
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 922/77  
 
Περί απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις 
καύσεως. 
(ΦΕΚ 315/Α/14-10-77) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Έχοντες υπόψει: 
1. Τας διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 3 εδ. Α΄και 7 παρ. 1 του Ν. 360/18-6-76 «Περί Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος» 
2. Την υπ΄αριθ. 1 της 12-7-77 απόφασιν του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος «περί 

απαγορεύσεως της χρήσεως µαζούτ για εγκαταστάσεις καύσεως σε κτίρια». 
3.  Την υπ΄αριθ. 42 της 2-6-76 απόφασιν του Εθνικού Συµβουλίου Ενεργείας «περί της χρήσεως µαζούτ δια 

την θέρµανσιν χώρων». 
4. Την υπ΄αριθ. 1054/1977 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ηµετέρων 

Υπουργών Συντονισµού και Βιοµηχανίας και Ενεργείας, αποφασίζοµεν: 
 

Άρθρο 1 
Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται εις την περιοχήν των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
εξαιρέσει της περιοχής της κειµένης ∆υτικώς του Γαλλικού ποταµού, η χρησιµοποίησις πετρελαίου 
τύπου µαζούτ εις παντός είδους εγκαταστάσεις καύσεως εντός κτιρίων (κατοικίαι, ξενοδοχεία, 
καταστήµατα κλπ), επιτρεποµένης της χρήσεως τούτου µόνον δια βιοµηχανικής και βιοτεχνικήν 
παραγωγήν. 
 

Άρθρο 2 
Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται καθ΄άπασαν την Χώραν η τοποθέτησις καυστήρων 
χρησιµοποιούντων πετρέλαιον τύπου µαζούτ εις κτίρια, περί το άρθρον 1 του παρόντος, εξαιρέσει των 
χρήσεων δια βιοµηχανικήν και βιοτεχνικήν παραγωγήν. 
 

Άρθρο 3 
Οι ιδιοκτήται κτιριακών εγκαταστάσεων των κατά το άρθρον 1 περιοχών εις ας υφίστανται 
εγκαταστάσεις καύσεως χρησιµοποιούσαι καυστήρας λειτουργούντας δια πετρελαίου τύπου «µαζούτ» 
για κεντρικήν θέρµανσιν ή οιανδήποτε άλλην χρήσιν, υποχρεούται όπως µέχρι της 1η Νοεµβρίου 1977 
µετατρέψωσι τους καυστήρας εις τοιούτους λειτουργούντας δια πετρελαίου τύπου «ντήζελ». 
 

Άρθρο 4 
Έκαστον λεβητοστάσιον το οποίον διαθέτει εν αυτώ εναποθήκευσιν πετρελαίου «ντήζελ» µέχρι δέκα 
(10) τόννων, δέον όπως είναι εφοδιασµένος δια δύο πυροσβεστήρων, ενός διοξειδίου του άνθρακος των 
εξ χιλιογράµµων και ενός κόνεως ή αφρού των δώδεκα χιλιογράµµων, δια τεσσάρων δε εις περίπτωσιν 
εναποθηκεύσεως άνω των δέκα τόννων, αίτινες θα είναι ανηρτηµένοι προ του χώρου της δεξαµενής 
εναποθηκεύσεως του πετρελαίου και θα ελέγχωνται προς εκάστης χειµερινής χρήσεως. Οι διαχειριστής, 
ο θυρωρός, ο θερµαστής και πας έτερος υπεύθυνος υποχρεούνται όπως εξασκηθώσιν εις την 
χρησιµοποίησίν των. 
 

Άρθρο 5 
Η µη συµµόρφωσις του υποχρέου, προς τα δια του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος επιτασσόµενα, 
συνεπάγεται την επιβολή προστίµου εκ δραχµών χιλίων έως πέντε χιλιάδων (1.000-20.000) 
επιβαλλόµενον υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. 
Εις τον Ηµέτερον επί της Βιοµηχανίας και Ενεργείας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Εν Αθήναις, τη 12 Οκτωβρίου 1977 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 
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