
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ _____
Έτί τού σχεδίου Νομού ΰτερϊ εχδοσεως IIυροσβεστικών

οι-ατασεων».

7/ρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Τό Πυροσβεστικόν Σώμα τρός έχκλήρωσιν τής άτοστο- 
'Αής του, η οτοια 6ατε; του ι-ρυτιxcυ Νομού -ε661/ 1930 «σερί 
:·.οργχ/ώσεω·; Πυροσβεστικής Ύτηρ-εσίας έν τώ Κράτει», 
συνίσταται τλήν τών άλλων χαί εις τήν λήψιν τροληττ ικών 
μέτρων κατά τών έχ τού τυρός κινδύνων έχει άνάγκην εηα- 
σσαλίσεως αϋτώ δυνατότητος έκδόσεως Πυροσβεστικών ::ε- 
τάξεων, χαό' ότον άλλως ό εις τον τομέα τών άρμοσιοτη- 
των τρολτ,ττικός κ/αί ν-ατασταλτιχός ρόλος αυτού τλημμε- 
λώς έτι τελείται. Εν όψει τούτον τροήλ-ύομεν εις την κα- 
τάρτισιν τοϋ ύτο βαλλόμενου σχεδίου Νόμον διά τού ότοιου:

α. Εξουσιοδοτείται bJ "Αρχηγός τού Πυροσβεστικού Σώ
ματος καί ο; Διοιχηταί ριοιχήσεως Πυροσβεστικών Ί αηρε- 
::ών Πόλεων ότως έκνυοουν Πυροσβεστιχάς διατάςεις, τρος 
ρυ-ύμισιν -ύεμάτων χ/.Ε-ομένων εις τήν λήψιν μέτρων τυρα- 
τρχλείας τών έχ τον» ./ορός τρόχαλό υμένων κινδύνων ύτό τών 
ντευόύνων τών τάοηγ ρύσεως βιομηχανικών, βιοτεχνικών, συγ
κοινωνιακών χαί λιμενικών εγκαταστάσεων, σταόμών αυτο
κινήτων καί τρατηρ!ων υγρών καυσίμων ταντός είδους Επ-_ 
•/ε:ρήσεων χαί Καταστημάτων, τολυωροφων ή μή οίχοσομη- 
μάτων, χτο-ύηχών, ύτοστόγων χαί άσχετών χώρων τεριεχόν- 
των εύρλέκτους ΰλας Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων χαί βερα- 
—υτηρίων εν γόνε·., δημοσίων -ύεχμάτων χαί κέντρων διχ- 
τχεδάσεως ή συγκέντ ρωσε ως τοΰ κοινού, ξενοδοχείων, Εκ
τα ιδευτικώ·/ 'Ιδρυμάτων χαί Σχολών Δημοσίων ή Ιδιωτικών 
χαί εις τους Δ·ημοσίους χώρους έν γένεί.

β. Ρυθμίζονται τά τής διαδικασίας έγχρίσεως τών Πυρο
σβεστικών διατάξεων χαί χαί ορίζονται αί τοινιχαί κυρώσεις 
διά τους τταραδαίνοντχς τ.αΰτας.

γ. Προβλέτεται ότι ή ϊίωςις τώ·/ ταραβατών τών Πυρο
σβεστικών διατάξεων άνατίύεται εις τους χατά το Ν.Δ. 633/ 
1970 άσχοϋντας κα-ύ-ήκοντχ Δημοσίου Κατηγόρου βαθμοφό
ρους τοϋ Πυροσβεστικοΰ Σώματος, διά τήν έξασσάλισιν ένό- 
τητος εις τήν διαχείρισιν τοΰ όλου -δέματος.

ί. Αί άνοτέρω διατάξεις δεν έχουν έραρμογήν έτσι εγκα
ταστάσεων άναζητήσεως, έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως ϋδρο- 
γθνχ/3ράκων, τερί ών το άρ-ύρον 39 τοϋ Si. 468/1976 «κερί 
άναζητήσεως, έρεύνης καί έκμεταλλεύσεως ύδρογοναν-!*:άχων 
χαί ρυ-ύμίσεως συναφών δεμάτων».

ε. Καταργείται ή άρμοδιότης τών Ττηρεσιών Χωροφυλα
κής χαί 'Αστυνομίας Πόλεων τρός έχδοσιν αστυνομικών δια
τάσεων έτσι -5-εματων Π υρασραλείας. τρός άτορυγήν συγκρού- 
σεως αρμοδιοτήτων ή ότοίχ ενδεχομένως -3ά άνακύψη χατά 
τη·/ έκδήλωσιν τής εις τον τομέα τούτο·/ άστυνομιχή 
σεως.

Έν Άδήνχις τή 4 Μαΐοοι 1977
Οΐ Ττουργο!

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝ ΑΚ Η Σ

Ρ- ό ρά-

Βιοτμηχανίας καί Ένηργείας 
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

Δημοσίας Τάσεως
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΣΤΑ SiΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΊ’
Π%ρι εχδοσεως Πυροσδεστιχών διατάσεων.

Άρδρον 1.
1. 'Εξουσιοδοτείται ό ’Αρχηγός τοΰ Πυροσόεσταχοΰ Σώ

ματος και οι Διοικηταί Διοικήσεων Π υροσβεστικών Ττηρε

συδμισιν δεμάτων τυρασρ χ/.ειχς. ιίια :ε υεματων χ/αγομενων 
εις την λήήιν μέτρων τρολήύεως τών έχ τοΰ τυρός τρόχα
λό-μενών κινδύνων ύτό τών υτευ-ύύ/ων τών τσασης ρύσεως 
cιομην-α·/".χών. ϊιοτεχ/ικών. συ*ρχοενω</ΐΓ/.ώ»υ ·χαι λιμενικών εγ
καταστάσεων. σταύμών αύτοχίνήτων χαί τρατηρίων υγρών 
καυσίμων, τχ/τός είδους έτιχειρήσεων. καταστημάτων, τολυω- 
ρόρων ή μή οικοδομημάτων, άτούηκών. ότοστέγων ή άσχετών 
χώσων τεριεχόντων εϋρλέκτους ΰλας. Νοσηλευτικών Ιορυμά- 
των. βερατευτηρίων, κέντρων δημοσίων εν γενει -ύεαμάτων οια-
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ταιδευτικών Ιδρυμάτων καί τών δημοσίων ή ιδιωτικών έν γένει 
Σχολών. Δι' όμοιων διατάσεω·/ ρυ-ύμίζο'/ται καί τά τής λή- 
•Ιεως μέτρων τρολήψεως τών έκ τοΰ τυρός κινδύνων εις τούς 
δημοσίους έν γένει χώρους.

2. Αί Πυροσβεστικαί διατάσεις αί έκδιδόμεναι ύτό τοΰ 
'Αρχηγού τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος έγκρινονται ύτο του 
Ί’τουργοϋ Δημοσίας Τάξεως καί ίσχύου·1 χαώτ άτασαν.; τήν. 
Χώραν, αί έκδιδόμεναι δέ ύτό τώ/ Διοικητών Διοικήσεων 
Πυροσβεστικών Ί’τηρεσιών Πόλεων έγκρινονται ύτο του 
οικείου Νομάρχου και ισχύουν αονον εντός τής ν.ατα τοτον 
άρμοδιότητος τής Ττηρεσίας τού έκδίδοντος ταύτας Διοικη- 
τοΰ. Εις ιτερίττωσιν άρνήσεως έγχρίσεως τής τυρσσβεττικής 
διατάσεως ύτό τού Νομάρχου ά-τοσαίνεται ό Ττουργός Δη
μοσίας Τάσεως. όσσις έγν^ίνει ή άτορριττε: τήν διάταςιν.

Αί Π υροσβεστικαΤ διατάξεις αί έκδιδόμεναι ύτό τοΰ Αρ- 
χηγού τοΰ Πυροσβεστικού Σώμ-ατος. έρόσον ά/αρεραντα: εις 
βιομηχανικάς. βιοτεχνικός, λατοζχιτ/.άς ή μεταλλευτικας τγ· 
καταστάσάει ς. έγκρινονται καί ύτό τσΰ Ττουργού Βιχυηχα- 
νίας καί Ενέργειας.

3. Ut τα αβαίνοτ/τες τάς ανωτέρω τυροσβεστικάς διατά
ξεις τιμωρού. ται μέ τάς τοινάς ΐτοϋ άρ-ύρου 433 τοΰ Ποινι-, 
χοΰ Κωδικός.

4. Αί διατάξεις τοΰ ταρό/τος άρ-ύρου δεν έχουν έρ·αρμ/>- 
γή·/ έτί εγκαταστάσεων άναζητήσεως. έρεύνης καί έκμεταλ
λεύσεως ύδρογονανόράκων. τερί ών το ap-Spicr/ 39 τοΰ Ν. 
468/1976 «τερι άναζητήσεως. έρεύνης .καί έκμεταλλεύσεω; 
υδρογονανθράκων καί ρυόμίσιεως συναρών ·5·εμάτων».

~ Αρ-ΰρον 2.
1. Αί κατά τάς διατάξεις τοΰ άρ-ΰρου 1 τοΰ ιΝΔ. 63S/ 

1970 «τερί άνα-ύέσεκυς κα-ύηχόντω·/ άνακριτικού ύταλλήλτυ 
•/.αί δημοσίου κατηγόρου εις βαόμορόρους τοΰ Πυροσβεστικού 
Σώματος» αρμοδιότητες τών έν σύταις χ/αρερομένων βαύμο- 
ρόρων τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος έτεκτείνονται καί έτί 
τών άσιοτοίνων τράσεων τώ/ τρσβλεταμένων ύτό τής ταρχ-ρ. 
3 τοΰ τροηγουμένου άρ-ύρου.

2. 'Η κατά τότχν άρ;χο:;ότης τών οργάνων τώ/ οικείων 
Πυροσβεστικών Ττηρεσιών τρρς δίωξιν. άνάκρισιν καί άσκη- 
σιν τοΰ έργου τοΰ Δηεοσίου Κατηγόρου τροκ-ειμένου τερί τών 
έν ταραγρ. 3 τοΰ τροηγουμένου άρ-5-ρου εγκλημάτων, έτεκτεί- 
νεται εις ολόκληρον τήν τεριρέρειχ/ τοΰ νομού, εντός τοϋ 
ότοίου χείτα: ή έδρ-α τής ήν χ/ήκου·/ Ττηρεσίας.

3. Αί 'ύτηρ)εσ!αι τής .Αστα/ομίας Π ό/.εων καί τής Χωρο- 
ρυλχκής δεν δό/χ/ται νά έκδίδου·/ αστυνομικά ς διατάσεις έτί 
τών ΐν άρόρω 1 τχράγρ. 1 τοΰ ταρό/τος χ/αρερομένων χ/τι- 
κειαέ·/ων, ·αϊ δέ μέχρι ς ένάρξεως ισχύος τού ταρόντος έκίο- 
-ύείσαι τοιαύτα: διατάξεις ΐξχκολου-ύοΰ/ νά ισχύουν μέχσις 
οτου καταργηύοΰν ύτο τών κατά τό άνωτέρω άρ-ύρον έκδο-ύη- 
σουό/ων τυροσβεστικώ/ διατάξεω'/.

"Αρ-ύ-ρο·/ 3.
'Η ισχύς τοΰ ταρόντος άσχετα: άτό τής δημοσιεύσει»ς του 

διά τής 'Έρηυερίδος τής Κυβερνήσεως.
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