
ΝΟΜΟΣ: 616/77  
 
Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών διατάξεων. 
(ΦΕΚ 166/Α/15-6-77) 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 

Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:  
 

Άρθρον 1. 
 
1. Εξουσιοδοτείται ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος και οι ∆ιοικηταί ∆ιοικήσεων 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πόλεων όπως, µετά προηγουµένην έγκρισιν των κατά την 
εποµένην παράγραφον αρµοδίων διοικητικών αρχών, εκδίδουν πυροσβεστικάς διατάξεις, 
αίτινες ισχύουν από της δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως δηµοσιεύσεώς των, προς 
ρύθµισην θεµάτων πυρασφαλείας, ιδία δε θεµάτων αναγοµένων εις την λήψιν µέτρων 
προλήψεως των εκ του πυρός προκαλουµένων κινδύνων υπό των υπευθύνων των πάσης φύσεως 
βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, συγκοινωνιακών και λιµενικών εγκαταστάσεων, σταθµών 
αυτοκινήτων και πρατηρίων υγρών καυσίµων, παντός είδους επιχειρήσεων, καταστηµάτων, 
πολυορόφων ή µη οικοδοµηµάτων, αποθηκών, υποστέγων ή ασκεπών χώρων περιεχόντων 
ευφλέκτους ύλας, Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, Θεραπευτηρίων, κέντρων δηµοσίων εν γένει 
θεαµάτων διασκεδάσεως ή συγκεντρώσεως του κοινού, των ξενοδοχείων, εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων και των δηµοσίων ή ιδιωτικών εν γένει Σχολών. ∆ι’ οµοίων διατάξεων ρυθµίζονται 
και τα της λήψεως µέτρων προλήψεως των εκ του πυρός κινδύνων εις τους δηµοσίους εν γένει 
χώρους.  
2. Αι Πυροσβεστικαί διατάξεις αι εκδιδόµεναι υπό του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος 
εγκρίνονται υπό του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξεως και ισχύουν καθ’ άπασαν την Χώραν, αι 
εκδιδόµεναι δε υπό των ∆ιοικητών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πόλεων 
εγκρίνονται υπό του οικείου Νοµάρχου και ισχύουν µόνον εντός της κατά τόπον αρµοδιότητος 
της Υπηρεσίας του εκδίδοντος ταύτας ∆ιοικητού. Εις περίπτωσιν αρνήσεως εγκρίσεως της 
πυροσβεστικής διατάξεως υπό του Νοµάρχου αποφαίνεται ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως, 
όστις εγκρίνει ή απορρίπτει την διάταξιν.  
Αι Πυροσβεστικαί διατάξεις αι εκδιδόµεναι υπό του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, 
εφόσον αναφέρονται εις βιοµηχανικάς, βιοτεχνικάς, λατοµικάς ή µεταλλευτικάς εγκαταστάσεις, 
εγκρίνονται και υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας. 
3. Οι παραβαίνοντες τας ανωτέρω πυροσβεστικάς διατάξεις τιµωρούνται µε τας ποινάς του 
άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικος.  
4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογήν επί εγκαταστάσεων αναζητήσεως, 
ερεύνης και εκµεταλλεύσεως υδρογονανθράκων, περί ων το άρθρον 39 του Ν. 468/1976 «περί 
αναζητήσεως, ερεύνης και εκµεταλλεύσεως υδρογονανθράκων και ρυθµίσεως συναφών 
θεµάτων». 
 

Άρθρον 2. 
 
1. Αι κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 658/1970 «περί αναθέσεως καθηκόντων 
ανακριτικού υπαλλήλου και δηµοσίου κατηγόρου εις βαθµοφόρους του Πυροσβεστικού 
Σώµατος» αρµοδιότητες των εν αυταίς αναφεροµένων βαθµοφόρων του Πυροσβεστικού 
Σώµατος επεκτείνονται και επί των αξιοποίνων πράξεων των προβλεποµένων υπό της παραγρ. 
3 του προηγουµένου άρθρου.  
2. Η κατά τόπον αρµοδιότης των οργάνων των οικείων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών προς 
δίωξιν, ανάκρισιν και άσκησιν του έργου του ∆ηµοσίου Κατηγόρου προκειµένου περί των εν 



παραγρ. 3 του προηγουµένου άρθρου εγκληµάτων, επεκτείνεται εις ολόκληρον την περιφέρειαν 
του νοµού, εντός του οποίου κείται η έδρα της ην ανήκουν Υπηρεσίας. 
3. Αι υπηρεσίαι της Αστυνοµίας Πόλεων και της Χωροφυλακής δεν δύνανται να εκδίδουν 
αστυνοµικάς διατάξεις επί των εν άρθρω 1 παραγρ. 1 του παρόντος αναφεροµένων 
αντικειµένων, αι δε µέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος εκδοθείσαι τοιαύται διατάξεις 
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου καταργηθούν υπό των κατά το ανωτέρω άρθρον 
εκδοθησοµένων πυροσβεστικών διατάξεων.  
 

Άρθρον 3. 
 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως.  
Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους.  
 

Εν Αθήναις τη 13 Ιουνίου 1977 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ  

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 

 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
 

Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς.  
Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1977 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ  


