληνο ή νπνηαζδήπνηε νπζίαο ε 
νπνία αιινηψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξεζηµνπνηεζέληνο ηρλεζέηε ή ρξσζηηθήο νπζίαο.  

 9. Χσξίο επεξεαζµφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηεισλεηαθή λνµνζεζίαο θαη  ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο 
Νφµνπ ηνπ 2004, ζε ζρέζε µε ηηο εμνπζίεο ησλ ιεηηνπξγψλ γηα έξεπλα νρεµάησλ, ζθαθψλ θαη 
νηθεµάησλ, εμνπζηνδνηεµέλνο ιεηηνπξγφο πνπ ιαµβάλεη δείγµαηα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
γλσζηνπνίεζεο:  

 (α) απφ φρεµα ή ζθάθνο, νθείιεη λα πξάηηεη ηνχην εάλ είλαη δπλαηφ ζηελ παξνπζία ηνπ πξνζψπνπ πνπ 
εµθαλίδεηαη λα είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ νρήµαηνο ή ηνπ 
ζθάθνπο:  

  Ννείηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δχζθνιε ε ιήςε δεηγµάησλ απφ ηνλ εμνπζηνδνηεµέλν ιεηηνπξγφ, 
ν ηδηνθηήηεο ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ νρήµαηνο ή ηνπ ζθάθνπο είλαη ππεχζπλν γηα 
λα παξάζρεη δείγµα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο:  

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη µέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ δείγµαηνο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ην πξφζσπν πνπ έρεη 
ηελ επζχλε ηνπ νρήµαηνο ή ηνπ ζθάθνπο, ην φρεµα ή ην ζθάθνο είλαη δπλαηφ λα θαηαθξαηεζεί 
απφ ηνλ εμνπζηνδνηεµέλν ιεηηνπξγφ.  

 (β) απφ νπνηνδήπνηε ππνζηαηηθφ ή θαηνηθία, πξάηηεη ηνχην εάλ είλαη δπλαηφ ζηελ παξνπζία θαη µε ηελ 
έγθξηζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ ππνζηαηηθνχ θαηνηθίαο ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην 
ρψξν απηφ:  

 Ννείηαη φηη φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β) ν 
εμνπζηνδνηεµέλνο ιεηηνπξγφο πνπ ιαµβάλεη ην δείγµα νθείιεη λα απνζηείιεη θνηλνπνίεζε ζηνλ 



θάηνρν ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ νρήµαηνο ή ηνπ ζθάθνπο ή ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ 
ππνζηαηηθνχ, µε ηελ νπνία λα ηνλ πιεξνθνξεί φηη έρεη ιεθζεί δείγµα θαη µέξνο ηνπ δείγµαηνο 
απηνχ είλαη δηαζέζηµν εάλ ην απαηηήζεη ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ θνηλνπνίεζε.    

 10. Τα απνηειέζµαηα νπνηαζδήπνηε αλάιπζεο δεηγµάησλ πνπ ιαµβάλνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο δελ είλαη απνδεθηά ζε νπνηαδήπνηε πνηληθή ή αζηηθή δηαδηθαζία, ή ζε 
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη απφ ην ∆ηεπζπληή, εθηφο αλ ε αλάιπζε γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Χεµείν 
ηνπ Κξάηνπο ή άιιν εγθεθξηµέλν απφ ην ∆ηεπζπληή Χεµείν.  

 11. Καηά ηε ιήςε δεηγµάησλ ν εμνπζηνδνηεµέλνο ιεηηνπξγφο νθείιεη λα δηαρσξίζεη ην δείγµα ζε ηξία 
µέξε, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ππνθεηµέλνπ ζε αλάιπζε, ηα νπνία ζεµαηνδνηνχληαη θαη ζθξαγίδνληαη 
ην θαζέλα ρσξηζηά θαη:    

 

    (α) έλα µέξνο παξαδίδεηαη ζην πξφζσπν ζηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ έρεη ιεθζεί αλ ην απαηηήζεη, θαη  

 (β) ην άιιν µέξνο θαηαθξαηείηαη ζην Τεισλείν γηα µειινληηθή ρξήζε.  

 12. Ο ∆ηεπζπληήο δχλαηαη λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηνρή θαη 
δηάζεζε ρξσµαηηζµέλνπ πεηξειαίνπ ζέξµαλζεο θαη πεηξειαίνπ γηα βηνµεραληθέο ρξήζεηο.  

 13. Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ  16
ε

 Ννεµβξίνπ 2004.  

  
  
  
 


