
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 125/92 
 
Τροποποιήσεις του Β.∆. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων 
σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκηµένων εν γένει περιοχών, και περί 
κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» (150Α) και Π.∆. 1224/1981 
«περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων 
κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν 
γένει κατωκηµένων  περιοχών» (303Α), όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 143/1989 
(69Α’) 
(ΦΕΚ 56/Α/8-4-92) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.∆. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας 
πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί 
κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» (Α’ 91). 
2. Την υπ’ αριθ. 1007556/116/006Α/Υ1660/92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών». 
3. Την υπ’ αριθ. 103/1992 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίου Έργων, του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 

1. Η περίπτωση (δ) του άρθρου 10 του Β.∆. 465/1970 (150 Α’) τροποποιείται ως εξής: 
 

«δ) Η µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα κάθε υπόγειας δεξαµενής ορίζεται σε 15 κυβικά 
µέτρα (15 κ.µ.), χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το αναγκαίο κενό από πέντε τοις εκατό (5%). Η 
συνολική για κάθε εγκατάσταση µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα των υπογείων δεξαµε-
νών καθορίζεται σε 50 κυβικά µέτρα για βενζίνη κοινή, ενισχυµένη και αµόλυβδη και 50 
κυβικά µέτρα για πετρέλαιο». 
 

Άρθρο 2 
1. Η περίπτωση (δ) του άρθρου 10 του Π.∆. 1224/1-981 τροποποιείται ως εξής: 
 

«δ) Η µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα κάθε υπόγειας δεξαµενής ορίζεται σε 15 κυβικά 
µέτρα (15 κ.µ.), χωρίς να συµπεριλαµβάνονται  το αναγκαίο κενό από πέντε τοις εκατό (5%). 
Η συνολική για κάθε εγκατάσταση µέγιστη επιτρεπόµενη χωρητικότητα των υπογείων 
δεξαµενών καθορίζεται σε 40 κυβικά µέτρα για βενζίνη κοινή, ενισχυµένη και αµόλυβδη και 
50 κυβικά µέτρα για πετρέλαιο». 
 

Άρθρο 3 
 
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
εκτέλεση αυτού του διατάγµατος.  
Αθήνα, 1 Απριλίου 1992 
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