ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ∆ΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθµός: 2734
Έτος: 1999
ΦΕΚ: Α 161 19990805
Τέθηκε σε ισχύ: 05.08.1999
Αρµόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ηµ.Υπογραφής: 02.08.1999
Τίτλος
Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις.
Προοίµιο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η
Βουλή:
Θέµατα
ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ,ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 15.10.2002
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ
Τίτλος Αρθρου
Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος επ' αµοιβή εκδιδοµένων προσώπων
Λήµµατα
ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Σχόλια
- Η εντός " " περ. ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθ. 12 του Ν. 2839/2000 (Α 196), ισχύει δε από 12.9.2000.Η εντός "..." φράση στο στοιχείο
ε΄της παρ. 1 προστέθηκε και η εντός ".." φράση στο ίδιο στοιχείο αντικαταστάθηκε µε τη παρ. 9
άρθρου 11 Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ Α 248)µε ισχύ 15.10.2002.
Κείµενο Αρθρου
1. Πρόσωπο, το οποίο εκδίδεται µε αµοιβή, υποχρεούται να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης
επαγγέλµατος. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται, ύστερα από αίτησή του, από το νοµάρχη του
τόπου κατοικίας του, εφόσον στο ανωτέρω πρόσωπο συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Είναι άγαµο ή τελεί σε χηρεία ή είναι διαζευγµένο.
γ. ∆εν πάσχει από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο. Οι νόσοι αυτές
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
δ. ∆εν πάσχει από οποιασδήποτε µορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
"ε. ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση (άρθρο 299
Π.Κ.), αποπλάνηση παιδιών (άρθρο 339 Π.Κ.),διευκόλυνση ακολασίας άλλων (αρθρο 348
Π.Κ),"πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348Α Π.Κ)", µαστροπεία (άρθρο 349 Π.Κ.),"σωµατεµπορία
(άρθρο 351 Π.Κ),ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής (άρθρο 351Α Π.Κ)", ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ.)
και εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), καθώς και για παράβαση των διατάξεων των νόµων περί όπλων και
ναρκωτικών".
2. Η χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού σε πρόσωπο αλλοδαπής υπηκοότητας προϋποθέτει
επιπλέον τη νόµιµη παραµονή αυτού στη χώρα.
3. Το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ισχύει για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών και για την
περιοχή της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό ανανεώνεται για ίσο χρόνο, εφόσον εξακολουθούν να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Για τα πρόσωπα αλλοδαπής
υπηκοότητας, το εν λόγω πιστοποιητικό ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η νόµιµη παραµονή τους στη
χώρα, εφόσον αυτή είναι µικρότερη της τριετίας.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης του ανωτέρω
πιστοποιητικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
5. Στα πρόσωπα που κατέχουν το προαναφερόµενο πιστοποιητικό χορηγείται υποχρεωτικά, µε
µέριµνα της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, βιβλιάριο
υγείας.

Αρθρο: 2
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ
Τίτλος Αρθρου
Ιατρικός έλεγχος
Λήµµατα
ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σχόλια
Σχετική µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου είναι και η ΥΑ 4861/2001 (Β 206/2.3.2001) περί
διαδικασίας εκδόσεως, ανακλήσεως/ανανεώσεως πιστοποιητικού ασκήσεως επαγγέλµατος από
πρόσωπο εκδιδόµενο µε αµοιβή.
Κείµενο Αρθρου
1. Πρόσωπα, που κατέχουν πιστοποιητικό που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο,
υποχρεούνται, κάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες, να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, µε µέριµνα των
υγειονοµικών υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το αποτέλεσµα κάθε ιατρικής
εξέτασης αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας.

2. Αν διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους πάσχουν
από σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο, υποβάλλονται σε θεραπεία έως ότου
ιαθεί η νόσος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας υποχρεούνται σε αποχή από τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα. Η θεραπεία παρέχεται δωρεάν από τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, µπορεί όµως να παρέχεται µε δική τους δαπάνη και από ιδιώτες ιατρούς,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1193/1981. Προς τούτο απαιτείται αίτηση
του
ενδιαφεροµένου στην αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έγκρισή
της. Η αποθεραπεία της νόσου βεβαιώνεται µε σχετικό έγγραφο κρατικού νοσηλευτικού ιδρύµατος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειας
του ιατρικού ελέγχου, καθώς και τα µέτρα για τη διευκόλυνση και εξασφάλισή του.

Αρθρο: 3
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ
Τίτλος Αρθρου
Εγκατάσταση προσώπων εκδιδοµένων µε αµοιβή
Λήµµατα
ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ, Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ
Κείµενο Αρθρου
1. Πρόσωπο, το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος για να εκδίδεται µε αµοιβή,
υποχρεούται να εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος, εντός του οποίου θα
ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει την προς τούτο έγγραφη
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του εν λόγω οικήµατος. Αν πρόκειται για διαµέρισµα πολυκατοικίας,
απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων αυτής, εκτός αν ο κανονισµός της
απαγορεύει την άσκηση την εν λόγω δραστηριότητας. Η ανωτέρω συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και
των συνιδιοκτητών και ενοίκων ισχύει µέχρι τη λήξη της άδειας εγκατάστασης και χρήσης, έστω και
αν µεταβληθούν το πρόσωπα αυτά, και δεν ανακαλείται. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ή η
παραχώρηση της χρήσης του οικήµατος, για τον ανωτέρω σκοπό, σε πρόσωπο που δεν κατέχει το
προαναφερόµενο πιστοποιητικό. Τα οικήµατα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα,
δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για δύο (2)
χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής
χορήγησής της. Κατά το χρόνο ισχύος της εν λόγω άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο
πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο σκοπό.
2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από τον οικείο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη επιτροπής, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη και αποτελείται από τον
εισαγγελέα πρωτοδικών του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως πρόεδρο, το διευθυντή της
∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως εισηγητή, το διευθυντή της Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, καθώς επίσης και από
ένα νοµαρχιακό και ένα δηµοτικό ή κοινοτικό, κατά περίπτωση, σύµβουλο, που ορίζονται µε τους
αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο νοµαρχιακό, δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και ένας υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως
Γραµµατέας της Επιτροπής. Στον πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, το
ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και
Πρόνοιας.
3. Οι δήµοι και οι κοινότητες καθορίζουν, µε απόφασή τους, τον αριθµό των εν λόγω αδειών που
επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρειά τους, µε βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και

ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως µε τον πληθυσµό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη
στρατοπέδων, λιµανιών και βιοµηχανικών µονάδων, καθώς και µε την ανάπτυξη εµπορικών ή άλλων
δραστηριοτήτων που επιβάλλουν απασχόληση ή διέλευση ατόµων από άλλες περιοχές. Κατά την
πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την
έναρξη ισχύος του. Επίσης, δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν
επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιων αδειών.
4. ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή
παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους
όρους του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που
απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 µέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια,
παιδικούς σταθµούς, νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία,
βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύµατα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές. Με απόφαση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να αυξάνονται οι
προαναφερόµενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η
εγκατάσταση εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις µεταξύ οικηµάτων, στα
οποία µπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται.
5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας
Τάξης, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης της άδειας της παρ.1 του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία
που πρέπει να περιέχει η άδεια αυτή, καθώς και οι υποχρεώσεις των κατόχων τους. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα
οικήµατα, στα οποία εγκαθίστανται τα εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα, καθώς και το ωράριο
λειτουργίας, εντός του οποίου τα πρόσωπο αυτά θα ασκούν τη
δραστηριότητά τους.

Αρθρο: 4
Ηµ/νία: 12.09.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ
Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση επαγγελµατικού οµαδικού εταιρισµού
Λήµµατα
ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΟΜΑ∆ΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Σχόλια
- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθ. 12
του Ν. 2839/2000 (Α 196), ισχύει δε από 12.9.2000
Κείµενο Αρθρου
1. Η χρήση οικηµάτων για άσκηση επαγγελµατικού οµαδικού εταιρισµού µε οποιοδήποτε µορφή,
όνοµα ή τίτλο απαγορεύεται.
2. Κάτοχος άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος µπορεί να επιτρέπει, κατόπιν εγγράφου
δηλώσεως προς την αρµόδια αστυνοµική αρχή, τη χρήση αυτού σε ακόµη δύο το πολύ εκδιδόµενα
µε αµοιβή πρόσωπα, που κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος, υπό την προϋπόθεση
ότι υφίσταται έγγραφη προς τούτο συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήµατος, η οποία επισυνάπτεται
στην ανωτέρω δήλωση και µε τον περιορισµό ότι καθένα θα κάνει χρήση αυτού σε διαφορετικές
ώρες. Τόσο ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας εγκατάστασης και χρήσης όσο και τα λοιπά πρόσωπα,
που κάνουν χρήση του ίδιου κατά τα ανωτέρω οικήµατος, δεν επιτρέπεται να ασκούν την εν λόγω

δραστηριότητα και σε άλλα οικήµατα.
3. Η χορήγηση δεύτερης άδειας στο ίδιο οίκηµα η στην ίδια πολυκατοικία απαγορεύεται.
4. Η πρόσληψη υπηρετικού προσωπικού από κατόχους αδειών εγκατάστασης και χρήσης
απαγορεύεται χωρίς άδεια του αρµόδιου νοµάρχη. "Η άδεια χορηγείται σε άτοµα ηλικίας άνω των
πενήντα (50) ετών, εφόσον πληρούν και τις προϋποθέσεις των εδαφίων γ, δ' και ε' της παρ. 1 του
άρθρου 1 και ισχύει για τρία χρόνια". Η διαδικασία έκδοσης, ανάκλησης και ανανέωσης της άδειας
αυτής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 1. Η διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου έχει εφαρµογή και για τα
πρόσωπα αυτά, τα οποία υποχρεούνται, ανά 6µηνο, σε ιατρική εξέταση. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2.

Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 12.09.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ
Τίτλος Αρθρου
Ποινικές κυρώσεις
Λήµµατα
ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σχόλια
- Η εντός " " περ. στ' της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθ. 12 του Ν.
2839/2000 (Α 196), ισχύει δε από 12.9.2000
Κείµενο Αρθρου
1. Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή όποιος:
α. Εκδίδεται µε αµοιβή χωρίς να κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος ή χωρίς να
υποβάλλεται στους σχετικούς ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 2.
β. Εγκαθίσταται σε οίκηµα χωρίς να είναι εφοδιασµένος µε την άδεια που προβλέπεται στην παρ. 1
του άρθρου 3 ή εκδίδεται µε αµοιβή σε οίκηµα, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 4.
γ. Επιτρέπει την εργασία και σε άλλο εκδιδόµενο µε αµοιβή πρόσωπο, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4.
δ. Προσλαµβάνει ή εργάζεται ως υπηρετικό προσωπικό, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4
του άρθρου 4.
ε. ∆εν υποβάλλεται στη θεραπεία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 ή διακόπτει αυτή πριν
την ίαση της νόσου.
"στ. Εκµισθώνει ή παραχωρεί τη χρήση οικήµατος σε πρόσωπο που δεν κατέχει πιστοποιητικό
άσκησης επαγγέλµατος ή το οίκηµα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3".
2. Πρόσωπο που εκδίδεται µε αµοιβή και έρχεται σε σαρκική συνάφεια εν γνώσει ότι πάσχει από
σεξουαλικώς µεταδιδόµενη ή άλλη µολυσµατική νόσο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος

εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
3. Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται όποιος διαπραγµατεύεται ή µεσολαβεί,
µε σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε πρόσωπα εκδιδόµενα µε αµοιβή, εκτός αν η πράξη τιµωρείται
βαρύτερα από άλλη διάταξη.
4. Με φυλάκιση µέχρι τριών (3) µηνών τιµωρείται όποιος δηµοσία παρενοχλεί το κοινό,
προκαλώντας αυτο σε σαρκική συνάφεια µε άσεµνες στάσεις, φράσεις η κινήσεις.

Αρθρο: 6
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ
Τίτλος Αρθρου
∆ιοικητικές κυρώσεις
Λήµµατα
ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κείµενο Αρθρου
1. Η άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος αφαιρείται για χρονικό διάστηµα από έναν (1) έως
τρεις (3) µήνες και σε περίπτωση υποτροπής µέχρι έξι (6) µήνες, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
της παραγράφου 2 του άρθρου 3, στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν στο οίκηµα εργάζονται πρόσωπα, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του
άρθρου 4.
β. Όταν µέσα στο οίκηµα ή εξαιτίας της χρήσης αυτού τελούνται στην περιοχή εγγύς του οικήµατος
αξιόποινες πράξεις ή εκδηλώνονται αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα, που προκαλούν το κοινό
αίσθηµα ή δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία ή τη νεολαία ή
τα ήθη.
2. Με την ίδια διαδικασία η άδεια ανακαλείται όταν εκλείψει έστω και µία από τις προϋποθέσεις της
αρχικής χορήγησής της. Με την ίδια επίσης διαδικασία αφαιρείται οριστικά, αν οι πράξεις ή αταξίες
που αναφέρονται στο εδάφιο β' της προηγούµενης παραγράφου συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι
η άδεια αφαιρέθηκε προσωρινά δύο φορές.
3. Το οίκηµα, που χρησιµοποιείται για να εκδίδεται πρόσωπο µε αµοιβή, χωρίς την προβλεπόµενη
στην παρ. 1 του άρθρου 3 άδεια ή χωρίς να έχει υποβληθεί η κατά το άρθρο 4 παρ. 2 δήλωση,
κλείνεται και σφραγίζεται µε απόφαση του αρµόδιου δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, Επίσης, το
οίκηµα κλείνεται και σφραγίζεται και όταν έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί η χορηγηθείσα άδεια
εγκατάστασης και χρήσης. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες που έχουν τεθεί τιµωρείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

Αρθρο: 7
Ηµ/νία: 12.09.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ
Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις
Λήµµατα

ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σχόλια
- Η εντός " " περ. β της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθ. 12 του Ν.
2839/2000 (Α 196), ισχύει δε από 12.9.2000
Κείµενο Αρθρου
Πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκδίδονται µε αµοιβή, υποχρεούνται να
υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εφοδιασθούν:
α. Με το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος του άρθρου 1. εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τριών (3) µηνών από την έκδοση της
προβλεπόµενης στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου απόφασης.
"β. Με την προβλεπόµενη από το άρθρο 3 άδεια εγκατάστασης και χρήσης, µέσα σε τρεις (3) µήνες
από την έκδοση της προβλεπόµενης από την παρ. 5 του ίδιου άρθρου απόφασης. Η ανωτέρω
υποχρέωση ισχύει και για τα πρόσωπα που κατέχουν την προβλεπόµενη από το άρθρο 9 του Ν.
1193/1981 άδεια εγκατάστασης. Μέχρι την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν εφαρµόζονται οι
ποινικές διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του παρόντος νόµου.".

Αρθρο: 8
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Τίτλος Αρθρου
Καταργούµενες διατάξεις
Κείµενο Αρθρου
Οι διατάξεις του κεφαλαίου Β' και του άρθρου 14 του κεφαλαίου Γ' του ν.1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α')
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται.

Αρθρο: 9
Ηµ/νία: 09.07.2010
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ
Λήµµατα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ
Σχόλια
- Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ Α
179), της οποίας η ισχύς αρχίζει από 4.8.2000 - Το εντός " " εδάφ. στο τέλος της παρ. 5 προστέθηκε
µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ Α 179), της οποίας η ισχύς αρχίζει από
4.8.2000 - Βλέπε και παρ. 3 άρθρου 1 του ν. 2838/2000 (ΦΕΚ Α' 179), για την αύξηση των
οργανικών θέσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης και για τη σύσταση 100 θέσεων
για τη φύλαξη των σταθµών και εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΟ. - Σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρου 17 Ν.
2889/2001 (ΦΕΚ Α' 37) η επιλογή του προσωπικού του κλάδου ∆Ε Φύλαξης των Καταστηµάτων
Κράτησης της Χώρας διενεργείται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, κατ' ανάλογη εφαρµογή των
παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, σχετικά µε την πρόσληψη φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. Για το
προσωπικό του κλάδου αυτού, τα θέµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του
ν. 2734/1999 ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης.- Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3181/2003 (Α΄218/10.9.2003), ενώ τα εντός " " δύο τελευταία εδάφια
της παρ. 4 και τα εντός " " πέντε πρώτα εδάφια της παρ. 5 τίθενται, εις αντικατάσταση του πρώην

τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 και των πρώην πρώτου και δεύτερου εδαφίων της παρ. 5, µε τις παρ.
2 και 3 αντιστοίχως του ιδίου άρθρου.- Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3181/2003
(Α΄218/10.9.2003), οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών που
έχουν συσταθεί, µέχρι τη δηµοσίευση του ανωτέρω νόµου (10.9.2003), µε την παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 2622/1998 και την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύουν, µετατρέπονται σε θέσεις
υνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και καλύπτονται από µόνιµο ή επί θητεία προσωπικό των
κατηγοριών αυτών. Ο αριθµός των θέσεων αυτών µπορεί να αυξάνεται µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης. -Το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.
3547/2007, ΦΕΚ Α' 67/2007. Με το άρθρο 1 του πδ 64/2010 ΦΕΚ Α 109 οι οργανικές θέσεις ειδικών
φρουρών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος, αυξάνονται κατά
πεντακόσιες .
Κείµενο Αρθρου
1. Στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης συνιστώνται χίλιες "1.500" οργανικές επί θητεία θέσεις Ειδικών
Φρουρών.
«2. Οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, το
οποίο προσλαµβάνεται µε σχέση δηµοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συµπλήρωση της
πενταετούς υπηρεσίας, µπορούν να παραµείνουν µόνιµα στο Σώµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2622/1998 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών
εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.»
3. Το εν λόγω προσωπικό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και δεν εφαρµόζονται γι'
αυτό οι διατάξεις για τους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 3 του
ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α') εφαρµόζονται και στους Ειδικούς Φρουρούς ως προς την άσκηση των
ειδικών καθηκόντων τους.
"4. Οι ειδικοί φρουροί εκτελούν καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνοµικού ενδιαφέροντος
ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, δηµοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισµών κοινής
ωφέλειας, διπλωµατικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωµατούχων και υπηρεσίες
περιπολιών. Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση Ειδικών Αστυνοµικών Υπηρεσιών ή τη
συγκρότηση ειδικών µονάδων και µεταβατικών αποσπασµάτων προς αντιµετώπιση ιδιαίτερων
µορφών εγκληµατικότητας και αναζήτησης διωκοµένων ή εξαφανισθέντων προσώπων. «Ακόµη
δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και µεταγωγής κρατουµένων και
φρούρησης αστυνοµικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών. Κατά την άσκηση των
προαναφερόµενων αρµοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις µε το
αστυνοµικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών
καθηκόντων.»
«5. Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσλαµβάνονται µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων
(µόρια) 'Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιµης σχολής του
εσωτερικού ή εξωτερικού, που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήφιοι
πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούµενα σωµατικά
προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονοµικές - αθλητικές - ψυχοτεχνικές)
που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες
υποψηφίους για τη Σχολή Αστυφυλάκων. Για τον υπολογισµό της ηλικίας των υποψηφίων ως
ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η 31 η ∆εκεµβρίου του έτους γέννησης. Τα υποψήφια για
πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, που δολοφονείται ή τραυµατίζεται
θανάσιµα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαµβάνουν δέκα (10) µονάδες
επιπλέον των καθοριζοµένων από την υπουργική απόφαση της επόµενης παραγράφου.» "Από τον
αριθµό των προσλαµβανοµένων ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν
απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσµη ή
πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν
οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου. Σε περίπτωση που οι θέσεις των
προσλαµβανοµένων µε τίτλο σπουδών µιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές

θέσεις συµπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας".
6. "Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθµός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης
γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίµηση ως εφέδρων
αξιωµατικών ή σε ειδικές δυνάµεις των Ενόπλων ∆υνάµεων ή ως εθελοντών πενταετούς
υποχρέωσης, η κατοχή άδειας ικανότητας οδήγησης µοτοποδηλάτου ή µοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου,
η κατοχή πτυχίου δηµόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και η υπαγωγή
στις διατάξεις των εδαφίων α και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152
Α), όπως το εδάφιο ε προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α)."
Ο αριθµός των µορίων κατά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούµενα προσόντα, ο τρόπος διαπίστωσής τους,
η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους,
η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι αθλητικές δοκιµασίες και
υγειονοµικές εξετάσεις των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
7. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης τριµελής επιτροπή που αποτελείται από έναν Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οριζόµενο
από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π., που κληρώνεται µεταξύ των
Συµβούλων αυτού και ένα ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης των κλάδων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, που
κληρώνεται µεταξύ των ∆ιευθυντών των εν λόγω ∆ιευθύνσεων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής
γίνονται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και ως Γραµµατέας ορίζεται αξιωµατικός της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
8. Οι προσλαµβανόµενοι Ειδικοί Φρουροί υφίστανται κατάλληλη βασική εκπαίδευση για διάστηµα
τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται ο τόπος, ο
χρόνος και το είδος της παρεχόµενης εκπαίδευσης.
9. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους οι Ειδικοί Φρουροί εκτελούν καθήκοντα φρούρησης στόχων
σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας και δεν εφαρµόζονται γι' αυτούς οι διατάξεις
περί εντοπιότητας των αστυνοµικών. Μετάταξη των Ειδικών Φρουρών σε άλλη κατηγορία
προσωπικού ή ανάθεση σε αυτούς άλλων καθηκόντων απαγορεύεται.
10. Για τα θέµατα των Ειδικών Φρουρών που αφορούν τη στολή και τον οπλισµό που θα φέρουν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το χρόνο εργασίας, το πειθαρχικό δίκαιο, τον εφοδιασµό
τους µε ειδικό δελτίο ταυτότητας και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, τις αποδοχές τους
γενικά την ασφαλιστική κάλυψη και τα συναφή δικαιώµατά τους εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
των άρθρων 4 και 5 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α'). Για τα λοιπά θέµατα,που δε ρυθµίζοντα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων κανονιστικών
πράξεων, εφαρµόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

Αρθρο: 10
Ηµ/νία: 05.08.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 05.08.1999
Τίτλος Αρθρου
Έναρξη ισχύος
Κείµενο Αρθρου
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του
ως νόµου του Κράτους.

