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                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                            ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 
 Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
           
                                    Αρθρο 1 
                              Εκδοση διαβατηρίων 
 
 
 1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρµογής της νοµοθεσίας για τα 
διαβατήρια  
ανήκει στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης. Η αρµοδιότητα για την έκδοση και  
χορήγηση των διαβατηρίων ανατίθεται αποκλειστικά σε Κεντρική Υπηρεσία 
της  
Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι αρµοδιότητες που αφορούν τα διπλωµατικά και  
υπηρεσιακά διαβατήρια, τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα 
επαναπατρισµού  
Ελλήνων πολιτών και τα ταξιδιωτικά έγγραφα έκτακτης ανάγκης 
εξακολουθούν να  
ανήκουν στο γπουργείο Εξωτερικών. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σύµφωνα µε το άρθρο 1 της υπ΄ αριθµόν 1016/55/26- ζ/15-
1-2004  
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 
και  
∆ηµόσιας Τάξης ( ΦΕΚ Β΄ 67/20.1.2004), " Η έναρξη ισχύος των διατάξεων 
των  
παραγραφών 1, 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 3103/2003 " Εκδοση 
διαβατηρίων από  
την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις ( Α 23) αναβάλλεται µέχρι 
29  
Ιουλίου 2004". 
 
 2. Η οργάνωση και οι ειδικότερες αρµοδιότητες της Υπηρεσίας της  
προηγούµενης παραγράφου καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που 
εκδίδεται  
ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. Με όµοιο διάταγµα  
καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, η χρονική ισχύς τους, η  



παράταση της ισχύος τους, η αντικατάστασή τους, καθώς και τα θέµατα 
που  
αφορούν την απώλεια ή την ακύρωσή τους. 
 
 3. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται τα 
απαιτούµενα  
δικαιολογητικά, οι υπηρεσίες παραλαβής τους, ο τρόπος υποβολής, 
ελέγχου και  
διαβίβασης αυτών στην Κεντρική γπηρεσία και της αποστολής ή παράδοσης 
των  
διαβατηρίων στους αιτούντες, ο τύπος, το σχήµα, το χρώµα και το 
περιεχόµενο  
των ενδείξεων του διαβατηρίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσής του. 
 
 4. Για την έκδοση του διαβατηρίου καταβάλλονται τέλη, σύµφωνα µε τα  
οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π. ∆. 28.7.1931 ( ΦΕΚ 239 
Α`),  
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του Ν.2459/1997 ( ΦΕΚ 17 Α`) 
 
" Επίσης, καταβάλλεται υπέρ του ∆ηµοσίου το αντίτιµο του βιβλιαρίου 
( έντυπο)  
και των υλικών που απαιτούνται για την έκδοση των διαβατηρίων. Το 
ύψος και η  
διαδικασία είσπραξης του αντίτιµου αυτού καθορίζεται µε αποφαση των 
Υπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης." 
 
*** Τα άνω εντός " " εδάφια της παρ.4 προστέθηκαν µε την παρ.1 
άρθρ.52  
Ν.3427/2005, ΦΕΚ Α 312/27.12.2005. Εναρξη ισχύος από 1.1.2006. Με την 
παρ.2 
του αυτού άρθρου και νόµου ορίζεται ότι: 
"2. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ 4 του άρθρου 1 
του ν.  
3103/2003 ( ΦΕΚ 23 Α), όπως προστίθενται µε την παράγραφο 1, 
εφαρµόζονται και  
στις περιπτώσεις που η Ελληνική Αστυνοµία εκδίδει µε χαρακτηριστικά  
ασφαλείας  
άλλες κατηγορίες διαβατηρίων ταυτότητες, άδειες, πιστοποιητικά ή 
έντυπα". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σύµφωνα µε το άρθρο 1 της υπ΄ αριθµόν 1016/55/26- ζ/15-
1-2004  
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 
και  
∆ηµόσιας Τάξης ( ΦΕΚ Β΄ 67/20.1.2004), " Η έναρξη ισχύος των διατάξεων 
των  
παραγραφών 1, 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 3103/2003 " Εκδοση 
διαβατηρίων από  
την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις" ( Α 23) αναβάλλεται µέχρι 
29  
Ιουλίου 2004. 
 
  
 
5." Η διακίνηση προς τη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής  
Αστυνοµίας  
των δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων ασφαλείας 
που κατά  
τις κείµενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την ίδια ως άνω  
∆ιεύθυνση και των διαβατηρίων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας προς τους  



ενδιαφερόµενους ανατίθεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
ταχυδροµείου µε  
σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των εν 
λόγω  
επιχειρήσεων". 
 
 
 Τα έξοδα για την ως άνω αποστολή βαρύνουν ανάλογα τους αιτούντες και  
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και  
∆ηµόσιας Τάξης, µε βάση το ύψος των ταχυδροµικών τελών. Με όµοια 
απόφαση  
καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των εξόδων αυτών και 
κάθε  
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 11 
παρ.1 
    Ν.3688/2008, ΦΕΚ Α 163/5.8.2008. Με την παρ.2 του αυτού άρθρου και 
νόµου 
   ορίζεται ότι: 
"2. Μέχρι να καταρτισθεί και να τεθεί σε ισχύ η σύµβαση που 
προβλέπεται  
από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 
( ΦΕΚ 23  
Α`), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 
3480/2006  
( ΦΕΚ 161 Α`), το Ελληνικό ∆ηµόσιο µπορεί να συνάψει σύµβαση µε τα 
ΕΛ. ΤΑ. δι  
άρκειας µέχρι δύο (2) ετών για τη διακίνηση: 
α. των δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων προς τη ∆ιεύθυνση 
∆ιαβατηρίων του  
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και των διαβατηρίων προς τους 
ενδιαφεροµένους  
και 
β. των άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείµενες διατάξεις 
εκδίδονται ή  
εκτυπώνονται από την ίδια ως άνω ∆ιεύθυνση, καθώς και των σχετικών  
δικαιολογητικών έκδοσης τους. 
3. Η διακίνηση των ως άνω εγγράφων από τα ΕΛ. ΤΑ. ενεργείται µε 
τη  
διαδικασία που προβλέπεται από την περίπτωση γ` της παραγράφου 5 του 
άρθρου  
19 του ν. 2668/1998 ( ΦΕΚ 82 Α`)". 
 
 
 
*** Βλ προηγούµενες ρυθµίσεις στο άρθρο  11 του Ν.3480/2006 ΦΕΚ Α 
161/2006.  
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σύµφωνα µε το άρθρο 1 της υπ΄ αριθµόν 1016/55/26- ζ/15-
1-2004  
Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 
και  
∆ηµόσιας Τάξης ( ΦΕΚ Β΄ 67/20.1.2004), " Η έναρξη ισχύος των διατάξεων 
των  
παραγραφών 1, 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 3103/2003 " Εκδοση 
διαβατηρίων από  
την Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις" ( Α 23) αναβάλλεται µέχρι 
29  



Ιουλίου 2004. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: σύµφωνα µε το άρθρο 1 της ΥΑ 3021/22/19- α΄/2005 ( ΦΕΚ 
341  
Β΄/2005) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αποκέντρωσης  
και ∆ηµόσιας Τάξης ορίζεται ότι: " Η έναρξη ισχύος των διατάξεων των  
παραγράφων 1,4 και 5 του άρθρου 1 του Ν.3103/2003 Έκδοση διαβατηρίων 
από την  
Ελληνική Αστυνοµία και άλλες διατάξεις ( Α΄23) αναβάλλεται µέχρι 1 
Ιανουαρίου  
2006" 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την ΥΑ 3021/11/15- α΄/26-27.6.006 ( ΦΕΚ Β΄ 
768/2006), 
   ισχύουν τα ακόλουθα: 
  "1) Καθορίζουµε σε πέντε (5) ευρώ το ποσό που καταβάλλεται σύµφωνα 
µε την  
παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.3103/2003, για την κάλυψη των εξόδων 
αποστολής των  
δικαιολογητικών έκδοσης των διαβατηρίων από τις υπηρεσίες παραλαβής 
στη  
∆/ νση ∆ιαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του εκδοθέντος 
διαβατηρίου  
στον ενδιαφερόµενο, από 28.6.2006. 2. Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον 
αιτούντα  
και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού, στον ΚΑΕ 3741  
" Παράβολα από κάθε αιτία" µε έντυπο παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης 
των  
∆. Ο. Υ." 
 6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης  
και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται το είδος του εξοπλισµού, των αρχείων 
και των  
λοιπών στοιχείων που παραδίδονται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
και τις  
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης  
στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και ρυθµίζονται τα σχετικά µε 
την  
παράδοση θέµατα. 
 
 7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει ένα έτος 
µετά τη  
δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή 
απόφαση  
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
∆ηµόσιας  
Τάξης µπορεί να αναβληθεί η έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών 
µέχρι έξι  
µήνες. Αιτήσεις χορήγησης διαβατηρίων που υποβάλλονται µέχρι την 
έναρξη  
ισχύος των εν λόγω διατάξεων διεκπεραιώνονται από τις Υπηρεσίες, στις 
οποίες  
υποβλήθηκαν. ∆ιαβατήρια που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος των 
πιο  
πάνω διατάξεων παύουν να ισχύουν από 1.1.2006, εφόσον µε βάση τις 
κείµενες  
διατάξεις δεν έληξε η ισχύς τους πριν από την ηµεροµηνία αυτή. 
 
  



*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 5 Ν.3243/2004, ΦΕΚ Α 103/1.6.2004 ορίζεται 
ότι: " Η  
ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 1 του ν.3103/2003 ( ΦΕΚ 23 
Α)  
αρχίζει την 1 η Ιουλίου 2005. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών,  
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να 
αναβληθεί η  
έναρξη της ισχύος των διατάξεων αυτών µέχρι έξι µήνες. ∆ιαβατήρια που 
έχουν  
εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 1, 4 και 
5 του  
άρθρου 1 του ν. 3103/2003 παύουν να ισχύουν από 1.1.2007, εφόσον δεν 
λήγει η  
ισχύς τους πριν από την ηµεροµηνία αυτή". 
 
"8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών 
και  
∆ηµόσιας Τάξης, µπορεί να ανατίθεται η εκτύπωση των διπλωµατικών και  
υπηρεσιακών διαβατηρίων από το Υπουργείο Εξωτερικών στην αρµόδια για 
την  
έκδοση των διαβατηρίων Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με την ίδια  
απόφαση  
καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας των διπλωµατικών και 
υπηρεσιακών  
διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά 
µε: την  
προµήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση των διπλωµατικών και 
υπηρεσιακών  
διαβατηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών εν τύπων, τ η διαδικασία εκτυπώ 
σ εώς  
τους, τ η δια βίβασ ή τους από και προς τις αρµόδιες υπηρεσίες, τη 
µεταφορά  
των αναγκαίων πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Εξωτερικών στον  
αντίστοιχο προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ( Ειδικός 
Φορέας  
Ελληνική Αστυνοµία), τον αριθµό του προσωπικού του Υπουργείου 
Εξωτερικών που  
µπορεί να αποσπάται εκάστοτε στην αρµόδια Υπηρεσία της Ελληνικής 
Αστυνοµίας,  
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την εκτύπωση από την αρµόδια 
Υπηρεσία  
της Ελληνικής Αστυνοµίας των διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων 
του  
Υπουργείου Εξωτερικών." 
 
*** Η παρ.8 προστέθηκε µε το άρθρο έκτο Ν.3451/2006, ΦΕΚ Α 
69/3.4.2006. 
 
 

Αρθρο 2 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 2 
 
                                     ¶ ρθρο 2  
                        Επέκταση αρµοδιοτήτων ∆ιεύθυνσης  
                       Εσωτερικών Υποθέσεων και τροποποίηση  
                          διατάξεων του Ν. 2713/1999  
 



 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 ( ΦΕΚ 89 Α`) αντικαθίσταται 
ως εξής: 
 
 "2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση,  
εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια: 
 
 α. Των εγκληµάτων που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά αστυνοµικοί 
όλων  
των βαθµών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί και προβλέπονται 
από τις  
διατάξεις των άρθρων 134137 ∆, 216 222, 235246, 252263 Α, 322 324, 
336353,  
372399 και 402406 του Ποινικού Κώδικα και της νοµοθεσίας για τα 
ναρκωτικά,  
τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεµπορία και τους 
αλλοδαπούς. 
 
 β. Των εγκληµάτων των άρθρων 235,236 και 385 του Π. Κ. που διαπράπουν 
ή  
συµµετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα,  
όπως καθορίσθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 
1256/1982  
( ΦΕΚ 65 Α`) και επαναοριοθετήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
Ν.  
1892/1990, πλην του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος όλων των βαθµών 
και των  
πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και των 
εποπτευόµενων  
από αυτό νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για τους οποίους 
εφαρµόζονται οι  
διατάξεις των άρθρων 4954 του Ν. 2935/2001 ( ΦΕΚ 162 Α`)." 
 
 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 " O ταν άλλη αστυνοµική υπηρεσία ενεργεί, κατ` εφαρµογή του άρθρου 
243 παρ.  
2 του Κ. Π. ∆., προανάκριση για τα εγκλήµατα αστυνοµικών που 
αναφέρονται στην  
παρ. 2 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως µε έγγραφό 
της,  
που δεν κοινοποιείται σε άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, τη ∆ιεύθυνση 
Εσωτερικών  
Υποθέσεων ." 
 
 3. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "7. Ο εισαγγελικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 3 µπορεί να  
παραπέµπει στις αρµόδιες αστυνοµικές υπηρεσίες τη διερεύνηση και 
βεβαίωση  
εγκληµάτων αστυνοµικών, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών που  
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, αν κρίνει ότι η φύση της υπόθεσης και 
γενικά οι  
συνθήκες τέλεσης της πράξης δεν απαιτούν εξειδικευµένη έρευνα. Η 
δικογραφία  
στην περίπτωση αυτή διαβιβάζεται στον κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα, 
µε  
κοινοποίηση στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Για τις υποθέσεις των  
υπαλλήλων και λειτουργών του εδαφίου β` της παραγράφου 2 του παρόντος  



άρθρου, για τις οποίες δεν απαιτείται εξειδικευµένη έρευνα, µπορεί να  
παραπέµπονται για διερεύνηση από τον εισαγγελικό λειτουργό που 
αναφέρεται  
στο άρθρο 3 του ίδιου νόµου στις αρµόδιες αστυνοµικές υπηρεσίες ή 
ειδικές  
υπηρεσίες ελέγχου." 
 
 4. Στο τέλος του άρθρου 3 του Ν. 2713/1999, όπως συµπληρώθηκε µε το 
άρθρο  
36 παρ. 2 του Ν. 2800/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
 " Οι δαπάνες µετακίνησης του πιο πάνω εισαγγελικού λειτουργού, που  
πραγµατοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων του, βαρύνουν τον  
προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης." 
 
 5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2713/1999 
αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 " Στην περίπτωση αυτή την πρόταση προς το αρµόδιο Συµβούλιο Εφετών 
υποβάλλει  
ο εισαγγελικός λειτουργός που αναφέρεται στο άρθρο 3." 
 
 6. Στο τέλος της µόνης παραγράφου του άρθρου 7 του Ν. 2713/1999 
προστίθεται  
εδάφιο ως εξής: 
 
 " Αν εκείνος που κατηγορήθηκε είναι πολιτικός υπάλληλος ή λειτουργός, 
για  
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αντί του Υπουργείου 
∆ηµόσιας  
Τάξης νοείται ο φορέας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή ο λειτουργός." 
 
 

Αρθρο 3 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 9 
Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 
 
                                    Αρθρo 3 
 
 
1. Οι αρµοδιότητες της Αστυνοµίας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 2 
του  
Ν. ∆. 3957/2930.6.1959 ( ΦΕΚ 131 Α), όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 8 
παρ. 2  
του Π. ∆. 524/1978 ( ΦΕΚ 112 Α), µεταβιβάζονται στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου 
των  
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  
 
«Τα τέλη εξελέγξεως που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις 
κατατίθενται  
στον Ειδικό Λογαριασµό Μέτρων και Σταθµών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
που  
τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
Τα συγκεντρούµενα χρηµατικά ποσά στον Ειδικό αυτό Λογαριασµό 
διατίθενται ως  
εξής: 
 α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό των ετήσιων ποσών του Λογαριασµού  
µεταφέρονται  



στον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την κοινή απόφαση των Υπουργών  
Οικονοµικών και Ανάπτυξης Φ2 919/10.7.2000 ( ΦΕΚ 935 Β), που εκδόθηκε 
σε  
εφαρµογή του άρθρου 4 του Ν. 2771/ 1999. 
 β) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό των ετησίων εισπράξεων από τους 
ελέγχους  
Μέτρων και Σταθµών διατίθενται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και  
Οικονοµίας και Οικονοµικών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εµπορίου των  
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιµετώπιση των εν γένει αναγκών 
των  
κλιµακίων ελέγχων. 
 γ) Το υπόλοιπο του λογαριασµού διατίθεται, µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών  
Ανάπτυξης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο  
8  
παρ. 2 εδάφιο δ` στοιχείο (2) του Π. ∆. 524/1978 ( ΦΕΚ 112 Α). 
 Με αποφάσεις του Y πουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των τελών 
του  
Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθµών, καθώς και κάθε 
σχετικό  
θέµα που αφορά στη διαδικασία των ελέγχων αυτών". 
 
 
 Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.3.2003. 
 
*** Τα εντός " " εδάφια της παρ.1 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την 
παρ.2 
    άρθρ.12 Ν.3190/2003, ΦΕΚ Α 249/30.10.2003. 
 
 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Ν. ∆.1044/1971 ( ΦΕΚ245 Α), όπως  
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν. 1043/1980 ( ΦΕΚ 87 Α), 
αντικαθίσταται ως  
εξής: 
 
 "2. Η εκτέλεση των αποφάσεων επί των διαφορών της προηγούµενης 
παραγράφου  
ανατίθεται στις οικείες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Με κοινή απόφαση 
των  
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής 
¶µυνας  
καθορίζονται οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την εκτέλεση των 
αποφάσεων  
αυτών, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα." 
 
 "3. Στο άρθρο 24 του Ν. ∆. 714/1970 ( ΦΕΚ 238 Α), όπως συµπληρώθηκε µε 
το  
άρθρο 10 παρ. 15 εδάφιο β τoυ Ν. 2801/2000 ( ΦΕΚ 46 Α), προστίθεται  
παράγραφος 3 ως εξής: 
 
 "3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και  
Επικοινωνιών ορίζεται ο χρόνος ανάληψης από την Υπηρεσία Πολιτικής  
Αεροπορίας των υπηρεσιών επί θεµάτων προστασίας της ασφάλειας, που  
προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο, στους αερολιµένες ευθύνης 
της. Οι  
υπηρεσίες αυτές µπορεί να ανατίθενται από την γπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας  
κατ` εξαίρεση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας. Από  



τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι αρµοδιότητες της 
Ελληνικής  
Αστυνοµίας για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος στους χώρους 
των  
αερολιµένων ." 
 
 4. Οι υπηρεσίες τροχαίας αστυνοµίας σε οδούς, οι οποίες βάσει 
συµβάσεως µε  
το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνονται από το φορέα εκµετάλλευσής τους, 
µπορεί  
να παρέχονται από την Ελληνική Αστυνοµία, κατόπιν σχετικής συµβάσεως 
που  
καταρτίζεται µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκπροσωπουµένου από τους  
Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης και του πιο 
πάνω  
φορέα. 
 
 

Αρθρο 4 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 2 
 
                                      Αρθρo 4 
 
 
1. Η περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 2800/2000 
( ΦΕΚ 41 Α)  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 " δ. Η µεταφορά κυβερνητικών αξιωµατούχων, ανώτατων κρατικών 
λειτουργών και  
αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος για σοβαρούς υπηρεσιακούς 
λόγους και η  
µεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής  
πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που µπορούν να 
συµβάλλουν στην  
επιτυχή διεξαγωγή της." 
 
 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του Ν. 2800/2000  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "6. Η γπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από µόνιµο πυροσβεστικό  
προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε ιπτάµενο, τεχνικό και γενικών 
υπηρεσιών.  
Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται µε προεδρικό 
διάταγµα, που  
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης." 
 
 3. Στην παράγραφο 1 Ο του άρθρου 25 του Ν. 2800/2000, οι λέξεις " ή  
µετεκπαίδευσης" αντικαθίστανται µε τη φράση: "... στον οποίο 
προστίθεται  
χρόνος διπλάσιος του χρόνου µετεκπαίδευσής τους". 
 
 4. Η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνοµίας  
υποχρεούται να παρέχει στη ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων 
Εµπρησµού  
( ∆. Α. Ε. Ε.) του Πυροσβεστικού Σώµατος στοιχεία και πληροφορίες για τα 
άτοµα  
που έχουν σηµανθεί, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις, για τα  



προβλεπόµενα από τα άρθρα 264 266 Π. Κ. εγκλήµατα εµπρησµού. Τα 
στοιχεία αυτά  
καταχωρούνται στο " Γενικό Αρχείο Εµπρηστών" της Χώρας, που τηρείται 
στην πιο  
πάνω ∆ιεύθυνση. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης ρυθµίζονται 
θέµατα  
που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία παροχής στοιχείων, καθώς και 
τη  
συνεργασία µεταξύ των δύο Υπηρεσιών. 
 
 

Αρθρο 5 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 2 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 3 
 
        
                                  ¶ ρθρο 5 
                Θέµατα Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων 
 
 
1. Οι οργανικές επί θητεία θέσεις Ειδικών Φρουρών, όπως διαµορφώθηκαν 
µε τις  
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2838/2000 ( ΦΕΚ 179 Α), µπορεί 
να  
αυξάνονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
των  
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης. 
 
 2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού  
∆ηµόσιας Τάξης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τη  
διαδικασία τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και µετακινήσεων των  
Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. 
 
 

Αρθρο 6 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 2 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 6 
Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 
 
        
                                      ¶ ρθρο 6 
                       Πρόσληψη προσωπικού εποχικής απασχόλησης 
                              στο Πυροσβεστικό Σώµα 
 
 
 " Κατά το χρονικό διάστηµα από 1 ης Απριλίου µέχρι 30 ής Νοεµβρίου κάθε 
έτους  
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως 
Πυροσβεστών  
εποχικής απασχόλησης, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου." 
 
Η πρόσληψη γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.  
2190/1994 ( ΦΕΚ 28 Α), µε αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία 
ανταποκρίνονται  



στις απαιτήσεις και τη φύση του πυροσβεστικού έργου. Ως τέτοια 
κριτήρια  
νοούνται ιδίως η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά 
προτίµηση σε  
ειδικές δυνάµεις, η προϋπηρεσία ως εποχικού ή εθελοντή πυροσβέστη, η 
εγγραφή  
στον κατάλογο ανέργων του Ο. Α. Ε. ∆., η οικογενειακή κατάσταση, η 
εντοπιότητα  
και προκειµένου για πρόσληψη οδηγών η κατοχή άδειας οδήγησης και η  
προϋπηρεσία ως οδηγού. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού 
συγκροτείται,  
µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, τριµελής επιτροπή 
ανά νοµό  
που αποτελείται από αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
 
 Τα κριτήρια και η αξιολόγησή τους, τα ειδικότερα προσόντατων 
υποψηφίων, οι  
προϋποθέσεις, ο τρόπος, τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία πρόσληψης 
και  
απόλυσής τους καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται 
ύστερα από  
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και  
∆ηµόσιας Τάξης. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 
δεύτερο 
    παρ.3 Ν.3547/2007, ΦΕΚ Α 67/20.5.2007. 
 
 

Αρθρο 7 
 
        
                                   Αρθρo 7 
                   Μέριµνα υπέρ µελών οικογενειών παθόντων 
 
 
1. Σε περίπτωση θανάτου πυροσβεστικού υπαλλήλου κατά την εκτέλεση  
διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού  
εισάγεται, χωρίς εξετάσεις και καθ` υπέρβαση του αριθµού εισακτέων 
που  
προβλέπεται κάθε φορά στη Σχολή Πυροσβεστικών ή, αν είναι πτυxιούxος  
Πανεπιστηµίου, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, 
µετά από  
αίτησή του και εφόσον συγκεντρώνει τα προβλεπόµενα από τους οικείους  
κανονισµούς προσόντα. Αν ο υπάλληλος που πέθανε δεν είχε σύζυγο ή 
τέκνα, το  
πιο πάνω δικαίωµα περιέρχεται σε ένα από τα αδέλφια του. 
 
 2. Εάν ο δικαιούχος είναι Πυροσβέστης ή Αρχιπυροσβέστης, εισάγεται,  
ανεξάρτητα αν είναι πτυxιούxος Πανεπιστηµίου, υπό τις προϋποθέσεις 
της  
προηγούµενης παραγράφου, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής  
Ακαδηµίας. 
 
 3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις συζύγους και τα 
τέκνα  
των πυροσβεστικών υπαλλήλων που έχουν πεθάνει κατά την εκτέλεση  
διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής µετά την 1.1.1999. 



 
 

Αρθρο 8 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 1 
 
        
                                    Αρθρo 8  
                          Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών  
 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2935/2001 ( ΦΕΚ 162 Α) αντικαθίσταται 
ως  
εξής: 
 
 "2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα 
και για  
όσους αθλητές ή αθλήτριες κατέλαβαν ή καταλαµβάνουν µία από τις έξι 
πρώτες  
θέσεις σε οµαδικό άθληµα κατά τη διεξαγωγή Ολυµπιακών Αγώνων ή µια 
από τις  
τρεις πρώτες θέσεις σε ατοµικό άθληµα σε παγκόσµιο πρωτάθληµα και 
υπηρετούν  
στο Λιµενικό Σώµα ως µόνιµοι Λιµενοφύλακες ή Υπαξιωµατικοί" 
 
 2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του Ν. 1481/1984 ( ΦΕΚ 152 Α) 
αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "9. Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόµοι και υπάλληλοι του  
Πυροσβεστικού Σώµατος αντίστοιχων βαθµών, που κατέλαβαν ή θα 
καταλάβουν µία  
από τις θέσεις µεταξύ της πρώτης µέχρι και της ογδόης σε ατοµικό 
άθληµα κατά  
τη διεξαγωγή Ολυµπιακών Αγώνων και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία 
ή στο  
Πυροσβεστικό Σώµα µε τους προαναφερόµενους βαθµούς, προάγονται, µετά 
από  
κρίση του αρµόδιου Συµβουλίου, στο βαθµότου Υπαστυνόµου B ή του  
Ανθυποπυραγού, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών 
θέσεων.  
Οι προαγόµενοι εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωµατικών που 
προβλέπεται  
από το Ν. ∆. 649/1970 ( ΦΕΚ 156 Α) και εξελίσσονται έκτοτε σύµφωνα µε 
τις  
διατάξεις που ρυθµίζουν κάθε φορά την ιεραρχία και τις προαγωγές 
τους. Από  
τους αξιωµατικούς αυτούς ασκούν ανακριτικά καθήκοντα µόνο όσοι είχαν 
την  
ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου πριν την προαγωγή τους. 
 
 Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται αναλόγως και για 
τους  
αστυνοµικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους των προαναφερόµενων βαθµών 
που  
κατέλαβαν ή θα καταλάβουν µια από τις θέσεις µεταξύ της πρώτης µέχρι 
και της  
έκτης σε οµαδικό άθληµα κατά τη διεξαγωγή Ολυµπιακών Αγώνων ή πρώτη 
θέση έως  



και τρίτη σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα σε παγκόσµιο πρωτάθληµα και 
υπηρετούν  
στην Ελληνική Αστυνοµία ή στο Πυροσβεστικό Σώµα µε τους 
προαναφερόµενους  
βαθµούς. 
 
 Μόνιµοι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Πυροσβεστικού 
Σώµατος,  
µέχρι του βαθµού του Υπαστυνόµου A ή Υποπυραγού, αντιστοίχως, που  
αναδείχθηκαν ή θα αναδειχθούν Ολυµπιονίκες σε µία από τις πρώτες 
τρεις  
θέσεις σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα κατά τη διεξαγωγή Ολυµπιακών 
Αγώνων,  
προάγονται στον αµέσως ανώτερο βαθµό, µετά από κρίση του αρµόδιου  
Συµβουλίου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων και τη συνδροµή 
τυπικών  
προσόντων. 
 
 Οι προαγωγές όσων επιτυγχάνουν κάποια από τις προαναφερόµενες 
διακρίσεις  
ανατρέχουν στην ηµεροµηνία επίτευξης της διάκρισης. 
 
 3. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 1481/1984 ( ΦΕΚ 
152. Α)  
εφαρµόζονται και για τους Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και 
Ανθυπαστυνόµους και  
τους αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώµατος που πέτυχαν κατά τους  
Ολυµπιακούς Αγώνες στην Ατλάντα του έτους 1996 ή του Σίδνεϋ του έτους 
2000  
πρώτη έως όγδοη νίκη σε ατοµικό ή πρώτη έως έκτη νίκη σε οµαδικό 
άθληµα,  
ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν κατά το χρόνο επίτευξης της νίκης τους στην  
Ελληνική Αστυνοµία ή στο Πυροσβεστικό Σώµα. 
 
 4. Οι προαγωγές όσων έχουν πετύχει τις διακρίσεις που προβλέπονται 
στην  
παράγραφο 9 του άρθρου 48 του Ν. 1481/1984 ανατρέχουν στην ηµεροµηνία  
δηµοσίευσης του νόµου αυτού. 
 
 

Αρθρο 9 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 1 
Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 
 
        
 
 
" ¶ ρθρο 9 
 
Μισθολογικές προαγωγές αστυνοµικού προσωπικού 
 
1. Οι µισθολογικές προαγωγές του αστυνοµικού προσωπικού χορηγούνται 
µε  
διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας από τη 
συµπλήρωση  
του  
καθορισµένου από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας. 
 



2. Στους αστυνοµικούς, οι οποίοι είχαν συµπληρώσει τον καθορισµένο 
από τις  
ισχύουσες διατάξεις χρόνο υπηρεσίας, αλλά στερήθηκαν τη µισθολογική  
προαγωγή, 
µε απόφαση των αρµόδιων οργάνων, χορηγείται η µισθολογική αυτή 
προαγωγή από  
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου." 
 
 
*** Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.7 άρθρ.12 
Ν.3387/2005 
    ΦΕΚ Α 224/12.9.2005. 
 
 

Αρθρο 10 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 18 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 1 
Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 
 
         
                                       A ρθρo 10 
                              Αποζηµιώσεις και επιδόµατα 
 
 
1. Στους δόκιµους αστυφύλακες που µετακινήθηκαν για εκτέλεση 
υπηρεσίας προς  
αντιµετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προκλήθηκαν από 
το  
σεισµό της 7.9.1999 χορηγείται εφάπαξ χρηµατικό ποσό, ως έξοδα 
κίνησης και  
διατροφής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και  
∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, το ύψος κατά περίπτωση, 
καθώς  
και κάθε άλλο θέµα, σχετικό µε τη χορήγηση του παραπάνω χρηµατικού 
ποσού. Η  
διάταξη αυτή ισχύει από 7.9.1999. 
 
  
"2. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ε. Μ. Α. Κ. και 
είναι  
πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών 
της  
Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεµικού Ναυτικού, χορηγείται 
ειδικό  
καταδυτικό επίδοµα, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ µηνιαίως, το 
οποίο  
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και  
Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης." 
 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 23 παρ.3 Ν.3511/2006, 
    ΦΕΚ Α 258/27.11.2006, µε την οποία ορίζεται ότι: 
 " Το επίδοµα καταβάλλεται κάθε εξάµηνο, εφόσον πραγµατοποιήσουν το 
εξάµηνο  
αυτό σωρευτικά: 
 



 α) ∆ύο καταδύσεις σε βάθος 25 µέτρων µε παραµονή στο βυθό επί δέκα 
λεπτά. 
 
 β) ∆ύο ηµερήσιες υποβρύχιες πορείες µε τη βοήθεια πυξίδας σε 
απόσταση 800  
µέτρων. 
 
 γ) ∆ύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες µε τη βοήθεια πυξίδας σε 
απόσταση 800  
µέτρων". 
 
 
 3. Το επίδοµα αλλοδαπής που προβλέπεται από τις διατάξειςτου άρθρου 
17 του  
Ν. 2685/1999 ( ΦΕΚ35Α) και χορηγείται στο προσωπικό της Αστυνοµίας που  
τοποθετείται στο εξωτερικό ή µεταβαίνει εκεί µε εντολή του ∆ηµοσίου 
για  
εκτέλεση υπηρεσίας ή µε ειδική αποστολή ή εκπαίδευση για χρονικό 
διάστηµα  
άνω των τριάντα (30) ηµερών, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 
γπουργών  
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης. 
 
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την ΥΑ 8009/1/4- ιε/6.7-13.7.2004 ( ΦΕΚ 
Β΄1052), 
     η οποία ( όπως ορίζεται στο άρθρο 2 αυτής) έχει έναρξη ισχύος από 
την  
     δηµοσίευση του εξουσιοδοτικού νόµου 3103/2003, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
      " Η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού και το επίδοµα αλλοδαπής του  
     Ν. 2685/1999 ( Α` 35), υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων  
     Ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε  
     ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) για καθένα από αυτά και σε 
ποσοστό       
     τρία επί τοις εκατό (3%) υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Στρατού, για 
τους       
     µετόχους του." 
 
 4. Στο αστυνοµικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνοµικά Τµήµατα 
Κακαβιάς  
και Κρυσταλλοπηγής και έχει ως τόπο κατοικίας πόλη ή χωριό που απέχει 
άνω  
των 50 χιλιοµέτρων από την έδρα των υπηρεσιών αυτών, χορηγείται 
ειδικό  
µηνιαίο επίδοµα µετακίνησης ύψους 150,00 ευρώ. 
 
 5. Οι διατάξεις του άρθρου 36 τουν. 2093/1992 ( ΦΕΚ 24 Α), όπως  
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 5 του Ν. 2120/1993 ( ΦΕΚ 24 Α) και οι 
κατ`  
εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες 2042350/4954/002 ( ΦΕΚ 515 Β), 
10766006/806/ Τ  
και Ε. Φ. ( ΦΕΚ 1292 Β) κανονιστικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας 
και  
Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης που προβλέπουν τη χορήγηση αµοιβής στα  
αστυνοµικά όργανα για την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας 
κυκλοφορίας των  
οχηµάτων που κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήµα καταβολής τελών 
κυκλοφορίας,  
καταργούνται. 
 



 6. Το ποσό που αποδίδεται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, σύµφωνα µε 
όσα  
ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 
2800/2000  
( ΦΕΚ41 Α) καταβάλλεται ως αποζηµίωση στο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνοµίας  
για την απασχόλησή του, σε δραστηριότητες αστυνοµικής φύσεως που 
είναι  
αναγκαίες για την ασφαλή και οµαλή διεξαγωγή των αναφερόµενων στις 
διατάξεις  
της παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκαν µε 
αυτές  
του άρθρου 1 του Ν. 3057/2002 ( ΦΕΚ 239 Α) αγώνων και την τήρηση 
γενικά της  
τάξης και ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους και γύρω από αυτούς. Το 
ποσό  
αυτό κατατίθεται σε ειδικό, εκτός προϋπολογισµού του Υπουργείου 
∆ηµόσιας  
Τάξης, Λογαριασµό, ο οποίος συνιστάται για το σκοπό αυτόν µε κοινή 
απόφαση  
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης. Με όµοια 
απόφαση  
καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισµού και η διαδικασία απόδοσης των 
ανωτέρω  
ποσών στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, οι δικαιούχοι, το καταβλητέο σε 
κάθε  
δικαιούχο ποσό και ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής του, ο τρόπος  
διαχείρισης και ελέγχου του Λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα. 
 
 

Αρθρο 11 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 1 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 7 
 
         
                                     A ρθρo 11  
                                Ασφαλιστικά θέµατα 
 
 
1. Η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού και το επίδοµα αλλοδαπής του Ν.  
2685/1999 ( ΦΕΚ 35 Α), υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων 
ασφαλιστικών  
ταµείων. Το ύψος των κρατήσεων αυτών καθορίζεται µε κοινή απόφαση του  
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού και 
δεν  
µπορεί να υπερβαίνει, για κάθε ταµείο, το 5% των παροχών επί των 
οποίων  
διενεργούνται οι κρατήσεις. 
 
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την ΥΑ 8009/1/4- ιε/6.7-13.7.2004 ( ΦΕΚ 
Β΄1052), 
     η οποία ( όπως ορίζεται στο άρθρο 2 αυτής) έχει έναρξη ισχύος από 
την  
     δηµοσίευση του εξουσιοδοτικού νόµου 3103/2003, ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
      " Η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού και το επίδοµα αλλοδαπής του  
     Ν. 2685/1999 ( Α` 35), υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των οικείων  
     Ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε  



     ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) για καθένα από αυτά και σε 
ποσοστό       
     τρία επί τοις εκατό (3%) υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Στρατού, για 
τους       
     µετόχους του." 
 
 
 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. ∆. 4019/1959 ( ΦΕΚ 248 Α), όπως  
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 124/1975 ( ΦΕΚ 
172. Α:) και  
του άρθρου 12 του Ν. 2018/1992 ( ΦΕΚ33 Α), προστίθεται εδάφιο δ ως 
εξής: 
 
 " δ. Οι γυναίκες υπάλληλοι και οι γυναίκες σύζυγοι των εν ενεργεία, 
των  
συνταξιούχων και όσων πέθαναν εν ενεργεία ή συνταξιούχων ασφαλισµένων 
στον  
Κλάδο Υγείας του Επικουρικού Ταµείου γπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων  
( Ε. Τ. Υ. Α. Π.) δικαιούνται για κάθε τέκνο εφάπαξ επιδόµατος 
φυσιολογικού  
τοκετού, πέραν αυτού που χορηγεί το ∆ηµόσιο στους ασφαλισµένους του. 
Το ύψος  
του επιδόµατος αυτού, η διαδικασία χορήγησής του και κάθε άλλη 
αναγκαία  
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών  
Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του ∆. Σ. του Ταµείου." 
 
 Η διάταξη του εδαφίου αυτού ισχύει από 27.2.1992. 
 
 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2018/1992 ( ΦΕΚ 33 Α) 
αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "5. Το ίδρυµα διοικείται από ενδεκαµελές διοικητικό συµβούλιο, το 
οποίο  
ορίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Πέντε από τα µέλη 
του  
είναι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού της 
Ελληνικής  
Αστυνοµίας και προτείνονται αντίστοιχα ανά ένα από τις Οµοσπονδίες 
των  
Αξιωµατικών, των Αστυνοµικών Υπαλλήλων, των Πολιτικών Υπαλλήλων, των  
Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Το διοικητικό συµβούλιο  
διαχειρίζεται ενιαία τους πόρους του ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που  
ισχύουν για τις επιχορηγήσεις. Το προσωπικό που διατίθεται για τη 
λειτουργία  
του Ιδρύµατος και την εξυπηρέτηση των σκοπών του υπάγεται διοικητικά 
στη  
∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας." 
 
 4. Η παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2168/1993 ( ΦΕΚ 147 Α) 
αντικαθίσταται ως  
εξής: 
 
 "1. Στο Ίδρυµα Εξοχές Ελληνικής Αστυνοµίας συνιστάται Ειδικός 
Λογαριασµός  
µε την επωνυµία " Ειδικός Λογαριασµός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής  
Αστυνοµίας" για την παροχή εφάπαξ οικονοµικής ενισχύσεως στους 
µετόχους του.  



Μέτοχοι του Λογαριασµού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία 
αστυνοµικοί  
και πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι συνοριακοί 
φύλακες και  
οι ειδικοί φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυµούν, παραµένουν µέτοχοι 
και µετά  
την έξοδό τους από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για πέντε (5) 
έτη, µε  
τη συµπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως. Ως ηµεροµηνία 
συµπλήρωσης  
του χρόνου διαγραφής θεωρείται η 31 η ∆εκεµβρίου." 
 
 5. Στις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων µπορεί να 
είναι  
µέλη οι απόστρατοι αξιωµατικοί και ανθυπαστυνόµοι της Ελληνικής 
Αστυνοµίας.  
Για την εγγραφή τους απαιτείται να υποβάλλουν σχετική αίτηση και κατά 
το  
χρόνο που είναι εγγεγραµµένοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τις 
αντίστοιχες µε  
τους οµοιόβαθµους του Στρατού Ξηράς εισφορές. 
 
 6. Η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου β της 
πρώτης  
παραγράφου του άρθρου 4 του Ν. ∆.1171/1972 υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων  
Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων δεν καταβάλλεται από τους εν ενεργεία  
αξιωµατικούς και ανθυπαστυνόµους της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 
 

Αρθρο 12 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 7 
 
         
                                    ¶ ρθρο 12  
                               Ασφαλιστικά θέµατα 
 
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 1481/1984( ΦΕΚ 152 Α) 
προστίθεται  
περίπτωση κγ` ως εξής: 
 
 " κγ. Ανέγερση µνηµείων πεσόντων Ελληνικής Αστυνοµίας κατά την 
εκτέλεση του  
καθήκοντος και συντήρηση των µνηµείων αυτών." 
 
 2. Το εδάφιο α της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 1481/1984 " Οργανισµός  
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης" ( ΦΕΚ 152 Α), η οποία προστέθηκε µε το 
άρθρο 1 Ο  
του Ν. 2018/1992 ( ΦΕΚ 33 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 
 " α. Στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
εγγράφονται  
πιστώσεις για έξοδα κίνησης προσωπικού, οι οποίες κατανέµονται και  
µεταφέρονται στους προϋπολογισµούς των οργανισµών αστικών 
συγκοινωνιών και  
των ΚΤΕΛ αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, για την ελεύθερη 
κυκλοφορία  
του αστυνοµικού και πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και των 
συνοριακών  



φυλάκων και ειδικών φρουρών µε τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία 
κατά τις  
µετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της 
υπηρεσίας  
τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις 
το  
αντίτιµο εισιτηρίων σε βάρος του ∆ηµοσίου." 
 
 3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του Ν. 1481/1984 ( ΦΕΚ 152 Α), η 
οποία  
προστέθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 2018/1992 ( ΦΕΚ 33 Α), αντικαθίσταται 
ως  
ακολούθως: 
 
 "6. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εγγράφονται 
πιστώσεις  
για την κάλυψη των εξόδων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
καθώς και  
του πυροσβεστικού προσωπικού, στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή 
του  
ενώπιον των ∆ικαστηρίων, για ενέργειές του, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων  
του. Στον ίδιο προϋπολογισµό εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των 
εξόδων  
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και του πυροσβεστικού 
προσωπικού ή  
των οικογενειών τους, στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται ενώπιον 
των  
∆ικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκληµα που διαπράχθηκε σε 
βάρος  
του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. Οι 
προϋποθέσεις  
χορήγησης των παραπάνω εξόδων, καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που  
εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και  
∆ηµόσιας Τάξης." 
 
 4. Το ∆ηµόσιο καλύπτει κάθε απώλεια, λόγω ανωτέρας βίας, χρηµατικών 
ποσών  
που έχουν δοθεί σε εξουσιοδοτηµένα όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
του  
Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και του Λιµενικού Σώµατος για  
υποθέσεις εµπιστευτικού χαρακτήρα που χειρίζονται, ιδίως εκβιάσεων, 
οµηριών,  
εµπορίας ναρκωτικών, λαθρεµπορίας και αρχαιοκαπηλίας. Οι προϋποθέσεις 
και η  
διαδικασία δικαιολόγησης των ποσών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα  
καθορίζονται µε κοινή απόφαση του γπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και  
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 
 
 

Αρθρο 13 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 1 
 
                                   ¶ ρθρο 13  
                                Καθιέρωση αργίας 
 



 
Καθιερώνεται ως επίσηµη εορτή της Ελληνικής Αστυνοµίας και ως ηµέρα 
αργίας  
για το προσωπικό της η 20 ή Οκτωβρίου ηµέρα εορτασµού της µνήµης του 
Αγίου  
Αρτεµίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 
 

Αρθρο 14 
 
         
                                  Αρθρo 14  
                        Ασφαλής κυκλοφορία ορισµένων  
                          κατηγοριών οχηµάτων  
 
1. Στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π. ∆. 1161/1977 
( ΦΕΚ380 Α)  
προστίθενται εδάφια ως εξής: 
 
 " Η κυκλοφορία των ανωτέρω οχηµάτων στις οδούς γίνεται µε 
αποκλειστική  
ευθύνη του µεταφορέα και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που  
καθορίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων E ργων, οι οποίες υποχρεούνται να ενηµερώνουν 
και τις  
κατά τόπο αρµόδιες υπηρεσίες Τροχαίας έγκαιρα και πάντως πριν από την  
πραγµατοποίηση της κίνησης. Για την εξασφάλιση συνθηκών οµαλούς και 
ασφαλούς  
κυκλοφορίας των οχηµάτων αυτών στις οδούς, ο µεταφορέας υποχρεούται 
να  
µεριµνά, ώστε τα εν λόγω οχήµατα να συνοδεύονται καθ` όλη τη διαδροµή 
τους  
από άλλα οχήµατα, τα οποία φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής 
προειδοποίησης  
και τα οποία διατίθενται είτε από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  
ασφαλείας του Ν. 2518/1997, είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις τους, 
εφόσον  
πληρούν τις προϋποθέσεις του εν λόγω νόµου." 
 
 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2518/1997 ( ΦΕΚ 164 Α), 
προστίθεται  
εδάφιο θ ως εξής: 
 
 " θ. Πραγµατοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχηµάτων που 
µεταφέρουν  
ογκώδη ή βαρέα αντικείµενα, µε ειδικά οχήµατα που φέρουν φορητές 
συσκευές  
φωτεινής προειδοποίησης." 
 
 

Αρθρο 15 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 1 
 
         
                                    ¶ ρθρο 15  
                Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές µε τη λειτουργία  
                         συνεργείων επισκευής οχηµάτων  
 



 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του Ν. 1575/1985 ( ΦΕΚ 207 Α) 
αντικαθίσταται ως  
εξής: 
 
 "4. Με απόφαση του οικείου νοµάρχη αφαιρείται για έξι µήνες: 
 
 α. Η άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων,  
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, εφόσον ο κάτοχος της άδειας 
καταδικασθεί σε  
οποιαδήποτε ποινή για παραποίηση ή εξαφάνιση στοιχείων ταυτότητας  
αυτοκινήτου, µοτοσικλέτας ή µοτοποδηλάτου ή για συµµετοχή σε κλοπή ή  
υπεξαίρεση οχηµάτων, καθώς και για αποδοχή προ. ιόντων εγκλήµατος, σε 
σχέση  
µε τα παραπανω οχηµατα. 
 
 β. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οποιασδήποτε  
ειδικότητας, εάν ο κάτοχος της άδειας καταδικασθεί σε οποιαδήποτε 
ποινή για  
τα αδικήµατα του προηγούµενου εδαφίου. 
 
 Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για τα πιο πάνω αδικήµατα, η σχετική 
άδεια  
αφαιρείται οριστικά, αφότου η απόφαση καταστεί αµετάκλητη." 
 
 

Αρθρο 16 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 1 
 
         
                                   ¶ ρθρο 16  
                   Ρύθµιση θεµάτων ασφάλειας Ολυµπιακών Αγώνων  
                               ∆ιαπιστεύσεις  
 
 
1. Η " Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α. Ε." ( στο 
εξής  
Εταιρεία) κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει σύµφωνα µε 
τον  
Ολυµπιακό Χάρτη και τη Σύµβαση που υπογράφηκετην5η Σεπτεµβρίου 1997 
στη  
Λωζάννη µεταξύ της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής ( ∆. Ο. Ε.), της 
Επιτροπής  
Ολυµπιακών Αγώνων ( Ε. Ο. Α.) και του ∆ήµου Αθηναίων, προβαίνει στη 
διαπίστευση  
των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε την προετοιµασία, την 
υποστήριξη ή  
τη διεξαγωγή των ολυµπιακών και των Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004. 
 
 2. Η διαπίστευση συνεπάγεται την αναγνώριση και παροχή δικαιώµατος  
ελεύθερης πρόσβασης σε συγκεκριµένους χώρους των Ολυµπιακών 
εγκαταστάσεων  
και δραστηριοτήτων στα πρόσωπα εκείνα τα οποία, µε ορισµένη ιδιότητα, 
είναι  
επιφορτισµένα µε την προετοιµασία, υποστήριξη και διεξαγωγή των 
Ολυµπιακών  
και Παραολυµπιακών Αγώνων. Τα διαπιστευµένα πρόσωπα εφοδιάζονται από 
την  



Εταιρεία µε ταυτότητα διαπίστευσης, η οποία ικανοποιεί τις 
προδιαγραφές  
ασφαλείας για τον έλεγχο της γνησιότητάς της και της προσήκουσας 
χρήσης της. 
 
 3. Η διαπίστευση για κάθε πρόσωπο χορηγείται µετά από γνώµη της 
∆ιεύθυνσης  
Ασφάλειας Ολυµπιακών Αγώνων ( ∆. Α. Ο. Α.), του Αρχηγείου της Ελληνικής  
Αστυνοµίας, η οποία ερευνά την ύπαρξη σε βάρος του προσώπου στοιχείων 
που  
άπτονται θεµάτων δηµόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας. ∆ιαπίστευση 
δεν  
επιτρέπεται να χορηγηθεί αν η γνώµη της ∆. Α. Ο. Α. είναι αρνητική. 
 
 4. Για το σκοπό αυτόν η ∆. Α. Ο. Α. συνεργάζεται µε τις λοιπές δηµόσιες  
υπηρεσίες και έχει πρόσβαση στα αρχεία αστυνοµικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών  
ποινικού µητρώου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, καθώς και οποιασδήποτε 
άλλης  
κρατικής υπηρεσίας που τηρεί σχετικά στοιχεία. 
 
 5. Η γνώµη της ∆. Α. Ο. Α. για την παροχή διαπίστευσης είναι αρνητική 
εφόσον ο  
αιτών: α) έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεµφθεί σε δίκη για τέλεση ή 
απόπειρα  
κακουργήµατος ή εγκληµάτων κατά ξένων κρατών, κατά της πολιτειακής 
εξουσίας,  
επιβουλής της δηµόσιας τάξης, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κοινώς  
επικινδύνων εγκληµάτων, εγκληµάτων κατά της ασφάλειας των 
συγκοινωνιών και  
κοινωφελών εγκαταστάσεων, ανθρωποκτονίας εκτός της διαπραπόµενης από  
αµέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης 
της  
γενετήσιας ζωής, σωµατικών βλαβών εκτός της διαπραπόµενης από 
αµέλεια,  
κλοπής, υπεξαίρεσης, ληστείας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, εκβίασης, 
απάτης,  
παραβάσεων του νόµου περί πρόληψης και καταστολής της βίας στους 
αθλητικούς  
χώρους ( Ν. 1646/1986, ΦΕΚ 138 Α), της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, 
καθώς και  
περί όπλων και εκρηκτικών υλών, β) διώκεται µε ένταλµα σύλληψης ή 
προσωρινής  
κράτησης, που εκκρεµεί σε βάρος του, γ) τελεί υπό δικαστική 
συµπαράσταση ή  
στερείται των πολιτικών του δικαιωµάτων, δ) πάσχει από οποιασδήποτε 
µορφής  
ψυχική νόσο ή είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ε) υφίστανται σε βάρος 
του  
λόγοι εθνικής ασφάλειας ή σοβαροί λόγοι δηµόσιαςτάξης, στ) είναι  
καταχωρηµένος στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα  
στα άρθρα 95 και 96 της Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν, 
όπως αυτή  
κυρώθηκε µε το Ν. 2514/1997 ( ΦΕΚ 140 Α) ή στον κατάλογο ανεπιθύµητων  
αλλοδαπών του άρθρου 49 του ν. 2910/2001 ( ΦΕΚ91 Α). 
 
 6. Ειδικά για τα µέλη της Ολυµπιακής Οικογένειας η γνωµοδότηση είναι  
αρνητική µόνο εφόσον αυτά εµπίπτoυv στις διατάξεις των περιπτώσεων ε 
και στ  
της πρoηγούµενης παραγράφου. 



 
 7. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ως µέλη της Ολυµπιακής 
Οικογένειας  
νοούνται τα µέλη της ∆. Ο. Ε., των διεθνών αθλητικών οµοσπονδιών, των 
εθνικών  
Ολυµπιακών Επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών άλλων ολυµπιακών Αγώνων 
και όσοι  
προτείνονται από τις ως άνω οργανώσεις, καθώς και οι κάτοχοι των  
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων και οι χορηγοί ( Ολυµπιακοί και εθνικοί 
των  
Αγώνων. 
 
 8. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς της, η ∆. Α. Ο. Α. διαβιβάζει στην 
Εταιρεία  
µόνο τη γνώµη της για την παροχή ή µη της διαπίστευσης στον αιτούντα, 
χωρίς  
να της γνωστοποιεί τους λόγους και τα ειδικότερα στοιχεία που την 
οδήγησαν  
σε αυτήν. 
 
 9. Ο ενδιαφερόµενος του οποίου το αίτηµα για διαπίστευση απορρίφθηκε  
µπορεί, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης, να  
ζητήσει από την Εταιρεία την επανεξέτασή του εκθέτοντας και τους 
σχετικούς  
προς τούτο λόγους. Το αίτηµα διαβιβάζεται άµεσα στη ∆. Α. Ο. Α. στις  
περιπτώσεις που η απόρριψη στηρίχθηκε σε αρνητική γνώµη της Υπηρεσίας 
αυτής.  
Η ∆. Α. Ο. Α. µετά την επανεξέταση του θέµατος διαβιβάζει και πάλι τη 
γνώµη της  
στην Εταιρεία, η οποία αποφαίνεται οριστικά, ενηµερώνοντας σχετικά 
τον  
ενδιαφερόµενο. ∆ιαπίστευση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί και σε αυτήν 
την  
περίπτωση αν η γνώµη της ∆. Α. Ο. Α. είναι αρνητική. 
 
 10. Η διαπίστευση ανακαλείται και αφαιρείται η ταυτότητα 
διαπίστευσης από  
την Εταιρεία όταν: α) δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης 
που  
προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, 
αντίστοιχα, β)  
διαπιστώθηκε παραχώρηση της ταυτότητας διαπίστευση ς σε άλλο άτοµο ή 
χρήση  
της ταυτότητας σε χώρο διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο εκδόθηκε, 
γ)  
διαπιστώνεται αυθαίρετη απουσία του κατόχου από τα καθήκοντά του ή  
αντικανονική άσκησή τους και δ) ο κάτοχος προβαίνει σε ενέργειες που  
παρακωλύουν ή διαταράσσουν την οµαλή τέλεση των Αγώνων. 
 
 11. Η ∆. Α. Ο. Α. είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των 
δεδοµένων  
που επεξεργάζεται για το σκοπό του παρόντος άρθρου, λαµβάνοντας προς 
τούτο  
όλα τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 Ο του Ν. 2472/1997 µέτρα. Τα δεδοµένα 
που  
τηρούνται στη ∆. Α. Ο. Α. κατά τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθούν  
για άλλο σκοπό και καταστρέφονται µε µέριµνα της Υπηρεσίας αυτής µετά 
την  
πάροδο τριµήνου από τη λήξη των Αγώνων. 



 
 12. " Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Πολιτισµού και 
∆ηµόσιας  
Τάξης  
ρυθµίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας καρτών διαπίστευσης 
της  
Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, καθώς και η 
αποτύπωση  
στις κάρτες διαπίστευσης του αριθµού θεώρησης (Schengen VISA) για τα 
µέλη  
της  
Ολυµπιακής Οικογένειας για την περίοδο των Ολυµπιακών και 
Παραολυµπιακών  
Αγώνων.  
 
*** Η  παρ.12 προστέθηκε και η παρ.12 αναριθµήθηκε σε παρ.13 µε την 
παρ.6  
άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
   
12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2833/2000 
( ΦΕΚ 150  
Α), όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν. 
2992/2002  
( ΦΕΚ 54 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "3. Στην Υπηρεσία αυτή µπορεί να αποσπάται ή να διατίθεται προσωπικό 
από  
τους ενδιαφερόµενους φορείς, σύµφωνα µε τις οργανικές τους διατάξεις, 
χωρίς  
περιορισµό ως προς τα χρονικά όρια, και να προσλαµβάνεται 
επιστηµονικό ή  
άλλο ειδικό προσωπικό µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και µε σύστηµα  
αντικειµενικών κριτηρίων. Εάν οι οργανικές διατάξεις του εν λόγω 
φορέα δεν  
προβλέπουν ή δεν επιτρέπουν την κατά τα ανωτέρω απόσπαση ή διάθεση, 
αυτή  
µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων αυτών µε 
κοινή  
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Προ. ισταµένου 
του  
οικείου φορέα." 
 
 

Αρθρο 17 
 
         
                                   ¶ ρθρο 17 
 
 
1. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και  
Θρησκευµάτων, που συµµετέχει σε οµάδες βαθµολογητών και 
αναβαθµολογητών των  
γραπτών δοκιµίων ή µε οποιονδήποτε τρόπο ασχολείται µε τις εξετάσεις 
που  
διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώµα, για την εισαγωγή υποψηφίων στις 
Σχολές της  
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και στο διοικητικό, βοηθητικό 
προσωπικό  



εκάστου εξεταστικού κέντρου του αυτού γπουργείου, καταβάλλεται 
αποζηµίωση.  
Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις αποζηµιώσεις των 
συµµετεχόντων  
στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου 
εφαρµόζονται  
ανάλογα. 
 
 2. Η ανωτέρω αποζηµίωση καταβάλλεται σε βάρος του προϋπολογισµού του  
γπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ( Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος). 
 
 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται από 1.1.2001. 
 
 

Αρθρο 18 
 
                                   ¶ ρθρο 18 
 
 
Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998 προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: 
 
 " Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από τέλη κάθε είδους 
Οργανισµών  
ή άλλων πλην ∆ηµοσίου φορέων του δηµόσιου τοµέα δεν εφαρµόζονται για 
την  
εξέταση των αιτηµάτων σύνδεσης και τη σύνδεση των συστηµάτων 
συναγερµού του  
παρόντος." 
 
 

Αρθρο 19 
 
                                    ¶ ρθρο 19 
 
Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι µετετάγησαν µέχρι την 
έναρξη  
ισχύος του Ν. 2646/1998 ( ήτοι 20.10.1998), στην κατηγορία Αξιωµατικών  
Ειδικών Καθηκόντων Υγειονοµικού, µε ειδικότητα Ψυχολόγου, ως κάτοχοι 
πτυxίου  
Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ελληνικού 
Πανεπιστηµίου µε  
ειδίκευση στην Ψυχολογία και διετή κλινική εµπειρία ως Ψυχολόγοι σε  
νοσηλευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής, θεωρείται ότι κατέχουν για την 
ενάσκηση των  
υπηρεσιακών τους καθηκόντων και µόνο, την προβλεπόµενη στην παρ.1 του 
άρθρου  
1 του Ν. 991/1979 ( ΦΕΚ 278 Α) , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του  
άρθρου 27 του Ν. 2646/1998 ( ΦΕΚ 236 Α), ειδική άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος  
Ψυχολόγου. 
 
 

Αρθρο 20 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 6 



Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 7 
 
                                  ¶ ρθρο 20 
 
 
Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α` της παραγράφου 
2 του  
άρθρου 1 του Ν. 2226/1994 ( ΦΕΚ 122A), όπως τροποποιήθηκαν µε την 
παράγραφο 1  
του άρθρου 12 του Ν. 2713/1999 ( ΦΕΚ 89 Α), αντικαθίστανται ως εξής: 
 
 " Στις εν λόγω Σχολές εισάγονται άνδρες και γυναίκες. Τα προσόντα των  
υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, 
είναι  
κοινές και για τα δύο φύλα." 
 
 

Αρθρο 21 
 
                                   Αρθρo 21 
                  Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνοµίας 
 
 
Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας, που προέρχονται από το 
αστυνοµικό  
τεχνικό προσωπικό και το αστυνοµικό προσωπικό µουσικής και εντάχθηκαν 
στην  
κατηγορία των γενικών καθηκόντων, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 
του Ν.  
2168/1993 ( ΦΕΚ 147 A), προάγονται στο βαθµό του Ανθυπαστυνόµου µε τη  
συµπλήρωση εννέα (9) ετών παραµονής στο βαθµό του Αρχιφύλακα ή 
Τεχνίτη A  
Τάξεως, εφόσον συγκεντρώνουν τα προβλεπόµενα ουσιαστικά προσόντα, 
ύστερα από  
κρίση του αρµόδιου Συµβουλίου Κρίσεων και εντάσσονται στο τέλος της  
επετηρίδας των Ανθυπαστυνόµων. 
 
 Ως χρόνος παραµονής στο βαθµό του Αρχιφύλακα θεωρείται για το 
αστυνοµικό  
τεχνικό προσωπικό και ο χρόνοςπαραµονής µέχρι τρία (3) έτη στον 
προηγούµενο  
βαθµό του Τεχνίτη B Τάξεως. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόµενοι δεν ασκούν  
ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο Τµήµα  
Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων. Η προαγωγή, για όσους 
από το  
ανωτέρω αστυνοµικό προσωπικό πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις,  
λογίζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου. 
 
 

Αρθρο 22 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 2 
 
                                    ¶ ρθρο 22 
 
 
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2470/1997 ( ΦΕΚ 40 Α), όπως  



αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 2592/1998 ( ΦΕΚ 57 Α), 
προστίθεται  
φράση ως εξής: "... καθώς και τις αφορώσες το εποχικό πυροσβεστικό 
προσωπικό  
που µπορεί να αναδράµουν από 1.1.2001 "". 
 
 

Αρθρο 23 
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 9 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία 1 
 
                                   ¶ ρθρο 23  
                      Θέµατα εισόδου και παραµονής αλλοδαπών  
                           στην Ελληνική Επικράτεια  
 
 
Η αυτοδίκαιη παράταση των αδειών παραµονής που είχε χορηγηθεί µε την  
παράγραφο 8 του άρθρου 25 του Ν. 3013/2002 ( ΦΕΚ 102 A) και 
αναριθµηθεί µε το  
άρθρο 22 παρ. 5 β του Ν. 3051/2002 ( ΦΕΚ 220 Α) εξακολουθεί να ισχύει, 
χωρίς  
την ανάγκη έκδοσης οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης, µέχρι 
30.6.2003. 
 
 Στην ανωτέρω ρύθµιση υπάγονται οι άδειες διαµονής που χορηγήθηκαν 
και  
λήγουν ή θα λήξουν έως την 30.6.2003, καθώς και εκείνες που έχουν 
χορηγηθεί  
βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 25 του Ν.  
3013/2002 ( ΦΕΚ 102 A). 
 
  *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.3169/2003 ( Α΄ 189) 
ορίσθηκαν 
     τα εξής: 
 " Κατ` εξαίρεση για αλλοδαπούς, των οποίων οι άδειες διαµονής έχουν  
παραταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3103/2003 και οι άδειες 
εργασίας  
τους λήγουν µέχρι 30.6.2003, αλλά δεν έχουν εκπληρώσει σύµφωνα µε την 
παρ. 8  
του άρθρου 19 του ν. 2910/2001 τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, 
ορίζεται  
ως ελάχιστη προϋπόθεση η, επί εκατόν πενήντα ηµέρες για κάθε έτος 
ισχύος της  
προηγούµενης άδειας εργασίας τους, ασφαλιστική κάλυψη. 
 Οσοι εκ των ανωτέρω δεν πληρούν την προαναφερόµενη προϋπόθεση, 
δύνανται να  
καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για µικτή ασφάλιση 
µέχρι τη  
συµπλήρωση των εκατόν πενήντα ηµερών κατ` έτος, στον αρµόδιο 
ασφαλιστικό  
φορέα, εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις." 
 
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 25 εδάφ. α` Ν.3242/2004 ΦΕΚ Α 102/24.5.2004 
    ορίζεται ότι: 
" α. A δειες διαµονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε µέχρι τις 
30.6.2003,  
σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 3103/ 2003 ( ΦΕΚ 23 Α), καθώς και άδειες  
διαµονής που έληξαν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία ή θα λήξουν έως τη  
δηµοσίευση  



του παρόντος, παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι 30.6.2004, χωρίς την 
ανάγκη  
έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Αλλοδαποί οι οποίοι υπάγονται 
στην  
ανωτέρω ρύθµιση µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας 
εργασίας  
και  
διαµονής από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέχρι τις 
30.6.2004". 
 
 

Αρθρο 24 
 
                                   ¶ ρθρο 24  
                                 Εναρξη ισχύoς 
 
 
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα 
της  
Κυβερνήσεως, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στις επί 
µέρους  
διατάξεις του. 
 
 Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και  
την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους. 
 
                        Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2003  
 
                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                             ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
 
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ                             ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                           
 
                                              Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 
Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ                                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
                                            Α. ΤΣΟΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
  Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ                       ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
                                                 Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ K ΟΙΝΩΝΙKΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
∆. ΡΕΠΠΑΣ                                   ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 



                                                Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ                                  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
                                                Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ                                    ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 
                                              Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆ΗΣ 
 
                         ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
                          Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
 
 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
                             Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2003  
 
                           Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
                                 Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 
 
 

 


