
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 460/76 
 

Περί λήψεως µέτρων πυρασφαλείας υπό βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και 
αποθηκών . 
(ΦΕΚ 170/Α/6-7-76) 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
Έχοντες υπ' όψει: 
 
1. Τας διατάξεις: 
α) Του άρθρου 4 του Νόµου ∆ΚΣΤ΄/1912. 
β) Των άρθρων 6 και 8 του Ν.∆. 1150/1949. 
γ) Του άρθρου 3 του Ν.∆. 3214/1955. 
δ) Των άρθρων 1 και 5 του Α. Ν. 207/1967.  
ε) Του άρθρου 1 του Ν. 4661/1930. 
στ) Του άρθρου 8 του Ν. 5273/1931 
2. Την υπ' αριθ. 101/4.3.1976 γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου 

Βιοµηχανίας. 
3. Την από 28.4.1976 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Πυροσβεστικού Σώµατος. 
4. Την υπ' αριθ. 356/3.6.1976 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει 

των Ηµετέρων Υπουργών ∆ηµοσίας Τάξεως και Βιοµηχανίας, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον 1. 
 
1. Μέχρι της συντάξεως των Ελληνικών κανονισµών πυρασφαλείας καθιερούται ο θεσµός 

του ειδικού κανονισµού πυρασφαλείας (Ε.Κ.ΠΥ.) δια τας βιοµηχανικάς, βιοτεχνικάς 
εγκαταστάσεις ως και τας αποθήκας ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. 

2. Από της ισχύος του παρόντος, εκάστη ως άνω, εγκατάστασις δέον να είναι εφωδιασµένη 
και δια του εδικού κανονισµού πυρασφαλείας. 

3. Ο Ε.Κ.ΠΥ. εκάστης ως άνω εγκαταστάσεως συντάσσεται υπό της ενδιαφεροµένης 
βιοµηχανίας και εγκρίνεται υπό της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, κατόπιν προηγουµένης 
συνεργασίας µεταξύ των. 

4. Ο Ε.Κ.ΠΥ. θα περιλαµβάνη:  
α. Τα προληπτικά µέτρα πυρασφαλείας του συνόλου  της εγκαταστάσεως. 
β. Τα κατασταλτικά µέτρα πυρασφαλείας, εν περιπτώσει εµφανίσεως πυρκαϊάς και  
γ. Την συγκρότησιν, εκ του προσωπικού της επιχειρήσεως οµάδος πυρασφαλείας. 
Επίσης θα καθορίζωνται εις τούτον το είδος της εκπαιδεύσεως και τα ειδικά καθήκοντα 

της οµάδος πυρασφαλείας εις θέµατα προλήψεως, περιστολής και καταστολής των πυρκαϊών 
ως και ο τρόπος δράσεως ταύτης. 

 
Άρθρον 2. 

 
1. ∆ια την, κατά τας κειµένας διατάξεις, χορήγησιν υπό των Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Βιοµηχανίας των αδειών εγκαταστάσεως ή επεκτάσεως των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 
µονάδων ως και των αποθηκών ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών απαιτείται, πλην των λοιπών 
δικαιολογητικών, και η υποβολή του εν άρθρω 1 του παρόντος Ε.Κ.ΠΥ., θεωρηµένου υπό της 
αρµοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Η σχετική άδεια λειτουργίας των, εν λόγω, εγκαταστάσεων θα κοινοποιήται εις τον εις τον 
ενδιαφερόµενον, εφόσον ούτος προσκοµίσει, εις την εκδίδουσαν την άδειαν πηρεσίαν 
πιστοποιητικόν της αρµοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθή τα αναφερόµενα εις 
τον Κανονισµόν µέτρα πυρασφαλείας. 



2. ∆ια την περίπτωσιν χορηγήσεως απ' ευθείας αδείας λειτουργίας, χωρίς να έχη προηγηθή 
η έκδοσις αδείας εγκαταστάσεως ως και δια την ανανέωσιν της αδείας λειτουργίας των 
µονάδων τούτων, απαιτείται η υποβολή εις τας αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Βιοµηχανίας, πλην των λιπών δικαιολογητικών και του Ειδικού Κανονισµού Πυρασφαλείας, 
εφ' όσον ούτος δεν είχεν υποβληθή κατά το παρελθόν, θεωρηµένου υπό της αρµοδίας 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µετά πιστοποιητικού ταύτης ότι έχουν ληφθή τα αναφερόµενα εις 
τον κανονισµόν µέτρα πυρασφαλείας. 

 
Άρθρον 3. 

 
1. Το εν άρθρω 2 πιστοποιητικόν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ισχύει επί τριετίαν. Η 

ενδιαφεροµένη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επιχείρησις προ της λήξεως της ως άνω τριετίας, 
υποχρεούται να αιτήση την ανανέωσιν και τυχόν αναθεώρησιν του ως άνω πιστοποιητικού. 

2. Η αρµοδία Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται να ενεργή επιθεωρήσεις, των, ως άνω, 
µονάδων από πλευράς πυρασφαλείας, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιµον. Οι κάτοιχοι των 
µονάδων τούτων υποχρεούνται να υποβοηθούν τα όργανα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εις το 
έργο των. 

Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως παραβάσεων ή παραλείψεων του εν άρθρω 1 του παρόντος 
Ε.Κ.ΠΥ., αναφέρει αρµοδίως εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας προς επιβολήν των νοµίµων 
κυρώσεων, κατά το άρθρον 4 του παρόντος. 

 
Άρθρον 4. 

 
1. ∆ι’ αποφάσεως των αρµοδίων, δια την χορήγησιν των αδειών εγκαταστάσεως, 

επεκτάσεως και λειτουργίας των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων ως και των αποθηκών 
ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών, Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιοµηχανίας, επιβάλλεται εις 
τους παραβάτας των διατάξεων του παρόντος ∆/τος χρηµατικόν πρόστιµον µέχρι 200.000 
δραχµών ή η διακοπή της λειτουργίας του συνόλου ή µέρους της εγκαταστάσεως ή αµφότεραι 
αι ποιναί αύται, ανεξαρτήτως άλλης ποινής προβλεποµένης εξ ετέρων διατάξεων. 

2. Κατά της αποφάσεως ταύτης χωρεί προσφυγή του, καθ’ ου η απόφασις, ενώπιον του 
Υπουργού Βιοµηχανίας, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ενός µηνός, από της κοινοποιήσεως 
εις τούτον της σχετικής αποφάσεως. 

 
Άρθρον 5. 

 
Μέχρις εκδόσεως των Ελληνικών Κανονισµών Πυρασφαλείας, ο Υπουργός Βιοµηχανίας 

δύναται να προβαίνη:  
α. Εις την διαίρεσιν και κατάταξιν των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ως 

και των αποθηκών ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών, αναλόγως της φύσεως των υπ’ αυτών 
επεξεργαζοµένων πρώτων υλών και των παραγοµένων προϊόντων, εις κατηγορίας και οµάδας, 
εν αναφορά προ το µέγεθος του κινδύνου πυρκαϊάς και  

β. Εις την ταξινόµησιν των µέτρων πυρασφαλείας, προληπτικής και κατασταλτικής 
µορφής, αναλόγως της αποτελεσµατικότητος αυτών, εν σχέσει προ τας, ως άνω, κατηγορίας ή 
οµάδας εγκαταστάσεων, κατά τρόπον οµοιόµορφον δι’ εκάστην τούτων δι’ αποφάσεών του, 
εκδιδοµένων µετά γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου Βιοµηχανίας, 
δηµοσιευοµένων δε δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

 
Άρθρον 6. 

 
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος άρχεται, µετά εξάµηνον από της 

δηµοσιεύσεώς του. 
 



Εις το Ηµέτερον επί της Βιοµηχανίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος. 

 
Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1976 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

        ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ                                                                          ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ                                             ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 
 


