
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επ: σχεδίου Νόυιου «περί συμπληρώσει»; τών διατάηεων
τοϋ αρ-ΰ-ρου 10 τοΰ Ν'όχου 7,92/1976».
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Δυνάχε·. τοΰ ύπ' άρι-S. 392/1976 «περί ιδρύσει»; καί λει- 
χώρων ώσγσνωμένης κατασκηνώσει»; (κάμπινγκ) 

7.2: άλλων τινών διατάξεων» ώρισ-όησσ/ 7a των ωργανωμε- 
νων κατασκηνώσεων εις ϋπαιύριους χώρους έν γένει. Π *- 
ραλλήλως άπηγορεύόη ή έγκατπστασι; σκηνών καί ή στά- 
•όμευσ:ς τροχόσπιτων εις χώρου; αρχαιολογικούς, εις αιγια- 
λοΰς. πλατείας. δάση καί παρυφα; αύτών καί έν γένε» άπε- 
χλείσ-ΰη ή καταληΔις ττρός τοιούτου σκοπόν χώρων κοινοχρή
στων. Διότι. ώς γνωστόν, ή τοιαύτη αυθαίρετος κατάληψις 
ύτό ιδιωτών, κατ’ αποκλειστικότητα έπι σκοπώ χατασχηνω- 
σεως. χώρων προοριζομένων ϊι α/.λας χρήσεις ή προς ψυχα- 
γωγίαν τού κοινού. έχτός τού ότι δημιουργεί σοβαρούς χινϊΰ- 
νους δ 13 τήν δημοσίαν υγείαν, λόγω τής αναπόφευκτου πσ/το- 
ειϊούς ρυπάνσεως τού περιβάλλοντος, συνεπάγεται χαί άμε
σον κίνδυνον πυρκαίών, ενώ έξ άλλου άγει εις τήν χαχοποίη- 
σιν τού χώρου ή όποια ούχΐ σπα/ίως βαναύσως συντελείται έχ 
τής αιτίας ταύτης.

Κατά τήν εφαρμογήν όμως των διατάσεων τοΰ ώς ανο» Νό
μου διεπισ.ώ-όη ότι ή σερί ής ανωτέρω άπαγόρευσις είχε πλα 
τωνιχήν μόνον αξίαν, διότι μή περιλης-ύεισών εν αυτή χαι 
χυρώσεων εναντίον των άρνουμένων νά συυμορφωόοΰν προ; τας 
διατάξεις αϋτοΰ, τα διχαστήρια δεν είχ-ον τήν δυνατότητα κο
λασμού των ένωπιόν των sapαπεμπομένων παραβατών.

Eic τη-; συμπλήρωση τοΰ ώς άνω χενοΰ αποβλέπει τδ χα- 
τωτέρω σχέδιο·/ Νόμου διά τοΰ όποιου -όεσπιζονται ποινικά: 
χυρώσεις χατα των έγχαθισταμένων εις τους περί ών ανω
τέρω κοινοχρήστους χώρους έφ’ όσον ή-λελον άρνη-5ή να συμ
μορφωθούν προς τήν διοιχητιχώς διατασσομένην απομάκρυνσή 
των έχ τούτων.

Έττί τούτοι ς ζαραχαλοΰμεν διά τήν ψήφισιν τοΰ νομοσχεδίου 
από τήν ’Εθνικήν αντιπροσωπείαν.

Έν Άθήναις τή 20 Μαρτίου 1978 

Οί 'Τττουργο'ι

Δικαιοσύνης Δημ. Τάξεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ

Προεδρίας Κυβερνήσει»;
ΚΩΝ. ΣΤΈΦΑΝΌ Π ΟΓΛΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

ΙΙερΐ συμπληρώσει»; των διατάσεων τοΰ άρθρου 10 
τοΰ 'Νόμου 392/1976.

Άρθρον μόνον.

Παρ. 1. Έν τέλει τής ταραγρ. 2 τοΰ άρθρου 10 τοΰ Νό
μου 392/1976 «σερί ίδρύσεως χαί λειτουργίας χώρων ώργα- 
νωμένης χατασχηνώσεως κλπ.» προστίθενται τά ακόλουθα: 
«Οί χατά παράβασιν τής διατάξεως ταύτης εγκαθιστάμενοι 
εις τοιούτους χώρους ειδοποιούνται ύπο τής αρμόδιας αστυ
νομικής. λιμενικής, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, όπως απο
μακρυνθούν άμέσως έκ τοΰ καταληφθέντος χώρου συντασσο- 
μένης σχετικής σερί τούτου έκθέσεως, άντίγραφον τής έπο'ας 
επιδίδεται εις τόν έγκατατταθέντα. Οί μή συμμορφούμενοι 
ττρος τή/ σερί άπομακσύνσεώς των εντολήν τής ’Αρχής, τι
μωρούνται διά φυλακίσει»; μέχρι τριών μηνών ή χρηματικής

ποινής, ή και 3: άμοοτερων των ποινών τούτων, έφ όσον δεν
προβλεπετα: ποινή βαρύτερα παρ' άλλης τίνος διατάξει»; 
δ·2τασσ:μένης άμα ύπο τού δικαστηρίου τής βιαίας αποβολή; 
των.

Διαδικασία τηρείται ή υπό τών άρθρων 417 έπί τοΰ κώδι
κες ποινικής δικονομίας όριζομένη διά τήν άνάχρισιν χαί έκδί- 
κασιν τών έπ αυτοφώρω πλημμελημάτων».

Πα:. 2. Ή ισχύς τοΰ, παρόντος άσχετα: άπο τής δημο
σιεύσει»; εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσει»;.

Εν Αθήνα:; τή 20 Μαρτίου 1978

Οί Υπουργοί

Δικαιοσύνης Δημ. Τάξεως
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ

Προεδσίας Κυβερνήσεως
ΚΩΝ. ΣΤΈΦΑΝΌ Π ΟΓΛΟΣ

ΤΓΟΠΟΠΟΙΟΓΜΕΧΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
Δια τοΰ σχεδίου Νομού «περί συμπληρώτεως τών διατά

ξεων τ;ύ άρθρου 10 τοΰ Νόμου 392/1976» τροποποιείται τό 
ώς άνω άρθρον διά προσθήκης εις τή/ παράγραφον 2.

Άρθρον 10
Παρ. 2. Απαγορεύεται ή έγκατάστασις σκηνών ή στάθμευ- 

σις τροχόσπιτων εις αρχαιολογικούς χώρους, αίγιαλούς, πλα
τείας, παρυφάς δημοσίων δασών, δάση καί έν γένει κοινο- 
χρήστους χώρους.

Άρι-3. 22/1/1978
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ-όρον 7δ. παραγρ.
1 τού Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ 'Γπουργείου
Π ροοδριας Κυίερήνσεως «περί συαπληρώσεως τών διατά
ξεων τοϋ άρ-ύρου 10 τού Νόμου 392/1976».

Διά τών διατάξεων τού άρ-όρου μόνου τοΰ ώς άνω σχεδίου 
νόμου, συμπληρσυμένης τής παραγράφου 2 τοϋ άρ-υρου 10 τοΰ 
Ν. 392/1976 δι ής άπαγορεύεται ή έγχατάστασις σκηνών 
ή στά-υμευσις τροχόσπιτων εις άρχαιολογικούς χώρους, αιγια- 
λους. παρο*φάς δημοσίων δασών, δάση καί έν γένει κοινοχρή
στους χώρους, ορίζεται ότι. ο! κατά παράβαση» τής διατάξεως 
ταύτης έγκα-3ιπτάμενοι εις τοιούτους χώρους ειδοποιούνται ύπό 
"ήί αρμόδιας αστυνομικής, λιμενικής, δημοτικής ή κοινοτι- 
χήί άρχής. όπως άπομακρυν-ΰοΰν αμέσως έκ τοΰ καταληφ-όέν- 
'ci χώρου σα/τασσομένης σχετικής περί τούτου έκ-ίέσεως, 
ά-.τιγραφο·/ τής όποιας έπιδίδεται εις τόν έγκαταστα-5έντα. 
Οι μή συμμορφούμενοι πρός τήν περί άπςαακρύνσεώς των 
εντολήν τής Άρχής, τιμωρούνται διά ουλακίσεως μέχρι τριών 
μηνών ή χρηματικής ποινής ή και δι’ άμφοτέρων τών ποινών 
τούτων, έφ’ όσον δεν προίλέπεται ποινήΖαρυτέρα παρ’ άλλης 
τινός διατάξεως. διατασσομένης άμα ύπο τοΰ δικαστηρίου τής 
βιαίας αποβολής των.

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού, -όέλει όμως επέλ
υε’. αυξησις έσόοων τσΰ Δημοσίου έκ τής τυχόν επιβολής ποι
νών κατά τών παραβατών τών διατάξεων τού νομοσχεδίου.

Έν Ά-όήναις τή 18 Μαρτίου 1978 

Ό Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠυΑΈΩΡΠΟΓ


