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Πξφινγνο 
Σθνπφο ηνπ παξφληνο ζπγγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή ζην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ 

δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, αξκνδηφηεηάο ηεο, γηα ηελ άκεζε, νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή 

εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ θαη Φνξέσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο γηα γξήγνξε, εχθνιε θαη αλνηρηή πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. 
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1. Γεληθά Θέκαηα 
 

1.1. Φνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 75/1987 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1987). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

Αίηεζε. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 75/1987 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1987). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 0,44. Δίηε θαηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν) είηε γίλεηαη 

επηθφιιεζε ηνπ ελζήκνπ. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άκεζα. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε δηεθπεξαίσζε, εληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Απεξηφξηζηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Η ρνξήγεζε γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 7 θαη 22 ηνπ Π.Γ. 75/1987 

(Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1987), ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 

45/Α’/1999) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ή νηθνγελεηαθήο δσήο ή ηνπ απνξξήηνπ, θαζψο 

θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2472/1997 (Φ.Δ.Κ. 50/Α’/1997) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 
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1.2. Φνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999). 

ii. Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 75/1987 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1987). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

Αίηεζε. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 75/1987 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1987). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 0,23. Δίηε θαηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν) είηε γίλεηαη 

επηθφιιεζε ηνπ ελζήκνπ. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Απεξηφξηζηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Η ρνξήγεζε γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 75/1987 

(Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1987), ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 

45/Α’/1999) γηα ην δηθαίσκα γλψζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

ή νηθνγελεηαθήο δσήο ή ηνπ απνξξήηνπ, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2472/1997 (Φ.Δ.Κ. 

50/Α’/1997) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εγγξάθσλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η 

ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

 

https://portal.astynomia.gr/
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2. Θέκαηα Αιινδαπψλ 
 

2.1. Άδεηα Γηακνλήο Δληαίνπ Τύπνπ (Α.Γ.Δ.Τ.) νκνγελώλ από 
Αιβαλία θαη κειώλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Υπ’ αξηζκφλ 4000/3/10-πβ’ απφ 14-11-2012 (Φ.Δ.Κ. 3043/Β’/2012) Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε 

«Παξακνλή θαη εξγαζία Οκνγελψλ απφ Αιβαλία», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 

4000/3/10-πγ’ απφ 20-01-2015 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 119/Β’/2015). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

(1). Ο νκνγελήο ή άιιν δηθαηνχκελν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ζηελ 

αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή ηεο ελεζηψζαο ή ηειεπηαίαο θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Αιβαλία, 

αίηεζε γηα έθδνζε εζληθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ. Γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηελ αίηεζε ππνβάιιεη ν 

έρσλ ηε γνληθή κέξηκλα. Ο Γεληθφο Πξφμελνο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Γεληθψλ Πξνμελείσλ 

Αξγπξνθάζηξνπ θαη Κνξπηζάο, ή ν Γηεπζχλσλ ην Πξνμεληθφ Γξαθείν, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Πξεζβείαο Τηξάλσλ, αθνχ δηαπηζηψζεη κέζσ ζπλέληεπμεο φηη ν αηηψλ θαη νη αληφληεο ηνπ είλαη 

Έιιελεο ζην γέλνο θαη έρνπλ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε ή νηθνγελεηαθή ζρέζε κε ηνλ 

νκνγελή, αλ πξφθεηηαη γηα άιιν δηθαηνχκελν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 θαη εθφζνλ δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο, δεκφζηαο πγείαο θαη δελ είλαη 

θαηαρσξηζκέλνο σο αλεπηζχκεηνο ζηηο εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε 

θαη ρνξεγεί εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ επί ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή επί άιινπ ηζνδχλακνπ 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ αιινδαπψλ Αξρψλ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηελ Διιάδα. Η ηπρφλ χπαξμε 

ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο ζε βάξνο ηνπ αηηνχληνο θαηαγξάθεηαη ζηε ζπληαζζφκελε έθζεζε. 

Καη’ εμαίξεζε, εηδηθή πξνμεληθή ζεψξεζε δελ απαηηείηαη γηα ηελ αξρηθή έθδνζε Δ.Γ.Τ.Ο. θαη 

Α.Γ.Δ.Τ. γηα ηνπο νκνγελείο πνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ πεξηνρέο παξαδνζηαθήο 

παξνπζίαο ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηνπ 

άξζξνπ 15Α. 

(2). Η αίηεζε πξνο ηε Πξνμεληθή Αξρή ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

   (α). Τα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ3497.3/ ΑΠ24245/28−5−2014 

απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 1820/Β’/2014), πιελ ηεο ηαμηδησηηθήο 

αζθάιηζεο. 

   (β). Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο αιινδαπψλ αξρψλ ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, γηα ηνπο 

γελλεζέληεο ζηελ Διιάδα. 

   (γ). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

(3). Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ν αηηψλ απαηηείηαη λα θαηέρεη, θαηά πεξίπησζε: 

   (α). Οκνγελήο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί έγγακεο γπλαίθαο πνπ έρεη αιιάμεη, ιφγσ 
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γάκνπ, ην επψλπκφ ηεο. 

   ββ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο, ηδίσο παιαηά αιβαληθά δειηία 

ηαπηφηεηαο («LETRNJOFTIM») κε έλδεημε εζληθφηεηαο («GREKE») ηνπ αηηνχληνο ή ησλ 

αληφλησλ ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αληφλησλ ηνπ απφ ηνπο νπνίνπο 

έιθεη ηελ νκνγελεηαθή ηνπ θαηαγσγή («trungu familjar»), παιαηφ Γειηίν Ταπηφηεηαο 

Αιινδαπνχ, ηπρφλ αλαγξαθή αληφληνο ηνπ ζε πξνμεληθά Μεηξψα ή παιαηφ πξνμεληθφ 

δηαβαηήξην. 

   (β). Αλήιηθν ηέθλν νκνγελνχο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή θάζε άιιν επίζεκν ζηνηρείν ή έγγξαθν, πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ζπγγεληθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ νκνγελή. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζεηνχ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηέθλνπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο ηεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

   (γ). Αιινγελήο αιινδαπφο ζχδπγνο νκνγελνχο, αλήιηθν ηέθλν αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ 

πξνεγνχκελν γάκν ηνπ ή ρήξνο/α νκνγελνχο. 

    αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αιινδαπψλ αξρψλ πξφζθαηεο 

έθδνζεο γηα ηελ απφδεημε ηνπ ζπδπγηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθνπ ηέθλνπ αιινγελνχο αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ πξνεγνχκελν 

γάκν ηνπ, θάζε άιιν επίζεκν έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη 

φηη έρεη αλαηεζεί ζηνλ/ελ ζχδπγν ηνπ νκνγελνχο ε γνληθή κέξηκλα ηνπ ηέθλνπ απηνχ.  

   γγ. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο νκνγελνχο. 

   δδ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπεξίπησζε ββ’ ηεο πεξίπησζεο α’. 

(4). Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά θαη αληίγξαθα πνηληθνχ 

Μεηξψνπ, απαηηείηαη λα είλαη πξσηφηππα θαη πξφζθαηεο έθδνζεο, ε νπνία λα κελ ππεξβαίλεη 

ηνπο έμη (6) κήλεο θαη ππνβάιινληαη, λνκίκσο επηθπξσκέλα, ζηελ αξκφδηα ειιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή, ηφζν ζην πξσηφηππν, φζν θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε, ε νπνία εμεηάδεη ηελ εγθπξφηεηα 

θαη ην αιεζέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. 

(5). Ο ελδηαθεξφκελνο, κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία 

ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ ζηε Φψξα, αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηνπο. 

(6). Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ, ν αηηψλ απαηηείηαη λα θαηέρεη: 

   (α). Γηαβαηήξην επί ηνπ νπνίνπ είλαη επηθνιιεκέλε ε εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

   (β). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ.  

   (γ). Μία (1) πξφζθαηε θσηνγξαθία ηδίνπ ηχπνπ θαη ησλ απηψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε 

απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαβαηεξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (δ). Γηπιφηππν είζπξαμεο Γ.Ο.Υ θαη ηα αλαινγνχληα ηέιε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8, ηα 

νπνία θαηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 
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Γηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο Α.Γ.Δ.Τ. 

(1). Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Α.Γ.Δ.Τ., ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη αίηεζε θαη κία θσηνγξαθία 

ηνπ, ηδίνπ ηχπνπ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηα δηαβαηήξηα ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ θαη πξνζθνκίδεη δηαβαηήξην ή άιιν ηζνδχλακν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ζε ηζρχ, 

θαζψο θαη ην θαηερφκελν Δ.Γ.Τ.Ο. θαη ηελ Α.Γ.Δ.Τ.. Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ ζπδχγνπ 

νκνγελνχο, απαηηείηαη επηπιένλ ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη ε κε 

ιχζε ή αθχξσζε ηνπ γάκνπ κε ηνλ νκνγελή ζχδπγν. 

(2). Σηελ πεξίπησζε ηεο αλαλέσζεο Α.Γ.Δ.Τ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 

θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν αηηψλ, επηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ 

απαηηείηαη λα θαηέρεη, θαηά πεξίπησζε: 

   (α). Οκνγελήο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί έγγακεο γπλαίθαο πνπ έρεη αιιάμεη, ιφγσ 

γάκνπ, ην επψλπκφ ηεο. 

   ββ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο, ηδίσο παιαηά αιβαληθά δειηία 

ηαπηφηεηαο («LETRNJOFTIM») κε έλδεημε εζληθφηεηαο («GREKE») ηνπ αηηνχληνο ή ησλ 

αληφλησλ ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αληφλησλ ηνπ απφ ηνπο νπνίνπο 

έιθεη ηελ νκνγελεηαθή ηνπ θαηαγσγή («trungu familjar»), παιαηφ Γειηίν Ταπηφηεηαο 

Αιινδαπνχ, ηπρφλ αλαγξαθή αληφληνο ηνπ ζε πξνμεληθά Μεηξψα ή παιαηφ πξνμεληθφ 

δηαβαηήξην. 

   (β). Αλήιηθν ηέθλν νκνγελνχο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή θάζε άιιν επίζεκν ζηνηρείν ή έγγξαθν, πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ζπγγεληθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ νκνγελή. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζεηνχ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηέθλνπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο ηεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

   (γ). Αιινγελήο αιινδαπφο ζχδπγνο νκνγελνχο, αλήιηθν ηέθλν αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ 

πξνεγνχκελν γάκν ηνπ ή ρήξνο/α νκνγελνχο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αιινδαπψλ αξρψλ πξφζθαηεο 

έθδνζεο γηα ηελ απφδεημε ηνπ ζπδπγηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθνπ ηέθλνπ αιινγελνχο αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ πξνεγνχκελν 

γάκν ηνπ, θάζε άιιν επίζεκν έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη 

φηη έρεη αλαηεζεί ζηνλ/ελ ζχδπγν ηνπ νκνγελνχο ε γνληθή κέξηκλα ηνπ ηέθλνπ απηνχ.  

   γγ. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο νκνγελνχο. 

   δδ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπεξίπησζε ββ’ ηεο πεξίπησζεο α’. 

4. Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά θαη αληίγξαθα πνηληθνχ 

Μεηξψνπ, απαηηείηαη λα είλαη πξσηφηππα θαη πξφζθαηεο έθδνζεο, ε νπνία λα κελ ππεξβαίλεη 

ηνπο έμη (6) κήλεο θαη ππνβάιινληαη, λνκίκσο επηθπξσκέλα, ζηελ αξκφδηα ειιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή, ηφζν ζην πξσηφηππν, φζν θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε, ε νπνία εμεηάδεη ηελ εγθπξφηεηα 

θαη ην αιεζέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. 



 

14 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10-πγ’ απφ 20-01-2015 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 

119/Β’/2015). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Παξάβνιν δέθα έμη (16) επξψ. Τν πνζφ απηφ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη εηζπξάηηεηαη σο 

έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ Κ.Α.Δ. 3829 «Λνηπά εηδηθά έζνδα» ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Δηδηθφο Φνξέαο 43−110 Διιεληθή Αζηπλνκία). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Γελ ηζρχεη. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Ν. 2130/1993 (Φ.Δ.Κ. 62/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ 

Ν. 3284/2004 (Φ.Δ.Κ. 217/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γέθα (10) έηε. Γηα ηνπο αλήιηθνπο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε θαη γηα φζνπο ε ιήςε ησλ 

δαθηπιηθψλ ηνπο απνηππσκάησλ είλαη πξνζσξηλά αδχλαηε ζε νρηψ (8) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 

αλσηέξσ εγγξάθσλ είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη νη νηθείεο Υπεξεζίεο πνπ 

ρεηξίδνληαη ζέκαηα αιινδαπψλ ζηηο έδξεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο 

ησλ ελ ιφγσ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο. 

(2). Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο δηεχζπλζεο δηακνλήο ηνπ θαηφρνπ Δ.Γ.Τ.Ο. πνπ δειψζεθε 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο ππνπεξ. αα’ ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9, αξκφδηα 

Υπεξεζία γηα ηελ αλαλέσζε ή αλάθιεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο παξ. 1 θαζίζηαηαη ε θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ. 

ii. Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηε ιήςε ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

(2). Τα νηθεία Γξαθεία Γηαβαηεξίσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 

ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο. 
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2.2. Βεβαίσζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ γηα έθδνζε Δηδηθνύ 
Γειηίνπ Ταπηόηεηαο Οκνγελνύο (Δ.Γ.Τ.Ο.) θαη Άδεηαο Γηακνλήο 
Δληαίνπ Τύπνπ (Α.Γ.Δ.Τ.) νκνγελώλ από Αιβαλία θαη κειώλ 
νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Υπ’ αξηζκφλ 4000/3/10-πγ’ απφ 20-01-2015 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 119/Β’/2015). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Φνξεγείηαη απηεπάγγειηα ζηνπο πνιίηεο Αιβαλίαο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο: 

(1). Όηαλ αηηνχληαη ηε ρνξήγεζε Δ.Γ.Τ.Ο. - Α.Γ.Δ.Τ., ή αλαλέσζε Α.Γ.Δ.Τ, έπεηηα απφ έιεγρν 

ησλ θαηαηεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο Κ.Υ.Α. θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο. 

(2). Σην ζηάδην ηεο πξνζθπγήο ηνπο, ελψπηνλ ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ Γηεπζπληή 

Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο ή Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ, θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε 

ρνξήγεζεο αθαηξεζέλησλ δειηίσλ Δ.Γ.Τ.Ο. θαη Α.Γ.Δ.Τ., χζηεξα απφ ηειεζίδηθε αζσσηηθή 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα ππνβνιή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 6 παξ.4 θαη άξζξν 11. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αηειψο. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Γελ ηζρχεη. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Ν. 2130/1993 (Φ.Δ.Κ. 62/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ 

Ν. 3284/2004 (Φ.Δ.Κ. 217/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Ιζρχεη γηα έμη (6) κήλεο θαη παξαηείλεηαη ηζφρξνλα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 
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Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη  

(2). Οη νηθείεο Υπεξεζίεο πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα αιινδαπψλ ζηηο έδξεο ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 

ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο. 
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2.3. Δηδηθή Βεβαίσζε Νόκηκεο Γηακνλήο Οκνγελώλ από Αιβαλία 
θαη κειώλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Υπ’ αξηζκφλ 4000/3/10-πγ’ απφ 20-01-2015 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 119/Β’/2015). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα Γηθαζηηθή Αξρή, φπσο φηη δελ έρεη 

εθδνζεί απφθαζε επί αζθεζείζεο αηηήζεσο αθπξψζεσο ή φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη επί απαγφξεπζεο εμφδνπ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 10 παξ. 2 θαη 3. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αηειψο. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Γελ ηζρχεη. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Ν. 2130/1993 (Φ.Δ.Κ. 62/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ 

Ν. 3284/2004 (Φ.Δ.Κ. 217/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Ιζρχεη γηα έμη (6) κήλεο θαη αλαλεψλεηαη ηζφρξνλα κέρξη ην δηάζηεκα πνπ δηαξθνχλ νη 

πεξηνξηζηηθνί φξνη. 

Σε πεξίπησζε έθδνζεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο επί ηεο πξνζθπγήο ή επί ηεο αηηήζεσο 

αθπξψζεσο ή ιήμεσο ησλ επηβιεζέλησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, απηή παχεη απηνδηθαίσο λα 

ηζρχεη θαη αθαηξείηαη. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη  

(2). Οη νηθείεο Υπεξεζίεο πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα αιινδαπψλ ζηηο έδξεο ησλ Γηεπζχλζεσλ 
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Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 

ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο. 
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2.4. Δηδηθό Γειηίν Ταπηόηεηαο Οκνγελνύο (Δ.Γ.Τ.Ο.) από Αιβαλία 
θαη κειώλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Υπ’ αξηζκφλ 4000/3/10-πβ’ απφ 14-11-2012 (Φ.Δ.Κ. 3043/Β’/2012) Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε 

«Παξακνλή θαη εξγαζία Οκνγελψλ απφ Αιβαλία», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 

4000/3/10-πγ’ απφ 20-01-2015 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 119/Β’/2015). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

(1). Ο νκνγελήο ή άιιν δηθαηνχκελν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ζηελ 

αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή ηεο ελεζηψζαο ή ηειεπηαίαο θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Αιβαλία, 

αίηεζε γηα έθδνζε εζληθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ. Γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηελ αίηεζε ππνβάιιεη ν 

έρσλ ηε γνληθή κέξηκλα. Ο Γεληθφο Πξφμελνο, ζηελ πεξίπησζε ησλ Γεληθψλ Πξνμελείσλ 

Αξγπξνθάζηξνπ θαη Κνξπηζάο, ή ν Γηεπζχλσλ ην Πξνμεληθφ Γξαθείν, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Πξεζβείαο Τηξάλσλ, αθνχ δηαπηζηψζεη κέζσ ζπλέληεπμεο φηη ν αηηψλ θαη νη αληφληεο ηνπ είλαη 

Έιιελεο ζην γέλνο θαη έρνπλ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε ή νηθνγελεηαθή ζρέζε κε ηνλ 

νκνγελή αλ πξφθεηηαη γηα άιιν δηθαηνχκελν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 θαη εθφζνλ δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο, δεκφζηαο πγείαο θαη δελ είλαη 

θαηαρσξηζκέλνο σο αλεπηζχκεηνο ζηηο εζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε 

θαη ρνξεγεί εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ επί ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή επί άιινπ ηζνδχλακνπ 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ αιινδαπψλ Αξρψλ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ηελ Διιάδα. Η ηπρφλ χπαξμε 

ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο ζε βάξνο ηνπ αηηνχληνο θαηαγξάθεηαη ζηε ζπληαζζφκελε έθζεζε. 

Καη’ εμαίξεζε, εηδηθή πξνμεληθή ζεψξεζε δελ απαηηείηαη γηα ηελ αξρηθή έθδνζε Δ.Γ.Τ.Ο. θαη 

Α.Γ.Δ.Τ. γηα ηνπο νκνγελείο πνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ πεξηνρέο παξαδνζηαθήο 

παξνπζίαο ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηνπ 

άξζξνπ 15Α. 

(2). Η αίηεζε πξνο ηε Πξνμεληθή Αξρή ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

   (α). Τα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζκ. Φ3497.3/ ΑΠ24245/28−5−2014 

απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 1820/Β’/2014), πιελ ηεο ηαμηδησηηθήο 

αζθάιηζεο. 

   (β). Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο αιινδαπψλ αξρψλ ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, γηα ηνπο 

γελλεζέληεο ζηελ Διιάδα. 

   (γ). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

(3.) Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ν αηηψλ απαηηείηαη λα θαηέρεη, θαηά πεξίπησζε: 

   (α). Οκνγελήο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί έγγακεο γπλαίθαο πνπ έρεη αιιάμεη, ιφγσ 

γάκνπ, ην επψλπκφ ηεο. 

   ββ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο, ηδίσο παιαηά αιβαληθά δειηία 

ηαπηφηεηαο («LETRNJOFTIM») κε έλδεημε εζληθφηεηαο («GREKE») ηνπ αηηνχληνο ή ησλ 



 

20 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

αληφλησλ ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αληφλησλ ηνπ απφ ηνπο νπνίνπο 

έιθεη ηελ νκνγελεηαθή ηνπ θαηαγσγή («trungu familjar»), παιαηφ Γειηίν Ταπηφηεηαο 

Αιινδαπνχ, ηπρφλ αλαγξαθή αληφληνο ηνπ ζε πξνμεληθά Μεηξψα ή παιαηφ πξνμεληθφ 

δηαβαηήξην. 

   (β). Αλήιηθν ηέθλν νκνγελνχο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή θάζε άιιν επίζεκν ζηνηρείν ή έγγξαθν, πνπ 

απνδεηθλχεη ηε ζπγγεληθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ νκνγελή. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζεηνχ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηέθλνπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο ηεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

   (γ). Αιινγελήο αιινδαπφο ζχδπγνο νκνγελνχο, αλήιηθν ηέθλν αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ 

πξνεγνχκελν γάκν ηνπ ή ρήξνο/α νκνγελνχο. 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αιινδαπψλ αξρψλ πξφζθαηεο 

έθδνζεο γηα ηελ απφδεημε ηνπ ζπδπγηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθνπ ηέθλνπ αιινγελνχο αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ πξνεγνχκελν 

γάκν ηνπ, θάζε άιιν επίζεκν έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη 

φηη έρεη αλαηεζεί ζην/ε ζχδπγν ηνπ νκνγελνχο ε γνληθή κέξηκλα ηνπ ηέθλνπ απηνχ. 

   γγ. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο νκνγελνχο. 

   δδ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπεξίπησζε ββ’ ηεο πεξίπησζεο α’. 

(4). Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά θαη αληίγξαθα πνηληθνχ 

Μεηξψνπ, απαηηείηαη λα είλαη πξσηφηππα θαη πξφζθαηεο έθδνζεο, ε νπνία λα κελ ππεξβαίλεη 

ηνπο έμη (6) κήλεο θαη ππνβάιινληαη, λνκίκσο επηθπξσκέλα, ζηελ αξκφδηα ειιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή, ηφζν ζην πξσηφηππν, φζν θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε, ε νπνία εμεηάδεη ηελ εγθπξφηεηα 

θαη ην αιεζέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. 

(5). Ο ελδηαθεξφκελνο, κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία 

ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ ζηε Φψξα, αίηεζε γηα ρνξήγεζε ηνπο. 

(6). Γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ, ν αηηψλ απαηηείηαη λα θαηέρεη: 

   (α). Γηαβαηήξην επί ηνπ νπνίνπ είλαη επηθνιιεκέλε ε εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

   (β). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ.  

   (γ). Μία (1) πξφζθαηε θσηνγξαθία ηδίνπ ηχπνπ θαη ησλ απηψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε 

απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαβαηεξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (δ). Γηπιφηππν είζπξαμεο Γ.Ο.Υ. θαη ηα αλαινγνχληα ηέιε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8, ηα 

νπνία θαηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10-πγ’ απφ 20-01-2015 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 
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119/Β’/2015). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο Δ.Γ.Τ.Ο., θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα ηα αλαινγνχληα 

ηέιε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 2 παξ. 8 εδαθ. α’ ηεο Κ.Υ.Α.). 

Γηα ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ Δ.Γ.Τ.Ο., ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο, 

θζνξάο ή κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, ηεο ππ’ αξηζκ. 8015/6/51-

ηε’ απφ 18-07-2002 Δγθπθιίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ/ Α.Δ.Α. θαη ηνπ ππ’ αξηζκ. 

4000/3/16-β’ απφ 31-01-2013 έγγξαθνπ ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο, επηβάιινληαη ηέιε € 15,00 

ραξηνζήκνπ Γεκνζίνπ, € 15,00 ελζήκνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

Τν πνζφ απηφ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-

παξάβνιν), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 2 παξ. 8 εδαθ. α΄ ηεο ΚΥΑ)  θαη 

εηζπξάηηεηαη σο έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ Κ.Α.Δ. 3829 «Λνηπά εηδηθά έζνδα» 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Δηδηθφο Φνξέαο 43−110 Διιεληθή 

Αζηπλνκία). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Γελ ηζρχεη. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Ν. 2130/1993 (Φ.Δ.Κ. 62/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ 

Ν. 3284/2004 (Φ.Δ.Κ. 217/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Αφξηζηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 

αλσηέξσ εγγξάθσλ είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο θαη νη νηθείεο Υπεξεζίεο πνπ 

ρεηξίδνληαη ζέκαηα αιινδαπψλ ζηηο έδξεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο 

ησλ ελ ιφγσ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο. 

(2). Σε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο δηεχζπλζεο δηακνλήο ηνπ θαηφρνπ Δ.Γ.Τ.Ο. πνπ δειψζεθε 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο ππνπεξ. αα’ ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9, αξκφδηα 

Υπεξεζία γηα ηελ αλαλέσζε ή αλάθιεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο παξ. 1 θαζίζηαηαη ε θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ. 

ii. Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηε ιήςε ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 
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Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

(2). Τα νηθεία Γξαθεία Γηαβαηεξίσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 

ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

iii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

 

https://portal.astynomia.gr/
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2.5. Δηδηθό Γειηίν Ταπηόηεηαο Οκνγελνύο (Δ.Γ.Τ.Ο.) από Τνπξθία 
θαη κειώλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Υπ’ αξηζκ. 4000/3/84 απφ 13-01-2014 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε «Παξακνλή θαη εξγαζία 

νκνγελψλ ππεθφσλ Τνπξθίαο» (Φ.Δ.Κ. 53/Β’/2014). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

Σηνπο νκνγελείο πνπ δηακέλνπλ κνλίκσο ζην εμσηεξηθό θαη επηζπκνύλ λα 

εηζέιζνπλ ζηελ Διιάδα. 

(1). Ο νκνγελήο αιινδαπφο ή άιιν δηθαηνχκελν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, πνπ 

δηακέλεη κνλίκσο ζην εμσηεξηθφ, ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ζηελ αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, αίηεζε γηα έθδνζε εζληθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ. Γηα ηα 

αλήιηθα ηέθλα ηελ αίηεζε ππνβάιιεη ν έρσλ ηε γνληθή κέξηκλα. Ο Πξφμελνο, αθνχ 

δηαπηζηψζεη κέζσ ζπλέληεπμεο φηη ν αηηψλ θαη νη αληφληεο ηνπ είλαη Έιιελεο ζην γέλνο θαη 

έρνπλ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε ή ηελ νηθνγελεηαθή ζρέζε κε ηνλ νκνγελή αλ πξφθεηηαη γηα 

άιιν δηθαηνχκελν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ 

αηηνχληνο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε θαη ρνξεγεί εζληθή 

ζεψξεζε εηζφδνπ επί ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή επί άιινπ ηζνδχλακνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ 

αιινδαπψλ Αξρψλ αλαγλσξηζκέλνπ, απφ ηελ Διιάδα (άξζξν 2 παξ.1 ηεο Κ.Υ.Α.). 

(2). Η αίηεζε πξνο ηε Πξνμεληθή Αξρή ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

   (α). Έγθπξν δηαβαηήξην ή άιιν ηζνδχλακν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν αιινδαπψλ αξρψλ ζε ηζρχ 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Διιάδα. 

   (β). Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο αιινδαπψλ αξρψλ ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, γηα ηνπο 

γελλεζέληεο ζηελ Διιάδα. 

   (γ). Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ αιινδαπψλ αξρψλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα άηνκν ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ. 

   (δ). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ(άξζξν 2 παξ.2). 

(3). Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ν αηηψλ απαηηείηαη λα θαηέρεη, θαηά πεξίπησζε: 

   (α). Οκνγελήο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί έγγακεο γπλαίθαο πνπ έρεη αιιάμεη ιφγσ 

γάκνπ ην νηθνγελεηαθφ ηεο επψλπκν. 

   ββ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο, φπσο παιαηφ Γειηίν Ταπηφηεηαο 

Αιινδαπνχ κε έλδεημε ειιεληθήο θαηαγσγήο ή δηαβαηήξην ηχπνπ Ο.Τ.Α (νκνγελψλ Τνπξθίαο, 

Αιβαλίαο), ηπρφλ αλαγξαθή αληφληνο ζε πξνμεληθά κεηξψα, παιαηφ πξνμεληθφ δηαβαηήξην 

(άξζξν 2 παξ. 3 εδάθ. α’). 
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   (β). Αλήιηθν ηέθλν νκνγελνχο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή θάζε άιιν επίζεκν ζηνηρείν ή έγγξαθν, πνπ 

απνδεηθλχεη ηε ζπγγεληθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ νκνγελή. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζεηνχ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηέθλνπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο ηεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο (άξζξν 2 παξ. 3 εδαθ. β’). 

   (γ). Αιινγελήο αιινδαπφο ζχδπγνο νκνγελνχο, αλήιηθν ηέθλν αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ 

πξνεγνχκελν γάκν ηνπ ή ρήξνο/α νκνγελνχο. 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αιινδαπψλ αξρψλ πξφζθαηεο 

έθδνζεο γηα ηελ απφδεημε ηνπ ζπδπγηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθνπ ηέθλνπ αιινγελνχο αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ πξνεγνχκελν 

γάκν ηνπ, θάζε άιιν επίζεκν έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη 

φηη έρεη αλαηεζεί ζην/ε ζχδπγν ηνπ νκνγελνχο ε γνληθή κέξηκλα ηνπ ηέθλνπ απηνχ. 

   γγ. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο νκνγελνχο. 

   δδ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ, φπσο παιαηφ Γειηίν 

Ταπηφηεηαο Αιινδαπνχ κε έλδεημε ειιεληθήο θαηαγσγήο ή δηαβαηήξην ηχπνπ Ο.Τ.Α 

(Οκνγελψλ Τνπξθίαο, Αιβαλίαο), ηπρφλ αλαγξαθή αληφληνο ζε πξνμεληθά κεηξψα, παιαηφ 

πξνμεληθφ δηαβαηήξην (άξζξν 2 παξ.3 εδαθ. γ’). 

(4). Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά θαη αληίγξαθα πνηληθνχ 

κεηξψνπ, απαηηείηαη λα είλαη πξσηφηππα θαη πξφζθαηεο έθδνζεο, ε νπνία λα κελ ππεξβαίλεη 

ηνπο έμη (6) κήλεο θαη ππνβάιινληαη, λνκίκσο επηθπξσκέλα, ζηελ αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή, ηφζν ζην πξσηφηππν, φζν θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε (άξζξν 2 παξ.4). 

(5). Οη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, ησλ παξαπάλσ 

Πξνμεληθψλ Θεσξήζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο Γηπισκαηηθέο θαη Πξνμεληθέο καο Αξρέο, 

αλαθέξνληαη ζηηο ζει. 114 έσο 116 ηεο απφ 07-02-2014 Δξκελεπηηθήο Δγθχθιηνπ ηεο Γ4 

Γηεχζπλζεο Γηθαηνζχλεο Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ & SCHENGEN ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ αλσηέξσ Υπνπξγείνπ 

http://www.mfa.gr> Υπεξεζίεο> Θεσξήζεηο Δηζφδνπ> Δζληθέο Θεσξήζεηο. 

(6). Ο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ έθδνζε Δ.Γ.Τ.Ο. κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα ππνβάιιεη 

ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ ηφπνπ πξνζσξηλήο δηακνλήο ηνπ ζηελ 

εκεδαπή, αίηεζε γηα ρνξήγεζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ. Γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηε ζρεηηθή 

αίηεζε ππνβάιιεη ν έρσλ ηε γνληθή κέξηκλα (άξζξν 2 παξ.5). 

(7). Γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 1 ν αηηψλ απαηηείηαη λα θαηέρεη: 

   (α). Γηαβαηήξην επί ηνπ νπνίνπ είλαη επηθνιιεκέλε ε εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

   (β). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (γ). Μία (1) πξφζθαηε θσηνγξαθία ηδίνπ ηχπνπ θαη ησλ απηψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε 

απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαβαηεξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (δ). Γηπιφηππν είζπξαμεο Γ.Ο.Υ θαη ηα αλαινγνχληα ηέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (άξζξν 

http://www.mfa.gr/
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2 παξ.6), ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

(8). Η αξκφδηα ππεξεζία παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο αθνχ δηαπηζηψζεη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο 

ιφγνη πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα θαη εθφζνλ απνθαζηζζεί ε ρνξήγεζε ηνπ 

Δ.Γ.Τ.Ο. θαη ηεο Α.Γ.Δ.Τ., παξαπέκπεη απηφλ γηα δαθηπινζθφπεζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 7 έσο 12 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10−πβ’ απφ 14−11−2012 θ.π.α. 

«Παξακνλή θαη εξγαζία νκνγελψλ απφ Αιβαλία» (Φ.Δ.Κ. 3043/Β’/2012), πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζνχλ ζηνλ αηηνχληα ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 έγγξαθα θαη ππνβάιεη ηεξαξρηθψο 

ζρεηηθή αλαθνξά θαηαγξαθήο (άξζξν 2 παξ.7).  

(9). Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ Δ.Γ.Τ.Ο., ε αλσηέξσ ππεξεζία, δεηεί απφ ην αξκφδην Πξνμελείν 

ηελ απνζηνιή αληηγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Μεηά ηε ιήςε ηνπο, αλαθέξεη 

ηεξαξρηθά γηα ηε ρνξήγεζε έσο ηε Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο κε ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά θαηαγξαθήο. 

Σηνπο νκνγελείο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα. 

(1). Ο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ έθδνζε Δ.Γ.Τ.Ο. πνπ δηακέλεη λνκίκσο ζηελ Διιάδα ππνβάιιεη 

απηνπξνζψπσο ηε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ αξκφδηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3, ππεξεζία. 

Γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηε ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεη ν έρσλ ηε γνληθή κέξηκλα (άξζξν 3 παξ. 1 

ηεο Κ.Υ.Α.). 

(2). Η αίηεζε πξνο ηελ αζηπλνκηθή Αξρή ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

   (α). Άδεηα Παξακνλήο Αιινδαπνχ, ή Γειηίν Ταπηφηεηαο Αιινδαπνχ ή δηαβαηήξην ηχπνπ 

Ο.Τ.Α. (νκνγελψλ Τνπξθίαο, Αιβαλίαο) ή άιιν απνδεηθηηθφ ηαπηνπξνζσπίαο εκεδαπήο 

δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ δελ έρεη αλαθιεζεί έζησ θαη αλ ε ηζρχο ηνπ έρεη ιήμεη. 

   (β). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (γ). Μία (1) πξφζθαηε θσηνγξαθία ηδίνπ ηχπνπ θαη ησλ απηψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε 

απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαβαηεξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (δ). Γηπιφηππν είζπξαμεο Γ.Ο.Υ. θαη ηα αλαινγνχληα ηέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (άξζξν 

3 παξ. 2), ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

(3). Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 πεξίπη. α’ ππνπεξίπη. ββ’, νη 

θάηνρνη δηαβαηεξίνπ ηχπνπ Ο.Τ.Α. (Οκνγελψλ Τνπξθίαο, Αιβαλίαο) εμαηξνχληαη ηεο 

ππνρξέσζεο θαηνρήο Γηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ αιινδαπψλ 

αξρψλ, θαζψο θαη ππνβνιήο πηζηνπνηεηηθψλ γάκνπ, γέλλεζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

(άξζξν 3 παξ. 4). 

(4). Η αξκφδηα ππεξεζία παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, έπεηηα απφ έιεγρν ησλ 

θαηαηεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαπέκπεη απηφλ γηα δαθηπινζθφπεζε, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 7 έσο 12 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10−πβ’ απφ 14−11−2012 

θ.π.α. (Φ.Δ.Κ. 3043/Β’/2012), πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 1 έγγξαθα θαη ππνβάιεη ηεξαξρηθψο ζρεηηθή αλαθνξά θαηαγξαθήο (άξζξν 3 παξ. 3). 

(5). Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ Δ.Γ.Τ.Ο. θαη ηεο Α.Γ.Δ.Τ. ε αλσηέξσ ππεξεζία αλαθέξεη ζρεηηθά 
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έσο ηε Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε αλαθνξά θαηαγξαθήο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξα 2 θαη 3 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/84 απφ 13-01-2014 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Παξακνλή θαη εξγαζία νκνγελψλ ππεθφσλ Τνπξθίαο» (Φ.Δ.Κ. 53/Β’/2014). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο Δ.Γ.Τ.Ο., θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα ηα αλαινγνχληα 

ηέιε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 5 παξ. 1 ηεο Κ.Υ.Α.). 

Γηα ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ ην Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.), ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο, θζνξάο ή κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ,  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, ηεο ππ’ αξηζκ 8015/6/51-ηε’ απφ 18-07-2002 Δγθπθιίνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ/ Α.Δ.Α θαη ηνπ ππ’ αξηζκ. 4000/3/16-β’ απφ 31-01-2013 έγγξαθνπ 

ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο, επηβάιινληαη ηέιε € 15,00 ραξηνζήκνπ Γεκνζίνπ, € 15,00 ελζήκνπ 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

Τν πνζφ απηφ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-

παξάβνιν), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 5 παξ. 1 ηεο ΚΥΑ). θαη εηζπξάηηεηαη 

σο έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ Κ.Α.Δ. 3829 «Λνηπά εηδηθά έζνδα» ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Δηδηθφο Φνξέαο 43−110 Διιεληθή Αζηπλνκία). 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη Άδεηεο Παξακνλήο Αιινδαπνχ ή ηα Γειηία Ταπηφηεηαο 

Αιινδαπνχ είλαη ζε ηζρχ θαη έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Κ.Υ.Α., ην παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν), 

θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Δ.Γ.Τ.Ο. θαη ηεο Α.Γ.Δ.Τ. 

(άξζξν 5 παξ. 3 ηεο Κ.Υ.Α.). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Γελ ηζρχεη. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Ν. 2130/1993 (Φ.Δ.Κ. 62/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ 

Ν. 3284/2004 (Φ.Δ.Κ. 217/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Αφξηζηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ 

Δ.Γ.Τ.Ο. είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

(2). Οη νηθείεο Υπεξεζίεο πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα αιινδαπψλ ζηηο έδξεο ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 
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ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο. 

ii. Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηε ιήςε ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

(2). Τα νηθεία Γξαθεία Γηαβαηεξίσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 

ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

iii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

https://portal.astynomia.gr/
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2.6. Άδεηα Γηακνλήο Δληαίνπ Τύπνπ (Α.Γ.Δ.Τ.) νκνγελώλ από 
Τνπξθία θαη κειώλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Υπ’ αξηζκ. 4000/3/84 απφ 13-01-2014 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε «Παξακνλή θαη εξγαζία 

νκνγελψλ ππεθφσλ Τνπξθίαο» (Φ.Δ.Κ. 53/Β’/2014). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

Σηνπο νκνγελείο πνπ δηακέλνπλ κνλίκσο ζην εμσηεξηθό θαη επηζπκνύλ λα 

εηζέιζνπλ ζηελ Διιάδα. 

(1). Ο νκνγελήο αιινδαπφο ή άιιν δηθαηνχκελν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζεο, πνπ 

δηακέλεη κνλίκσο ζην εμσηεξηθφ, ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ζηελ αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ, αίηεζε γηα έθδνζε εζληθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ. Γηα ηα 

αλήιηθα ηέθλα ηελ αίηεζε ππνβάιιεη ν έρσλ ηελ γνληθή κέξηκλα. Ο Πξφμελνο, αθνχ 

δηαπηζηψζεη κέζσ ζπλέληεπμεο φηη ν αηηψλ θαη νη αληφληεο ηνπ είλαη Έιιελεο ζην γέλνο θαη 

έρνπλ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε ή ηελ νηθνγελεηαθή ζρέζε κε ηνλ νκνγελή, αλ πξφθεηηαη γηα 

άιιν δηθαηνχκελν πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 1 θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ 

αηηνχληνο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε θαη ρνξεγεί εζληθή 

ζεψξεζε εηζφδνπ επί ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή επί άιινπ ηζνδχλακνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ 

αιινδαπψλ Αξρψλ αλαγλσξηζκέλνπ, απφ ηελ Διιάδα (άξζξν 2 παξ.1 ηεο Κ.Υ.Α.). 

(2). Η αίηεζε πξνο ηε Πξνμεληθή Αξρή ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

   (α). Έγθπξν δηαβαηήξην ή άιιν ηζνδχλακν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν αιινδαπψλ αξρψλ ζε ηζρχ 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Διιάδα. 

   (β). Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο αιινδαπψλ αξρψλ ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, γηα ηνπο 

γελλεζέληεο ζηελ Διιάδα. 

   (γ). Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ αιινδαπψλ αξρψλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα άηνκν ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ. 

   (δ). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ (άξζξν 2 

παξ.2). 

(3). Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ν αηηψλ απαηηείηαη λα θαηέρεη, θαηά πεξίπησζε: 

   (α). Οκνγελήο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί έγγακεο γπλαίθαο πνπ έρεη αιιάμεη ιφγσ 

γάκνπ ην νηθνγελεηαθφ ηεο επψλπκν. 

   ββ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο, φπσο παιαηφ Γειηίν Ταπηφηεηαο 

Αιινδαπνχ κε έλδεημε ειιεληθήο θαηαγσγήο ή δηαβαηήξην ηχπνπ Ο.Τ.Α. (Οκνγελψλ Τνπξθίαο, 

Αιβαλίαο), ηπρφλ αλαγξαθή αληφληνο ζε πξνμεληθά κεηξψα, παιαηφ πξνμεληθφ δηαβαηήξην 
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(άξζξν 2 παξ.3 εδάθ. α’). 

   (β). Αλήιηθν ηέθλν νκνγελνχο: 

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή θάζε άιιν επίζεκν ζηνηρείν ή έγγξαθν, πνπ 

απνδεηθλχεη ηε ζπγγεληθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ νκνγελή. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζεηνχ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηέθλνπ, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο ηεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο (άξζξν 2 παξ. 3 εδαθ. β’). 

   (γ). Αιινγελήο αιινδαπφο ζχδπγνο νκνγελνχο, αλήιηθν ηέθλν αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ 

πξνεγνχκελν γάκν ηνπ ή ρήξνο/α νκνγελνχο.  

   αα. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αιινδαπψλ αξρψλ πξφζθαηεο 

έθδνζεο γηα ηελ απφδεημε ηνπ ζπδπγηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ δεζκνχ. 

   ββ. Πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθνπ ηέθλνπ αιινγελνχο αιινδαπνχ ζπδχγνπ απφ πξνεγνχκελν 

γάκν ηνπ, θάζε άιιν επίζεκν έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη 

φηη έρεη αλαηεζεί ζην/ε ζχδπγν ηνπ νκνγελνχο ε γνληθή κέξηκλα ηνπ ηέθλνπ απηνχ. 

   γγ. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ηνπ απνβηψζαληνο νκνγελνχο. 

   δδ. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο νκνγελεηαθήο ηδηφηεηαο ηνπ ζπδχγνπ, φπσο παιαηφ Γειηίν 

Ταπηφηεηαο Αιινδαπνχ κε έλδεημε ειιεληθήο θαηαγσγήο ή δηαβαηήξην ηχπνπ Ο.Τ.Α. 

(Οκνγελψλ Τνπξθίαο, Αιβαλίαο), ηπρφλ αλαγξαθή αληφληνο ζε πξνμεληθά κεηξψα, παιαηφ 

πξνμεληθφ δηαβαηήξην (άξζξν 2 παξ.3 εδαθ. γ’). 

(4). Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά θαη αληίγξαθα πνηληθνχ 

κεηξψνπ, απαηηείηαη λα είλαη πξσηφηππα θαη πξφζθαηεο έθδνζεο, ε νπνία λα κελ ππεξβαίλεη 

ηνπο έμη (6) κήλεο θαη ππνβάιινληαη, λνκίκσο επηθπξσκέλα, ζηελ αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή 

Αξρή, ηφζν ζην πξσηφηππν, φζν θαη ζε επίζεκε κεηάθξαζε (άξζξν 2 παξ.4). 

(5). Οη πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, ησλ παξαπάλσ 

Πξνμεληθψλ Θεσξήζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο Γηπισκαηηθέο θαη Πξνμεληθέο καο Αξρέο, 

αλαθέξνληαη ζηηο ζει. 114 έσο 116 ηεο απφ 07-02-2014 Δξκελεπηηθήο Δγθχθιηνπ ηεο Γ4 

Γηεχζπλζεο Γηθαηνζχλεο Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ & SCHENGEN ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ αλσηέξσ ππνπξγείνπ 

http://www.mfa.gr> Υπεξεζίεο> Θεσξήζεηο Δηζφδνπ> Δζληθέο Θεσξήζεηο. 

(6). Ο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ έθδνζε Α.Γ.Δ.Τ. κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα ππνβάιιεη 

ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ ηφπνπ πξνζσξηλήο δηακνλήο ηνπ ζηελ 

εκεδαπή, αίηεζε γηα ρνξήγεζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ. Γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηε ζρεηηθή 

αίηεζε ππνβάιιεη ν έρσλ ηε γνληθή κέξηκλα (άξζξν 2 παξ.5). 

(7). Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 1 ν αηηψλ απαηηείηαη λα θαηέρεη: 

   (α). Γηαβαηήξην επί ηνπ νπνίνπ είλαη επηθνιιεκέλε ε εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

   (β). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (γ). Μία (1) πξφζθαηε θσηνγξαθία ηδίνπ ηχπνπ θαη ησλ απηψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε 

απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαβαηεξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

http://www.mfa.gr/
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   (δ). Γηπιφηππν είζπξαμεο Γ.Ο.Υ. θαη ηα αλαινγνχληα ηέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (άξζξν 

2 παξ.6), ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

(8). Η αξκφδηα ππεξεζία παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο αθνχ δηαπηζηψζεη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο 

ιφγνη πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα θαη εθφζνλ απνθαζηζζεί ε ρνξήγεζε ηεο 

Α.Γ.Δ.Τ., παξαπέκπεη απηφλ γηα δαθηπινζθφπεζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 

παξ. 7 έσο 12 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10−πβ’ απφ 14−11−2012 θ.π.α. «Παξακνλή θαη εξγαζία 

νκνγελψλ απφ Αιβαλία» (Φ.Δ.Κ. 3043/Β’/2012), πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αηηνχληα 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 έγγξαθα θαη ππνβάιεη ηεξαξρηθψο ζρεηηθή αλαθνξά 

θαηαγξαθήο (άξζξν 2 παξ.7). 

(9). Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Α.Γ.Δ.Τ. θαη κέρξη ηελ αλαλέσζή ηεο, ε αλσηέξσ ππεξεζία, δεηεί 

απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηελ απνζηνιή αληηγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

Μεηά ηε ιήςε ηνπο, αλαθέξεη ηεξαξρηθά γηα ηε ρνξήγεζε έσο ηε Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ ηνπ 

Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά θαηαγξαθήο. 

Σηνπο νκνγελείο πνπ δηακέλνπλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα. 

(1). Ο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ έθδνζε Α.Γ.Δ.Τ. πνπ δηακέλεη λνκίκσο ζηελ Διιάδα ππνβάιιεη 

απηνπξνζψπσο ηε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ αξκφδηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 3, ππεξεζία. 

Γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηε ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεη ν έρσλ ηε γνληθή κέξηκλα (άξζξν 3 παξ. 1 

ηεο Κ.Υ.Α.). 

(2). Η αίηεζε πξνο ηελ αζηπλνκηθή Αξρή ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

   (α). Άδεηα Παξακνλήο Αιινδαπνχ, ή Γειηίν Ταπηφηεηαο Αιινδαπνχ ή δηαβαηήξην ηχπνπ 

Ο.Τ.Α (νκνγελψλ Τνπξθίαο, Αιβαλίαο) ή άιιν απνδεηθηηθφ ηαπηνπξνζσπίαο εκεδαπήο 

δηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ δελ έρεη αλαθιεζεί έζησ θαη αλ ε ηζρχο ηνπ έρεη ιήμεη. 

   (β). Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ 2,7 Φ 2,9 εθαηνζηψλ, φκνηεο κε 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα Γειηία Ταπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (γ). Μία (1) πξφζθαηε θσηνγξαθία ηδίνπ ηχπνπ θαη ησλ απηψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε 

απηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαβαηεξίσλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

   (δ). Γηπιφηππν είζπξαμεο Γ.Ο.Υ. θαη ηα αλαινγνχληα ηέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (άξζξν 

3 παξ. 2), ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν).  

(3). Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 πεξίπη. α’ ππνπεξίπη. ββ’, νη 

θάηνρνη δηαβαηεξίνπ ηχπνπ Ο.Τ.Α (Οκνγελψλ Τνπξθίαο, Αιβαλίαο) εμαηξνχληαη ηεο 

ππνρξέσζεο θαηνρήο Γηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ αιινδαπψλ 

αξρψλ, θαζψο θαη ππνβνιήο πηζηνπνηεηηθψλ γάκνπ, γέλλεζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

(άξζξν 3 παξ. 4). 

(4). Η αξκφδηα ππεξεζία παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, έπεηηα απφ έιεγρν ησλ 

θαηαηεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαπέκπεη απηφλ γηα δαθηπινζθφπεζε, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 7 έσο 12 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10−πβ’ απφ 14−11−2012 

θ.π.α. (Φ.Δ.Κ. 3043/Β’/2012), πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 1 έγγξαθα θαη ππνβάιεη ηεξαξρηθψο ζρεηηθή αλαθνξά θαηαγξαθήο (άξζξν 3 παξ. 3). 

(5). Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Α.Γ.Δ.Τ. ε αλσηέξσ ππεξεζία αλαθέξεη ζρεηηθά έσο ηε Γηεχζπλζε 



 

31 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε αλαθνξά θαηαγξαθήο. 

Γηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο Α.Γ.Δ.Τ. 

(1). Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Α.Γ.Δ.Τ., ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη αίηεζε θαη κία θσηνγξαθία 

ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηα δηαβαηήξηα ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ θαη πξνζθνκίδεη δηαβαηήξην ή άιιν ηζνδχλακν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ζε ηζρχ θαη ην 

θαηερφκελν Δ.Γ.Τ.Ο. θαη Α.Γ.Δ.Τ. Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ ζπδχγνπ νκνγελνχο, 

απαηηείηαη επηπιένλ ε πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δειψζεσο ηνπ Ν. 1599/1986 απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ε κε ιχζε ή αθχξσζε ηνπ γάκνπ κε ηνλ νκνγελή ζχδπγν (άξζξν 4 παξ.1 ηεο 

Κ.Υ.Α.). 

(2). Η αίηεζε αλαλέσζεο ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο 

ηζρχνο ηεο. Η ππνβνιή ηεο, κεηά ηε ιήμε ηζρχνο ησλ σο άλσ εγγξάθσλ, εμεηάδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηνρή εζληθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ 

(άξζξν 4 παξ.2, εδαθ. α’). 

(3). Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο αλαλέσζεο, ρνξεγείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ε Δηδηθή Βεβαίσζε Νφκηκεο Γηακνλήο ηνπ άξζξνπ 10, κε ηελ εηδηθφηεξε 

κνξθή ηεο βεβαίσζεο θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ (άξζξν 4 παξ.2, εδαθ. β’). 

(4). Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ε ρνξήγεζε ηεο Α.Γ.Δ.Τ. 

εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη κέρξηο φηνπ θαηαζηεί δπλαηή ε ρνξήγεζή ηεο, 

ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ε αλσηέξσ βεβαίσζε (άξζξν 4 παξ.2, εδαθ. γ’). 

(5). Η αξκφδηα ππεξεζία παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο, αθνχ δηαπηζηψζεη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο 

ιφγνη πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα θαη εθφζνλ απνθαζηζζεί ε ρνξήγεζε, 

παξαπέκπεη απηφλ γηα δαθηπινζθφπεζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 7 έσο 

12 ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10−πβ’ απφ 14−11−2012 θ.π.α. «Παξακνλή θαη εξγαζία νκνγελψλ 

απφ Αιβαλία» (Φ.Δ.Κ. 3043/Β’/2012), πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αηηνχληα ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 έγγξαθα θαη ππνβάιεη ηεξαξρηθψο ζρεηηθή αλαθνξά θαηαγξαθήο 

(άξζξν 4 παξ. 2 ζε ζπλδ. κε άξζξν 2 παξ. 7). 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξα 2, 3 θαη 4 ηεο ππ’ αξηζ. 4000/3/84 απφ 13-01-2014 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Παξακνλή θαη εξγαζία νκνγελψλ ππεθφσλ Τνπξθίαο» (Φ.Δ.Κ. 53/Β’/2014). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Γεκνζίνπ €16,00. Τν πνζφ απηφ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 5 παξ. 2 ηεο ΚΥΑ) θαη 

εηζπξάηηεηαη σο έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ Κ.Α.Δ. 3829 «Λνηπά εηδηθά έζνδα» 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Δηδηθφο Φνξέαο 43−110 Διιεληθή 

Αζηπλνκία). 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη Άδεηεο Παξακνλήο Αιινδαπνχ ή ηα Γειηία Ταπηφηεηαο 

Αιινδαπνχ, είλαη ζε ηζρχ θαη έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Κ.Υ.Α., ην παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν), 

θαηαβάιιεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Δ.Γ.Τ.Ο. θαη ηεο Α.Γ.Δ.Τ. 
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(άξζξν 5 παξ. 3 ηεο Κ.Υ.Α.). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Γελ ηζρχεη. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Ν. 2130/1993 (Φ.Δ.Κ. 62/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ 

Ν. 3284/2004 (Φ.Δ.Κ. 217/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γέθα (10) έηε. Γηα ηνπο αλήιηθνπο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε θαη γηα φζνπο ε ιήςε ησλ 

δαθηπιηθψλ ηνπο απνηππσκάησλ είλαη πξνζσξηλά αδχλαηε ζε νρηψ (8) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε ηεο 

Α.Γ.Δ.Τ. είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

(2). Οη νηθείεο Υπεξεζίεο πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα αιινδαπψλ ζηηο έδξεο ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 

ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο. 

ii. Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηε ιήςε ησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο.                                                             

(2). Τα νηθεία Γξαθεία Γηαβαηεξίσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 

ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

iii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

 

https://portal.astynomia.gr/
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2.7. Δηδηθή Βεβαίσζε Νόκηκεο Γηακνλήο Οκνγελώλ από Τνπξθία 
θαη κειώλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Υπ’ αξηζκ. 4000/3/84 απφ 13-01-2014 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε «Παξακνλή θαη εξγαζία 

νκνγελψλ ππεθφσλ Τνπξθίαο» (Φ.Δ.Κ. 53/Β’/2014). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

(1). Η Δηδηθή Βεβαίσζε Νφκηκεο Γηακνλήο ηνπ άξζξνπ 10, ρνξεγείηαη σο βεβαίσζε θαηάζεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ: 

   (α). Σε πεξίπησζε αηηήκαηνο αλαλέσζεο Α.Γ.Δ.Τ., κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

εμέηαζήο ηνπ (άξζξν 4 παξ. 2 εδαθ. β’). 

   (β). Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ε ρνξήγεζε ηεο 

Α.Γ.Δ.Τ. εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ ιήμεσο ηζρχνο ηεο θαη κέρξηο φηνπ 

θαηαζηεί δπλαηή ε ρνξήγεζή ηεο (άξζξν 4 παξ. 2 εδαθ. γ’). 

(2). Δπηπξφζζεηα, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο 

απφ ηελ αξκφδηα Γηθαζηηθή Αξρή (άξζξν 10 παξ. 4, φπσο φηη δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε επί 

αζθεζείζεο αηηήζεσο αθπξψζεσο ή φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη επί 

απαγφξεπζεο εμφδνπ) ε Δηδηθή Βεβαίσζε Νφκηκεο Γηακνλήο ηνπ άξζξνπ 10, ρνξεγείηαη: 

   (α). Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη απνξξηθζεί ην αίηεκα γηα ρνξήγεζε Δ.Γ.Τ.Ο. θαη Α.Γ.Δ.Τ, γηα 

ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ή κε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ ή έρεη 

αλαθιεζεί ην Δ.Γ.Τ.Ο. θαη ε Α.Γ.Δ.Τ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη κέρξη ηελ εμέηαζε πξνζθπγήο 

απφ ηνλ αξκφδην Γηεπζπληή Αζηπλνκίαο ή Γηεπζπληή Αιινδαπψλ (άξζξν 10 παξ. 2 εδάθ. α’), 

ν νπνίνο απνθαζίδεη ζρεηηθά εληφο 30 εκεξψλ (άξζξν 6 παξ. 3 εδάθ. β’). 

   (β). Σε πεξίπησζε έθδνζεο απφθαζεο αλαζηνιήο ή πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ απφξξηςε αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο 

Δ.Γ.Τ.Ο. θαη Α.Γ.Δ.Τ., είηε αλάθιεζε θαη αθαίξεζε ηνπ Δ.Γ.Τ.Ο. θαη ηεο Α.Γ.Δ.Τ. ή ηεο Άδεηαο 

Παξακνλήο ή ηνπ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο Αιινδαπνχ (άξζξν 10 παξ. 1). 

   (γ). Σε φζνπο επηβιήζεθε ν πεξηνξηζηηθφο φξνο ηεο εκθάληζεο θαηά δηαζηήκαηα ζηνλ 

αλαθξηηή ή άιιε αξρή (άξζξν 282 Κ.Π.Γ.) ή ηεο απαγφξεπζεο εμφδνπ απφ ηε Φψξα ή 

απνθπιαθίδνληαη κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε Φψξα θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθνχλ νη φξνη απηνί 

(άξζξν 10 παξ. 2 εδαθ. β’). 

   (δ). Σε πεξίπησζε ρνξήγεζήο ηεο, αθαηξνχληαη ηα θαηερφκελα ζε ηζρχ Δ.Γ.Τ.Ο. θαη Α.Γ.Δ.Τ. 

(άξζξν 10 παξ. 5). 

   (ε). Έρεη εμάκελε δηάξθεηα θαη αλαλεψλεηαη ηζφρξνλα κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο 

επί ηεο πξνζθπγήο ή ηεο εθθξεκνχο αηηήζεσο αθπξψζεσο, κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην (άξζξν 10 παξ. 4 εδαθ. α’ ζε ζπλδ. κε άξζξν 10 παξ. 

2 εδαθ. β’) 

   (ζη). Σε πεξίπησζε έθδνζεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο επί ηεο πξνζθπγήο ή επί ηεο αηηήζεσο 
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αθπξψζεσο ή ιήμεσο ησλ επηβιεζέλησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, απηή παχεη απηνδηθαίσο λα 

ηζρχεη θαη αθαηξείηαη (άξζξν 10 παξ. 2 θαη παξ. 4 εδαθ. β’). 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 4 παξ. 2 εδαθ. β’ θαη γ’, άξζξν 6 παξ. 3 εδαθ. β’, θαη άξζξν 10 παξ. 1, παξ. 2 εδαθ. 

β’, παξ.4 εδαθ. β’ θαη παξ. 5. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αηειψο. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Γελ ηζρχεη. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Ν. 2130/1993 (Φ.Δ.Κ. 62/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ 

Ν. 3284/2004 (Φ.Δ.Κ. 217/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη απνξξηθζεί ην αίηεκα γηα ρνξήγεζε Δ.Γ.Τ.Ο. θαη Α.Γ.Δ.Τ, γηα 

ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ή κε ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ ή έρεη 

αλαθιεζεί ην Δ.Γ.Τ.Ο θαη ε Α.Γ.Δ.Τ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, κέρξη ηελ εμέηαζε πξνζθπγήο 

από ηνλ αξκόδην Γηεπζπληή Αζηπλνκίαο ή Γηεπζπληή Αιινδαπώλ (άξζξν 10 παξ. 2 

εδάθ. α’), ν νπνίνο απνθαζίδεη ζρεηηθά εληφο 30 εκεξψλ (άξζξν 6 παξ. 3 εδάθ. β΄). 

Σε φζνπο επηβιήζεθε ν πεξηνξηζηηθφο φξνο ηεο εκθάληζεο θαηά δηαζηήκαηα ζηνλ αλαθξηηή ή 

άιιε αξρή (άξζξν 282 Κ.Π.Γ.) ή ηεο απαγφξεπζεο εμφδνπ απφ ηε Φψξα ή απνθπιαθίδνληαη 

κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε απαγφξεπζε εμφδνπ απφ 

ηε Φψξα, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαξθνύλ νη όξνη απηνί (άξζξν 10 παξ. 2 εδαθ. 

β’). 

Έρεη εμάκελε δηάξθεηα θαη αλαλεψλεηαη ηζφρξνλα κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο επί 

ηεο πξνζθπγήο ή ηεο εθθξεκνχο αηηήζεσο αθπξψζεσο, κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο απφ ην αξκφδην Γηθαζηήξην (άξζξν 10 παξ. 4 εδ. α’ ζε ζπλδ. κε άξζξν 10 παξ. 2 

εδ. β’). 

Σε πεξίπησζε έθδνζεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο επί ηεο πξνζθπγήο ή επί ηεο αηηήζεσο 

αθπξψζεσο ή ιήμεσο ησλ επηβιεζέλησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, απηή παχεη απηνδηθαίσο λα 

ηζρχεη θαη αθαηξείηαη (άξζξν 10 παξ. 2 θαη παξ. 4 εδαθ. β’). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε είλαη: 

(1). Τα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ, γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ 

Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. 

(2). Οη νηθείεο Υπεξεζίεο πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα αιινδαπψλ ζηηο έδξεο ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο 
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ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Γηεπζχλζεσλ Αζηπλνκίαο. 
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2.8. Δηδηθό Γειηίν Ταπηόηεηαο Οκνγελνύο (Δ.Γ.Τ.Ο.) από ρώξεο ηεο 
ηέσο Σνβηεηηθήο Έλσζεο. 

 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Ν. 2790/2000 (Φ.Δ.Κ. 24/Α’/2000). 

ii. Ν. 2910/2001 (Φ.Δ.Κ. 91/Α’/2001). 

iii. Ν. 3731/2008 (Φ.Δ.Κ. 263/Α’/2008). 

iv. Υπ’ αξηζκφλ 4864/8/8-γ’ απφ 17-7-2000 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 

911/Β’/2000). 

v. Υπ’ αξηζκφλ 9645/10 απφ 28-7-2009 Κ.Υ.Α (Φ.Δ.Κ. 1555/Β’/2009). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

Οκνγελείο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ Σνβηεηηθή Έλσζε θαη θαηνηθνχλ ζηηο Γεκνθξαηίεο 

ηεο πξψελ Δ.Σ.Σ.Γ.: 

i. Αίηεζε. 

ii. Φσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. 

iii. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηδίνπ θαη αλειίθσλ ηέθλσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

iv. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ, εθφζνλ είλαη έγγακνο. 

v. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη εθφζνλ δελ εθδίδεηαη ηέηνην 

πηζηνπνηεηηθφ, πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο θαη γάκνπ ησλ πξνγφλσλ απφ ηνπο νπνίνπο 

έιθεη ηελ ειιεληθή θαηαγσγή. 

vi. Πξάμε αλαγλψξηζεο, εθφζνλ γελλήζεθε εθηφο γάκνπ ησλ γνλέσλ. 

vii. Πξάμε πηνζεζίαο, εθφζνλ έρεη πηνζεηεζεί απφ ειιεληθήο θαηαγσγήο γνλέα. 

viii. Φσηναληίγξαθν εζσηεξηθνχ δηαβαηεξίνπ, εθφζνλ ππάξρεη. 

ix. Όπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ απνδεηθλχεη ηελ ειιεληθή θαηαγσγή, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηξαηησηηθφ βηβιηάξην. 

x. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

xi. Βεβαίσζε δαθηπινζθφπεζεο (ε δαθηπινζθφπεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 

αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Πξνμελείνπ). 

 

Οκνγελείο πνπ έρνπλ έιζεη θαη θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα κέρξη ηηο 2-5-2001, εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ Ν. 2910/2001, θαη γνλείο ή ηέθλα, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ άθημήο ηνπο ζηε 

ρψξα, νκνγελψλ πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη Δ.Γ.Τ.Ο. ή ειιεληθή ηζαγέλεηα είηε θαηφπηλ 
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εθδφζεσο ζρεηηθήο πεξί ηεο ειιεληθήο ηνπο ηζαγέλεηαο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε θαηά ην πξντζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο, είηε κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο πεξί θηήζεο απηήο: 

i. Αίηεζε. 

ii. Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίν ηεθκαίξεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ αηηνχληνο σο 

νκνγελνχο. 

iii. Φσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. 

iv. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηδίνπ θαη αλειίθσλ ηέθλσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

v. Πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ, εθφζνλ είλαη έγγακνο. 

vi. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη εθφζνλ δελ εθδίδεηαη ηέηνην 

πηζηνπνηεηηθφ, πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο θαη γάκνπ ησλ πξνγφλσλ απφ ηνπο νπνίνπο 

έιθεη ηελ ειιεληθή θαηαγσγή. 

vii. Πξάμε αλαγλψξηζεο, εθφζνλ γελλήζεθε εθηφο γάκνπ ησλ γνλέσλ. 

viii. Πξάμε πηνζεζίαο εθφζνλ έρεη πηνζεηεζεί απφ ειιεληθήο θαηαγσγήο γνλέα. 

ix. Φσηναληίγξαθν εζσηεξηθνχ δηαβαηεξίνπ, εθφζνλ ππάξρεη. 

x. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

xi. Βεβαίσζε ηεο αζηπλνκηθήο ή ειιεληθήο πξνμεληθήο αξρήο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ 

αηηνχληνο, πεξί ηεο δαθηπινζθνπήζεψο ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ε δαθηπινζθφπεζε 

αθνξά αλήιηθν, απηή πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην 14ν έηνο ηεο 

ειηθίαο. 

xii. Απφθαζε απφθηεζεο ηζαγέλεηαο ή Δ.Γ.Τ.Ο. γνλέα ή ηέθλνπ. 

 

Οκνγελείο απφ ηηο ρψξεο ηεο ηέσο Σνβηεηηθήο Έλσζεο, νη νπνίνη αθίρζεθαλ θαη δηακέλνπλ 

ζηελ Κχπξν πξηλ απφ ηηο 15-6-2002: 

i. Αίηεζε [παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 9645/10 απφ 28-7-2009 

Κ.Υ.Α (Φ.Δ.Κ. 1555/Β’/2009)]. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο νκνγελψλ [εδάθην 

α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 9645/10 απφ 28-7-2009 Κ.Υ.Α 

(Φ.Δ.Κ. 1555/Β’/2009)]. 

iii. Γηαβαηήξην ή άιιν ηζνδχλακν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ιήμεο 

ηνπ, ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ειιεληθήο ή αιινδαπήο αξρήο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ [εδάθην β’ ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 9645/10 απφ 28-7-2009 Κ.Υ.Α (Φ.Δ.Κ. 

1555/Β’/2009)]. 

iv. Σεκείσκα πεξί ηεο δαθηπινζθφπεζήο ηνπ απφ αζηπλνκηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο 

ειιεληθέο δηπισκαηηθέο αξρέο ζηελ Κχπξν γηα ηνπο νκνγελείο άλσ ησλ 14 εηψλ 
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[εδάθην γ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 9645/10 απφ 28-7-2009 

Κ.Υ.Α (Φ.Δ.Κ. 1555/Β’/2009)]. 

v. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο [εδάθην δ’ 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 9645/10 απφ 28-7-2009 Κ.Υ.Α 

(Φ.Δ.Κ. 1555/Β’/2009)]. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Άξζξν 1 ηνπ Ν. 2790/2000. 

ii. Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 2910/2001. 

iii. Παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 3731/2008. 

iv. Παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4864/8/8-γ’ απφ 17-7-2000 

Κ.Υ.Α. θαη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 9645/10 απφ 28-7-2009 

Κ.Υ.Α.. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 15,00 θαη Γεκνζίνπ € 15,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Γελ ηζρχεη. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 31 ηνπ Ν. 3284/2004 (Φ.Δ.Κ. 217/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

-- 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.) ζε 

νκνγελείο ρσξψλ ηεο ηέσο Δ.Σ.Σ.Γ. ζηηο πξψηεο δχν πεξηπηψζεηο είλαη νη Γηεπζχλζεηο 

Αζηπλνκίαο ρψξαο θαη νη Γηεπζχλζεηο Αιινδαπψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, θαη ζηελ 

ηξίηε πεξίπησζε ε Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ Αηηηθήο. 

ii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

 

https://portal.astynomia.gr/
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2.9. Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε πξόζθπγα. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Π.Γ. 131/2006 (Φ.Δ.Κ. 143/Α’/2006), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 167/2008 (Φ.Δ.Κ. 

223/Α’/2008). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ζηελ νπνία δειψλεη ξεηά φηη επηζπκεί ηελ έιεπζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ ζηελ Διιάδα. 

ii. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή άιιν έγγξαθν επίζεκα 

κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά θαη επηθπξσκέλν απφ αξκφδηα ειιεληθή αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ν νηθνγελεηαθφο δεζκφο ησλ πξνο έιεπζε πξνζψπσλ κε ηνλ 

πξφζθπγα, θαζψο θαη ε ειηθία απηψλ. 

iii. Αθξηβέο αληίγξαθν ησλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ κέινπο ή ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

iv. Δθφζνλ ε αίηεζε γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αθνξά ηνπο γνλείο απαηηείηαη επηπιένλ: 

βεβαίσζε δεκόζηνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη 

φηη ν πξφζθπγαο δηαζέηεη πιήξε αζθάιηζε αζζέλεηαο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ εκεδαπψλ, ε 

νπνία λα θαιχπηεη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ ζα ζπληεξνχληαη απφ απηφλ ή 

εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θνξνινγηθήο αξρήο ή νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη φηη δηαζέηεη εηήζην πξνζσπηθφ εηζφδεκα 

ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ, επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην 

νπνίν δελ πξνέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αξσγήο ηεο Φψξαο. Τν εηζφδεκα 

απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο εηήζηεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε πξνζαπμεκέλν θαηά 20% γηα ηε ζχδπγν θαη θαηά 15% γηα θάζε γνλέα θαη 

ηέθλν θαη επηθπξσκέλν ζπκβόιαην αγνξάο θαηνηθίαο ή ζύκβαζε κίζζσζεο 

θαηνηθίαο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ή άιιν επηθπξσκέλν 

έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ν πξφζθπγαο δηαζέηεη θαηάιπκα πνπ κπνξεί λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

v. Δθφζνλ ε αίηεζε γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε αθνξά ζηνλ εθηφο γάκνπ ζχληξνθν 

ηνπ πξφζθπγα, ιακβάλνληαη ππφςε σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ζρέζεο απηήο ηδίσο 

ε χπαξμε θνηλνχ ηέθλνπ, ε πξνεγνχκελε ζπγθαηνίθεζε θαη θάζε άιιν πξφζθνξν 

απνδεηθηηθφ κέζν. 

vi. Δθφζνλ ε αίηεζε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο δελ ππνβιήζεθε εληφο ηξηψλ κελψλ απφ 

ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξφζθπγα, απαηηείηαη επηπξνζζέησο ε ππνβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ πεξίπησζε iv δηθαηνινγεηηθψλ ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο αλ 

πξφθεηηαη γηα αζπλφδεπην αλήιηθν. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 
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Άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 167/2008. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αηειψο. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Σε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαθξίβσζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο πξνζθξνχεη ζε αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, δηθαηνινγείηαη ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο 

κέζα ζε δχν (2) κήλεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ελλεάκελνπ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Γ. 167/2008. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

-- 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Η ζπγθεθξηκέλε πξάμε κπνξεί λα αλαθιεζεί ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 

131/2006, θαζψο επίζεο αλ δηαπηζησζεί φηη ν πξφζθπγαο ή ν εθηφο γάκνπ ζχληξνθφο 

ηνπ έρεη ζπλάςεη γάκν ή δηαηεξεί ζηαζεξή ζρέζε καθξάο δηαξθείαο κε άιιν πξφζσπν. 

Τα σο άλσ ηαμηδησηηθά έγγξαθα, αθνξνχλ  ηηο  πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ  δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο νη νπνίνη ππέβαιαλ αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο  ζηηο αξκφδηεο Αζηπλνκηθέο 

Αξρέο Παξαιαβήο ή θαη Δμέηαζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ Π.Γ.114/2010, έσο 

θαη ηελ 06-06-2013 (θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ησλ Π.Γ.61/1999, 90/2008 θαη 

81/2009). 

Αηηήζεηο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο δηθαηνχρσλ πξνζθπγηθνχ θαζεζηψηνο, ησλ νπνίσλ ην 

θαζεζηψο αλαγλσξίζηεθε απφ ηηο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 114/2010, σο ηζρχεη, 

εμεηάδνληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηηο αξρέο απηέο. 
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2.10. Φνξήγεζε ηαμηδησηηθνύ εγγξάθνπ αιινδαπνύ ζε αηηνύληεο 
άζπιν. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Π.Γ. 96/2008 (Φ.Δ.Κ. 152/Α’/2008) θαη Π.Γ. 141/2013 (Φ.Δ.Κ. 226/Α’/2013). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο (άλσ ησλ 13 εηψλ) δειψλεη εάλ 
έρεη θαηαδηθαζζεί ή αζθεζεί ζε βάξνο ηνπ πνηληθή δίσμε ή παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα 

ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε αληίζηνηρα, κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 

30/2010 (πιαζηνγξαθία, πιαζηνγξαθία πηζηνπνηεηηθψλ, ππεμαγσγή εγγξάθσλ, 
ςεπδή αλσκνηί θαηάζεζε ή ςεπδή δήισζε, εθφζνλ ηα αδηθήκαηα απηά αθνξνχλ 

ζηελ έθδνζε, ηε ρξήζε ή ηελ απψιεηα ή θινπή δηαβαηεξίνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα 

αξπαγή, εκπφξην δνχισλ, εκπνξία αλζξψπσλ, αξπαγή αλειίθσλ, αθνχζηα απαγσγή, 
ζσκαηεκπνξία ή δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ), θαζψο θαη εάλ εθηίεη ζηεξεηηθή ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλή ή είλαη ππφδηθνο θαη ηνπ έρεη επηβιεζεί πξνζσξηλή θξάηεζε, αλ έρεη 
θεξπρζεί αλππφηαθηνο ή ιηπνηάθηεο ή εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ κέηξν απαγφξεπζεο 

εμφδνπ θαη εηζφδνπ απφ ηε Φψξα. Δπίζεο, δειψλεη φηη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ ε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ξήηξαο παχζεο, απνθιεηζκνχ, αλάθιεζεο ή αθχξσζεο ηνπ 
θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή αληζαγέλεηαο. Σηελ ίδηα δήισζε αλαγξάθεηαη, ε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, ε χπαξμε ησλ εηδηθψλ ιφγσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαη’ 
εμαίξεζε ρνξήγεζε δηαβαηεξίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Π.Γ. 25/2004, σο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 135/2007, 
ζπλππνβάιινληαο ηπρφλ πξφζζεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη αλ θαηείρε 

δηαβαηήξην, εθδνζέλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3103/2003, ην νπνίν 

απσιέζζε, εθιάπε ή δεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
ii. Μία πξφζθαηε έγρξσκε θσηνγξαθία ηππσκέλε ζε αλαινγηθφ θσηνγξαθηθφ ραξηί 

ρσξίο ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ink – jet ή laser. 
iii. Τξηπιφηππν είζπξαμεο ή παξάβνιν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο ησλ ηειψλ θαη 

ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
iv. Απνδεηθηηθφ πιεξσκήο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ 

απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ πξνο θαη απφ ηελ 
Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ. 

v. Έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ κε παξηζηάκελνπ γνλέα, ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε αλήιηθν, φηαλ ε επηκέιεηα αζθείηαη απφ ηνπο δχν θαη 
παξίζηαηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κφλν ν έλαο. 

vi. Απφθαζε νξηζκνχ επηηξφπνπ ή δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε, φηαλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε 
ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε πξφζσπν πνπ ηειεί ππφ επηηξνπεία ή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 
vii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηαηξνχ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε πνπ βεβαηψλεηαη, θαζψο θαη βεβαίσζε αιινδαπνχ 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο κεηαθξαζκέλε θαη επηθπξσκέλε λνκίκσο, κε ηα νπνία 
πηζηνπνηείηαη ε αλάγθε εηζαγσγήο θαη λνζειείαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο δεηά ηελ θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζε ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ γηα 
λνζειεία ζηελ αιινδαπή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 25/2004. 

viii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε ηαηξνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε 
πνπ βεβαηψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην πξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
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ζπληξέρνπλ ηδηαηηέξα ζνβαξνί ιφγνη πγείαο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αδχλαηε ή 

δπζρεξαίλνπλ νπζησδψο ηε κεηαθίλεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία γηα ηελ θαηάζεζε 
ηνπ αηηήκαηνο έθδνζεο ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. 

ix. Απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζεο ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ γηα κεηάβαζε ζηελ αιινδαπή, έζησ 

θαη εάλ πθίζηαληαη ζε βάξνο ηνπ αηηνχληα νη απαγνξεπηηθνί ιφγνη ρνξήγεζεο ηνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε δηθαζηηθή 
απφθαζε ή εηζαγγειηθή δηάηαμε αίξεηαη πξνζσξηλά ε απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε 

ρψξα, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο λνζειείαο γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο, ζαλάηνπ ή 
ζνβαξήο αζζέλεηαο ζπγγελνχο. 

x. Τν παιαηφ ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, φηαλ 
πξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 25/2004, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δεηείηαη 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ πεξηέρεη νινθιεξσκέλν θχθισκα 
ξαδηνζπρλνηήησλ (RF Chip). 

xi. Βεβαίσζε ηεο αξρήο κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε δήισζε απψιεηαο ή θινπήο, 
θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε αληηθαηάζηαζε πξνεγνχκελνπ θιαπέληνο ή απνιεζζέληνο. 

Δθφζνλ απφ ηε ρνξεγεζείζα βεβαίσζε πξνθχπηεη αλεχξεζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ 
εγγξάθνπ, επηζπλάπηεηαη θσηναληίγξαθν ηεο ζειίδαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απηνχ 

(εμππαθνχεηαη φηη έρεη ήδε πξνεγεζεί πξάμε αθχξσζεο επί απηνχ). 
xii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε ππνγεγξακκέλα απφ ηαηξφ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε πνπ βεβαηψλεηαη, φπνπ θαη πηζηνπνηείηαη αδπλακία ιήςεο 
δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, θαζψο επίζεο θη εάλ απηή είλαη κφληκε ή πξνζσξηλή. 

xiii. Γειηίν αηηνχληνο άζπιν ζε ηζρχ. 

xiv. Αδπλακία εμαζθάιηζεο εζληθνχ δηαβαηεξίνπ θαη χπαξμε απνδεδεηγκέλσλ ζνβαξψλ 
ιφγσλ πγείαο πνπ απαηηνχλ ηε κεηάβαζε ζην εμσηεξηθφ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο, εθφζνλ έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Π.Γ. 96/2008 (Φ.Δ.Κ. 152/Α'/2008) θαη Π.Γ. 141/2013 (Φ.Δ.Κ. 226/Α'/2013). 
ii. Κ.Υ.Α. 3021/22/10 απφ 28-6-2005 (Φ.Δ.Κ. 932/Β'/2005). 
iii. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-δ' απφ 8-12-2005 (Φ.Δ.Κ. 1736/Β'/2005). 
iv. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζη' απφ 26-7-2007 (Φ.Δ.Κ. 1503/Β'/2007). 
v. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζ' απφ 23-7-2010 (Φ.Δ.Κ. 1298/Β'/2010). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αξρηθή έθδνζε – αλαλέσζε – θινπή/απψιεηα :Σπλνιηθφ πνζφ 63,40 επξψ 

Αληηθαηάζηαζε (θζνξά – ζπκπι. ζειίδσλ, κεηαβνιή ζηνηρείσλ) : Σπλνιηθφ πνζφ 

58,00 επξψ 

Δπαλππνβνιή αηηήκαηνο – έμνδα ηαρπδξ. Απνζηνιήο : Σπλνιηθφ πνζφ 05,00 επξψ             

Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο απφ ηε 

Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ θαη κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο γηα ηελ 
επείγνπζα έθδνζε δηαβαηεξίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί φια ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ πθίζηαηαη βάζηκε ακθηβνιία γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο. Σε 
αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζεζκία ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ θαη παξαηείλεηαη γηα ηνλ απνιχησο αλαγθαίν ρξφλν ειέγρνπ ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Υ.Α. 3021/22/10 απφ 28-6-2005 (Φ.Δ.Κ. 

932/Β’/2005) «Γηθαηνινγεηηθά θαη δηαδηθαζία έθδνζεο, ηχπνο θαη πεξηερφκελν ελδείμεσλ 

δηαβαηεξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ.Υ.Α. 

3021/22/10-ζ’ απφ 23-7-2010 (Φ.Δ.Κ. 1298/Β’/2010). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο γηα έλα ηαμίδη κε επηζηξνθή. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Τα σο άλσ ηαμηδησηηθά έγγξαθα, αθνξνχλ  ηηο  πεξηπηψζεηο αηηνχλησλ  δηεζλνχο πξνζηαζίαο 

νη νπνίνη ππέβαιαλ αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο  ζηηο αξκφδηεο Αζηπλνκηθέο Αξρέο 

Παξαιαβήο ή θαη Δμέηαζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ Π.Γ.114/2010, έσο θαη ηελ 06-

06-2013 (θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ησλ Π.Γ.61/1999, 90/2008 θαη 81/2009),  εθφζνλ 

απηνί αδπλαηνχλ λα εμαζθαιίζνπλ εζληθφ δηαβαηήξην θαη πθίζηαληαη απνδεδεηγκέλα ζνβαξνί 

ιφγνη πγείαο πνπ απαηηνχλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 
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2.11. Φνξήγεζε ηαμηδησηηθνύ εγγξάθνπ αιινδαπνύ ζε 
δηθαηνύρνπο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη αλζξσπηζηηθνύ 
θαζεζηώηνο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Π.Γ. 96/2008 (Φ.Δ.Κ. 152/Α’/2008), Π.Γ. 114/2010 (Φ.Δ.Κ. 195/Α/2010) θαη Π.Γ. 141/2013 

(Φ.Δ.Κ. 226/Α’/2013). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο (άλσ ησλ 13 εηψλ) δειψλεη εάλ 
έρεη θαηαδηθαζζεί ή αζθεζεί ζε βάξνο ηνπ πνηληθή δίσμε ή παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα 

ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε αληίζηνηρα, κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 
30/2010 (πιαζηνγξαθία, πιαζηνγξαθία πηζηνπνηεηηθψλ, ππεμαγσγή εγγξάθσλ, 

ςεπδή αλσκνηί θαηάζεζε ή ςεπδή δήισζε, εθφζνλ ηα αδηθήκαηα απηά αθνξνχλ 
ζηελ έθδνζε, ηε ρξήζε ή ηελ απψιεηα ή θινπή δηαβαηεξίνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα 

αξπαγή, εκπφξην δνχισλ, εκπνξία αλζξψπσλ, αξπαγή αλειίθσλ, αθνχζηα απαγσγή, 

ζσκαηεκπνξία ή δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ), θαζψο θαη εάλ εθηίεη ζηεξεηηθή ηεο 
ειεπζεξίαο πνηλή ή είλαη ππφδηθνο θαη ηνπ έρεη επηβιεζεί πξνζσξηλή θξάηεζε, αλ έρεη 

θεξπρζεί αλππφηαθηνο ή ιηπνηάθηεο ή εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ κέηξν απαγφξεπζεο 
εμφδνπ θαη εηζφδνπ απφ ηε Φψξα. Δπίζεο, δειψλεη φηη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ ε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ξήηξαο παχζεο, απνθιεηζκνχ, αλάθιεζεο ή αθχξσζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή αληζαγέλεηαο. Σηελ ίδηα δήισζε αλαγξάθεηαη, ε 
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, ε χπαξμε ησλ εηδηθψλ ιφγσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαη’ 

εμαίξεζε ρνξήγεζε δηαβαηεξίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004), σο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 

135/2007 (Φ.Δ.Κ. 172/Α’/2007), ζπλππνβάιινληαο ηπρφλ πξφζζεηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα, θαζψο θαη αλ θαηείρε δηαβαηήξην, εθδνζέλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

3103/2003 (Φ.Δ.Κ. 23/Α’/2003), ην νπνίν απσιέζζε, εθιάπε ή δεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
ii. Μία πξφζθαηε έγρξσκε θσηνγξαθία ηππσκέλε ζε αλαινγηθφ θσηνγξαθηθφ ραξηί 

ρσξίο ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ink – jet ή laser. 
iii. Τξηπιφηππν είζπξαμεο ή παξάβνιν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο ησλ ηειψλ θαη 

ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
iv. Απνδεηθηηθφ πιεξσκήο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ 

απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ πξνο θαη απφ ηελ 
Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ. 

v. Έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ κε παξηζηάκελνπ γνλέα, ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο 
ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε αλήιηθν, φηαλ ε επηκέιεηα αζθείηαη απφ ηνπο δχν θαη 

παξίζηαηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κφλν ν έλαο. 

vi. Απφθαζε νξηζκνχ επηηξφπνπ ή δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε, φηαλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε 
ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε πξφζσπν πνπ ηειεί ππφ επηηξνπεία ή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 
vii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηαηξνχ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε πνπ βεβαηψλεηαη, θαζψο θαη βεβαίσζε αιινδαπνχ 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο κεηαθξαζκέλε θαη επηθπξσκέλε λνκίκσο, κε ηα νπνία 
πηζηνπνηείηαη ε αλάγθε εηζαγσγήο θαη λνζειείαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο δεηά ηελ θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζε ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ γηα 
λνζειεία ζηελ αιινδαπή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηελ 
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παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004). 

viii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε ηαηξνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε 
πνπ βεβαηψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην πξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ζπληξέρνπλ ηδηαηηέξα ζνβαξνί ιφγνη πγείαο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αδχλαηε ή 
δπζρεξαίλνπλ νπζησδψο ηε κεηαθίλεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία γηα ηελ θαηάζεζε 

ηνπ αηηήκαηνο έθδνζεο ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. 

ix. Απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζεο ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ γηα κεηάβαζε ζηελ αιινδαπή, έζησ 

θαη εάλ πθίζηαληαη ζε βάξνο ηνπ αηηνχληα νη απαγνξεπηηθνί ιφγνη ρνξήγεζεο ηνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004), ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ κε δηθαζηηθή απφθαζε ή εηζαγγειηθή δηάηαμε αίξεηαη πξνζσξηλά ε απαγφξεπζε 
εμφδνπ απφ ηε ρψξα, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο λνζειείαο γηα ζνβαξνχο ιφγνπο 

πγείαο, ζαλάηνπ ή ζνβαξήο αζζέλεηαο ζπγγελνχο. 

x. Τν παιαηφ ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, φηαλ 
πξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004), θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δεηείηαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ πεξηέρεη νινθιεξσκέλν 

θχθισκα ξαδηνζπρλνηήησλ (RF Chip). 

xi. Βεβαίσζε ηεο αξρήο κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε δήισζε απψιεηαο ή θινπήο, 
θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε αληηθαηάζηαζε πξνεγνχκελνπ θιαπέληνο ή απνιεζζέληνο. 
Δθφζνλ απφ ηε ρνξεγεζείζα βεβαίσζε πξνθχπηεη αλεχξεζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ 

εγγξάθνπ, επηζπλάπηεηαη θσηναληίγξαθν ηεο ζειίδαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απηνχ 
(εμππαθνχεηαη φηη έρεη ήδε πξνεγεζεί πξάμε αθχξσζεο επί απηνχ). 

xii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε ππνγεγξακκέλα απφ ηαηξφ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε πνπ βεβαηψλεηαη, φπνπ θαη πηζηνπνηείηαη αδπλακία ιήςεο 
δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, θαζψο επίζεο θη εάλ απηή είλαη κφληκε ή πξνζσξηλή. 

xiii. Άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ. 
xiv. Αληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη αλζξσπηζηηθνχ 

θαζεζηψηνο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

xv. Αδπλακία εμαζθάιηζεο εζληθνχ δηαβαηεξίνπ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο, εθφζνλ έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Π.Γ. 96/2008 (Φ.Δ.Κ. 152/Α’/2008) θαη Π.Γ. 141/2013 (Φ.Δ.Κ. 226/Α’/2013). 
ii. Κ.Υ.Α. 3021/22/10 απφ 28-6-2005 (Φ.Δ.Κ. 932/Β’/2005). 

iii. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-δ’ απφ 8-12-2005 (Φ.Δ.Κ. 1736/Β’/2005). 
iv. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζη’ απφ 26-7-2007 (Φ.Δ.Κ. 1503/Β’/2007). 

v. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζ’ απφ 23-7-2010 (Φ.Δ.Κ. 1298/Β’/2010). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αξρηθή έθδνζε – αλαλέσζε – θινπή/απψιεηα :Σπλνιηθφ πνζφ 68,80 επξψ. 

Αληηθαηάζηαζε (θζνξά – ζπκπι. ζειίδσλ, κεηαβνιή ζηνηρείσλ) : Σπλνιηθφ πνζφ 58,00 επξψ. 

Δπαλππνβνιή αηηήκαηνο – έμνδα ηαρπδξ. Απνζηνιήο : Σπλνιηθφ πνζφ 05,00 επξψ.              

Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-

παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο απφ ηε 

Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ θαη κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο γηα ηελ 

επείγνπζα έθδνζε δηαβαηεξίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί φια ηα 
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πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ πθίζηαηαη βάζηκε ακθηβνιία γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο. Σε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζεζκία ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ θαη παξαηείλεηαη γηα ηνλ απνιχησο αλαγθαίν ρξφλν ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Υ.Α. 3021/22/10 απφ 28-6-2005 (Φ.Δ.Κ. 

932/Β’/2005) «Γηθαηνινγεηηθά θαη δηαδηθαζία έθδνζεο, ηχπνο θαη πεξηερφκελν ελδείμεσλ 

δηαβαηεξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ.Υ.Α. 

3021/22/10-ζ’ απφ 23-7-2010 (Φ.Δ.Κ. 1298/Β’/2010). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γχν (2) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Τα σο άλσ ηαμηδησηηθά έγγξαθα, αθνξνχλ  ηηο  πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ  δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο νη νπνίνη ππέβαιαλ αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο  ζηηο αξκφδηεο 

Αζηπλνκηθέο Αξρέο Παξαιαβήο ή θαη Δμέηαζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ 

Π.Γ.114/2010, έσο θαη ηελ 06-06-2013 (θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ησλ 

Π.Γ.61/1999, 90/2008 θαη 81/2009). 
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2.12. Φνξήγεζε ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ TITRE DE VOYAGE 
(T.D.V.) ηεο Σύκβαζεο ηεο Γελεύεο ηνπ 1951. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Π.Γ. 96/2008 (Φ.Δ.Κ. 152/Α’/2008) θαη Π.Γ. 141/2013 (Φ.Δ.Κ. 226/Α’/2013). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο (άλσ ησλ 13 εηψλ) δειψλεη εάλ 
έρεη θαηαδηθαζζεί ή αζθεζεί ζε βάξνο ηνπ πνηληθή δίσμε ή παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα 

ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε αληίζηνηρα, κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 

30/2010 (πιαζηνγξαθία, πιαζηνγξαθία πηζηνπνηεηηθψλ, ππεμαγσγή εγγξάθσλ, 
ςεπδή αλσκνηί θαηάζεζε ή ςεπδή δήισζε, εθφζνλ ηα αδηθήκαηα απηά αθνξνχλ 

ζηελ έθδνζε, ηε ρξήζε ή ηελ απψιεηα ή θινπή δηαβαηεξίνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα 

αξπαγή, εκπφξην δνχισλ, εκπνξία αλζξψπσλ, αξπαγή αλειίθσλ, αθνχζηα απαγσγή, 
ζσκαηεκπνξία ή δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηψλ), θαζψο θαη εάλ εθηίεη ζηεξεηηθή ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλή ή είλαη ππφδηθνο θαη ηνπ έρεη επηβιεζεί πξνζσξηλή θξάηεζε, αλ έρεη 
θεξπρζεί αλππφηαθηνο ή ιηπνηάθηεο ή εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ κέηξν απαγφξεπζεο 

εμφδνπ θαη εηζφδνπ απφ ηε Φψξα. Δπίζεο, δειψλεη φηη δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ ε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ξήηξαο παχζεο, απνθιεηζκνχ, αλάθιεζεο ή αθχξσζεο ηνπ 
θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή αληζαγέλεηαο. Σηελ ίδηα δήισζε αλαγξάθεηαη, ε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, ε χπαξμε ησλ εηδηθψλ ιφγσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαη’ 
εμαίξεζε ρνξήγεζε δηαβαηεξίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Π.Γ. 25/2004, σο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 135/2007, 
ζπλππνβάιινληαο ηπρφλ πξφζζεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη αλ θαηείρε 

δηαβαηήξην, εθδνζέλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3103/2003, ην νπνίν 

απσιέζζε, εθιάπε ή δεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
ii. Μία πξφζθαηε έγρξσκε θσηνγξαθία ηππσκέλε ζε αλαινγηθφ θσηνγξαθηθφ ραξηί 

ρσξίο ηε ρξήζε ηερλνινγίαο ink – jet ή laser. 
iii. Τξηπιφηππν είζπξαμεο ή παξάβνιν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο ησλ ηειψλ θαη 

ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
iv. Απνδεηθηηθφ πιεξσκήο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηαρπδξνκηθψλ εμφδσλ 

απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ πξνο θαη απφ ηελ 
Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ. 

v. Έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ κε παξηζηάκελνπ γνλέα, ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε αλήιηθν, φηαλ ε επηκέιεηα αζθείηαη απφ ηνπο δχν θαη 
παξίζηαηαη θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κφλν ν έλαο. 

vi. Απφθαζε νξηζκνχ επηηξφπνπ ή δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε, φηαλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε 
ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε πξφζσπν πνπ ηειεί ππφ επηηξνπεία ή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 
vii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηαηξνχ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε πνπ βεβαηψλεηαη, θαζψο θαη βεβαίσζε αιινδαπνχ 

λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο κεηαθξαζκέλε θαη επηθπξσκέλε λνκίκσο, κε ηα νπνία 
πηζηνπνηείηαη ε αλάγθε εηζαγσγήο θαη λνζειείαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο δεηά ηελ θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζε ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ γηα 
λνζειεία ζηελ αιινδαπή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004). 

viii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε ηαηξνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε 
πνπ βεβαηψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζην πξφζσπν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 
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ζπληξέρνπλ ηδηαηηέξα ζνβαξνί ιφγνη πγείαο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αδχλαηε ή 

δπζρεξαίλνπλ νπζησδψο ηε κεηαθίλεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία γηα ηελ θαηάζεζε 
ηνπ αηηήκαηνο έθδνζεο ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. 

ix. Απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζεο ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ γηα κεηάβαζε ζηελ αιινδαπή, έζησ 

θαη εάλ πθίζηαληαη ζε βάξνο ηνπ αηηνχληα νη απαγνξεπηηθνί ιφγνη ρνξήγεζεο ηνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004), ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ κε δηθαζηηθή απφθαζε ή εηζαγγειηθή δηάηαμε αίξεηαη πξνζσξηλά ε απαγφξεπζε 

εμφδνπ απφ ηε ρψξα, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο λνζειείαο γηα ζνβαξνχο ιφγνπο 
πγείαο, ζαλάηνπ ή ζνβαξήο αζζέλεηαο ζπγγελνχο. 

x. Τν παιαηφ ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, φηαλ 
πξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζή ηνπ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004), θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δεηείηαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ πεξηέρεη νινθιεξσκέλν 
θχθισκα ξαδηνζπρλνηήησλ (RF Chip). 

xi. Βεβαίσζε ηεο αξρήο κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε δήισζε απψιεηαο ή θινπήο, 
θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο, φηαλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζε αληηθαηάζηαζε πξνεγνχκελνπ θιαπέληνο ή απνιεζζέληνο. 

Δθφζνλ απφ ηε ρνξεγεζείζα βεβαίσζε πξνθχπηεη αλεχξεζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ 
εγγξάθνπ, επηζπλάπηεηαη θσηναληίγξαθν ηεο ζειίδαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απηνχ 

(εμππαθνχεηαη φηη έρεη ήδε πξνεγεζεί πξάμε αθχξσζεο επί απηνχ). 
xii. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε ππνγεγξακκέλα απφ ηαηξφ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο κε ηελ πάζεζε πνπ βεβαηψλεηαη, φπνπ θαη πηζηνπνηείηαη αδπλακία ιήςεο 
δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, θαζψο επίζεο θη εάλ απηή είλαη κφληκε ή πξνζσξηλή. 

xiii. Άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ. 

xiv. Αληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο θαζεζηψηνο πξφζθπγα ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Απφζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο, εθφζνλ έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Π.Γ. 96/2008 (Φ.Δ.Κ. 152/Α’/2008) θαη Π.Γ. 141/2013 (Φ.Δ.Κ. 226/Α’/2013). 
ii. Κ.Υ.Α. 3021/22/10 απφ 28-6-2005 (Φ.Δ.Κ. 932/Β’/2005). 

iii. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-δ’ απφ 8-12-2005 (Φ.Δ.Κ. 1736/Β’/2005). 

iv. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζη’ απφ 26-7-2007 (Φ.Δ.Κ. 1503/Β’/2007). 
v. Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζ’ απφ 23-7-2010 (Φ.Δ.Κ. 1298/Β’/2010). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αξρηθή έθδνζε – αλαλέσζε – θινπή/απψιεηα (άλσ ησλ 14 εηψλ):Σπλνιηθφ πνζφ 84,40 επξψ. 

Αξρηθή έθδνζε – αλαλέσζε – θινπή/απψιεηα (έσο θαη 14 εηψλ): Σπλνιηθφ πνζφ 73,60 επξψ. 

Αληηθαηάζηαζε (θζνξά – ζπκπι. ζειίδσλ, κεηαβνιή ζηνηρείσλ) : Σπλνιηθφ πνζφ 58,00 επξψ. 

Δπαλππνβνιή αηηήκαηνο – έμνδα ηαρπδξ. Απνζηνιήο : Σπλνιηθφ πνζφ 05,00 επξψ.              

Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-

παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο απφ ηε 

Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ θαη κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο γηα ηελ 

επείγνπζα έθδνζε δηαβαηεξίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί φια ηα 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη δελ πθίζηαηαη βάζηκε ακθηβνιία γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο. Σε 

αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζεζκία ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ θαη παξαηείλεηαη γηα ηνλ απνιχησο αλαγθαίν ρξφλν ειέγρνπ ησλ 
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δηθαηνινγεηηθψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Υ.Α. 3021/22/10 απφ 28-6-2005 (Φ.Δ.Κ. 

932/Β’/2005) «Γηθαηνινγεηηθά θαη δηαδηθαζία έθδνζεο, ηχπνο θαη πεξηερφκελν ελδείμεσλ 

δηαβαηεξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ.Υ.Α. 

3021/22/10-ζ’ απφ 23-7-2010 (Φ.Δ.Κ. 1298/Β’/2010). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

i.Πέληε (5) έηε γηα δηαβαηήξηα ελειίθσλ ή αλειίθσλ δεθαηεζζάξσλ (14) εηψλ θαη άλσ. 

ii.Τξία (3) έηε γηα δηαβαηήξηα ινηπψλ αλειίθσλ. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Τα σο άλσ ηαμηδησηηθά έγγξαθα, αθνξνχλ  ηηο  πεξηπηψζεηο δηθαηνχρσλ  δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο νη νπνίνη ππέβαιαλ αηηήζεηο δηεζλνχο πξνζηαζίαο  ζηηο αξκφδηεο 

Αζηπλνκηθέο Αξρέο Παξαιαβήο ή θαη Δμέηαζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ 

Π.Γ.114/2010, έσο θαη ηελ 06-06-2013 (θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ησλ 

Π.Γ.61/1999, 90/2008 θαη 81/2009). 

ii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

https://portal.astynomia.gr/
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2.13. Φνξήγεζε Θεώξεζεο Δηζόδνπ (VISA) ζηα εμσηεξηθά ζύλνξα. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 «Κψδηθαο Θεσξήζεσλ». 

ii. Άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ  Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/399 «Κψδηθαο Σπλφξσλ Σέλγθελ». 

iii. Άξζξν 5 παξ. 6 ηνπ Ν. 4251/2014 «Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Έγθπξν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ λα εθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξείο 

κήλεο κεηά ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ ηελ επηθξάηεηα ησλ Κ-Μ 

ηεο Δ.Δ., λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν θελέο ζειίδεο θαη λα εθδφζεθε εληφο ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. 

ii. Έγγξαθα πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηνλ ζθνπφ θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο πξνβιεπφκελεο 

παξακνλήο, θαζψο θαη λα απνδεηθλχνπλ φηη δηαηίζεληαη επαξθή κέζα δηαβίσζεο, ηφζν 

γηα ηελ πξνβιεπφκελε πεξίνδν παξακνλήο φζν θαη γηα ηελ επηζηξνθή ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο. 

iii. Πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ λα αμηνινγεζεί ε πξφζεζε ηνπ αηηνχληνο λα 

εγθαηαιείςεη ην έδαθνο ησλ Κ-Μ, πξηλ ιήμεη ε ηζρχο ηεο δεηνχκελεο ζεψξεζεο. 

iv. Έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ απξφβιεπηνπο θαη επηηαθηηθνχο ιφγνπο γηα είζνδν. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 «Κψδηθαο Θεσξήζεσλ». 

ii. Άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ  Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/399 «Κψδηθαο Σπλφξσλ Σέλγθελ». 

iii. Παξάξηεκα II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 «Κψδηθαο Θεσξήζεσλ». 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Τέινο Θεψξεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 "Κψδηθαο 

Θεσξήζεσλ". 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Απζεκεξφλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

iv. Άξζξα 35 θαη 36 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 «Κψδηθαο Θεσξήζεσλ». 
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v. Άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ  Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/399 «Κψδηθαο Σπλφξσλ Σέλγθελ». 

vi. Άξζξν 5 παξ. 6 ηνπ Ν. 4251/2014 «Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Μία (1) έσο δεθαπέληε (15) κέξεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η δηαιακβαλφκελε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηηο Υπεξεζίεο Διέγρνπ Γηαβαηεξίσλ ησλ 

εμσηεξηθψλ καο ζπλφξσλ κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ν αηηψλ δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα ηελ ππνβάιεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηα αξκφδηα πξνμελεία (π.ρ. μαθληθή 

ζνβαξή αζζέλεηα ζηελνχ ζπγγελνχο, ζάλαηνο ζηελνχ ζπγγελνχο θιπ.). 

ii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

https://portal.astynomia.gr/
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2.14. Φνξήγεζε παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ βξαρείαο δηακνλήο 
αιινδαπώλ ππεθόσλ ηξίηεο ρώξαο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξν 33 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 «Κψδηθαο Θεσξήζεσλ». 

ii. Άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Ν. 4251/2014 «Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Έγθπξν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ λα εθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξείο 

κήλεο κεηά ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ ηελ επηθξάηεηα ησλ Κ-Μ 

ηεο Δ.Δ., λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν θελέο ζειίδεο θαη λα εθδφζεθε εληφο ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. 

ii.  Γχν θσηνγξαθίεο ηχπνπ δηαβαηεξίνπ. 

iii.  Ιδησηηθή ηαηξηθή αζθάιηζε. 

iv.  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί ηεο χπαξμεο  αλσηέξαο βίαο ή αλζξσπηζηηθψλ ιφγσλ πνπ 

εκπφδηζαλ ηνλ αηηνχληα λα εγθαηαιείςεη ηελ επηθξάηεηα ησλ Κ-Μ, πξηλ απφ ηε ιήμε 

πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζεψξεζεο ή ηεο επηηξεπφκελεο δηάξθεηαο δηακνλήο. 

v. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ν αηηψλ δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο δηαβίσζεο ζηε ρψξα καο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Άξζξν 33 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 «Κψδηθαο Θεσξήζεσλ». 

ii. Άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ  Ν. 4251/2014 «Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

iii. Παξάξηεκα II ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 «Κψδηθαο Θεσξήζεσλ». 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Τέινο Θεψξεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 "Κψδηθαο 

Θεσξήζεσλ". 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Απζεκεξφλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

iii. Άξζξν 33 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 810/2009 «Κψδηθαο Θεσξήζεσλ». 

iv. Άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Ν. 4251/2014 «Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
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δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Μία (1) έσο ελελήληα (90) κέξεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η ελ ιφγσ παξάηαζε ρνξεγείηαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή αλζξσπηζηηθνχο ή γηα 

ιφγνπο πξνζσπηθνχο,  πνπ εκπφδηζαλ ηνλ αηηνχληα λα εγθαηαιείςεη ηελ επηθξάηεηα 

ησλ Κ-Μ, πξηλ απφ ηε ιήμε πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζεψξεζεο ή ηεο επηηξεπφκελεο 

δηάξθεηαο δηακνλήο. 

ii. Η δηαιακβαλφκελε αίηεζε ππνβάιιεηαη: α) ζηα νηθεία Τκήκαηα Αιινδαπψλ γηα ηνπο 

δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ Γεληθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ 

Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, β) ζηα νηθεία Γξαθεία Αιινδαπψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί  θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο ησλ Γεληθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αζηπλνκηθψλ 

Γηεπζχλζεσλ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

iii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

iv. Η παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ βξαρείαο δηακνλήο ιακβάλεη ηε κνξθή απηνθφιιεηεο 

ζεψξεζεο (VISA), πνπ επηθνιιάηαη επί ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ, κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο αξρηθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ ή ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ βξαρείαο δηακνλήο.    

https://portal.astynomia.gr/
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3. Θέκαηα Αζηπλφκεπζεο 
 

3.1. Άδεηα εθηέιεζεο εξγαζηώλ πνπ πξνθαινύλ ζόξπβν θαηά ηηο 
ώξεο θνηλήο εζπρίαο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 1 ηεο 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο (Φ.Δ.Κ. 15/Β’/1996). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

Αίηεζε. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 ηεο 3/1996 Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο (Φ.Δ.Κ. 15/Β’/1996). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 0,44. Δίηε θαηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν) είηε γίλεηαη 

επηθφιιεζε ηνπ ελζήκνπ. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άκεζα. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη κέρξη ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Η άδεηα ρνξεγείηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Α.Γ. 3/1996. 
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3.2. Βεβαίσζε επηζεώξεζεο θηλεηνύ θαηαζηήκαηνο (θαληίλαο). 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Κ1/2113/6-9-1995 απφθαζε Υπνπξγνχ Δκπνξίνπ (Φ.Δ.Κ. 786/Β’/1995) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

Β3-372/10-8-1994 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δκπνξίνπ θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 666/Β’/1994). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο. 

iii. Φσηναληίγξαθν άδεηαο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο. 

iv. Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο Γηεχζπλζεο Υγείαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Κ1/2113/6-9-1995 απφθαζε Υπνπξγνχ Δκπνξίνπ (Φ.Δ.Κ. 786/Β’/1995). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 0,44. Δίηε θαηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν) είηε γίλεηαη 

επηθφιιεζε ηνπ ελζήκνπ. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Η βεβαίσζε απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα έθδνζε άδεηαο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

- 
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4. Θέκαηα Αζθάιεηαο 
 

4.1. Άδεηα αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο γηα εηαηξεία. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Υπ’ αξηζκ. 176/1977 Απφθαζε Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. 

ii. Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο εηο δηπινχλ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) 

ζπλαιιαγκαηηθνχ ππεπζχλνπ, φηη απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. 

ii. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ νξηζζέληα ζπλαιιαγκαηηθνχ ππεπζχλνπ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπ’ αξηζκφλ 3011/1/1-ζη’ απφ 15-1-1986 Βαζηθή Γηαηαγή Α.Δ.Α./Κ.Α./Γ.Γ.Α./Τκήκα 

Οηθνλνκηθψλ Δγθιεκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ππ’ αξηζκφλ 3011/1/1-θδ’ απφ 3-8-

1993 νκνία. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έσο δηαιχζεσο ηεο εηαηξείαο, εθηφο θαη εάλ δηαπηζησζεί κεηαβνιή ησλ αξρηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ππαγφξεπζαλ ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο, νπφηε θαη ππνβάιιεηαη 

εκπεξηζηαησκέλε πξφηαζε απφ ηελ εθδνχζα αξρή γηα ηελ άξζε απηήο. Σε πεξίπησζε πνπ ε 

αιινίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ είλαη απιψο ηππηθή θαη δελ κεηαβάιιεη ην νπζηαζηηθφ ηνπο 

λφεκα (π.ρ. κεηαθνξά ηνπ θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο ζε άιιε νδφ ή πεξηνρή), απεπζχλεηαη 
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ζχζηαζε ζηνπο ππεπζχλνπο απηήο λα ελεξγήζνπλ γηα ηε ρνξήγεζε λέαο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Οη θαηά ηφπν αξκφδηεο Υπνδηεπζχλζεηο Αζθάιεηαο/Τκήκαηα Αζθαιείαο/Αζηπλνκηθά 

Τκήκαηα γεληθήο αξκνδηφηεηαο θαηά πεξίπησζε, ιακβάλνπλ ηελ αίηεζε θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία θαηφπηλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ δηαβηβάδνληαη ζηελ 

Τξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο 

Διιάδαο. Η ελ ιφγσ έγθξηζε δηαβηβάδεηαη ζηηο αξκφδηεο Υπεξεζίεο ιήςεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ρνξεγνχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ άδεηα 

αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο, ελεκεξψλνληαο απηνχο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ii. Η έγθξηζε δελ ρνξεγείηαη ζην φλνκα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο, πνπ ππνγξάθεη 

ηελ αίηεζε, αιιά ζηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο. 
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4.2. Άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνύ Γξαθείνπ Ιδησηηθώλ Δξεπλώλ. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 11 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζρεηηθνχ ηέινπο, αμίαο € 150,00. 

iii. Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ αηηνχληνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

v. Πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα 

ςπρηάηξνπ. 

vi. Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξέπεη λα απέρεη πέξα ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπ’ αξηζκφλ 1016/109/149-α’ απφ 8-9-2009 (Φ.Δ.Κ. 1967/Β’/2009) Απφθαζε θ. Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 1016/109/149-δ’ (Φ.Δ.Κ. 

571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00.  

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Σρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (α) νη Έιιελεο 

πνιίηεο πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηνο ή 

ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο 

ηθαλφηεηαο νδεγήζεσο ή αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ, (β) νη πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. θσηναληίγξαθν δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή βεβαίσζεο εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δ.Δ. θαη (γ) νη νκνγελείο θσηναληίγξαθν Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.) ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. 

Σηνηρεία ηαπηφηεηνο πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε 

(ζεσξεκέλε). 

2. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη φηη (α) δε ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα ζη’, ε’ θαη ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, (β) δελ θξαηείηαη 

πξνζσξηλά, (γ) δελ έρεη παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα θαθνχξγεκα ή 

γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο 

πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ, (δ) δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή αλψηεξε ησλ έμη 

(6) κελψλ γηα έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997) 

θαη γηα θάζε έγθιεκα πνπ ηειέζζεθε κε δφιν θαη (ε) δελ εκπίπηεη ζηηο 

απαγνξεχζεηο ησλ εδαθίσλ α’, β’, θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κε ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

3. Απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή 

ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ςπρηάηξνπ λα πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ δελ πάζρεη 

απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςπρηθή λφζν θαη δελ είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Η εκεξνκελία έθδνζεο δε ζα πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη απφ ηδηψηε γηαηξφ, λα 

αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκνπ ηαηξείνπ 

πνπ δηαηεξεί, ε ζθξαγίδα ηνπ, ν Α.Φ.Μ. θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ.. 

ii. Γελ ρνξεγείηαη άδεηα εξγαζίαο ζε γξαθεία ηδησηηθψλ εξεπλψλ ζε πξφζσπα πνπ: 

1. Υπεξέηεζαλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζην Ληκεληθφ Σψκα, ζηελ Δζληθή 

Υπεξεζία Πιεξνθνξηψλ, ζην Σψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, ζην 

Κέληξν Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Υπεξεζίεο, ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ταρπδξνκείσλ θαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ Τειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, αλ δελ 
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παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ή ην θνξέα.  

2. Δξγάδνληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε ηξάπεδεο ή ρξεκαηηζηεξηαθέο 

επηρεηξήζεηο ή ζε ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

γηα κηα πεληαεηία απφ ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

3. Δίλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα 1 θαη 2, γηα ην δηάζηεκα πνπ ηα 

πξφζσπα απηά ππεξεηνχλ ή εξγάδνληαη θαη γηα κηα πεληαεηία απφ ηελ έμνδν 

απηψλ απφ ηελ ππεξεζία ή ην θνξέα. 

iii. Έγγξαθα μελφγισζζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

iv. Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη ππήθννο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. πνπ νη δηθαζηηθέο 

θαη ζηξαηνινγηθέο Αξρέο δελ εθδίδνπλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, απαηηείηαη ε 

ππνβνιή εγγξάθνπ Γεκφζηαο Αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ λα βεβαηψλεη ηνχην 

(επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα). 

v. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ι.Δ.Π.Υ.Α. ζρεηηθφ ηπγράλεη ην άξζξν 3 ηεο  

ππ’ αξηζ. 1016/109/149-α’ απφ 08-9-09 (Φ.Δ.Κ. η.Β΄ 1967/10-9-09) Απφθαζε θ. 

Αλαπι. Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 1016/109/149-

δ’ απφ 20-04-10 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

vi. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν). 
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4.3. Άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνύ Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 
Υπεξεζηώλ Αζθαιείαο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 3 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζρεηηθνχ ηέινπο αμίαο € 30,00. 

iii. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εηδηθφηεηαο ζπλαθνχο πξνο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζεη (θαηεγνξία Α’ ή Β’). 

iv. Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ αηηνχληνο. 

v. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

vi. Πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα 

ςπρηάηξνπ. 

vii. Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξέπεη λα απέρεη πέξα ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπ’ αξηζκφλ 1016/109/149-α’ απφ 8-9-2009 (Φ.Δ.Κ. 1967/Β’/2009) Απφθαζε θ. Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 1016/109/149-δ’ (Φ.Δ.Κ. 

571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00.  

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Σρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (α) νη Έιιελεο 

πνιίηεο πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηνο ή 

ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο 

ηθαλφηεηαο νδεγήζεσο ή αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ, (β) νη πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. θσηναληίγξαθν δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή βεβαίσζεο εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δ.Δ. θαη (γ) νη νκνγελείο θσηναληίγξαθν Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.) ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. 

Σηνηρεία ηαπηφηεηνο πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε 

(ζεσξεκέλε). 

2. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη φηη (α) δε ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα ζη’, ε’ θαη ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, (β) δελ θξαηείηαη 

πξνζσξηλά, (γ) δελ έρεη παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα θαθνχξγεκα ή 

γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο 

πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ, (δ) δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή αλψηεξε ησλ έμη 

(6) κελψλ γηα έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997) 

θαη γηα θάζε έγθιεκα πνπ ηειέζζεθε κε δφιν. 

3. Απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή 

ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ςπρηάηξνπ λα πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ δελ πάζρεη 

απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςπρηθή λφζν θαη δελ είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Η εκεξνκελία έθδνζεο δε ζα πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη απφ ηδηψηε γηαηξφ, λα 

αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκνπ ηαηξείνπ 

πνπ δηαηεξεί, ε ζθξαγίδα ηνπ, ν Α.Φ.Μ. θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ.. 

ii. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

iii. Έγγξαθα μελφγισζζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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iv. Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη ππήθννο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. πνπ νη δηθαζηηθέο 

θαη ζηξαηνινγηθέο Αξρέο δελ εθδίδνπλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, απαηηείηαη ε 

ππνβνιή εγγξάθνπ Γεκφζηαο Αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ λα βεβαηψλεη ηνχην 

(επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα). 

v. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ι.Δ.Π.Υ.Α. ζρεηηθφ ηπγράλεη ην άξζξν 3 ηεο  

ππ’ αξηζ. 1016/109/149-α’ απφ 08-9-09 (Φ.Δ.Κ. η. Β΄ 1967/10-9-09) Απφθαζε θ. 

Αλαπι. Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 1016/109/149-

δ’ απφ 20-04-10 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε . 

vi. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν). 

vii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

 

https://portal.astynomia.gr/
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4.4. Άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνύ θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο 
νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο (Π.Γ. 
180/1979). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Π.Γ. 180/1979 (Φ.Δ.Κ. 46/Α’/1979), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Γχν (2) πξφζθαηεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 180/1979 (Φ.Δ.Κ. 46/Α’/1979), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 457/1990 

(Φ.Δ.Κ. 175/Α’/1990), Π.Γ. 36/1994 (Φ.Δ.Κ. 26/Α’/1994), Π.Γ. 282/1998 (Φ.Δ.Κ. 

202/Α’/1998), Π.Γ. 257/2001 (Φ.Δ.Κ. 184/Α’/2001), Π.Γ. 264/2003 (Φ.Δ.Κ. 237/Α’/2003) θαη 

ην Ν. 3345/2005 (Φ.Δ.Κ. 138/Α’/2005). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999 ), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Απεξηφξηζηε. Γηα αιινδαπνχο έρεη δηάξθεηα ηζρχνο φζν θαη ε άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο 

ηνπο ζηελ εκεδαπή. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εξγαζίαο ρνξεγείηαη, αλαθαιείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 180/1979, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ii. Απαγνξεχεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ζε φζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο σο θαη ζηνπο θαηαδηθαζζέληεο ηειεζίδηθα γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο ή 
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ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο απφ πξφζεζε, γηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ήζε γεληθά, 

γηα παξάλνκε νπινθνξία, νπινρξεζία θαη θαηνρή φπινπ θαη ηνπ λφκνπ πεξί 

λαξθσηηθψλ. Οη απαγνξεχζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ ηζρχνπλ αλ παξήιζε 

πεληαεηία απφ ηελ έθηηζε ή ηελ παξαγξαθή ηεο πνηλήο ή ηε κε ράξε άθεζε απηήο, 

εθηφο αλ ε ράξε απνλεκήζεθε κε άξζε ησλ ζπλεπεηψλ. 
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4.5. Άδεηα ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Ιδησηηθώλ Δξεπλώλ (αηνκηθή 
επηρείξεζε). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν11 ηνπ Ν.2518/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζρεηηθνχ ηέινπο αμίαο € 300,00. 

iii. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. ή θσηναληίγξαθν απφ Γ.Ο.Υ.. 

iv. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν (ζεσξεκέλν) απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. 

v. Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ αηηνχληνο. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

vii. Πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα 

ςπρηάηξνπ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξέπεη λα απέρεη πέξα ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπ’ αξηζκφλ 1016/109/121-η’ απφ 5-8-2009 (Φ.Δ.Κ. 1710/Β’/2009) Απφθαζε θ. Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 1016/109/121-ηδ’ (Φ.Δ.Κ. 

571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00.  

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999 ), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Σρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Απφ ηε βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. ή ην θσηναληίγξαθν λα 

πξνθχπηεη ε επσλπκία, ε έδξα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 

164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

2. Έγγξαθν απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο 

έδξαο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη ην ζπκβφιαην αγνξάο, ελνηθίαζεο θιπ. Σε 

πεξίπησζε ραξηζηηθήο παξαρψξεζεο, εθηφο ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο απαηηείηαη 

θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαρσξνχληνο ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη 

ρξνληθά ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο. Αλ ε δσξεάλ παξαρψξεζε γίλεηαη ρσξίο 

ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη κε βνχιεζε νξηζηηθήο απνμέλσζεο, απαηηείηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε (άξζξα 810, 496 θαη 498 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα). 

4. Γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (α) νη Έιιελεο 

πνιίηεο πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηνο ή 

ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο 

ηθαλφηεηαο νδεγήζεσο ή αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ, (β) νη πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. θσηναληίγξαθν δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή βεβαίσζεο εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δ.Δ. θαη (γ) νη νκνγελείο θσηναληίγξαθν Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.) ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. 

Σηνηρεία ηαπηφηεηνο πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε 

(ζεσξεκέλε). 

5. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη φηη (α) δε ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα ζη’, ε’ θαη ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, (β) δελ θξαηείηαη 

πξνζσξηλά, (γ) δελ έρεη παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα θαθνχξγεκα ή 

γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο 

πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ, (δ) δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή αλψηεξε ησλ έμη 

(6) κελψλ γηα έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997) 

θαη γηα θάζε έγθιεκα πνπ ηειέζζεθε κε δφιν θαη (ε) δελ εκπίπηεη ζηηο 

απαγνξεχζεηο ησλ εδαθίσλ α’, β’, θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 
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Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κε ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

6. Απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή 

ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ςπρηάηξνπ λα πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ δελ πάζρεη 

απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςπρηθή λφζν θαη δελ είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Η εκεξνκελία έθδνζεο δε ζα πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη απφ ηδηψηε γηαηξφ, λα 

αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκνπ ηαηξείνπ 

πνπ δηαηεξεί, ε ζθξαγίδα ηνπ, ν Α.Φ.Μ. θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ.. 

ii. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο  ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

iii. Έγγξαθα μελφγισζζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

iv. Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη ππήθννο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. πνπ νη δηθαζηηθέο 

θαη ζηξαηνινγηθέο Αξρέο δελ εθδίδνπλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, απαηηείηαη ε 

ππνβνιή εγγξάθνπ Γεκφζηαο Αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ λα βεβαηψλεη ηνχην 

(επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα). 

v. Γελ ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο Γξαθείσλ Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ζε πξφζσπα πνπ: 

1. Υπεξέηεζαλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζην Ληκεληθφ Σψκα, ζηελ Δζληθή 

Υπεξεζία Πιεξνθνξηψλ, ζην Σψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, ζην 

Κέληξν Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Υπεξεζίεο, ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ταρπδξνκείσλ θαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ Τειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, αλ δελ 

παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ή ην θνξέα.  

2. Δξγάδνληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε ηξάπεδεο ή ρξεκαηηζηεξηαθέο 

επηρεηξήζεηο ή ζε ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

γηα κηα πεληαεηία απφ ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

3. Δίλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα 1 θαη 2, γηα ην δηάζηεκα πνπ ηα 

πξφζσπα απηά ππεξεηνχλ ή εξγάδνληαη θαη γηα κηα πεληαεηία απφ ηελ έμνδν 

απηψλ απφ ηελ ππεξεζία ή ην θνξέα. 

vi. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Γ.Ι.Δ. ζρεηηθφ ηπγράλεη ην άξζξν 3 ηεο ππ’ 

αξηζκφλ 1016/109/121-η’ απφ 5-8-2009 (Φ.Δ.Κ. 1710/Β’/2009) Απφθαζε θ. 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 

1016/109/121-ηδ’ (Φ.Δ.Κ. 571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

vii. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν). 
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4.6. Άδεηα ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Ιδησηηθώλ Δξεπλώλ (εηαηξεία). 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν11 ηνπ Ν.2518/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζρεηηθνχ ηέινπο αμίαο € 600,00. 

iii. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. ή θσηναληίγξαθν απφ Γ.Ο.Υ.. 

iv. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν (ζεσξεκέλν) απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. 

v. Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ αηηνχληνο. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

vii. Πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα 

ςπρηάηξνπ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξέπεη λα απέρεη πέξα ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπ’ αξηζκφλ 1016/109/121-η’ απφ 5-8-2009 (Φ.Δ.Κ. 1710/Β’/2009) Απφθαζε θ. Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 1016/109/121-ηδ’ (Φ.Δ.Κ. 

571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00.  

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 
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ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999 ), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Σρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τν αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, 

ην θσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην νπνίν απνδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο, ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986, θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή 

ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ςπρηάηξνπ, ππνβάιινληαη γηα θαζέλα απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 

164/Α’/1997) πξφζσπα. 

2. Απφ ηε βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. ή ην θσηναληίγξαθν λα 

πξνθχπηεη ε επσλπκία, ε έδξα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 

164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). Δπί ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. 

θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηέρεηαη ε θξάζε «Γξαθείν 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ». 

3. Θεσξεκέλν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ 

αθηλήηνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη ην ζπκβφιαην αγνξάο, 

ελνηθίαζεο θιπ. Σε πεξίπησζε ραξηζηηθήο παξαρψξεζεο, εθηφο ηνπ ηίηινπ 

ηδηνθηεζίαο απαηηείηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαρσξνχληνο ζηελ νπνία 

ζα πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο. Αλ ε δσξεάλ 

παξαρψξεζε γίλεηαη ρσξίο ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη κε βνχιεζε νξηζηηθήο 

απνμέλσζεο, απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε (άξζξα 810, 496 θαη 498 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα). 

4. Γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (α) νη Έιιελεο 

πνιίηεο πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηνο ή 

ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο 

ηθαλφηεηαο νδεγήζεσο ή αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ, (β) νη πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. θσηναληίγξαθν δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή βεβαίσζεο εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δ.Δ. θαη (γ) νη νκνγελείο θσηναληίγξαθν Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.) ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. 

Σηνηρεία ηαπηφηεηνο πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε 

(ζεσξεκέλε). 

5. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη φηη (α) δε ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα ζη’, ε’ θαη ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 
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2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, (β) δελ θξαηείηαη 

πξνζσξηλά, (γ) δελ έρεη παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα θαθνχξγεκα ή 

γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο 

πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ, (δ) δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή αλψηεξε ησλ έμη 

(6) κελψλ γηα έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997) 

θαη γηα θάζε έγθιεκα πνπ ηειέζζεθε κε δφιν θαη (ε) δελ εκπίπηεη ζηηο 

απαγνξεχζεηο ησλ εδαθίσλ α’, β’, θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κε ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

6. Απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή 

ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ςπρηάηξνπ λα πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ δελ πάζρεη 

απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςπρηθή λφζν θαη δελ είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Η εκεξνκελία έθδνζεο δε ζα πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη απφ ηδηψηε γηαηξφ, λα 

αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκνπ ηαηξείνπ 

πνπ δηαηεξεί, ε ζθξαγίδα ηνπ, ν Α.Φ.Μ. θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ.. 

ii. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο  ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

iii. Έγγξαθα μελφγισζζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

iv. Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη ππήθννο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. πνπ νη δηθαζηηθέο 

Αξρέο δελ εθδίδνπλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, θξίλεηαη απαηηεηή ε ππνβνιή 

εγγξάθνπ Γεκφζηαο Αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ λα βεβαηψλεη ηνχην (επίζεκα 

κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα). 

v. Γελ ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο Γξαθείσλ Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ζε πξφζσπα πνπ: 

1. Υπεξέηεζαλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζην Ληκεληθφ Σψκα, ζηελ Δζληθή 

Υπεξεζία Πιεξνθνξηψλ, ζην Σψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, ζην 

Κέληξν Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Υπεξεζίεο, ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ταρπδξνκείσλ θαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ Τειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, αλ δελ 

παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ή ην θνξέα.  

2. Δξγάδνληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε ηξάπεδεο ή ρξεκαηηζηεξηαθέο 

επηρεηξήζεηο ή ζε ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

γηα κηα πεληαεηία απφ ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

3. Δίλαη ζχδπγνη ή ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα 1 θαη 2, γηα ην δηάζηεκα πνπ ηα 

πξφζσπα απηά ππεξεηνχλ ή εξγάδνληαη θαη γηα κηα πεληαεηία απφ ηελ έμνδν 

απηψλ απφ ηελ ππεξεζία ή ην θνξέα. 

vi. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Γ.Ι.Δ. ζρεηηθφ ηπγράλεη ην άξζξν 3 ηεο ππ’ 

αξηζκφλ 1016/109/121-η’ απφ 5-8-2009 (Φ.Δ.Κ. 1710/Β’/2009) Απφθαζε θ. 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 
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1016/109/121-ηδ’ (Φ.Δ.Κ. 571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

vii. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν). 
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4.7. Άδεηα ιεηηνπξγίαο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηώλ 
Αζθαιείαο (αηνκηθή επηρείξεζε). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 2 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζρεηηθνχ ηέινπο αμίαο € 147,00. 

iii. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. ή θσηναληίγξαθν απφ Γ.Ο.Υ.. 

iv. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν (ζεσξεκέλν) απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. 

v. Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ αηηνχληνο. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

vii. Πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα 

ςπρηάηξνπ. 

viii. Βεβαίσζε ηεο επηηξνπήο ηνπ Α.Ν. 1342/1938, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

εγθξίζεθε ν ηχπνο ηεο ζηνιήο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξέπεη λα απέρεη πέξα ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπ’ αξηζκφλ 1016/109/121-η’ απφ 5-8-2009 (Φ.Δ.Κ. 1710/Β’/2009) Απφθαζε θ. Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 1016/109/121-ηδ’ (Φ.Δ.Κ. 

571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00.  
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ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999 ), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Σρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Απφ ηε βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. ή ην θσηναληίγξαθν λα 

πξνθχπηεη ε επσλπκία, ε έδξα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 

164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008).  

2. Θεσξεκέλν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ 

αθηλήηνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη ην ζπκβφιαην αγνξάο, 

ελνηθίαζεο θιπ. Σε πεξίπησζε ραξηζηηθήο παξαρψξεζεο, εθηφο ηνπ ηίηινπ 

ηδηνθηεζίαο απαηηείηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαρσξνχληνο ζηελ νπνία 

ζα πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο. Αλ ε δσξεάλ 

παξαρψξεζε γίλεηαη ρσξίο ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη κε βνχιεζε νξηζηηθήο 

απνμέλσζεο, απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε (άξζξα 810, 496 θαη 498 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα). 

3. Γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (α) νη Έιιελεο 

πνιίηεο πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηνο ή 

ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο 

ηθαλφηεηαο νδεγήζεσο ή αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ, (β) νη πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. θσηναληίγξαθν δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή βεβαίσζεο εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δ.Δ. θαη (γ) νη νκνγελείο θσηναληίγξαθν Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.) ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. 

Σηνηρεία ηαπηφηεηνο πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε 

(ζεσξεκέλε). 

4. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη φηη (α) δε ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα ζη’, ε’ θαη ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, (β) δελ θξαηείηαη 

πξνζσξηλά, (γ) δελ έρεη παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα θαθνχξγεκα ή 

γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο 

πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ, (δ) δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή αλψηεξε ησλ έμη 
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(6) κελψλ γηα έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997) 

θαη γηα θάζε έγθιεκα πνπ ηειέζζεθε κε δφιν. 

5. Απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή 

ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ςπρηάηξνπ λα πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ δελ πάζρεη 

απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςπρηθή λφζν θαη δελ είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Η εκεξνκελία έθδνζεο δε ζα πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη απφ ηδηψηε γηαηξφ, λα 

αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκνπ ηαηξείνπ 

πνπ δηαηεξεί, ε ζθξαγίδα ηνπ, ν Α.Φ.Μ. θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ.. 

6. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνιή 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε (ζεσξεκέλε) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 

(Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

ii. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο  ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

iii. Έγγξαθα μελφγισζζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

iv. Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη ππήθννο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. πνπ νη δηθαζηηθέο 

θαη ζηξαηνινγηθέο Αξρέο δελ εθδίδνπλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, απαηηείηαη ε 

ππνβνιή εγγξάθνπ Γεκφζηαο Αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ λα βεβαηψλεη ηνχην 

(επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα). 

v. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ι.Δ.Π.Υ.Α. ζρεηηθφ ηπγράλεη ην άξζξν 3 ηεο 

ππ’ αξηζκφλ 1016/109/121-η’ απφ 5-8-2009 (Φ.Δ.Κ. 1710/Β’/2009) Απφθαζε θ. 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 

1016/109/121-ηδ’ (Φ.Δ.Κ. 571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

vi. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν). 
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4.8. Άδεηα ιεηηνπξγίαο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηώλ 
Αζθαιείαο (εηαηξεία). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 2 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζρεηηθνχ ηέινπο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ. € 293,00. 

Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.€ 587,00). 

iii. Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. ή θσηναληίγξαθν απφ Γ.Ο.Υ.. 

iv. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν (ζεσξεκέλν) απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. 

v. Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

ηνπ αηηνχληνο. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

vii. Πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα 

ςπρηάηξνπ. 

viii. Βεβαίσζε ηεο επηηξνπήο ηνπ Α.Ν. 1342/1938, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

εγθξίζεθε ν ηχπνο ηεο ζηνιήο. 

ix. Αληίγξαθν ηνπ εγθξηζέληνο θαη δεκνζηεπζέληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

x. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 

νλνκαζηηθνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη πνηνη απφ ηνπο κεηφρνπο 

θαηέρνπλ κεηνρέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ δέθα πέληε ηνηο 

εθαηφ (15%) ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ (κφλν γηα Α.Δ.). 

xi. Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο (γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ δελ πξέπεη λα απέρεη πέξα ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπο. 
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γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπ’ αξηζκφλ 1016/109/121-η’ απφ 5-8-2009 (Φ.Δ.Κ. 1710/Β’/2009) Απφθαζε θ. Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 1016/109/121-ηδ’ (Φ.Δ.Κ. 

571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999 ), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Σρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τν αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, 

ην θσηναληίγξαθν εγγξάθνπ κε ην νπνίν απνδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο, ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986, θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή 

ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ςπρηάηξνπ, ππνβάιινληαη γηα θαζέλα απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 

164/Α’/1997) πξφζσπα, γηα ηα νπνία απαηηείηαη λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997). Οη ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο απαηηείηαη λα 

ζπληξέρνπλ θαη ζην πξφζσπν ελφο εθάζηνπ ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία είλαη κέηνρνο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

15% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

αζθαιείαο. 

2. Απφ ηε βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ. ή ην θσηναληίγξαθν λα 

πξνθχπηεη ε επσλπκία, ε έδξα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 

164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008).  

3. Θεσξεκέλν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ 

αθηλήηνπ ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη ην ζπκβφιαην αγνξάο, 

ελνηθίαζεο θιπ. Σε πεξίπησζε ραξηζηηθήο παξαρψξεζεο, εθηφο ηνπ ηίηινπ 

ηδηνθηεζίαο απαηηείηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαρσξνχληνο ζηελ νπνία 

ζα πξνζδηνξίδεηαη ρξνληθά ε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο. Αλ ε δσξεάλ 
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παξαρψξεζε γίλεηαη ρσξίο ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη κε βνχιεζε νξηζηηθήο 

απνμέλσζεο, απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε (άξζξα 810, 496 θαη 498 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα). 

4. Γηα ηελ απφδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (α) νη Έιιελεο 

πνιίηεο πξνζθνκίδνπλ θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηνο ή 

ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο 

ηθαλφηεηαο νδεγήζεσο ή αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ, (β) νη πνιίηεο θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. θσηναληίγξαθν δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή βεβαίσζεο εγγξαθήο πνιίηε θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δ.Δ. θαη (γ) νη νκνγελείο θσηναληίγξαθν Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.) ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. 

Σηνηρεία ηαπηφηεηνο πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε. 

5. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη φηη (α) δε ζηεξείηαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα ζη’, ε’ θαη ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, (β) δελ θξαηείηαη 

πξνζσξηλά, (γ) δελ έρεη παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα θαθνχξγεκα ή 

γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο 

πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ, (δ) δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή αλψηεξε ησλ έμη 

(6) κελψλ γηα έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997) 

θαη γηα θάζε έγθιεκα πνπ ηειέζζεθε κε δφιν. 

6. Απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή 

ηδηψηε γηαηξνχ κε εηδηθφηεηα ςπρηάηξνπ λα πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ δελ πάζρεη 

απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςπρηθή λφζν θαη δελ είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ. Η εκεξνκελία έθδνζεο δε ζα πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ. Αλ ην πηζηνπνηεηηθφ είλαη απφ ηδηψηε γηαηξφ, λα 

αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκίκνπ ηαηξείνπ 

πνπ δηαηεξεί, ε ζθξαγίδα ηνπ, ν Α.Φ.Μ. θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ.. 

7. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνιή 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε (ζεσξεκέλε) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 

(Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

8. Δπί ηεο βεβαίσζεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Υ., ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 

ηνπ Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζηελ επσλπκία ε 

θξάζε «Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο». 

ii. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο  ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

iii. Έγγξαθα μελφγισζζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

iv. Αλ ζε κηα εηαηξεία κεηέρνπλ σο εηαίξνη, δηαρεηξηζηέο - εθπξφζσπνη ή κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ππήθννη θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. πνπ νη δηθαζηηθέο θαη 

ζηξαηνινγηθέο Αξρέο δελ εθδίδνπλ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά, θξίλεηαη απαηηεηή ε 

ππνβνιή εγγξάθνπ Γεκφζηαο Αξρήο ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ λα βεβαηψλεη ηνχην 
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(επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα). 

v. Κάζε αιιαγή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο απαηηεί έθδνζε λέαο άδεηαο. 

vi. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ι.Δ.Π.Υ.Α. ζρεηηθφ ηπγράλεη ην άξζξν 3 ηεο 

ππ’ αξηζκφλ 1016/109/121-η’ απφ 5-8-2009 (Φ.Δ.Κ. 1710/Β’/2009) Απφθαζεο θ. 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 

1016/109/121-ηδ’ (Φ.Δ.Κ. 571/Β’/2010) απφ 20-4-2010 Απφθαζε θ. Υθππνπξγνχ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

vii. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν). 
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4.9. Άδεηα ζύλδεζεο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ κε Αζηπλνκηθέο 
Υπεξεζίεο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 13 ηνπ Ν. 2622/1998, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν. 4058/2012. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο (έγθξηζε ηχπνπ) ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, απφ ην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

iii. Πεξηγξαθή απφ δηπισκαηνχρν κεραληθφ γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

iv. Βεβαίσζε Ο.Τ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ κέζσ 

επζείαο γξακκήο ηνπ. Η ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ πεξί 

αζπξκάησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ε ζχλδεζε ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο ζε θαηάιιειν ρψξν απηψλ. 

v. Σρεδηάγξακκα δηπισκαηνχρνπ κεραληθνχ ζην νπνίν εκθαίλεηαη ν ρψξνο πξνζηαζίαο 

θαη ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζε απηφλ. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) γηα ηνλ 

νξηζκφ ππεπζχλνπ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ κε ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπο. 

vii. Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηέινπο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2622/1998, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4058/2012. 

viii. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν κε ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 

ix. Σε πεξίπησζε άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βεβαίσζε έλαξμεο απηήο 

απφ ηελ νηθεία Γ.Ο.Υ.. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υ.Α. 8518/9/1-ηβ’ απφ 14-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 417/Β’/1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00 θαη παξάβνιν Γεκνζίνπ € 40,00. Δθφζνλ εγθξηζεί ε αίηεζε, θαηαβάιιεηαη ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ εηήζην ηέινο € 400,00 γηα θάζε ζχλδεζε, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη θαηά 

πνζνζηφ 15% (παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2622/1998, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 
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ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4058/2012). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999 ), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έλα (1) έηνο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Γηα ηε ζπλέρηζε ζχλδεζεο ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ κε Αζηπλνκηθέο Υπεξεζίεο ππνβάιινληαη 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε απηέο, εληφο ηνπ πξνηειεπηαίνπ απφ ηε ιήμε ηεο ζχλδεζεο κήλα, 

ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

i. Αίηεζε. 

ii. Φσηναληίγξαθν ηεο Απφθαζεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πθηζηάκελε ζχλδεζε ή ε 

ζπλέρηζε απηήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ 

έρνπλ κεηαβιεζεί νη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε έγθξηζε 

ζχλδεζεο. 

iv. Παξάβνια ΔΛ.ΑΣ. € 3,00 θαη παξάβνιν Γεκνζίνπ € 40,00. Δθφζνλ εγθξηζεί ε αίηεζε, 

θαηαβάιιεηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ εηήζην ηέινο € 400,00 γηα θάζε ζχλδεζε, ην νπνίν 

πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 15% (παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 

2622/1998, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 

4058/2012). 

v. Τα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα κε παξάβνιν ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (e-παξάβνιν). 
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4.10. Αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο αξγπξακνηβώλ, 
παιαηνπσιώλ, ελερπξνδαλεηζηώλ θαη αζρνινπκέλσλ κε ηελ 
αγνξαπσιεζία ή ηήμε κεηαρεηξηζκέλσλ θνζκεκάησλ θαη 
θνκςνηερλεκάησλ από ρξπζό θαη ινηπώλ ηηκαιθώλ (λνκηθό 
πξόζσπν). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Αζηπλνκηθή Γηάηαμε 5 Α’ (Φ.Δ.Κ. 1948/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

ii. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) πεξί ππνβνιήο 

δήισζεο έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο (άξζξν 13 Ν. 4045/1960 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην άξζξν 36 Ν. 2859/2000). 

iii. Έγγξαθν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ ρψξνπ/ ρψξσλ, φπνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα/ ππνθαηαζηήκαηα (ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηήξην 

ζπκβφιαην λφκηκα ζεσξεκέλν). 

iv. Αληίγξαθν Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.). 

v. Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο (Δ.Π.Δ., Α.Δ.). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 2 ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 5 Α’ (Φ.Δ.Κ. 1948/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ε Υπεξεζία δχλαηαη λα 

απαγνξεχζεη ηελ άζθεζή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη φηη ην επάγγεικα 

αζθείηαη ειεπζέξσο. Ο ελδηαθεξφκελνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα δεηήζεη ζρεηηθή 



 

83 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

i. Άξζξν 3 ηνπ Ν. 3919/2011 (Φ.Δ.Κ. 32/Α’/2011). 

ii. Παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3230/2004 (Φ.Δ.Κ. 44/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, κε έλαξμε ηξεηο (3) 

κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλαγγειίαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 5 Α’ 

αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο γίλεηαη ζην Τκήκα Αζθαιείαο ή (φπνπ δελ 

ππάξρεη Τκήκα Αζθαιείαο) ζην Αζηπλνκηθφ Τκήκα ηεο πεξηνρήο, φπνπ έρεη δεισζεί 

σο έδξα γηα ηελ αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

ii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

iii. Η αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ λνκηθφ πξφζσπν πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ 

(α) γηα ηηο κελ αλψλπκεο εηαηξείεο έθαζηνο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ εθπξνζψπσλ 

απηψλ θαη (β) γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νκφξξπζκεο ή 

εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, έθαζηνο ησλ εηαίξσλ θαη δηαρεηξηζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ εθπξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξείαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

1. έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

2. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα ηα εγθιήκαηα 

αλππνηαμίαο, ιηπνηαμίαο, πξνζβνιψλ ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνδνζίαο ηεο Φψξαο, 

πξνζβνιψλ θαηά ηεο ειεχζεξεο άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, 

πξνζβνιψλ θαηά ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ, παξαράξαμεο, θηβδειείαο, πιαζηνγξαθίαο, απηζηίαο 

πεξί ηελ ππεξεζία, παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηειεθσλεκάησλ θαη ηεο 

πξνθνξηθήο ζπλνκηιίαο, θινπήο, ιεζηείαο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, απάηεο, 

απηζηίαο, απνδνρήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ εγθιήκαηνο, δσξνδνθίαο ή 

δσξνιεςίαο, θαηαπίεζεο, λαξθσηηθψλ, δσνθινπήο, ιαζξεκπνξίαο, πεξί 

αξραηνηήησλ θαη πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαδίθε 

απηή αλαγξάθεηαη ή φρη ζην πνηληθφ Μεηξψν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

3. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πνηλή 

αλψηεξε ησλ έμη (6) κελψλ γηα έγθιεκα πνπ ηειέζζεθε κε δφιν, 

4. δελ θξαηείηαη πξνζσξηλά ή δελ έρεη παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα 

https://portal.astynomia.gr/
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θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2 ή δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο 

ίδηαο παξαγξάθνπ. Τν θψιπκα απηφ ηζρχεη κέρξηο φηνπ εθδνζεί ακεηάθιεηε 

απαιιαθηηθή απφθαζε. 

5. δελ έρεη απνζηεξεζεί νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, έζησ θαη 

αλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζή ηνπο θαη 

6. δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Οη απαγνξεχζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2 δελ ηζρχνπλ, εάλ παξήιζε πεληαεηία 

απφ ηεο εθηίζεσο ή ηεο παξαγξαθήο ηεο πνηλήο ή ηεο δη' απνλνκήο ράξηηνο άθεζεο 

απηήο. 

iv. Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη λέα αλαγγειία ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα 

αζηπλνκηθή αξρή, ηξεηο (3) κήλεο πξν ηεο ιήμεο ηεο πεληαεηίαο κε ηελ εθ λένπ 

ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

v. Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απαγνξεχεηαη κε απφθαζε ηεο νηθίαο αζηπλνκηθήο 

αξρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έπαςαλ λα ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο άζθεζήο ηεο, θαζψο θαη φηαλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ απηήο γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα απφ ηα κλεκνλεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 5 Α’ αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. Καηά ηεο απφθαζεο 

απηήο ρσξεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή. 

vi. Τα δηθαηνινγεηηθά Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο, Πηζηνπνηεηηθφ 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) θαη Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα ηηο κελ αλψλπκεο εηαηξείεο απφ έθαζην κέινο ηνπ Γ.Σ. 

θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο απηψλ, γηα ηηο δε εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη γηα 

ηηο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο απφ έθαζην εηαίξν θαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο απηψλ, θαζψο θαη απφ έθαζην κέινο ηνπ Γ.Σ.: 

1. Τν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηα φηαλ 

εθδίδεηαη απφ εκεδαπέο Αξρέο. Διιείςεη αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ έρεη εθδνζεί απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηεη φηη νη απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη. Αλ ε ρψξα θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο δελ ρνξεγεί ηέηνην έγγξαθν, ηνχην είλαη δπλαηφλ λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε βεβαίσζε, ή γηα ηα θξάηε φπνπ δελ πθίζηαηαη ε 

έλνξθε δήισζε, κε ππεχζπλε δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή θαηά 

πεξίπησζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, νη 

νπνίνη ρνξεγνχλ βεβαίσζε πεξί παξνρήο ηεο ελφξθνπ δειψζεσο ή ηεο 

επηζήκνπ δειψζεσο. Τα έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηνπο. 

2. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή δελ έρεη 

παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα αδίθεκα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 5 Α’ 
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αζηπλνκηθήο δηάηαμεο θαη φηη δελ έρεη απνζηεξεζεί νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ δηθαησκάησλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ ελδηαθεξφκελνο απαζρνιεί ή 

πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη ζην θαηάζηεκά ηνπ ππαιιήινπο ή βνεζνχο ηνπ, 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη παξάιιεια θαη ηελ πξνβιεπφκελε ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) πνπ ζα αθνξά ζηα ελ 

ιφγσ πξφζσπα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή δελ 

έρνπλ παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα ηα εγθιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

1. 

3. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) πεξί ππνβνιήο 

δήισζεο έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο: αληίγξαθν ηνπ εγθξηζέληνο θαη 

δεκνζηεπζέληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ.) 

ζεσξεκέλν θαη εγθεθξηκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο 

Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ., εθηφο απφ ην θαηαζηαηηθφ, λα ππνβάιινπλ θαη ην Φ.Δ.Κ.. 
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4.11. Αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο αξγπξακνηβώλ, 
παιαηνπσιώλ, ελερπξνδαλεηζηώλ θαη αζρνινπκέλσλ κε ηελ 
αγνξαπσιεζία ή ηήμε κεηαρεηξηζκέλσλ θνζκεκάησλ θαη 
θνκςνηερλεκάησλ από ρξπζό θαη ινηπώλ ηηκαιθώλ (θπζηθό 
πξόζσπν). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Αζηπλνκηθή Γηάηαμε 5 Α’ (Φ.Δ.Κ. 1948/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

ii. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) πεξί ππνβνιήο 

δήισζεο έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο (άξζξν 13 Ν. 4045/1960 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην άξζξν 36 Ν. 2859/2000). 

iii. Έγγξαθν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ ρψξνπ/ ρψξσλ, φπνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα/ ππνθαηαζηήκαηα (ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηήξην 

ζπκβφιαην λφκηκα ζεσξεκέλν). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 2 ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 5 Α’ (Φ.Δ.Κ. 1948/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ε Υπεξεζία δχλαηαη λα 

απαγνξεχζεη ηελ άζθεζή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη φηη ην επάγγεικα 

αζθείηαη ειεπζέξσο. Ο ελδηαθεξφκελνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα δεηήζεη ζρεηηθή 

βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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i. Άξζξν 3 ηνπ Ν. 3919/2011 (Φ.Δ.Κ. 32/Α’/2011). 

ii. Παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3230/2004 (Φ.Δ.Κ. 44/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, κε έλαξμε ηξεηο (3) 

κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλαγγειίαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 5 Α’ 

αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η αλαγγειία έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γίλεηαη ζην Τκήκα Αζθαιείαο ή (φπνπ 

δελ ππάξρεη Τκήκα Αζθαιείαο) ζην Αζηπλνκηθφ Τκήκα ηεο πεξηνρήο, φπνπ έρεη 

δεισζεί σο έδξα γηα ηελ έλαξμε αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

ii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

iii. Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο επηηξέπεηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

1. έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

2. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή ή δελ έρεη 

παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα ηα εγθιήκαηα αλππνηαμίαο, ιηπνηαμίαο, 

πξνζβνιψλ ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνδνζίαο ηεο Φψξαο, πξνζβνιψλ θαηά ηεο 

ειεχζεξεο άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, πξνζβνιψλ θαηά ηεο 

πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, ηξνκνθξαηηθψλ 

πξάμεσλ, παξαράξαμεο, θηβδειείαο, πιαζηνγξαθίαο, απηζηίαο πεξί ηελ 

ππεξεζία, παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηειεθσλεκάησλ θαη ηεο 

πξνθνξηθήο ζπλνκηιίαο, θινπήο, ιεζηείαο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, απάηεο, 

απηζηίαο, απνδνρήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ εγθιήκαηνο, δσξνδνθίαο ή 

δσξνιεςίαο, θαηαπίεζεο, λαξθσηηθψλ, δσνθινπήο, ιαζξεκπνξίαο, πεξί 

αξραηνηήησλ θαη πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαδίθε 

απηή αλαγξάθεηαη ή φρη ζην πνηληθφ Μεηξψν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

3. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πνηλή 

αλψηεξε ησλ έμη (6) κελψλ γηα έγθιεκα πνπ ηειέζζεθε κε δφιν, 

4. δελ θξαηείηαη πξνζσξηλά ή δελ έρεη παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα 

θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2 ή δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα ηεο 

ίδηαο παξαγξάθνπ. Τν θψιπκα απηφ ηζρχεη κέρξηο φηνπ εθδνζεί ακεηάθιεηε 

απαιιαθηηθή απφθαζε. 

5. δελ έρεη απνζηεξεζεί νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, έζησ θαη 

αλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζή ηνπο θαη 

https://portal.astynomia.gr/
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6. δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Οη απαγνξεχζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2 δελ ηζρχνπλ, εάλ παξήιζε πεληαεηία 

απφ ηεο εθηίζεσο ή ηεο παξαγξαθήο ηεο πνηλήο ή ηεο δη' απνλνκήο ράξηηνο άθεζεο 

απηήο. 

iv. Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη λέα αλαγγειία ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα 

αζηπλνκηθή αξρή, ηξεηο (3) κήλεο πξν ηεο ιήμεο ηεο πεληαεηίαο κε ηελ εθ λένπ 

ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

v. Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο  απαγνξεχεηαη κε απφθαζε ηεο νηθίαο αζηπλνκηθήο 

αξρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έπαςαλ λα ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηεο, θαζψο θαη φηαλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ απηήο γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα απφ ηα κλεκνλεπφκελα ζην εδάθην 

α’ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 9 Α’ αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. Καηά ηεο απφθαζεο 

απηήο ρσξεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή. 

vi. Σρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηα φηαλ 

εθδίδεηαη απφ εκεδαπέο Αξρέο. Διιείςεη αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ έρεη εθδνζεί απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηεη φηη νη απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη. Αλ ε ρψξα θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο δελ ρνξεγεί ηέηνην έγγξαθν, ηνχην είλαη δπλαηφλ λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε βεβαίσζε, ή γηα ηα θξάηε φπνπ δελ πθίζηαηαη ε 

έλνξθε δήισζε, κε ππεχζπλε δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή θαηά 

πεξίπησζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, νη 

νπνίνη ρνξεγνχλ βεβαίσζε πεξί παξνρήο ηεο ελφξθνπ δειψζεσο ή ηεο 

επηζήκνπ δειψζεσο. Τα έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηνπο. 

2. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή δελ έρεη 

παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο 5 Α’ αζηπλνκηθήο δηάηαμεο θαη φηη δελ έρεη απνζηεξεζεί 

νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ 

ελδηαθεξφκελνο απαζρνιεί ή πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη ζην θαηάζηεκά ηνπ 

ππαιιήινπο ή βνεζνχο ηνπ, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη παξάιιεια θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 

75/Α’/1986) πνπ ζα αθνξά ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή δελ έρνπλ παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα ηα εγθιήκαηα 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1. 
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4.12. Αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαηαζθεπαζηώλ θιεηδηώλ 
– επηζθεπαζηώλ θιεηδαξηώλ (λνκηθό πξόζσπν). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Αζηπλνκηθή Γηάηαμε 9 Α’ (Φ.Δ.Κ. 1948/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

ii. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) πεξί ππνβνιήο 

δήισζεο έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο (άξζξν 13 Ν. ηνπ 4045/1960 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 2859/2000). 

iii. Έγγξαθν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ ρψξνπ/ ρψξσλ, φπνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα/ ππνθαηαζηήκαηα (ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηήξην 

ζπκβφιαην λφκηκα ζεσξεκέλν). 

iv. Παξαζηαηηθά ζηνηρεία ή επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα απηψλ απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη ν αξηζκφο κεηξψνπ ησλ ειεθηξνληθψλ – ειεθηξηθψλ κεραλψλ 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη θνπήο θιεηδηψλ, θαζψο θαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial number) 

ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαηαζθεπήο ή επηζθεπήο θιεηδηψλ. 

v. Αληίγξαθν Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.) ζεσξεκέλν θαη 

εγθεθξηκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν. 

vi. Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο (Δ.Π.Δ., Α.Δ.). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη 

παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα ηα εγθιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 9 Α’ 

αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 2 ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 9 Α’ (Φ.Δ.Κ. 1948/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ε Υπεξεζία δχλαηαη λα 

απαγνξεχζεη ηελ άζθεζή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δε ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο 



 

90 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη φηη ην επάγγεικα 

αζθείηαη ειεπζέξσο. Ο ελδηαθεξφκελνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα δεηήζεη ζρεηηθή 

βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

i. Άξζξν 3 ηνπ Ν. 3919/2011 (Φ.Δ.Κ. 32/Α’/2011). 

ii. Παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3230/2004 (Φ.Δ.Κ. 44/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, κε έλαξμε ηξεηο (3) 

κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλαγγειίαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 9 Α’ 

αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η αλαγγειία έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γίλεηαη ζην Τκήκα Αζθαιείαο ή (φπνπ 

δελ ππάξρεη Τκήκα Αζθαιείαο) ζην Αζηπλνκηθφ Τκήκα ηεο πεξηνρήο φπνπ έρεη 

δεισζεί σο έδξα γηα ηελ έλαξμε αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

ii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

iii. Η άζθεζε επαγγέικαηνο απφ λνκηθφ πξφζσπν πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ (α) γηα ηηο 

κελ αλψλπκεο εηαηξείεο έθαζηνο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ εθπξνζψπσλ απηψλ θαη 

(β) γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, 

έθαζηνο ησλ εηαίξσλ θαη δηαρεηξηζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, πιεξνχλ 

ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

1. έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

2. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή ή δελ έρεη 

παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα ζε δίθε γηα ηα εγθιήκαηα αλππνηαμίαο, ιηπνηαμίαο, 

πξνζβνιψλ ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνδνζίαο ηεο Φψξαο, πξνζβνιψλ θαηά ηεο 

ειεχζεξεο άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, πξνζβνιψλ θαηά ηεο 

πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, ηξνκνθξαηηθψλ 

πξάμεσλ, παξαράξαμεο, θηβδειείαο, πιαζηνγξαθίαο, απηζηίαο πεξί ηελ 

ππεξεζία, παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηειεθσλεκάησλ θαη ηεο 

πξνθνξηθήο ζπλνκηιίαο, θινπήο, ιεζηείαο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, απάηεο, 

απηζηίαο, απνδνρήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ εγθιήκαηνο, δσξνδνθίαο ή 

δσξνιεςίαο, θαηαπίεζεο, λαξθσηηθψλ, δσνθινπήο, ιαζξεκπνξίαο, πεξί 

αξραηνηήησλ θαη πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαδίθε 

απηή αλαγξάθεηαη ή φρη ζην πνηληθφ Μεηξψν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

https://portal.astynomia.gr/
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3. δελ έρεη απνζηεξεζεί νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, έζησ θαη 

αλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζή ηνπο θαη 

4. δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Οη απαγνξεχζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2 δελ ηζρχνπλ, εάλ παξήιζε πεληαεηία 

απφ ηεο εθηίζεσο ή ηεο παξαγξαθήο ηεο πνηλήο ή ηεο δη' απνλνκήο ράξηηνο άθεζεο 

απηήο. 

iv. Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη λέα αλαγγειία ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα 

αζηπλνκηθή αξρή, ηξεηο (3) κήλεο πξν ηεο ιήμεο ηεο πεληαεηίαο κε ηελ εθ λένπ 

ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

v. Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο  απαγνξεχεηαη κε απφθαζε ηεο νηθίαο αζηπλνκηθήο 

αξρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έπαςαλ λα ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηεο, θαζψο θαη φηαλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ απηήο γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα απφ ηα κλεκνλεπφκελα ζην εδάθην 

α’ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 9 Α’ αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. Καηά ηεο απφθαζεο 

απηήο ρσξεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή. 

vi. Τα δηθαηνινγεηηθά Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο, Πηζηνπνηεηηθφ 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) θαη Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα ηηο κελ αλψλπκεο εηαηξείεο απφ έθαζην κέινο ηνπ Γ.Σ. 

θαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο απηψλ, γηα ηηο δε εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη γηα 

ηηο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, απφ έθαζην εηαίξν θαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο απηψλ, θαζψο θαη απφ έθαζην κέινο ηνπ Γ.Σ.: 

1. Τν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηα φηαλ 

εθδίδεηαη απφ εκεδαπέο Αξρέο. Διιείςεη αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ έρεη εθδνζεί απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηεη φηη νη απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη. Αλ ε ρψξα θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο δελ ρνξεγεί ηέηνην έγγξαθν ηνχην είλαη δπλαηφλ λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε βεβαίσζε, ή γηα ηα θξάηε φπνπ δελ πθίζηαηαη ε 

έλνξθε δήισζε, κε ππεχζπλε δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή θαηά 

πεξίπησζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, νη 

νπνίνη ρνξεγνχλ βεβαίσζε πεξί παξνρήο ηεο ελφξθνπ δειψζεσο ή ηεο 

επηζήκνπ δειψζεσο. Τα έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη ζχκθσλα ηα αλσηέξσ, 

δελ είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία εθδφζεψο ηνπο. 

2. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή δελ έρεη 

παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο 9 Α’ αζηπλνκηθήο δηάηαμεο θαη φηη δελ έρεη απνζηεξεζεί 

νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ 

ελδηαθεξφκελνο απαζρνιεί ή πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη ζην θαηάζηεκά ηνπ 

ππαιιήινπο ή βνεζνχο ηνπ, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη παξάιιεια θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 
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75/Α’/1986) πνπ ζα αθνξά ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή δελ έρνπλ παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα ηα εγθιήκαηα 

ηεο παξαγξάθνπ 2ηνπ άξζξνπ 1. 

3. Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο αζηπλνκηθήο δηάηαμεο 9 Α’, δχλαληαη νη ελδηαθεξφκελνη αληί ησλ 

παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial 

number) ή αξηζκφο Μεηξψνπ ησλ ειεθηξνληθψλ – ειεθηξηθψλ κεραλψλ 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη θνπήο θιεηδηψλ λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζην θείκελν ηεο νπνίαο ζα 

κλεκνλεχνληαη: 

 Η επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

 Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.) 

 Τν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ν ηχπνο ηεο θαηερφκελεο κεραλήο. 

 Ο ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial number) ή αξηζκφο Μεηξψνπ απηήο. 

 Ο ηχπνο θιεηδηψλ (νδνληψζεσλ – απνηππψζεσο – ρξεκαηνθηβσηίνπ – 

immobilizer). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial number) - αξηζκφο 

Μεηξψνπ ηεο κεραλήο ή δελ είλαη επδηάθξηηνο (θπξίσο ζε παιηέο κεραλέο) ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε πέξα ησλ αλσηέξσ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κεραλήο (ρξψκα - δηαζηάζεηο - εηδηθφηεξα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο) θαη 

πξναηξεηηθά λα ππνβάιιεηαη θσηνγξαθία απηήο. 
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4.13. Αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαηαζθεπαζηώλ θιεηδηώλ 
– επηζθεπαζηώλ θιεηδαξηώλ (θπζηθό πξόζσπν). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Αζηπλνκηθή Γηάηαμε 9 Α’ (Φ.Δ.Κ. 1948/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986). 

ii. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο (Γ.Ο.Υ.) πεξί ππνβνιήο 

δήισζεο έλαξμεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο (άξζξν 13 Ν. 4045/1960 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην άξζξν 36 Ν. 2859/2000). 

iii. Έγγξαθν απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ρξήζε ηνπ ρψξνπ/ ρψξσλ, φπνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα/ ππνθαηαζηήκαηα (ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηήξην 

ζπκβφιαην λφκηκα ζεσξεκέλν). 

iv. Παξαζηαηηθά ζηνηρεία ή επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα απηψλ απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη ν αξηζκφο κεηξψνπ ησλ ειεθηξνληθψλ – ειεθηξηθψλ κεραλψλ 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη θνπήο θιεηδηψλ, θαζψο θαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial number) 

ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαηαζθεπήο ή επηζθεπήο θιεηδηψλ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

i. Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ Γηθαζηηθήο Φξήζεο. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη 

παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα ηα εγθιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 9 Α’ 

αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 2 ηεο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο 9 Α’ (Φ.Δ.Κ. 1948/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ε Υπεξεζία δχλαηαη λα 

απαγνξεχζεη ηελ άζθεζή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δε ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη φηη ην επάγγεικα 

αζθείηαη ειεπζέξσο. Ο ελδηαθεξφκελνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα δεηήζεη ζρεηηθή 

βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 
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ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

i. Άξζξν 3 ηνπ Ν. 3919/2011 (Φ.Δ.Κ. 32/Α’/2011). 

ii. Παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3230/2004 (Φ.Δ.Κ. 44/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, κε έλαξμε ηξεηο (3) 

κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αλαγγειίαο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 9 Α’ 

αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η αλαγγειία αζθήζεσο επαγγέικαηνο γίλεηαη ζην Τκήκα Αζθαιείαο ή (φπνπ δελ 

ππάξρεη Τκήκα Αζθαιείαο) ζην Αζηπλνκηθφ Τκήκα ηεο πεξηνρήο, φπνπ έρεη δεισζεί 

σο έδξα γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο. 

ii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

iii. Η άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο επηηξέπεηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

1. έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

2. δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα ηα εγθιήκαηα 

αλππνηαμίαο, ιηπνηαμίαο, πξνζβνιψλ ηνπ πνιηηεχκαηνο, πξνδνζίαο ηεο Φψξαο, 

πξνζβνιψλ θαηά ηεο ειεχζεξεο άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, 

πξνζβνιψλ θαηά ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ, παξαράξαμεο, θηβδειείαο, πιαζηνγξαθίαο, απηζηίαο 

πεξί ηελ ππεξεζία, παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηειεθσλεκάησλ θαη ηεο 

πξνθνξηθήο ζπλνκηιίαο, θινπήο, ιεζηείαο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, απάηεο, 

απηζηίαο, απνδνρήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ εγθιήκαηνο, δσξνδνθίαο ή 

δσξνιεςίαο, θαηαπίεζεο, λαξθσηηθψλ, δσνθινπήο, ιαζξεκπνξίαο, πεξί 

αξραηνηήησλ θαη πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ, αλεμάξηεηα αλ ε θαηαδίθε 

απηή αλαγξάθεηαη ή φρη ζην πνηληθφ Μεηξψν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

3. δελ έρεη απνζηεξεζεί νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, έζησ θαη 

αλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζή ηνπο θαη 

4. δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Οη απαγνξεχζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2 δελ ηζρχνπλ, εάλ παξήιζε πεληαεηία 

απφ ηεο εθηίζεσο ή ηεο παξαγξαθήο ηεο πνηλήο ή ηεο δη' απνλνκήο ράξηηνο άθεζεο 

απηήο. 

iv. Γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη λέα αλαγγειία ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα 

αζηπλνκηθή αξρή, ηξεηο (3) κήλεο πξν ηεο ιήμεο ηεο πεληαεηίαο κε ηελ εθ λένπ 

https://portal.astynomia.gr/
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ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

v. Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο  απαγνξεχεηαη κε απφθαζε ηεο νηθίαο αζηπλνκηθήο 

αξρήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη έπαςαλ λα ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηεο, θαζψο θαη φηαλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ απηήο γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα απφ ηα κλεκνλεπφκελα ζην εδάθην 

α’ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 9 Α’ αζηπλνκηθήο δηάηαμεο. Καηά ηεο απφθαζεο 

απηήο ρσξεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή. 

vi. Σρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηα φηαλ 

εθδίδεηαη απφ εκεδαπέο Αξρέο. Διιείςεη αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ έρεη εθδνζεί απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηεη φηη νη απαηηήζεηο ηθαλνπνηνχληαη. Αλ ε ρψξα θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο δελ ρνξεγεί ηέηνην έγγξαθν, ηνχην είλαη δπλαηφλ λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλνξθε βεβαίσζε, ή γηα ηα θξάηε φπνπ δελ πθίζηαηαη ε 

έλνξθε δήισζε, κε ππεχζπλε δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή θαηά 

πεξίπησζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, νη 

νπνίνη ρνξεγνχλ βεβαίσζε πεξί παξνρήο ηεο ελφξθνπ δειψζεσο ή ηεο 

επηζήκνπ δειψζεσο. Τα έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ, δελ είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηνπο. 

2. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ 

νπνία λα αλαγξάθεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή δελ έρεη 

παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα αδίθεκα ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο 9 Α’ αζηπλνκηθήο δηάηαμεο θαη φηη δελ έρεη απνζηεξεζεί 

νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ 

ελδηαθεξφκελνο απαζρνιεί ή πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη ζην θαηάζηεκά ηνπ 

ππαιιήινπο ή βνεζνχο ηνπ, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη παξάιιεια θαη ηελ 

πξνβιεπφκελε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 

75/Α’/1986) πνπ ζα αθνξά ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή δελ έρνπλ παξαπεκθζεί ζε δίθε γηα ηα εγθιήκαηα 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1. 

4. Όζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο αζηπλνκηθήο δηάηαμεο 9 Α’, δχλαληαη νη ελδηαθεξφκελνη αληί ησλ 

παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial 

number) ή αξηζκφο Μεηξψνπ ησλ ειεθηξνληθψλ – ειεθηξηθψλ κεραλψλ 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη θνπήο θιεηδηψλ λα ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζην θείκελν ηεο νπνίαο ζα 

κλεκνλεχνληαη: 

 Η επσλπκία θαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

 Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.). 

 Τν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ν ηχπνο ηεο θαηερφκελεο κεραλήο. 
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 Ο ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial number) ή αξηζκφο Μεηξψνπ απηήο. 

 Ο ηχπνο θιεηδηψλ (νδνληψζεσλ – απνηππψζεσο – ρξεκαηνθηβσηίνπ – 

immobilizer). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο (serial number) - αξηζκφο 

Μεηξψνπ ηεο κεραλήο ή δελ είλαη επδηάθξηηνο (θπξίσο ζε παιηέο κεραλέο) ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε πέξα ησλ αλσηέξσ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κεραλήο (ρξψκα - δηαζηάζεηο - εηδηθφηεξα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο) θαη 

πξναηξεηηθά λα ππνβάιιεηαη θσηνγξαθία απηήο. 
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4.14. Βεβαίσζε πεξί κε ύπαξμεο ζπλαιιαγκαηηθώλ εθθξεκνηήησλ. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Α.Ν. 89/1967 (Φ.Δ.Κ. 132/Α’/1967)  

ii. Α.Ν. 378/1968 (Φ.Δ.Κ. 82/Α’/1968). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. 

ii. Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο θαη αλάθιεζεο ηεο εηαηξείαο. 

iii. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ εηαηξείαο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπ’ αξηζκφλ 3011/1/1-ζη’ απφ 15-1-1986 Βαζηθή Γηαηαγή Α.Δ.Α./Κ.Α./Γ.Γ.Α./ Τκήκα 

Οηθνλνκηθψλ Δγθιεκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ππ’ αξηζκφλ 3011/1/1-θδ’ απφ 3-

8-1993 νκνία. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999 ), σο ηζρχεη. 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Απεξηφξηζηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η βεβαίσζε ρνξεγείηαη θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, θπξίσο αιινδαπψλ 

εηαηξεηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά θαηξνχο γξαθεία ηνπο ζηελ Διιάδα, βάζεη 

δηαθξαηηθψλ ζπκβάζεσλ.  

ii. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη πάληνηε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο γηα ηηο κελ Γ.Α.Γ.Α. θαη Γ.Α.Γ.Θ. ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Αζθάιεηαο Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο, αληίζηνηρα/Τκήκαηα Πξνζηαζίαο Πεξηνπζηαθψλ 

Γηθαησκάησλ, αληίζηνηρα γηα ηε δε ινηπή ρψξα ζηηο νηθίεο Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο.  
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iii. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε απηήο απνηειεί ε πξνζθφκηζε ηνπ Φ.Δ.Κ. 

αλάθιεζεο ηεο εηαηξείαο, θαζφζνλ ζθνπφ ρνξήγεζεο ηεο ελ ιφγσ αδείαο απνηειεί ε 

επηζηξνθή ζηελ εηαηξεία ηεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο πνπ θαηαηέζεθε ππέξ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείσλ αιινδαπήο 

εηαηξείαο ζηελ Διιάδα.  

iv. Αλάινγα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ Υπεξεζηψλ ππνδνρήο ηεο αίηεζεο, απφ ηνλ έιεγρν 

ησλ αξρείσλ ηνπο, πξνο δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή κε ζπλαιιαγκαηηθήο 

εθθξεκφηεηαο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην ησλ αηηνπζψλ εηαηξεηψλ, ρνξεγείηαη ή κε ε 

ζρεηηθή βεβαίσζε. 
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4.15. Άδεηα αγνξάο αηνκηθνύ ηδησηηθνύ νπιηζκνύ δεκόζησλ 
δαζηθώλ ππαιιήισλ θαη νξγάλσλ ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Βεβαίσζε ηεο πξντζηάκελεο ππεξεζίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη: α) ε ππεξεζία δε δηαζέηεη πηζηφιηα ή πεξίζηξνθα γηα ηνλ εθνδηαζκφ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ θαη β) ε νπινθνξία απηνχ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ 

αζθαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Δδάθην ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο πεξίπησζεο II ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ 

απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έσο έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο ηνπ ηφπνπ 
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εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ. 

ii. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 132/72, πξνβιέπεηαη φηη νη δεκφζηνη δαζηθνί 

ππάιιεινη θαη ηα φξγαλα ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο, δηθαηνχληαη λα θαηέρνπλ πηζηφιη ή 

πεξίζηξνθν θαη λα θέξνπλ απηφ θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο. Μεηά ηελ θαζ' 

νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, ην ηδησηηθφ φπιν παξαδίδεηαη ζηελ 

Αζηπλνκηθή Αξρή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 
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4.16. Άδεηα αγνξάο αηνκηθνύ ηδησηηθνύ νπιηζκνύ πξνζσπηθνύ 
Ληκεληθνύ Σώκαηνο. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη 

παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ππ’ αξηζκφλ 68/2004 «Καλνληζκνχ νπινθαηνρήο, 

νπινθνξίαο θαη νπινρξεζίαο πξνζσπηθνχ Λ.Σ.. 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο θαηνρήο θαη νπινθνξίαο ηδησηηθνχ φπινπ ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ηνπ Λ.Σ.. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Δδάθην ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο πεξίπησζεο II ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ 

απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έσο έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 
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4.17. Άδεηα αγνξάο αηνκηθνύ ηδησηηθνύ νπιηζκνύ ππαιιήισλ 
εμσηεξηθήο θξνύξεζεο θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 123320 απφ 4-9-2009 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ  

Γηθαηνζχλεο θαη Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 1963/Β’/2009). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο φπνπ ππεξεηεί, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη νινθιεξψζεη ηελ εηζαγσγηθή ηνπ εθπαίδεπζε. 

iii. Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο θαηνρήο θαη νπινθνξίαο ηδησηηθνχ αηνκηθνχ 

νπιηζκνχ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Σσθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο. 

iv. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

v. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 4 ηνπ Ν. 2334/1995 (Φ.Δ.Κ. 184/Α’/1995) θαη φηη δελ ηπγράλεη θπγφπνηλνο ή 

θπγφδηθνο. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

vii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη πιεξνί ηα ερέγγπα αζθαινχο θχιαμεο ηνπ φπινπ, ζπλνδεπφκελε απφ 

απφδεημε ή ηηκνιφγην αγνξάο ρξεκαηνθηβσηίνπ ή βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηή ηεο 

ππεξεζίαο φηη θαηέρεη θαηάιιειν ρξεκαηνθηβψηην. 

viii. Γειηίν πξναγνξάο απφ έκπνξν ππξνβφινπ φπινπ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνο 

αγνξά φπινπ θαη κέρξη εθαηφ (100) θπζηγγίσλ ή άδεηα πψιεζεο ηεο αξκφδηαο 
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Αζηπλνκηθήο Αξρήο ζηελ πεξίπησζε απφθηεζεο ηνπ φπινπ απφ λφκηκν θάηνρν. 

ix. Φσηναληίγξαθν ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 123320 απφ 4-9-2009 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ  

Γηθαηνζχλεο θαη Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 1963/Β’/2009). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αηειψο. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξείο (3) κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηξηψλ (3) κελψλ. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ν θάθειφο ηνπ παξαβηάζζεθε. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα ηαηξηθά 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν ηζρχεη ε άδεηα 

γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε 

πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο 

απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή 

αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ 

έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
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4.18. Άδεηα αγνξάο θαη εμαγσγήο ππξνβόινπ όπινπ από 
αιινδαπνύο ζε ρώξεο κε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 3 Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

ii. 3009/2/25-γ’ απφ 24-11-1994 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 

892/Β’/1994). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: α) ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο θαη 

ηνπ πσιεηή, β) ηα ζηνηρεία αλαγλσξίζεσο ησλ πξνο αγνξά φπισλ θαη θπζηγγίσλ, γ) 

ην ζεκείν εμφδνπ απφ ηε ρψξα θαη ε πξνβιεπφκελε εκεξνκελία δηειεχζεσο απφ ην ελ 

ιφγσ ζεκείν, δ) ε ρψξα πξννξηζκνχ ησλ αγνξαδφκελσλ εηδψλ θαζψο θαη ε αθξηβήο 

δηεχζπλζε, ζηελ νπνία απνζηέιινληαη ηα ελ ιφγσ είδε. 

ii. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αιινδαπνχ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ πσιεηή, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ είλαη έκπνξνο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη α) πσιεί ή 

παξαρσξεί ή δσξίδεη ηα θαηερφκελα απφ απηφλ είδε ζην ζπγθεθξηκέλν αιινδαπφ θαη 

β) φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ εηδψλ απηψλ ζην αξκφδην 

Τεισλείν, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηνλ αγνξαζηή αιινδαπφ ή φηη 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνζηνιήο απηψλ απ’ επζείαο ζην εμσηεξηθφ (κέζσ 

Ταρπδξνκείνπ). 

iv. Έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αξκφδηαο θξαηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, εθφζνλ 

ε ελ ιφγσ ρψξα έρεη ελεκεξψζεη επίζεκα ηηο ειιεληθέο αξρέο, φηη απαηηείηαη ε 

πξνυπφζεζε απηή γηα ηελ εηζαγσγή πεξηζηξφθσλ – πηζηνιηψλ, θπζηγγίσλ απηψλ θαη 

θπλεγεηηθψλ φπισλ ζην έδαθφο ηεο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/25-γ’ απφ 24-11-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο 

(Φ.Δ.Κ. 892/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Μέρξη δχν (2) κήλεο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 6700/1-436085 απφ 5-2-1995 δηαηαγή 

Α.Δ.Α.. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο ηνπ ηφπνπ 

φπνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα ηνπ πσιεηή. 

ii. Γελ απαηηείηαη ε ελ ιφγσ άδεηα γηα ηελ αγνξά θαη εμαγσγή απφ αιινδαπνχο κέρξη δχν 

(2) αεξνβφισλ φπισλ θαη πεληαθνζίσλ (500) θπζηγγίσλ θπλεγεηηθψλ φπισλ, κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη νη ελδηαθεξφκελνη απνδεηθλχνπλ ζην ζεκείν εμφδνπ ηε 

λφκηκε πξνέιεπζε ησλ ελ ιφγσ εηδψλ. 
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4.19. Άδεηα αγνξάο θαη θαύζεο βεγγαιηθώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξα 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 293/1977 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1977). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο, θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά, θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ γηα ηελ θαχζε αηφκνπ φηη δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο γλψζεηο 

θαη ηελ αλάινγε πείξα γηα ηελ αζθαιή θαχζε ησλ βεγγαιηθψλ, θαζψο θαη φηη απφ ηελ 

σο άλσ θαχζε δελ ζα πξνθιεζνχλ θίλδπλνη ζε βάξνο πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε ζη’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 



 

107 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έσο έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ν θάθειφο ηνπ παξαβηάζζεθε. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα ηαηξηθά 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν ηζρχεη ε άδεηα 

γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε 

πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο 

απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή 

αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ 

έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Δάλ ε θαχζε ζα ιάβεη ρψξα πιεζίνλ αεξνιηκέλσλ, απαηηείηαη θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

iv. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

v. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.20. Άδεηα αγνξάο θαη θαύζεο βεγγαιηθώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξα 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 293/1977 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1977). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

iii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

v. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ γηα ηελ θαχζε αηφκνπ φηη δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο γλψζεηο 

θαη ηελ αλάινγε πείξα γηα ηελ αζθαιή θαχζε ησλ βεγγαιηθψλ, θαζψο θαη φηη απφ ηελ 

σο άλσ θαχζε δελ ζα πξνθιεζνχλ θίλδπλνη ζε βάξνο πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε ζη’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
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Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έσο έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ν θάθειφο ηνπ παξαβηάζζεθε. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα ηαηξηθά 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν ηζρχεη ε άδεηα 

γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε πεξίπησζε 

πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο 

απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή 

αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ 

έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Δάλ ε θαχζε ζα ιάβεη ρψξα πιεζίνλ αεξνιηκέλσλ, απαηηείηαη θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.21. Άδεηα αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο εθξεθηηθώλ 
πιώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξν 11 Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

ii. Άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 413/1977 (Φ.Δ.Κ. 183/Α’/1977). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο, θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά, θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ ή κεηαιιείνπ, εθφζνλ νη εθξεθηηθέο 

χιεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηέηνηνπο ρψξνπο ή επηθπξσκέλε ζχκβαζε – αλάζεζε 

εξγνιαβίαο έξγνπ. 

vi. Έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο Υπεξεζίαο εάλ ε ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ ζα 

γίλεη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο γεληθά ή ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ νηθνδνκέο. 

vii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ νπνία 

λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ γνκσηή – ππξνδφηε, ν νπνίνο ζα θάλεη 

ηε ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αδείαο, ε 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη ε αξρή πνπ ηε ρνξήγεζε. 

viii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 
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θπθινθνξίαο, ηχπνο, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη αξηζκφο πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο 

κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ ADR, ην νλνκαηεπψλπκν νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο θαη 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο απηνχ, ν αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο 

κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ ADR, ν αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ADR νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ 

κεηαθνξέα (ηδηνθηήηε νρήκαηνο). 

ix. Σε πεξίπησζε ρξήζεο εθξεθηηθψλ πιψλ ζε ζαιάζζην ρψξν, ε αξκφδηα γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ αδείαο Υπεξεζία δεηεί ηε γλψκε ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηψλ 

ησλ Υπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, Παξαγσγηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Δπίζεο, ε σο άλσ Αζηπλνκηθή Αξρή, δεηεί ηε γλψκε ηεο αξκφδηαο 

Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο, ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο εθξεθηηθψλ 

πιεζίνλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 12 ηεο παξαγξάθνπ Ι ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 

31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο, δπλάκελε λα παξαηαζεί γηα αθφκε έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ ν θάθειφο ηνπ παξαβηάζζεθε. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα ηαηξηθά 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. 
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iii. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ 
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4.22. Άδεηα αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο εθξεθηηθώλ 
πιώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξν 11 Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

ii. Άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 413/1977 (Φ.Δ.Κ. 183/Α’/1977). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα  πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ ή κεηαιιείνπ, εθφζνλ νη εθξεθηηθέο 

χιεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηέηνηνπο ρψξνπο, ή επηθπξσκέλε ζχκβαζε – αλάζεζε 

εξγνιαβίαο έξγνπ. 

v. Έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο Υπεξεζίαο αλ ε ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ ζα 

γίλεη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο γεληθά ή ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ νηθνδνκέο. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη 

ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ γνκσηή – ππξνδφηε, ν νπνίνο ζα θάλεη ηε ρξήζε ησλ 

εθξεθηηθψλ πιψλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αδείαο, ε εκεξνκελία έθδνζεο 

θαη ε αξρή πνπ ηε ρνξήγεζε. 

vii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο 

θπθινθνξίαο, ηχπνο, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη αξηζκφο πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο 

κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ ADR, ην νλνκαηεπψλπκν νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο θαη 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο απηνχ, ν αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο 

κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ ADR, ν αξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ADR νδεγνχ ηνπ νρήκαηνο θαη ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ 

κεηαθνξέα (ηδηνθηήηε νρήκαηνο). 

viii. Σε πεξίπησζε ρξήζεο εθξεθηηθψλ πιψλ ζε ζαιάζζην ρψξν, ε αξκφδηα γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ αδείαο Υπεξεζία δεηεί ηε γλψκε ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηψλ 

ησλ Υπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, Παξαγσγηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 
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Θξεζθεπκάησλ. Δπίζεο, ε σο άλσ Αζηπλνκηθή Αξρή, δεηεί ηε γλψκε ηεο αξκφδηαο 

Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο, ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο αδείαο ρξήζεο εθξεθηηθψλ 

πιεζίνλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 12 ηεο παξαγξάθνπ Ι ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 

31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο, δπλάκελε λα παξαηαζεί γηα αθφκε έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθειφο ηνπ έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.23. Άδεηα αγνξάο ππξνβόινπ – θπλεγεηηθνύ όπινπ. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3169/2003 (Φ.Δ.Κ. 189/Α’/2003) θαη ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

ii. 3009/2/20-ζη’ απφ 7-1-1994 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 

41/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 3009/2/80-δ’ απφ 1-12-2003 φκνηα (Φ.Δ.Κ. 

1839/Β’/2003) (γηα ηα θπλεγεηηθά φπια). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ φηη δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 

2334/1995 (Φ.Δ.Κ. 184/Α’/1995). Γηα έθδνζε άδεηαο θπλεγεηηθνχ φπινπ, ζα αλαθέξεη  

θαη πφζα αθφκε θπλεγεηηθά φπια θαηέρεη, θαη φηη ην πξνο αγνξά φπιν πιεξνί ηηο 

αλαθεξφκελεο ζην εδάθην β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993) πξνυπνζέζεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ Ν. 3169/2003 (Φ.Δ.Κ. 189/Α’/2003). 

iii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ, εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 

209/Α’/2008). 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Άξζξν 1 ηεο ππ' αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο 

Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 

(Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

ii. 3009/2/20-ζη’ απφ 7-1-1994 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 
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41/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 3009/2/80-δ’ απφ 1-12-2003 φκνηα 

(Φ.Δ.Κ.1839/Β’/2003) (γηα ηα θπλεγεηηθά φπια). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έσο έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. α) Γηα ηα θπλεγεηηθά φπια, ε άδεηα εθδίδεηαη ζηα Τκήκαηα Αζθαιείαο ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θη φπνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο, απφ ηα νηθεία 

αζηπλνκηθά ηκήκαηα. β) Γηα ηα ινηπά ππξνβφια φπια, ε άδεηα εθδίδεηαη ζηηο 

Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Γελ απαηηείηαη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αγνξάο θπλεγεηηθνχ 

φπινπ, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη θάηνρνο άιινπ θπλεγεηηθνχ φπινπ θαη δελ 

έρεη παξέιζεη ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο απηήο. Απφ ηελ 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ εμαηξνχληαη νη ππεξεηνχληεο σο 

κφληκνη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ζηα Σψκαηα Αζθαιείαο σο θαηέρνληεο ππεξεζηαθά 

φπια. 

iii. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο ζε θάηνηθν άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ., 

απαηηείηαη, πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθφκηζε έγγξαθεο ζπλαίλεζεο 

ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

iv. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθειφο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 
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πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
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4.24. Άδεηα αγνξάο θσηνβνιίδσλ, ζπζθεπώλ εθηόμεπζεο απηώλ, 
θαζώο θαη θαηνρήο ησλ εηδώλ απηώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 4 θαη εδάθην γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5α’ ηνπ Ν. 

456/1976 (Φ.Δ.Κ. 277/Α’/1976), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993) θαη ην Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ. 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν αδείαο εθηέιεζεο πιφσλ πξνθεηκέλνπ πεξί ιέκβσλ ή εγγξάθνπ  

εζληθφηεηαο πξνθεηκέλνπ πεξί κεγαιχηεξσλ ζθαθψλ ή αληίγξαθν αδείαο ζήξαο ή 

βεβαίσζε Ληκεληθήο Αξρήο ή Οξεηβαηηθνχ Σπιιφγνπ ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αληίζηνηρα 

αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη θάηνρνο πισηνχ ζαιαζζίνπ κέζνπ ή νξεηβάηεο. 

vi. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο ζε πινηάξρνπο δηεξρνκέλσλ απφ 

ειιεληθνχο ιηκέλεο πινίσλ δηεζλψλ πιφσλ, απαηηείηαη κφλνλ αίηεζε ησλ ελ ιφγσ 

πινηάξρσλ ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 
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Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε ε’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα Τκήκαηα Αζθαιείαο ή Αζηπλνκηθά 

Τκήκαηα. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθειφο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
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εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

v. Δθφζνλ εληφο ελφο (1) έηνπο έρεη ρνξεγεζεί ε πξναλαθεξφκελε άδεηα θαηφπηλ 

ππνβνιήο φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηε ρνξήγεζε φκνηαο άδεηαο 

απαηηείηαη ε ππνβνιή κφλνλ αίηεζεο. 
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4.25. Άδεηα αγνξάο θσηνβνιίδσλ, ζπζθεπώλ εθηόμεπζεο απηώλ, 
θαζώο θαη θαηνρήο ησλ εηδώλ απηώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 4 θαη εδάθην γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5α’ ηνπ Ν. 

456/1976 (Φ.Δ.Κ. 277/Α’/1976), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993) θαη ην Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν αδείαο εθηέιεζεο πιφσλ πξνθεηκέλνπ πεξί ιέκβσλ ή εγγξάθνπ  

εζληθφηεηαο πξνθεηκέλνπ πεξί κεγαιχηεξσλ ζθαθψλ ή αληίγξαθν αδείαο ζήξαο ή 

βεβαίσζε Ληκεληθήο Αξρήο ή Οξεηβαηηθνχ Σπιιφγνπ ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αληίζηνηρα 

αλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη θάηνρνο πισηνχ ζαιαζζίνπ κέζνπ ή νξεηβάηεο. 

v. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο ζε πινηάξρνπο δηεξρνκέλσλ απφ 

ειιεληθνχο ιηκέλεο πινίσλ δηεζλψλ πιφσλ, απαηηείηαη κφλνλ αίηεζε ησλ ελ ιφγσ 

πινηάξρσλ, ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε ε’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα Τκήκαηα Αζθαιείαο ή Αζηπλνκηθά 

Τκήκαηα. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθειφο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Δθφζνλ εληφο ελφο (1) έηνπο έρεη ρνξεγεζεί ε πξναλαθεξφκελε άδεηα θαηφπηλ 

ππνβνιήο φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηε ρνξήγεζε φκνηαο άδεηαο 

απαηηείηαη ε ππνβνιή κφλνλ αίηεζεο. 
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4.26. Άδεηα γόκσζεο θπλεγεηηθώλ θπζηγγίσλ γηα εκπνξία (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη 

Τνπξηζκνχ. 

vi. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ε νπνία πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ηελ νλνκαζία θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο εηζαγσγή, θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε θαη 

επεμεξγαζία εηδψλ. Σηε δήισζε επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ην είδνο νπιηζκνχ. 

vii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: α) δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο θαη ζε Γξαθείν 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία, β) δελ 
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είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο θαη Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη γ) δελ είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο θαη Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 

164/Α΄) θαη ηνπ Ν. 3206/2003 (Φ.Δ.Κ. 298/Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 

3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α΄). 

viii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ Ι ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο. Αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, παχεη λα ηζρχεη θαη ε 

εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζρεηηθή άδεηα θαη 

αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 



 

125 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη vii δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

v. Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθνχ εμαηξνχληαη νη 

επηζθεπαζηέο ησλ φπισλ. Η ελ ιφγσ δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε Γηεχζπλζε δχλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 
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4.27. Άδεηα γόκσζεο θπλεγεηηθώλ θπζηγγίσλ γηα εκπνξία (θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη 

Τνπξηζκνχ. 

v. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ε νπνία πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ηελ νλνκαζία θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο εηζαγσγή, θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε θαη 

επεμεξγαζία εηδψλ. Σηε δήισζε επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ην είδνο νπιηζκνχ. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη: α) δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο θαη ζε Γξαθείν 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε εηαηξεία, β) δελ 

είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο θαη Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη γ) δελ είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο θαη Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 

164/Α΄) θαη ηνπ Ν. 3206/2003 (Φ.Δ.Κ. 298/Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 

3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α΄). 

vii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 
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Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ Ι ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο. Αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, παχεη λα ηζρχεη θαη ε 

εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζρεηηθή άδεηα θαη 

αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
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iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθνχ εμαηξνχληαη νη 

επηζθεπαζηέο ησλ φπισλ. Η ελ ιφγσ δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε Γηεχζπλζε δχλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 
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4.28. Άδεηα δηακεηαθόκηζεο όπισλ, ππξνκαρηθώλ, εθξεθηηθώλ 
πιώλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ, θαζώο θαη αζθαινύο 
πξαγκαηνπνίεζεο απηήο (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία 

θαη έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ, β) ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο, 

θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ νδεγνχ απηνχ, γ) ην ζεκείν 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ, θαζψο θαη ην αθξηβέο δξνκνιφγην, δ) ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηακεηαθφκηζεο, ε) ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ελαπφζεζεο ηνπ ππφ 

δηακεηαθφκηζε θνξηίνπ, εθφζνλ ην θνξηίν απηφ εθθνξησζεί. Σε πεξίπησζε πνπ ην 

ελ ιφγσ θνξηίν κεηαθνξησζεί ζε άιιν φρεκα, αλαθέξνληαη θαη ηα ζηνηρεία απηνχ, 

ζη) ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ππφ δηακεηαθφκηζε θνξηίνπ (είδνο, πνζφηεηα, 

θαηεγνξία, θιάζε θαηά ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνχο, ινηπά ραξαθηεξηζηηθά 

θαζψο θαη αξηζκφ αλαγλψξηζεο), δ) ζε πεξίπησζε πνπ ε δηακεηαθφκηζε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηδεξνδξνκηθψο, αλαθέξνληαη επηπιένλ ν αξηζκφο ηεο 

ακαμνζηνηρίαο θαη ηνπ βαγνληνχ ή βαγνληψλ ζηα νπνία έρνπλ θνξησζεί ηα ππφ 

δηακεηαθφκηζε είδε. Δθφζνλ δελ είλαη γλσζηφο εθ ησλ πξνηέξσλ ν αξηζκφο ηεο 

ακαμνζηνηρίαο ή ππάξμεη κεηαβνιή απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κέρξη ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηακεηαθφκηζεο, ν ελδηαθεξφκελνο αλαθνηλψλεη ζην Υπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ ηα θαησηέξσ ζηνηρεία, ην αξγφηεξν ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο εηζφδνπ 

ηεο ακαμνζηνηρίαο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 
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κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/21-γ’ απφ 20-4-1994 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 

301/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξεηο (3) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δηα ηνπ εδξεχνληνο ζηελ Διιάδα 

λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηακεηαθφκηζεο, φηαλ απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε νδηθά ή ζηδεξνδξνκηθά κέζα κεηαθνξάο. 

iii. Σηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηειηθνχ ρξήζηε ή αληίγξαθν δηεζλνχο 

πηζηνπνηεηηθνχ εηζαγσγήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα δηακεηαθφκηζε πνιεκηθνχ πιηθνχ ή 

εθξεθηηθψλ πιψλ κε ακηγνχο εκπνξηθήο ρξήζεο (πεληξίηεο – πεληαπιαζηίηεο). 

iv. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 
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πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

v. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

vi. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 
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4.29. Άδεηα δηακεηαθόκηζεο όπισλ, ππξνκαρηθώλ, εθξεθηηθώλ 
πιώλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ, θαζώο θαη αζθαινύο 
πξαγκαηνπνίεζεο απηήο (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο, θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, 

κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο 

ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, 

αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, β) ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο θαη ηα 

ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε 

θαη ηνπ νδεγνχ απηνχ, γ) ην ζεκείν εηζφδνπ θαη εμφδνπ, θαζψο θαη ην αθξηβέο 

δξνκνιφγην, δ) ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηακεηαθφκηζεο, ε) 

ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ελαπφζεζεο ηνπ ππφ δηακεηαθφκηζε θνξηίνπ, εθφζνλ ην 

θνξηίν απηφ εθθνξησζεί. Σε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ θνξηίν κεηαθνξησζεί ζε 

άιιν φρεκα, αλαθέξνληαη θαη ηα ζηνηρεία απηνχ, ζη) ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ππφ 

δηακεηαθφκηζε θνξηίνπ (είδνο, πνζφηεηα, θαηεγνξία, θιάζε θαηά ηνπο ηζρχνληεο 

δηεζλείο θαλνληζκνχο, ινηπά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη αξηζκφ αλαγλψξηζεο), δ) ζε 

πεξίπησζε πνπ ε δηακεηαθφκηζε πξαγκαηνπνηεζεί ζηδεξνδξνκηθψο, αλαθέξνληαη 

επηπιένλ ν αξηζκφο ηεο ακαμνζηνηρίαο θαη ηνπ βαγνληνχ ή βαγνληψλ ζηα νπνία έρνπλ 

θνξησζεί ηα ππφ δηακεηαθφκηζε είδε. Δθφζνλ δελ είλαη γλσζηφο εθ ησλ πξνηέξσλ ν 

αξηζκφο ηεο ακαμνζηνηρίαο ή ππάξμεη κεηαβνιή απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κέρξη 

ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηακεηαθφκηζεο, ν ελδηαθεξφκελνο αλαθνηλψλεη ζην 

Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηα θαησηέξσ ζηνηρεία, ην αξγφηεξν ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 

ηεο εηζφδνπ ηεο ακαμνζηνηρίαο ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994) ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/21-γ’ απφ 20-4-1994 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 
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301/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξεηο (3) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δηα ηνπ εδξεχνληνο ζηελ Διιάδα 

λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηακεηαθφκηζεο, φηαλ απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε νδηθά ή ζηδεξνδξνκηθά κέζα κεηαθνξάο. 

iii. Σηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηειηθνχ ρξήζηε ή αληίγξαθν δηεζλνχο 

πηζηνπνηεηηθνχ εηζαγσγήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα δηακεηαθφκηζε πνιεκηθνχ πιηθνχ ή 

εθξεθηηθψλ πιψλ κε ακηγνχο εκπνξηθήο ρξήζεο (πεληξίηεο – πεληαπιαζηίηεο). 

iv. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

v. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.30. Άδεηα εηζαγσγήο εηδώλ ππξνηερλίαο από ρώξεο κε κέιε ηεο 
Δ.Δ., ή κεηαθνξάο από θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 456/1976 (Φ.Δ.Κ. 277/Α’/1976). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ αηηνπκέλσλ εηδψλ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

(Β’ Γηεχζπλζε Κιαδηθήο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ), εθφζνλ ζα 

εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη ε έγθξηζε απηή. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε Α’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ ΙII ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 
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3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 30,00 θαη Γεκνζίνπ € 30,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έλα (1) έηνο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 
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4.31. Άδεηα εηζαγσγήο εηδώλ ππξνηερλίαο από ρώξεο κε κέιε ηεο 
Δ.Δ., ή κεηαθνξάο από θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. (θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 456/1976 (Φ.Δ.Κ. 277/Α’/1976). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ αηηνπκέλσλ εηδψλ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

(Β’ Γηεχζπλζε Κιαδηθήο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ), εθφζνλ ζα 

εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη ε έγθξηζε απηή. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε Α’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ ΙII ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 30,00 θαη Γεκνζίνπ € 30,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
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Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έλα (1) έηνο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.32. Άδεηα εηζαγσγήο, κεηαθνξάο, αγνξάο θαη θαηνρήο 
θπλεγεηηθώλ όπισλ γηα ηε κείσζε ηεο απεηιήο πξόζθξνπζεο 
πηελώλ θαη δώσλ ζε αεξνζθάθε ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, 
θαζώο θαη εηδηθώλ όπισλ ή ζπζθεπώλ εθηόμεπζεο εηδηθνύ 
ηύπνπ θξνηίδσλ ή βνιίδσλ θξόηνπ – ζνξύβνπ, ιάκςεο ή 
ζπξηγκνύ γηα ηνλ εθθνβηζκό θαη ηελ απνκάθξπλζε πηελώλ 
από ηνπο ρώξνπο ησλ αεξνδξνκίσλ. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην ηγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2, εδάθην η’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7, 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011), άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/80-ηδ’ απφ 3-4-2008 

Κ.Υ.Α. ησλ Υπνπξγψλ Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ θαη Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 827/Β’/2008) θαη 

άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ ΥΠΑ/Γ3/Β/30067/7486 απφ 22-9-2011 Κ.Υ.Α. ησλ Υπνπξγψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 2151/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε: α) γηα θξαηηθά αεξνδξφκηα ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθείν 

αεξνιηκελάξρε, β) γηα κε θξαηηθά αεξνδξφκηα, ζηα νπνία ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία 

έρεη αλαηεζεί ζε λνκηθφ πξφζσπν, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηά λφκν 

εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ, ελψ ζε εθείλα ζηα νπνία ε δηνίθεζε θαη ε 

ιεηηνπξγία έρεη αλαηεζεί ζε θπζηθφ πξφζσπν, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ απηφ. 

ii. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ 

αηηνχληνο θαηά πεξίπησζε. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

αηηνχληνο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), δελ ηπγράλεη θπγφπνηλνο ή 

θπγφδηθνο, δελ παξαπέκπεηαη λα δηθαζζεί γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ή άιιν έγθιεκα ην νπνίν εκπίπηεη ζηηο 

απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, 

δελ θαηαδηθάζζεθε, έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε, ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα 

παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. Σηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο θπλεγεηηθψλ φπισλ, 

πξέπεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε λα αλαθέξεηαη φηη ηα πξνο αγνξά φπια ηεξνχλ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηε δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πξνυπνζέζεηο. 

iv. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κε θξαηηθά αεξνδξφκηα. 

v. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ, εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ ή ςπρηάηξνπ, ή παζνιφγνπ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 

vi. Φσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ αηηνχληνο. 
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vii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

αηηνχληνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), ζηελ 

νπνία εκπεξηέρνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ε 

νλνκαζία, θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ φπισλ. Σηε δήισζε 

επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη νπνηνδήπνηε ηπρφλ άιιν ζηνηρείν 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο φπινπ. Η ελ ιφγσ δήισζε, κέζσ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

Αζηπλνκίαο, ππνβάιιεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. 

viii. Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο (φηαλ πξφθεηηαη πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο θαηνρήο) 

ix. Μφλν γηα ηα θπλεγεηηθά φπια, βεβαίσζε ηεο Υ.Π.Α., απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν 

αξηζκφο ησλ πξνο αγνξά φπισλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αεξνδξνκίνπ. 

x. Μφλν γηα ηα θπλεγεηηθά φπια, εηδηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/80-ηδ’ απφ 3-

4-2008 Κ.Υ.Α. ησλ Υπνπξγψλ Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ θαη Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 

827/Β’/2008). 

xi. Μφλν γηα ηα θπλεγεηηθά φπια, πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο, φηαλ απηφ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β’ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/80-ηδ’ απφ 3-4-2008 Κ.Υ.Α. 

ησλ Υπνπξγψλ Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ θαη Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 827/Β’/2008). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Γηα ηα θπλεγεηηθά φπια, παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/80-ηδ’ 

απφ 3-4-2008 Κ.Υ.Α. ησλ Υπνπξγψλ Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ θαη Δζσηεξηθψλ 

(Φ.Δ.Κ. 827/Β’/2008). 

ii. Γηα ηα εηδηθά φπια ή ζπζθεπέο εθηφμεπζεο, παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ 

αξηζκφλ ΥΠΑ/Γ3/Β/30067/7486 απφ 22-9-2011 Κ.Υ.Α. ησλ Υπνπξγψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 2151/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 
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i. Άδεηα εηζαγσγήο, κεηαθνξάο θαη αγνξάο: έμη (6) κήλεο. 

ii. Άδεηα θαηνρήο: δέθα (10) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο θαη Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο ηνπ ηφπνπ 

έδξαο ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.33. Άδεηα εηζαγσγήο - κεηαθνξάο (από θαη πξνο θξάηε – κέιε 
ηεο Δ.Δ.) όπισλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ν. 2168/1993 
(Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), πέξαλ ησλ εηδηθά θαζνξηζκέλσλ 
πεξηπηώζεσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα αηνκηθή ρξήζε (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα α’, γ’, ε’, ζη’, η’, ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY) πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη 

ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 

209/Α’/2008). 

v. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

vi. Σε πεξίπησζε εηζαγσγήο – κεηαθνξάο απφ άιια θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. πξνο ηε ρψξα 
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καο απαηηείηαη επηπιένλ θαη ε ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία 

Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. 

vii. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο κεηαθνξάο πξνο θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. απαηηείηαη 

επηπιένλ ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ιεπηνκεξνχο θαηάζηαζεο ησλ πξνο 

κεηαθνξά εηδψλ, φπνπ αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, θαζψο θαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο πξννξηζκνχ, αλ απαηηείηαη. Δπίζεο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζηα κεηαθεξφκελα 

φπια έρεη ηεζεί ζθξαγίδα δεισηηθή ηεο θαηαιιειφηεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), 

εθφζνλ ηα φπια έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 11 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ 

απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθάιεηαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο θαη  

πξνθεηκέλνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο εηζαγσγήο απφ ρψξεο κε κέιε ηεο Δ.Δ. κφλν γηα ηα 

εμήο είδε: α) θπλεγεηηθά φπια, αληαιιαθηηθά θαη θπζίγγηα απηψλ, β) αεξνβφια φπια 

θαη αληαιιαθηηθά απηψλ, γ) ηα αλαθεξφκελα ζηα εδάθηα ζη’, δ’ θαη ηα’ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). Γηα ηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 
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ii. Σηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο – κεηαθνξάο πεξηζηξφθσλ θαη πηζηνιηψλ αθέζεσο 

αγψλσλ θαη αβνιίδνησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ απηψλ [(εδάθην ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

2 ηνπ Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011)], ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ αλαγλσξηζκέλα 

αζιεηηθά ζσκαηεία ή άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα γηα ηε δηεμαγσγή αγσληζκάησλ 

γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο θαη ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζηα ελ ιφγσ  

πξφζσπα. 

iii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iv. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη iv δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

v. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.34. Άδεηα εηζαγσγήο - κεηαθνξάο (από θαη πξνο θξάηε – κέιε 
ηεο Δ.Δ.) όπισλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ν. 2168/1993 
(Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), πέξαλ ησλ εηδηθά θαζνξηζκέλσλ 
πεξηπηώζεσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα αηνκηθή ρξήζε (θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα α’, γ’, ε’, ζη’, η’, ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2334/1995 (Φ.Δ.Κ. 184/Α’/1995) θαη φηη δελ 

ηπγράλεη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY) πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη 

ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 

209/Α’/2008). 

v. Σε πεξίπησζε εηζαγσγήο – κεηαθνξάο απφ άιια θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. πξνο ηε ρψξα 

καο απαηηείηαη επηπιένλ θαη ε ππνβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία 

Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. 

vi. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο κεηαθνξάο πξνο θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. απαηηείηαη 

επηπιένλ ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ιεπηνκεξνχο θαηάζηαζεο ησλ πξνο 

κεηαθνξά εηδψλ, φπνπ αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, θαζψο θαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο πξννξηζκνχ, αλ απαηηείηαη. Δπίζεο απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζηα κεηαθεξφκελα 
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φπια έρεη ηεζεί ζθξαγίδα δεισηηθή ηεο θαηαιιειφηεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), 

εθφζνλ ηα φπια έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 11 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ 

απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθάιεηαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο θαη  

πξνθεηκέλνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο εηζαγσγήο απφ ρψξεο κε κέιε ηεο Δ.Δ. κφλν γηα ηα 

εμήο είδε: α) θπλεγεηηθά φπια, αληαιιαθηηθά θαη θπζίγγηα απηψλ, β) αεξνβφια φπια 

θαη αληαιιαθηηθά απηψλ, γ) ηα αλαθεξφκελα ζηα εδάθηα ζη’, δ’ θαη ηα’ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). Γηα ηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Σηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο – κεηαθνξάο πεξηζηξφθσλ θαη πηζηνιηψλ αθέζεσο 

αγψλσλ θαη αβνιίδνησλ θπζηγγίσλ θξφηνπ απηψλ [(εδάθην ηδ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

2 ηνπ Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011)], ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ αλαγλσξηζκέλα 

αζιεηηθά ζσκαηεία ή άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα γηα ηε δηεμαγσγή αγσληζκάησλ 

γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο θαη ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζηα ελ ιφγσ  

πξφζσπα. 

iii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 
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Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηηο δηαθξίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην 

ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.35. Άδεηα εηζαγσγήο – κεηαθνξάο θπλεγεηηθώλ όπισλ, 
πνιεκηθώλ ηπθεθίσλ, απηόκαησλ όπισλ, πεξηζηξόθσλ ή 
πηζηνιηώλ θαη εηδηθώλ αθίλδπλσλ θπζηγγίσλ απηώλ ή 
γνκώζεσλ από ειιεληθέο ή μέλεο θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξείεο 
γηα απνθιεηζηηθή ηνπο ρξήζε ζηελ παξαγσγή 
θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο αηηνχκελεο 

αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη έδξα, θαζψο 

θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο, 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία έθδνζεο θαη 

εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY) πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη 

ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 

209/Α’/2008). 

v. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 
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- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο 

(Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 

607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη iv δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 
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iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 
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4.36. Άδεηα εηζαγσγήο – κεηαθνξάο θπλεγεηηθώλ όπισλ, 
πνιεκηθώλ ηπθεθίσλ, απηόκαησλ όπισλ, πεξηζηξόθσλ ή 
πηζηνιηώλ θαη εηδηθώλ αθίλδπλσλ θπζηγγίσλ απηώλ ή 
γνκώζεσλ από ειιεληθέο ή μέλεο θηλεκαηνγξαθηθέο εηαηξείεο 
γηα απνθιεηζηηθή ηνπο ρξήζε ζηελ παξαγσγή 
θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο αηηνχκελεο 

αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY) πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη 

ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 

209/Α’/2008). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο 

(Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 

607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 
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ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηηο δηαθξίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην 

ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.37. Άδεηα εηζαγσγήο – κεηαθνξάο όπισλ θαη ινηπώλ 
αληηθεηκέλσλ ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) 
ραξαθηεξηδόκελσλ σο ζπιιεθηηθώλ, ηζηνξηθώλ θαη 
νηθνγελεηαθώλ θεηκειίσλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2334/1995 (Φ.Δ.Κ. 184/Α’/1995) 

θαη άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο 

Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Ιδησηηθφ Γξαθείν Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, 

δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο 

Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Ιδησηηθνχ Γξαθείνπ Δξεπλψλ πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Ιδησηηθνχ Γξαθείνπ 

Δξεπλψλ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 
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ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

vi. Βεβαηψζεηο – ππεχζπλεο δειψζεηο θαη δεκφζηα έγγξαθα πεξί ραξαθηεξηζκνχ θαη 

πξνέιεπζεο ησλ θαηερνκέλσλ εηδψλ. 

vii. Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

viii. Υπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) 

ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 απφθαζεο 

Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο ηεο ρψξαο. 

ii. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εηζαγσγήο – κεηαθνξάο ζε θαηφρνπο άδεηαο 

θαηνρήο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κφλν ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ i θαη vi. 

iii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 
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κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iv. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη iv δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ 

ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

v. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

vi. Γηα ηα απελεξγνπνηεκέλα φπια, απφ ηηο 08-04-2016, έρεη εθαξκνγή ν ππ’ αξηζκ. 

2015/2403 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο ηεο Δ.Δ.. 
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4.38. Άδεηα εηζαγσγήο – κεηαθνξάο όπισλ θαη ινηπώλ 
αληηθεηκέλσλ ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) 
ραξαθηεξηδόκελσλ σο ζπιιεθηηθώλ, ηζηνξηθώλ θαη 
νηθνγελεηαθώλ θεηκειίσλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2334/1995 (Φ.Δ.Κ. 184/Α’/1995) 

θαη άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο 

Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ φπισλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ 

νπνίσλ δεηείηαη ε θαηνρή σο ζπιιεθηηθψλ, ηζηνξηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ θεηκειίσλ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Ιδησηηθφ Γξαθείν Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, 

δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο 

Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Ιδησηηθνχ Γξαθείνπ Δξεπλψλ πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Ιδησηηθνχ Γξαθείνπ 

Δξεπλψλ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Βεβαηψζεηο-ππεχζπλεο δειψζεηο θαη δεκφζηα έγγξαθα, πεξί ραξαθηεξηζκνχ θαη 

πξνέιεπζεο ησλ θαηερνκέλσλ εηδψλ. 

vi. Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

vii. Υπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) 

ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. 
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- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 απφθαζεο 

Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο ηεο ρψξαο. 

ii. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εηζαγσγήο – κεηαθνξάο ζε θαηφρνπο άδεηαο 

θαηνρήο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κφλν ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ i θαη v. 

iii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 



 

157 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

v. Γηα ηα απελεξγνπνηεκέλα φπια, απφ ηηο 08-04-2016, έρεη εθαξκνγή ν ππ’ αξηζκ. 

2015/2403 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο ηεο Δ.Δ.. 
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4.39. Άδεηα εκπνξίαο εηδώλ ππξνηερλίαο (θσηνβνιίδσλ, 
βεγγαιηθώλ θαη παηδηθώλ ππξνηερληθώλ αζπξκάησλ) (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 456/1976 (Φ.Δ.Κ. 277/Β’/1976). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αλ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη: α) πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, β) αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν. Αλ ην αθίλεην είλαη ηδηφθηεην, 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γ) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 1) φηη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζην αθίλεην θαη δελ έγηλε 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη 2) φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη 
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φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

vi. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο, γηα ηελ ελαπνζήθεπζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ, 

εθφζνλ νη πνζφηεηεο απηψλ είλαη πέξα ησλ θαζνξηδνκέλσλ απφ ηελ ππ’ αξηζκφλ 3329 

απφ 15-2-1989 (Φ.Δ.Κ. 132/Β’/1989) Κ.Υ.Α.. 

vii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε δ’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ III ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έλα (1) έηνο απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

έλα (1) έηνο, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 
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πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

ii. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.40. Άδεηα εκπνξίαο εηδώλ ππξνηερλίαο (θσηνβνιίδσλ, 
βεγγαιηθώλ θαη παηδηθώλ ππξνηερληθώλ αζπξκάησλ)(θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 456/1976 (Φ.Δ.Κ. 277/Β’/1976). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αλ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη: α) πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, β) αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν. Αλ ην αθίλεην είλαη ηδηφθηεην, 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γ) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 1) φηη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζην αθίλεην θαη δελ έγηλε 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη 2) φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

v. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο, γηα ηελ ελαπνζήθεπζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ, 

εθφζνλ νη πνζφηεηεο απηψλ είλαη πέξα ησλ θαζνξηδνκέλσλ απφ ηελ ππ’ αξηζκφλ 3329 

απφ 15-2-1989 (Φ.Δ.Κ. 132/Β’/1989) Κ.Υ.Α.. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 
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Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε δ’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ III ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έλα (1) έηνο απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

έλα (1) έηνο, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

ii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.41. Άδεηα εκπνξίαο εθξεθηηθώλ πιώλ θαη εθξεθηηθώλ 
κεραληζκώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα ε’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζεθψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξφθεηηαη λα ελαπνζεθεχζεη ηηο πξνο εκπνξία εθξεθηηθέο χιεο ζε απνζήθε ηξίηνπ 

απαηηείηαη θαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ φκνην αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ, φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ν ηδηνθηήηεο ηεο απνζήθεο ηελ παξαρσξεί γηα ελαπνζήθεπζε 

νξηζκέλσλ πνζνηήησλ εθξεθηηθψλ πιψλ θαηά είδνο θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Γξαθείν Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο 

εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ 

Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο 

Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ 
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Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

vii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 5 ηεο παξαγξάθνπ Ι ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 
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πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη vi δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.42. Άδεηα εκπνξίαο εθξεθηηθώλ πιώλ θαη εθξεθηηθώλ 
κεραληζκώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα ε’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζεθψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο 

πξφθεηηαη λα ελαπνζεθεχζεη ηηο πξνο εκπνξία εθξεθηηθέο χιεο ζε απνζήθε ηξίηνπ 

απαηηείηαη θαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ φκνην αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ, φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ν ηδηνθηήηεο ηεο απνζήθεο ηελ παξαρσξεί γηα ελαπνζήθεπζε 

νξηζκέλσλ πνζνηήησλ εθξεθηηθψλ πιψλ θαηά είδνο θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν. 

v. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Γξαθείν Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο 

εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ 

Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο 

Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 5 ηεο παξαγξάθνπ Ι ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-
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8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.43. Άδεηα εκπνξίαο θπλεγεηηθώλ όπισλ, κεξώλ, αληαιιαθηηθώλ 
θαη θπζηγγίσλ απηώλ, ππξίηηδαο, θαιύθσλ, θαςπιιίσλ θαη 
αεξνβόισλ όπισλ, όπισλ γηα ηελ θαηαζηξνθή 
ζπγθνιινύκελνπ πιηθνύ ζε πεξηζηξνθηθνύο θιηβάλνπο θαη 
θπζηγγίσλ απηώλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ πξνβιεπόκελσλ 
από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 
(Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), πιελ εθξεθηηθώλ πιώλ θαη εθξεθηηθώλ 
κεραληζκώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα γ’, δ’, ζη’, ε’, ζ’ θαη ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθην δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αλ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη: α) πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, β) αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην 
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ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν. Αλ ην αθίλεην είλαη ηδηφθηεην, 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γ) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 1) φηη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζην αθίλεην θαη δελ έγηλε 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη 2) φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

vi. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ε νπνία πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ηελ νλνκαζία θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο εηζαγσγή, θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε θαη 

επεμεξγαζία εηδψλ. Σηε δήισζε επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ην είδνο νπιηζκνχ. 

vii. Αληίγξαθν θαηαιιειφηεηαο ή έγθξηζεο θπθινθνξίαο ησλ πξνο θαηαζθεπή ή 

ζπλαξκνιφγεζε εηδψλ, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ 

Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ήηνη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο 

θαη Τνπξηζκνχ, γηα ηηο εθξεθηηθέο χιεο θαη απφ δεκφζηα ππεξεζία ή επνπηεπφκελν 

απφ ην θξάηνο θνξέα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο 

θαη Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

viii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Γξαθείν Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο 

εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ 

Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο 

Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

ix. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ζε πεξίπησζε ελαπνζήθεπζεο πνζνηήησλ 

κεγαιχηεξσλ ησλ εθαηφ (100) ρηιηφγξακκσλ ππξίηηδαο, ελφο εθαηνκκπξίνπ 

πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (1.500.000) θπζηγγίσλ θαη εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) 

θαςπιιίσλ θπλεγίνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξφθεηηαη λα 

ελαπνζεθεχζεη ηα πξνο εκπνξία θπζίγγηα θαη θαςχιιηα ζε απνζήθε ηξίηνπ, ην  

αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ  αληίγξαθν 

κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηεο απνζήθεο γηα ελαπνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ 

θαηά είδνο θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν. 

x. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 
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Άξζξν 1 θαη εδάθην 4 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Η επηζχλαςε ηεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζην ππ' αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθφ ππεχζπλεο 

δήισζεο ζηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ έθδνζε ηεο δεηνχκελεο 

αδείαο απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. Η θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη, εθφζνλ ππάξμεη 
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απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ην αλαιεζέο ηεο δήισζεο. 

iv. Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθνχ εμαηξνχληαη νη 

επηζθεπαζηέο ησλ φπισλ. Η ελ ιφγσ δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε Γηεχζπλζε δχλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 

v. Αλαθνξηθά κε ην ππ’ αξηζκφλ vii δηθαηνινγεηηθφ επηζεκαίλεηαη φηη δελ ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηα είδε γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ηέηνηνο έιεγρνο απφ ρψξα ηεο 

Δ.Δ.. Τν δηθαηνινγεηηθφ απηφ, φπσο θαη ην ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθφ, 

ππνβάιινληαη άπαμ θαη ζηε ζπλέρεηα εθ λένπ, κφλν αλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ 

ή ζπλαξκνινγεζνχλ είδε δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

vi. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη viii δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

vii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.44. Άδεηα εκπνξίαο θπλεγεηηθώλ όπισλ, κεξώλ, αληαιιαθηηθώλ 
θαη θπζηγγίσλ απηώλ, ππξίηηδαο, θαιύθσλ, θαςπιιίσλ θαη 
αεξνβόισλ όπισλ, όπισλ γηα ηελ θαηαζηξνθή 
ζπγθνιινύκελνπ πιηθνύ ζε πεξηζηξνθηθνύο θιηβάλνπο θαη 
θπζηγγίσλ απηώλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ πξνβιεπόκελσλ 
από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 
(Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), πιελ εθξεθηηθώλ πιώλ θαη εθξεθηηθώλ 
κεραληζκώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα γ’, δ’, ζη’, ε’, ζ’ θαη ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην εδάθην δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αλ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη: α) πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, β) αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν. Αλ ην αθίλεην είλαη ηδηφθηεην, 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γ) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 1) φηη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζην αθίλεην θαη δελ έγηλε 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη 2) φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

v. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ε νπνία πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 
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θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ηελ νλνκαζία θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο εηζαγσγή, θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε θαη 

επεμεξγαζία εηδψλ. Σηε δήισζε επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ην είδνο νπιηζκνχ. 

vi. Αληίγξαθν θαηαιιειφηεηαο ή έγθξηζεο θπθινθνξίαο ησλ πξνο θαηαζθεπή ή 

ζπλαξκνιφγεζε εηδψλ, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ 

Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ήηνη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο 

θαη Τνπξηζκνχ γηα ηηο εθξεθηηθέο χιεο θαη απφ δεκφζηα ππεξεζία ή επνπηεπφκελν απφ 

ην θξάηνο θνξέα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

vii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Γξαθείν Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο 

εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ 

Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο 

Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

viii. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ζε πεξίπησζε ελαπνζήθεπζεο πνζνηήησλ 

κεγαιχηεξσλ ησλ εθαηφ (100) ρηιηφγξακκσλ ππξίηηδαο, ελφο εθαηνκκπξίνπ 

πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (1.500.000) θπζηγγίσλ θαη εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) 

θαςπιιίσλ θπλεγίνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξφθεηηαη λα 

ελαπνζεθεχζεη ηα πξνο εκπνξία θπζίγγηα θαη θαςχιιηα ζε απνζήθε ηξίηνπ, ην  

αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ  αληίγξαθν 

κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηεο απνζήθεο γηα ελαπνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ 

θαηά είδνο θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν. 

ix. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 4 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 
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ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Η επηζχλαςε ηεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζην ππ' αξηζκφλ iv δηθαηνινγεηηθφ ππεχζπλεο 

δήισζεο ζηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ έθδνζε ηεο δεηνχκελεο 

αδείαο απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. Η θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη, εθφζνλ ππάξμεη 

απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ην αλαιεζέο ηεο δήισζεο. 

iv. Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθνχ εμαηξνχληαη νη 

επηζθεπαζηέο ησλ φπισλ. Η ελ ιφγσ δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε Γηεχζπλζε δχλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 

v. Αλαθνξηθά κε ην ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθφ επηζεκαίλεηαη φηη δελ ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηα είδε γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ηέηνηνο έιεγρνο απφ ρψξα ηεο 
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Δ.Δ.. Τν δηθαηνινγεηηθφ απηφ, φπσο θαη ην ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθφ, 

ππνβάιινληαη άπαμ θαη ζηε ζπλέρεηα εθ λένπ, κφλν αλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ 

ή ζπλαξκνινγεζνχλ είδε δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

vi. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.45. Άδεηα εκπνξίαο όπισλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ  
Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
ζπιιεθηηθά, ηζηνξηθά θαη νηθνγελεηαθά θεηκήιηα (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Οη πξνβιεπφκελεο θαηά πεξίπησζε βεβαηψζεηο – ππεχζπλεο δειψζεηο θαη δεκφζηα 

έγγξαθα πεξί ραξαθηεξηζκνχ θαη πξνέιεπζεο ησλ θαηερνκέλσλ εηδψλ [άξζξα 2, 3, 

πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνη 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 7 

ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004)]. 

vi. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Γξαθείν Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο 

εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ 

Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο 

Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ 
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Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

vii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 4 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 9 

ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 
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πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη vi δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

v. Γηα ηα απελεξγνπνηεκέλα φπια, απφ ηηο 08-04-2016, έρεη εθαξκνγή ν ππ’ αξηζκ. 

2015/2403 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο ηεο Δ.Δ.. 
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4.46. Άδεηα εκπνξίαο όπισλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ  
Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
ζπιιεθηηθά, ηζηνξηθά θαη νηθνγελεηαθά θεηκήιηα (θπζηθό 
πξόζσπν). 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ φπισλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ 

νπνίσλ δεηείηαη ε θαηνρή σο ζπιιεθηηθψλ, ηζηνξηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ θεηκειίσλ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Οη πξνβιεπφκελεο θαηά πεξίπησζε βεβαηψζεηο – ππεχζπλεο δειψζεηο θαη δεκφζηα 

έγγξαθα πεξί ραξαθηεξηζκνχ θαη πξνέιεπζεο ησλ θαηερνκέλσλ εηδψλ [άξζξα 2, 3, 

πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνη 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 7 

ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004)]. 

v. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Γξαθείν Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο 

εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ 

Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο 

Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

vi. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 
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γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 4 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 9 

ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 
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εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Γηα ηα απελεξγνπνηεκέλα φπια, απφ ηηο 08-04-2016, έρεη εθαξκνγή ν ππ’ αξηζκ. 

2015/2403 Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο ηεο Δ.Δ.. 
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4.47. Άδεηα εκπνξίαο πεξηζηξόθσλ – πηζηνιίσλ, όπισλ 
ζθνπνβνιήο, ζθνπεπηηθώλ δηνπηξώλ, κεξώλ, αληαιιαθηηθώλ, 
θπζηγγίσλ, θαιύθσλ θαη θαςπιιίσλ απηώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα ε’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αλ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη: α) πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, β) αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν. Αλ ην αθίλεην είλαη ηδηφθηεην, 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γ) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 1) φηη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζην αθίλεην θαη δελ έγηλε 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη 2) φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη 



 

183 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

vi. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ε νπνία πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ηελ νλνκαζία θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο εηζαγσγή, θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε θαη 

επεμεξγαζία εηδψλ. Σηε δήισζε επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ην είδνο νπιηζκνχ. 

vii. Αληίγξαθν θαηαιιειφηεηαο ή έγθξηζεο θπθινθνξίαο ησλ πξνο θαηαζθεπή ή 

ζπλαξκνιφγεζε εηδψλ, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ 

Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ήηνη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο 

θαη Τνπξηζκνχ γηα ηηο εθξεθηηθέο χιεο θαη απφ δεκφζηα ππεξεζία ή επνπηεπφκελν απφ 

ην θξάηνο θνξέα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

viii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Γξαθείν Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο 

εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ 

Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο 

Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

ix. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο, ζε πεξίπησζε ελαπνζήθεπζεο θπζηγγίσλ θαη 

θαςπιιίσλ ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο 3329 απφ 15-2-1989 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 132/Β’/1989), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ Φ. 28/18787/1032 απφ 7-8-2000 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1035/Β’/1035). Σε πεξίπησζε 

πνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξφθεηηαη λα ελαπνζεθεχζεη ηα πξνο εκπνξία θπζίγγηα θαη 

θαςχιιηα ζε απνζήθε ηξίηνπ, ην αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ  αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηεο απνζήθεο γηα 

ελαπνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ θαηά είδνο θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν. 

x. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ηφζν ν ίδηνο φζν 

θαη ζπγγελείο ηνπ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ δελ 

ζπκκεηέρνπλ σο κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζθνπεπηηθψλ ζσκαηείσλ θαη δελ 

ηπγράλνπλ ηδηνθηήηεο ή εθκεηαιιεπηέο ζθνπεπηεξίσλ. 

xi. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 3 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-
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8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Η επηζχλαςε ηεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζην ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθφ ππεχζπλεο 

δήισζεο ζηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ έθδνζε ηεο δεηνχκελεο 

αδείαο απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. H kαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη, εθφζνλ ππάξμεη 
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απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ην αλαιεζέο ηεο δήισζεο. 

iv. Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθνχ εμαηξνχληαη νη 

επηζθεπαζηέο ησλ φπισλ. Η ελ ιφγσ δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε Γηεχζπλζε δχλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 

v. Αλαθνξηθά κε ην ππ’ αξηζκφλ vii δηθαηνινγεηηθφ επηζεκαίλεηαη φηη δελ ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηα είδε γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ηέηνηνο έιεγρνο  απφ ρψξα ηεο 

Δ.Δ.. Τν δηθαηνινγεηηθφ απηφ σο θαη ην ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιινληαη 

άπαμ θαη ζηε ζπλέρεηα εθ λένπ, κφλν αλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ή 

ζπλαξκνινγεζνχλ είδε δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

vi. Τα ππ’ αξηζκφλ iii, viii θαη x δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

vii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.48. Άδεηα εκπνξίαο πεξηζηξόθσλ – πηζηνιίσλ, όπισλ 
ζθνπνβνιήο, ζθνπεπηηθώλ δηνπηξώλ, κεξώλ, αληαιιαθηηθώλ, 
θπζηγγίσλ, θαιύθσλ θαη θαςπιιίσλ απηώλ (θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηα εδάθηα α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αλ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη: α) πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, β) αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν. Αλ ην αθίλεην είλαη ηδηφθηεην, 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γ) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 1) φηη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζην αθίλεην θαη δελ έγηλε 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη 2) φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

v. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ε νπνία πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ηελ νλνκαζία θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο εηζαγσγή, θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε θαη 

επεμεξγαζία εηδψλ. Σηε δήισζε επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ην είδνο νπιηζκνχ. 
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vi. Αληίγξαθν θαηαιιειφηεηαο ή έγθξηζεο θπθινθνξίαο ησλ πξνο θαηαζθεπή ή 

ζπλαξκνιφγεζε εηδψλ, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ 

Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ήηνη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο 

θαη Τνπξηζκνχ γηα ηηο εθξεθηηθέο χιεο θαη απφ δεκφζηα ππεξεζία ή επνπηεπφκελν απφ 

ην θξάηνο θνξέα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

vii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή 

Γξαθείν Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο 

εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ Ιδησηηθψλ 

Δξεπλψλ, πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη ππάιιεινο 

Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) ή Γξαθείνπ 

Ιδησηηθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

viii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ηφζν ν ίδηνο φζν 

θαη ζπγγελείο ηνπ εμ’ αίκαηνο ή εμ’ αγρηζηείαο κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνχ δελ 

ζπκκεηέρνπλ σο κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ζθνπεπηηθψλ ζσκαηείσλ θαη δελ 

ηπγράλνπλ ηδηνθηήηεο ή εθκεηαιιεπηέο ζθνπεπηεξίσλ. 

ix. Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο, ζε πεξίπησζε ελαπνζήθεπζεο θπζηγγίσλ θαη 

θαςπιιίσλ ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο 3329 απφ 15-2-1989 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 132/Β’/1989), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ Φ. 28/18787/1032 απφ 7-8-2000 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1035/Β’/1035). Σε πεξίπησζε 

πνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξφθεηηαη λα ελαπνζεθεχζεη ηα πξνο εκπνξία θπζίγγηα θαη 

θαςχιιηα ζε απνζήθε ηξίηνπ, ην αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνζήθεο ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ  αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηεο απνζήθεο γηα 

ελαπνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ θαηά είδνο θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν. 

x. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 3 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 
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ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Η επηζχλαςε ηεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζην ππ’ αξηζκφλ iv δηθαηνινγεηηθφ ππεχζπλεο 

δήισζεο ζηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ έθδνζε ηεο δεηνχκελεο 

αδείαο απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. Η θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη, εθφζνλ ππάξμεη 

απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ην αλαιεζέο ηεο δήισζεο. 

iv. Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθνχ εμαηξνχληαη νη 

επηζθεπαζηέο ησλ φπισλ. Η ελ ιφγσ δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε Γηεχζπλζε δχλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 

v. Αλαθνξηθά κε ην ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθφ επηζεκαίλεηαη φηη δελ ππφθεηληαη ζε 
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έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηα είδε γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ηέηνηνο έιεγρνο απφ ρψξα ηεο 

Δ.Δ.. Τν δηθαηνινγεηηθφ απηφ σο θαη ην ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιινληαη 

άπαμ θαη ζηε ζπλέρεηα εθ λένπ, κφλν αλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ή 

ζπλαξκνινγεζνχλ είδε δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

vi. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.49. Άδεηα θαηαζθεπήο βεγγαιηθώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 3 ηνπ Ν. 456/1976 (Φ.Δ.Κ. 277/Β’/1976). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

vi. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Φεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ε ζχλζεζε ησλ ππφ θαηαζθεπή εηδψλ θαη φηη απφ ηε ρξήζε απηψλ δελ 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ην θνηλφ, νχηε θαη ελνριεηηθφο ζφξπβνο. 

vii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε β’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ III ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 
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3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έλα (1) έηνο απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

έλα (1) έηνο, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
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ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.50. Άδεηα θαηαζθεπήο βεγγαιηθώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 3 ηνπ Ν. 456/1976 (Φ.Δ.Κ. 277/Β’/1976). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

v. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Φεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ε ζχλζεζε ησλ ππφ θαηαζθεπή εηδψλ θαη φηη απφ ηε ρξήζε απηψλ δελ 

δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ην θνηλφ, νχηε θαη ελνριεηηθφο ζφξπβνο.  

vi. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε β’ ηνπ εδαθίνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ III ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έλα (1) έηνο απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

έλα (1) έηνο, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.51. Άδεηα θαηαζθεπήο, κεηαζθεπήο, ζπλαξκνιόγεζεο, 
επεμεξγαζίαο ή επηζθεπήο ππξνβόισλ όπισλ θιπ σο θαη 
γόκσζεο ή αλαγόκσζεο θπζηγγίσλ ππξνβόισλ όπισλ, πιελ 
θπλεγεηηθώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αλ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη: α) πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, β) αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν. Αλ ην αθίλεην είλαη ηδηφθηεην, 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γ) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 1) φηη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζην αθίλεην θαη δελ έγηλε 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη 2) φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη 
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φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

vi. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ε νπνία πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ηελ νλνκαζία θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο εηζαγσγή, θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε θαη 

επεμεξγαζία εηδψλ. Σηε δήισζε επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ην είδνο νπιηζκνχ. 

vii. Αληίγξαθν θαηαιιειφηεηαο ή έγθξηζεο θπθινθνξίαο ησλ πξνο θαηαζθεπή ή 

ζπλαξκνιφγεζε εηδψλ, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ 

Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ήηνη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο 

θαη Τνπξηζκνχ γηα ηηο εθξεθηηθέο χιεο θαη απφ δεκφζηα ππεξεζία ή επνπηεπφκελν απφ 

ην θξάηνο θνξέα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

viii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

ix. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 1 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 
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Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Η επηζχλαςε ηεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζην ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθφ ππεχζπλεο 

δήισζεο ζηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ έθδνζε ηεο δεηνχκελεο 

αδείαο απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. Η θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη, εθφζνλ ππάξμεη 

απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ην αλαιεζέο ηεο δήισζεο. 

iv. Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθνχ εμαηξνχληαη νη 

επηζθεπαζηέο ησλ φπισλ. Η ελ ιφγσ δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε Γηεχζπλζε δχλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 

v. Αλαθνξηθά κε ην ππ’ αξηζκφλ vii δηθαηνινγεηηθφ επηζεκαίλεηαη φηη δελ ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηα είδε γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ηέηνηνο έιεγρνο απφ ρψξα ηεο 

Δ.Δ.. Τν δηθαηνινγεηηθφ απηφ σο θαη ην ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιινληαη 

άπαμ θαη ζηε ζπλέρεηα εθ λένπ, κφλν αλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ή 

ζπλαξκνινγεζνχλ είδε δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

vi. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη viii δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 
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εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

vii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.52. Άδεηα θαηαζθεπήο, κεηαζθεπήο, ζπλαξκνιόγεζεο, 
επεμεξγαζίαο ή επηζθεπήο ππξνβόισλ όπισλ θιπ σο θαη 
γόκσζεο ή αλαγόκσζεο θπζηγγίσλ ππξνβόισλ όπισλ, πιελ 
θπλεγεηηθώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή εξγαζηεξίνπ, αλ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ππνβάιιεηαη: α) πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο ηεο αξκφδηαο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, β) αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ή άιιν επίζεκν 

έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα θαζνξηζκέλν ρξφλν. Αλ ην αθίλεην είλαη ηδηφθηεην, 

ππνβάιιεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γ) ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

αθηλήηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 1) φηη απφ ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζην αθίλεην θαη δελ έγηλε 

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαη 2) φηη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ζηελ 

νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο θαη 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ελνίθσλ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. 

v. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ε νπνία πεξηέρεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ εηζαγσγέα, ην είδνο, ηελ νλνκαζία θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο εηζαγσγή, θαηαζθεπή, κεηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε θαη 

επεμεξγαζία εηδψλ. Σηε δήισζε επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ην είδνο νπιηζκνχ. 

vi. Αληίγξαθν θαηαιιειφηεηαο ή έγθξηζεο θπθινθνξίαο ησλ πξνο θαηαζθεπή ή 

ζπλαξκνιφγεζε εηδψλ, πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 
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Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ 

Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ήηνη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο 

θαη Τνπξηζκνχ γηα ηηο εθξεθηηθέο χιεο θαη απφ δεκφζηα ππεξεζία ή επνπηεπφκελν απφ 

ην θξάηνο θνξέα πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

vii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

viii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 1 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 90,00 θαη Γεκνζίνπ € 90,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζή ηεο (αλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, άδεηα ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ, εξγαζηεξίνπ ή απνζεθψλ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, ε 

ρνξεγνχκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο άδεηα, ηζρχεη γηα 

πέληε (5) έηε, εθφζνλ βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ή ζα αλαλεσζνχλ 

έγθαηξα νη ελ ιφγσ άδεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζνπλ λα ηζρχνπλ νη σο άλσ άδεηεο, παχεη λα 

ηζρχεη θαη ε εθδηδφκελε απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ζρεηηθή άδεηα θαη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο). 
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ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Η επηζχλαςε ηεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο ζην ππ’ αξηζκφλ iv δηθαηνινγεηηθφ ππεχζπλεο 

δήισζεο ζηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ έθδνζε ηεο δεηνχκελεο 

αδείαο απφ ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. Η θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη, εθφζνλ ππάξμεη 

απφθαζε δηθαζηεξίνπ γηα ην αλαιεζέο ηεο δήισζεο. 

iv. Απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθνχ εμαηξνχληαη νη 

επηζθεπαζηέο ησλ φπισλ. Η ελ ιφγσ δήισζε καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία ππνβάιιεηαη ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηε δήισζε ζηε Γηεχζπλζε Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ. Η 

πξναλαθεξφκελε Γηεχζπλζε δχλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν κέζσ ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 

v. Αλαθνξηθά κε ην ππ’ αξηζκφλ vi δηθαηνινγεηηθφ επηζεκαίλεηαη φηη δελ ππφθεηληαη ζε 

έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηα είδε γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ηέηνηνο έιεγρνο απφ ρψξα ηεο 

Δ.Δ.. Τν δηθαηνινγεηηθφ απηφ σο θαη ην ππ’ αξηζκφλ v δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιινληαη 

άπαμ θαη ζηε ζπλέρεηα εθ λένπ, κφλν αλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ή 

ζπλαξκνινγεζνχλ είδε δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

vi. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 

 



 

202 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

 

4.53. Άδεηα θαηνρήο εθξεθηηθώλ κεραληζκώλ θαη όπισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνθόιιεζε ζπγθνιιεκέλνπ πιηθνύ 
ζε πεξηζηξνθηθνύο θιηβάλνπο θαη θπζηγγίσλ απηώλ (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα β’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ ή κεηαιιείνπ ή άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

εξγνζηαζίνπ θαηά πεξίπησζε ή επηθπξσκέλε αλάζεζε – ζχκβαζε εξγνιαβίαο έξγνπ. 

vi. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 8 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-
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8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γχν (2) έηε γηα εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηξία (3) έηε γηα ηα φπια. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.54. Άδεηα θαηνρήο εθξεθηηθώλ κεραληζκώλ θαη όπισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνθόιιεζε ζπγθνιιεκέλνπ πιηθνύ 
ζε πεξηζηξνθηθνύο θιηβάλνπο θαη θπζηγγίσλ απηώλ (θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθηα β’ θαη γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ ή κεηαιιείνπ ή άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

εξγνζηαζίνπ θαηά πεξίπησζε ή επηθπξσκέλε αλάζεζε – ζχκβαζε εξγνιαβίαο έξγνπ. 

v. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 8 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γχν (2) έηε γηα εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηξία (3) έηε γηα ηα φπια. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.55. Άδεηα θαηνρήο θαη νπινθνξίαο γηα αηνκηθή αζθάιεηα. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 10 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2334/1995 (Φ.Δ.Κ. 184/Α’/1995) θαη φηη δελ 

ηπγράλεη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Γηα ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο [παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993)], ηξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο. 

vi. Γηα ηνπο ππεθφνπο ρσξψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ ρσξψλ, νη 

νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα (παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993)): α) αληίγξαθν άδεηαο παξακνλήο ή δηακνλήο ηνπ 

αηηνχληνο ζηε ρψξα καο θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 

(Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ αηηνχληνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ζα θαηέρεη ην φπιν 

ζηελ Διιάδα θαη δελ ζα ην κεηαθέξεη ζε άιιε Φψξα ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαη γ) ηξεηο 

(3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Αλ εληφο 

ηξηκήλνπ δελ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Υπεξεζία, ην αλσηέξσ αληίγξαθν 

ηεο άδεηαο παξακνλήο ή δηακνλήο, ε ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 
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Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 10 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ 

απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 45,00 θαη Γεκνζίνπ € 45,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

https://portal.astynomia.gr/
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Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 
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4.56. Άδεηα θαηνρήο θπλεγεηηθνύ όπινπ. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη 3009/2/20-ζη’ απφ 

7-1-1994 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 41/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

3009/2/80-δ’ απφ 1-12-2003 φκνηα (Φ.Δ.Κ. 1839/Β’/2003). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Άδεηα αγνξάο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε λφκηκε πξνέιεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θπλεγεηηθνχ φπινπ ή αληαιιαθηηθήο θάλλεο απηνχ. Όηαλ ε αγνξά γίλεηαη απφ ηδηψηε, 

εθηφο απφ ηελ άδεηα αγνξάο, είλαη απαξαίηεηε θαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο θαηνρήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ φπινπ. 

iii. Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

iv. Γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

αληηγξάθνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε κφληκε παξακνλή ηνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) 

ηνπ αηηνχληνο φηη δελ πξφθεηηαη ην φπιν απηφ λα κεηαθεξζεί ζην εμσηεξηθφ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. Γελ απαηηείηαη αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο θαηνρήο θπλεγεηηθνχ φπινπ, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εθνδηαζζεί κε 

άδεηα θαηνρήο άιινπ θπλεγεηηθνχ φπινπ θαη δελ έρεη παξέιζεη ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία 

ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο απηήο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

3009/2/20-ζη’ απφ 7-1-1994 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 41/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ 3009/2/80-δ’ απφ 1-12-2003 φκνηα (Φ.Δ.Κ. 1839/Β’/2003). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 
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ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γέθα (10) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηα Τκήκαηα Αζθαιείαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

θη φπνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο απφ ηα νηθεία Αζηπλνκηθά Τκήκαηα. 

ii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 

iii. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

 

https://portal.astynomia.gr/
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4.57. Άδεηα θαηνρήο όπισλ γηα ηελ πξνζηαζία πξνζώπσλ, ηελ 
αζθάιεηα δεκόζησλ θαηαζηεκάησλ, ηξαπεδώλ, κνπζείσλ, 
κεηαθνξάο ρξεκάησλ ή αμηώλ θηι (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 10 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

vi. Γηα ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο (παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993)), ηξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο. 
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vii. Γηα ηνπο ππεθφνπο ρσξψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ ρσξψλ, νη 

νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα [παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993)]: α) αληίγξαθν άδεηαο παξακνλήο ή δηακνλήο ηνπ 

αηηνχληνο ζηε ρψξα καο θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 

(Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ αηηνχληνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ζα θαηέρεη ην φπιν 

ζηελ Διιάδα θαη δελ ζα ην κεηαθέξεη ζε άιιε Φψξα ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαη γ) ηξεηο 

(3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Αλ εληφο 

ηξηκήλνπ δελ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Υπεξεζία, ην αλσηέξσ αληίγξαθν 

ηεο άδεηαο παξακνλήο ή δηακνλήο, ε ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 10 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ 

απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 
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εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη iv δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

v. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο νπινθνξίαο ζηνπο 

θαηφρνπο ηεο παξνχζαο άδεηαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 
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4.58. Άδεηα θαηνρήο όπισλ γηα ηελ πξνζηαζία πξνζώπσλ, ηελ 
αζθάιεηα δεκόζησλ θαηαζηεκάησλ, ηξαπεδώλ, κνπζείσλ, 
κεηαθνξάο ρξεκάησλ ή αμηώλ θηι (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 10 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Γηα ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο [παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993)], ηξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο. 

vi. Γηα ηνπο ππεθφνπο ρσξψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ ρσξψλ, νη 

νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα (παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993)): α) αληίγξαθν άδεηαο παξακνλήο ή δηακνλήο ηνπ 

αηηνχληνο ζηε ρψξα καο θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 

(Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ αηηνχληνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ζα θαηέρεη ην φπιν 

ζηελ Διιάδα θαη δελ ζα ην κεηαθέξεη ζε άιιε Φψξα ρσξίο ζρεηηθή άδεηα θαη γ) ηξεηο 

(3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Αλ εληφο 

ηξηκήλνπ δελ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Υπεξεζία, ην αλσηέξσ αληίγξαθν 

ηεο άδεηαο παξακνλήο ή δηακνλήο, ε ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη. 
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- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 10 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ 

απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο νπινθνξίαο ζηνπο 
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θαηφρνπο ηεο παξνχζαο άδεηαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 
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4.59. Άδεηα θαηνρήο όπισλ εηδηθνύ ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα αλαηζζεηνπνίεζε ή αλώδπλε ζαλάησζε δώσλ ή όπισλ κε 
ξαβδσηή θάλλε θαη δηνπηξώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 
ππαιιήινπο ηνπ Υπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

vi. Έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, φπνπ αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη 
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νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ρνξεγεζεί ε άδεηα. 

vii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 7 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 

31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 

(Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη iv δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
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ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.60. Άδεηα θαηνρήο όπισλ εηδηθνύ ηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
γηα αλαηζζεηνπνίεζε ή αλώδπλε ζαλάησζε δώσλ ή όπισλ κε 
ξαβδσηή θάλλε θαη δηνπηξώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 
ππαιιήινπο ηνπ Υπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, φπνπ αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ ηεο θαη 

νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ρνξεγεζεί ε άδεηα. 

vi. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 7 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 
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31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 

(Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.61. Άδεηα θαηνρήο όπισλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ν. 
2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ραξαθηεξηδόκελσλ σο 
ζπιιεθηηθώλ, ηζηνξηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ θεηκειίσλ (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη 

άξζξν 7 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’απφ 27-7-2004 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο 

(Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

vi. Βεβαηψζεηο – ππεχζπλεο δειψζεηο θαη δεκφζηα έγγξαθα πεξί ραξαθηεξηζκνχ θαη 
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πξνέιεπζεο ησλ θαηερνκέλσλ εηδψλ. 

vii. Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 απφθαζεο 

Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γέθα (10) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη iv δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 
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πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.62. Άδεηα θαηνρήο όπισλ θαη ινηπώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Ν. 
2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ραξαθηεξηδόκελσλ σο 
ζπιιεθηηθώλ, ηζηνξηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ θεηκειίσλ (θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην ζ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη 

άξζξν 7 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’απφ 27-7-2004 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο 

(Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο 

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ φπισλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ 

νπνίσλ δεηείηαη ε θαηνρή σο ζπιιεθηηθψλ, ηζηνξηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ θεηκειίσλ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY) πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ είλαη 

ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) Ν. 

2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Ν. 3707/2008 (Φ.Δ.Κ. 

209/Α’/2008). 

v. Βεβαηψζεηο-ππεχζπλεο δειψζεηο θαη δεκφζηα έγγξαθα, πεξί ραξαθηεξηζκνχ θαη 

πξνέιεπζεο ησλ θαηερνκέλσλ εηδψλ. 

vi. Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 
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Παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/84-δ’ απφ 27-7-2004 απφθαζεο 

Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1208/Β’/2004). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γέθα (10) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.63. Άδεηα θαηνρήο όπισλ θαη νπινθνξίαο εληόο αεξνζθαθώλ 
εκεδαπώλ αεξνκεηαθνξέσλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

vi. Έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

vii. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 
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- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 9 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 

31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 

(Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη iv δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ 

ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 



 

229 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

 



 

230 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

 

4.64. Άδεηα θαηνρήο όπισλ θαη νπινθνξίαο εληόο αεξνζθαθώλ 
εκεδαπώλ αεξνκεηαθνξέσλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

vi. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 9 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 

31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 

(Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 
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ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.65. Άδεηα θαηνρήο όπισλ ζθνπνβνιήο. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην ε’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3944/2011 (Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ: α) βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο κε ηελ νπνία 

πηζηνπνηείηαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν κειψλ ηεο, ν αξηζκφο ησλ 

αζινχκελσλ κειψλ ηνπο, φηη είλαη λεντδξπζέλ ή ελ ελεξγεία Αζιεηηθφ Σσκαηείν, φηη 

ηα αηηνχκελα πξνο αγνξά θαη θαηνρή φπια είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο 

θαλνληζκνχο αγσληζκάησλ ζθνπνβνιήο θαη βάζεη εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαηάιιεια γηα ηελ άζθεζε ζε αγψληζκα ηεο ζθνπνβνιήο θαη β) ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ νηθείνπ ζσκαηείνπ φηη 

πιεξνί ηνπο θαζνξηζκέλνπο απφ ην άξζξν 12 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 

Κ.Υ.Α. φξνπο αζθαιείαο. 

vi. Πξνθεηκέλνπ πεξί δεκνζίσλ ή αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ: α) βεβαίσζε ηνπ δηεπζχλνληνο ην ίδξπκα ή ην ζρνιείν ή ην 

λνκηθφ πξφζσπν νξγάλνπ φηη δηαζέηεη αζιεηηθφ ηκήκα ζην νπνίν θαιιηεξγνχληαη 

αγσλίζκαηα ζθνπνβνιήο, β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 

(Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ φηη πιεξνί ηνπο θαζνξηζκέλνπο απφ ην 

άξζξν 12 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. φξνπο αζθαιείαο θαη γ) 
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βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε εκεξνκελία εγγξαθήο 

ηνπο ζην κεηξψν κειψλ ηεο, ν αξηζκφο ησλ αζινχκελσλ κειψλ ηνπο, φηη ηα 

αηηνχκελα πξνο αγνξά θαη θαηνρή φπια είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο θαλνληζκνχο 

αγσληζκάησλ ζθνπνβνιήο θαη βάζεη εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηάιιεια γηα 

ηελ άζθεζε ζε αγψληζκα ηεο ζθνπνβνιήο. 

vii. Πξνθεηκέλνπ πεξί ζθνπεπηψλ: α) βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν είλαη αζινχκελα κέιε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 

εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο, νη επίζεκνη αγψλεο 

ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο, ην φπιν πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο θαλνληζκνχο αγσληζκάησλ ζθνπνβνιήο θαη βάζεη 

εξγνζηαζηαθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηάιιειν γηα ηελ άζθεζε ζε αγψληζκα ηεο 

ζθνπνβνιήο, β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα 

δειψλεη φηη γλσξίδεη ηνπο θαλνληζκνχο δηεμαγσγήο ηνπ αγσλίζκαηνο ζην νπνίν ζα 

αζθείηαη κε ην φπιν πνπ πξφθεηηαη λα πξνκεζεπηεί, ηνπο θαλφλεο αζθαινχο ρξήζεο 

θαη θχιαμεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί θαζψο θαη φηη δηαζέηεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

12 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. ηνπο φξνπο αζθαινχο θχιαμεο θαη γ) 

βεβαίσζε ηεο νηθείαο νκνζπνλδίαο φηη πξφθεηηαη πεξί επίιεθησλ ζθνπεπηψλ πνπ 

πέηπραλ 1ε, 2ε ή 3ε Παλειιήληα λίθε ζε αγσλίζκαηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Διιάδνο ή 

θαηέιαβαλ ηελ 1ε έσο θαη 8ε ζέζε ζε δηεζλή αγψλα, εθφζνλ δεηείηαη άδεηα θαηνρήο 

γηα πεξηζζφηεξα απφ πέληε (5) φπια ηεο θαηεγνξίαο Α’ ή θαη πεξηζζφηεξα απφ δχν (2) 

φπια ηεο θαηεγνξίαο Β’. 

viii. Δηδηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαηνρήο ζε αζιεηέο ζθνπεπηέο πνπ είλαη δεκφζηνη 

ππάιιεινη, ζηξαηησηηθνί θαη αζηπλνκηθνί, πνπ δηθαηνχληαη βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λα 

νπινθνξνχλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή κφλν ηεο αηηήζεσο θαη ησλ ππ’ αξηζκφλ v, 

vi θαη vii δηθαηνινγεηηθψλ θαηά πεξίπησζε.  

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο 

Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 

(Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

ii. 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Αζιεηηζκνχ θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 

400/Β’/1999) θαη άξζξν 8 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ 

Αζιεηηζκνχ θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 400/Β’/1999). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Η άδεηα θαηνρήο επέρεη θαη ζέζε άδεηαο νπινθνξίαο πξνθεηκέλνπ πεξί ζθνπεπηψλ θαη 

απαηηείηαη ε πξφζζεηε ελζεκνραξηνζήκαλζε σο εμήο: ΔΛ.ΑΣ. € 15,00 θαη Γεκνζίνπ € 

15,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 
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4.66. Άδεηα θαηνρήο πεξηζηξόθσλ θαη πηζηνιηώλ αθέζεσο αγώλσλ 
θαη αβνιίδνησλ θπζηγγίσλ απηώλ (λνκηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία ή λνκηθά 

πξφζσπα γηα ηε δηεμαγσγή αγσληζκάησλ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ρξήζε ηέηνησλ 

φπισλ θαη ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο αηηνχκελεο αδείαο 

θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη έδξα, θαζψο θαη 

επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα 

αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

vi. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 
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Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο 

(Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 

607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τα ππ’ αξηζκφλ iii θαη iv δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iv. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 
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πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 
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4.67. Άδεηα θαηνρήο πεξηζηξόθσλ θαη πηζηνιηώλ αθέζεσο αγώλσλ 
θαη αβνιίδνησλ θπζηγγίσλ απηώλ (θπζηθό πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην ηα’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία ή θπζηθά 

πξφζσπα γηα ηε δηεμαγσγή αγσληζκάησλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ρξήζε ηέηνησλ 

φπισλ θαη ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο αηηνχκελεο αδείαο 

θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο, 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία έθδνζεο θαη 

εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Τξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 απφθαζε Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο 

(Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 

607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 
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ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.68. Άδεηα κεηαθνξάο – εηζαγσγήο θαη πξνζσξηλήο θαηνρήο 
όπισλ ζθνπνβνιήο από ζθνπεπηέο εμσηεξηθνύ κε ζθνπό 
κόληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 17 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Αζιεηηζκνχ θαη Γεκφζηαο 

Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 400/Β’/1999). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ φπισλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ ησλ 

νπνίσλ δεηείηαη ε εηζαγσγή – κεηαθνξά θαη θαηνρή. 

ii. Αληίγξαθν ζε επίζεκε κεηάθξαζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ησλ αιινδαπψλ Αξρψλ βάζεη 

ηεο νπνίαο λνκίκσο θαηέρεη ηα ελ ιφγσ είδε. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 17 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Αζιεηηζκνχ θαη Γεκφζηαο 

Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 400/Β’/1999). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα κεηαθνξάο – εηζαγσγήο εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 

Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Η πξνζσξηλή άδεηα θαηνρήο εθδίδεηαη ζηηο 
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Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Η πξνζσξηλή άδεηα θαηνρήο κεηαηξέπεηαη ζε άδεηα θαηνρήο, εθφζνλ εληφο ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ν ελδηαθεξφκελνο εγγξαθεί ζε Σχιινγν πνπ αλήθεη ζηε δχλακε 

ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο θαη πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Σπιιφγνπ πνπ έρεη 

εγγξαθεί ζεσξεκέλε απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην 

πξφζσπφ ηνπ δε ζπληξέρεη θαλέλα πξφβιεκα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18 

ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

iii. Τα κεηαθεξζέληα – εηζαρζέληα φπια πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη σο ζθνπεπηηθά 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. 

Υπνπξγψλ Αζιεηηζκνχ θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 400/Β’/1999) θαη λα κελ 

ππεξβαίλνπλ ζε αξηζκφ ηνλ επηηξεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο σο άλσ 

Απφθαζεο.  
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4.69. Άδεηα κεηαθνξάο – εηζαγσγήο όπισλ ζθνπνβνιήο θαη 
θπζηγγίσλ απηώλ, θαζώο θαη αζιεηηθώλ νξγάλσλ (μηθώλ, 
ζπαζώλ) από μέλεο αζιεηηθέο απνζηνιέο, γηα ζπκκεηνρή ζε 
επίζεκνπο αγώλεο ζηελ Διιάδα. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Δδάθην α’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

ii. Άξζξν 11 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Αζιεηηζκνχ θαη 

Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 400/Β’/1999). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

Αίηεζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ε 

νπνία πεξηιακβάλεη: α) ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο απνζηνιήο θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ 

δηαβαηεξίσλ ηνπο, β) ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ φπισλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θπζηγγίσλ πνπ ζα 

θέξεη ν θάζε αζιεηήο – ζθνπεπηήο, γ) ηελ πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ ή ηελ πξφζθιεζε θαη δ) 

ηνλ αθξηβή ρξφλν θαη ηφπν εηζαγσγήο θαη επαλεμαγσγήο ηνπο. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 11 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Αζιεηηζκνχ θαη Γεκφζηαο 

Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 400/Β’/1999). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Αηειψο. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ησλ αζιεηψλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο επίζεκεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 
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ii. Η άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ζθνπεπηή πνπ εηζάγεη ηα φπια ή ζην φλνκα ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο Αζιεηηθήο Απνζηνιήο θαη επέρεη θαη ζέζε άδεηαο θαηνρήο ησλ φπισλ 

θαη θπζηγγίσλ. 

iii. Γελ απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο ζε φζνπο θαηέρνπλ επξσπατθφ δειηίν ππξνβφισλ 

φπισλ, ζην νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλα ηα πξνο κεηαθνξά φπια. 
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4.70. Άδεηα κεηαθνξάο – εμαγσγήο όπισλ ζθνπνβνιήο θαη 
θπζηγγίσλ ζην εμσηεξηθό γηα ζπκκεηνρή ζε ζθνπεπηηθνύο 
αγώλεο. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη άξζξν 10 ηεο ππ’ 

αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Αζιεηηζκνχ θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 

400/Β’/1999). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: α) ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

θάζε φπινπ, β) ν αξηζκφο ησλ θπζηγγίσλ, θαηά δηακέηξεκα, γ) ν ηφπνο θαη ν ζθνπφο 

ηεο κεηαθνξάο – εμαγσγήο ηνπο θαη δ) ν ρξφλνο κεηαθνξάο – εμαγσγήο θαη 

επαλακεηαθνξάο – επαλεηζαγσγήο ηνπο. 

ii. Αληίγξαθν ηεο επίζεκεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο ζην εμσηεξηθφ. 

iii. Έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε κεηάβαζεο αζιεηηθήο απνζηνιήο ζην 

εμσηεξηθφ, αλ απαηηείηαη. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 10 ηεο ππ’ αξηζκφλ 4325 απφ 30-3-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Αζιεηηζκνχ θαη Γεκφζηαο 

Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 400/Β’/1999). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ησλ αζιεηψλ, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο επίζεκεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 
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i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Γελ απαηηείηαη άδεηα κεηαθνξάο ζε φζνπο θαηέρνπλ επξσπατθφ δειηίν ππξνβφισλ 

φπισλ, ζην νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλα ηα πξνο κεηαθνξά φπια. 
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4.71. Άδεηα κεηαθνξάο όπισλ, ππξνκαρηθώλ, εθξεθηηθώλ πιώλ 
θιπ από ηελ Διιάδα πξνο ρώξεο – κέιε ηεο Δ.Δ. (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 3 θαη άξζξν 26 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Πξνεγνχκελε έγθξηζε, αλ απαηηείηαη, ηνπ θξάηνπο – κέινπο πξννξηζκνχ ή 

πξνεγνχκελε έγθξηζε – άδεηα κεηαθνξάο ηνπ θξάηνπο απνζηνιήο. 

vi. Σε πεξίπησζε πνπ ηα κεηαθεξφκελα φπια έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ Διιάδα, 

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζηα 

κεηαθεξφκελα φπια έρεη ηεζεί ζθξαγίδα δεισηηθή ηεο θαηαιιειφηεηαο απηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2168/1993 

(Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 
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γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε β’ ηνπ εδαθίνπ 11 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 30,00 θαη Γεκνζίνπ € 30,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 
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πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 
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4.72. Άδεηα κεηαθνξάο όπισλ, ππξνκαρηθώλ, εθξεθηηθώλ πιώλ 
θιπ από ηελ Διιάδα πξνο ρώξεο – κέιε ηεο Δ.Δ. (θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 3 θαη άξζξν 26 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Πξνεγνχκελε έγθξηζε, αλ απαηηείηαη, ηνπ θξάηνπο – κέινπο πξννξηζκνχ ή 

πξνεγνχκελε έγθξηζε – άδεηα κεηαθνξάο ηνπ θξάηνπο απνζηνιήο. 

v. Σε πεξίπησζε πνπ ηα κεηαθεξφκελα φπια έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ Διιάδα, 

βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζηα 

κεηαθεξφκελα φπια έρεη ηεζεί ζθξαγίδα δεισηηθή ηεο θαηαιιειφηεηαο απηψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2168/1993 

(Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη πεξίπησζε β’ ηνπ εδαθίνπ 11 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 

3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 30,00 θαη Γεκνζίνπ € 30,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 
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Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.73. Άδεηα κεηαθνξάο όπισλ ζε θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. γηα 
επηζθεπή θαη επαλακεηαθνξά ζηε ρώξα καο. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 3 θαη άξζξν 26 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, φπνπ απηή απαηηείηαη. 

iii. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο θαηνρήο ηνπ φπινπ ή ησλ φπισλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ 

αίηεζε, θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο κεηαθνξάο βάζεη ηεο νπνίαο κεηαθέξζεθαλ ηα 

αηηνχκελα είδε ζηελ Διιάδα, ζε πεξίπησζε πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ νπινπψιε. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Πεξίπησζε β’ ηνπ εδαθίνπ 3 ηεο παξαγξάθνπ II ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Η άδεηα εθδίδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
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4.74. Άδεηα νπινθνξίαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζώπσλ, ηελ 
αζθάιεηα δεκόζησλ θαηαζηεκάησλ, ηξαπεδώλ, κνπζείσλ, 
κεηαθνξάο ρξεκάησλ ή αμηώλ θηι. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) φηη δελ είλαη 

εηαίξνο ζε Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ 

ιεηηνπξγεί σο νκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο εηαηξεία, δελ είλαη εθπξφζσπνο, 

δηαρεηξηζηήο, κέινο Γ.Σ. ή κέηνρνο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο (SECURITY), πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, θαη δελ 

είλαη ππάιιεινο Ιδησηηθήο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Υπεξεζηψλ Αζθαιείαο (SECURITY) 

ηνπ Ν. 2518/1997 (Φ.Δ.Κ. 164/Α’/1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3707/2008 

(Φ.Δ.Κ. 209/Α’/2008). 

v. Γηα Έιιελεο ππεθφνπο [παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 

147/Α’/1993)]: α) ηξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο, β) έγγξαθν ηεο Τξάπεδαο, Οξγαληζκνχ ή Δπηρείξεζεο, φπνπ 

αλαθέξνληαη ηα θαζήθνληα πνπ αζθεί ν ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο θαη νη ιφγνη πνπ 

επηβάιινπλ ηελ νπινθνξία ηνπ, γ) επηθπξσκέλν αληίγξαθν αδείαο θχιαθα, φπνπ 

απαηηείηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπλνδεχεηαη φηη επηζπκεί ηελ 

πξνζηαζία ηνπ απφ ηνλ ή ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα. 

vi. Γηα ππεθφνπο ρσξψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ ρσξψλ, νη νπνίνη 

δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα (παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2168/1993 

(Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993)): α) αληίγξαθν άδεηαο παξακνλήο ή δηακνλήο ηνπ αηηνχληνο ζηε 

ρψξα καο, β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) 

ηνπ αηηνχληνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ζα θαηέρεη ην φπιν ζηελ Διιάδα θαη δελ ζα 

ην κεηαθέξεη ζε άιιε Φψξα ρσξίο ζρεηηθή άδεηα, γ) αληίγξαθν ηεο άδεηαο εξγαζίαο 
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θαη δ) ηξεηο (3) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Καη’ 

εμαίξεζε, ζε αιινδαπφ πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζζεί σο πξνζσπηθφ αζθαιείαο ζε 

επηρείξεζε ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ηνπ, εθφζνλ ηνχην βεβαηψλεηαη απφ ζρεηηθφ 

έγγξαθν ηεο εξγνδφηξηαο επηρείξεζεο, είλαη δπλαηφ πξνζσξηλά αληί ηεο άδεηαο 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο, λα ππνβάιιεηαη επίζεκν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ην λφκηκν ηεο δηακνλήο ηνπ ζηε Φψξα καο, θαζψο θαη βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο φηη έρνπλ 

ππνβιεζεί δηθαηνινγεηηθά, γηα ρνξήγεζε άδεηαο εξγαζίαο γηα ηνλ σο άλσ ζθνπφ. Αλ 

εληφο ηξηκήλνπ δελ ππνβιεζνχλ ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Υπεξεζία ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη (γ) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δηθαηνινγεηηθά, ε 

ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη παξάγξαθνο 10 ηεο πεξίπησζεο I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ 

απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ 

απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 45,00 θαη Γεκνζίνπ € 45,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Τξία (3) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 
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πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.75. Άδεηα νπινθνξίαο θπλεγεηηθώλ όπισλ γηα ηε κείσζε ηεο 
απεηιήο πξόζθξνπζεο πηελώλ θαη δώσλ ζε αεξνζθάθε ηεο 
πνιηηηθήο αεξνπνξίαο, θαζώο θαη εηδηθώλ όπισλ ή ζπζθεπώλ 
εθηόμεπζεο εηδηθνύ ηύπνπ θξνηίδσλ ή βνιίδσλ θξόηνπ – 
ζνξύβνπ, ιάκςεο ή ζπξηγκνύ γηα ηνλ εθθνβηζκό θαη ηελ 
απνκάθξπλζε πηελώλ από ηνπο ρώξνπο ησλ αεξνδξνκίσλ. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Δδάθην ηγ’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ   

Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3944/2011 

(Φ.Δ.Κ. 67/Α’/2011). 

ii. Άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/80-ηδ’ απφ 3-4-2008 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Μεηαθνξψλ –

Δπηθνηλσληψλ θαη Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 827/Β’/2008). 

iii. Άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ ΥΠΑ/Γ3/Β/30067/7486 απφ 22-9-2011 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 2151/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Βεβαίσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν αηηψλ 

είλαη ππάιιεινο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζηνλ νπνίν έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα εθδίσμεο 

ησλ πηελψλ γηα ην ζθνπφ ηεο κείσζεο ηεο απεηιήο πξνζθξνχζεσλ πηελψλ ζε 

αεξνζθάθε ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο θαη φηη πιεξνί ηα ερέγγπα αζθαινχο θχιαμεο 

θαη ρξήζεο ησλ θαηά πεξίπησζε φπισλ. 

iii. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο θαηνρήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηε Γηνίθεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

iv. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

αηηνχληνο, ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), δελ ηπγράλεη θπγφπνηλνο ή 

θπγφδηθνο, δελ παξαπέκπεηαη λα δηθαζζεί γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα ηνπ Ν. 

2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) ή άιιν έγθιεκα ην νπνίν εκπίπηεη ζηηο 

απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, 

δελ θαηαδηθάζζεθε, έζησ θαη κε νξηζηηθή απφθαζε, ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα 

παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. 

v. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ, εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ ή ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο σο θαη ε γεληθφηεξε ζσκαηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
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vi. Φσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ αηηνχληνο. 

vii. Γχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, δηαζηάζεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

i. Γηα ηα θπλεγεηηθά φπια, παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/80-ηδ’ 

απφ 3-4-2008 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Μεηαθνξψλ – Δπηθνηλσληψλ θαη Δζσηεξηθψλ (Φ.Δ.Κ. 

827/Β’/2008). 

ii. Παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ ΥΠΑ/Γ3/Β/30067/7486 απφ 22-9-2011 

Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 

2151/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γέθα (10) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο ηνπ ηφπνπ 

έδξαο ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

ii. α) Σε αεξνδξφκηα ησλ νπνίσλ θνξέαο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη ε Υπεξεζία 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ηα πξφζσπα ζην φλνκα ησλ νπνίσλ εθδίδεηαη άδεηα ρξήζεο 

(νπινθνξίαο) πξνηείλνληαη απφ ηνλ νηθείν Αεξνιηκελάξρε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 

Τκήκαηνο ή ηνπ Γξαθείνπ Αεξνιηκεληθνχ Διέγρνπ. β) Σε κε θξαηηθά αεξνδξφκηα ζηα 

νπνία ε δηνίθεζε θαη ε ιεηηνπξγία έρεη αλαηεζεί ζε θνξέα εθηφο Υ.Π.Α.: 1) φηαλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ε άδεηα ρξήζεο (νπινθνξίαο) εθδίδεηαη ζην φλνκα 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ, 2) 

φηαλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ε άδεηα ρξήζεο (νπινθνξίαο) εθδίδεηαη ζην 

φλνκα ππαιιήινπ ηνπ αεξνδξνκίνπ, ην νπνίν νξίδεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελ 

ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

iii. Η ρξήζε ησλ ελ ιφγσ φπισλ επηηξέπεηαη εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ 

ππαιιήινπ, εληφο ηνπ αεξνδξνκίνπ ή πεξηκεηξηθά απηνχ, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη 
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απνιχησο αλαγθαίν απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθδίσμε πηελψλ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη 

ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ πξφζθξνπζεο πηελψλ ζε αεξνζθάθε ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ειέγρνπ πηελψλ θαηφπηλ εληνιήο ηεο δηνίθεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη κε 

παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο. Οη ππάιιεινη 

πνπ εθνδηάδνληαη κε ηελ άδεηα νπινθνξίαο, ιακβάλνπλ θάζε δπλαηφ κέηξν γηα ηελ 

αζθαιή κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ εηδψλ απφ ην ρψξν θχιαμεο ζηνπο ρψξνπο ρξήζεο 

ηνπο θαη αληίζηξνθα, θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ αηπρήκαηα. 

iv. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

v. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 
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4.76. Άδεηα πώιεζεο ή δηάζεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην α’ 
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 
147/Α’/1993) εηδώλ (πιελ θπλεγεηηθώλ όπισλ) (λνκηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3169/2003 (Φ.Δ.Κ. 189/Α’/2003). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: φλνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη 

έδξα, θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία θαη ηφπνο 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη εθδνχζα αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο θαη ηειενκνηφηππνπ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Με εμαίξεζε ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ηηο Τξάπεδεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθειείαο, ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) 

αληίγξαθν ηεο πξάμεο δηνξηζκνχ εθπξνζψπνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Α.Δ., 

β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή εηαηξηθνχ πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν άιιεο 

κνξθήο. Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κία θνξά θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ππνβνιήο εθ λένπ. 

v. Αληίγξαθν ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ ή εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ θαηά 

πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ γηα άδεηα πψιεζεο φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνθφιιεζε ζπγθνιινχκελνπ πιηθνχ ή εθξεθηηθνχ κεραληζκνχ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 6 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-
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8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ 

ηεο εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Τν ππ’ αξηζκφλ iii δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί ζσκαηείσλ, ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

εθπξνζψπσλ θαη δηαρεηξηζηψλ πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη φισλ ησλ εηαίξσλ 

πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ άιιεο κνξθήο. 

v. Δθφζνλ γηα ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ελ ιφγσ άδεηα είδε έρνπλ ππνβιεζεί 

ηαπηφρξνλα ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ρνξήγεζε αδείαο θαηνρήο ησλ 

εηδψλ απηψλ, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή άιισλ πξνζζέησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε 
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ρνξήγεζε αδείαο αγνξάο απηψλ, αιιά κφλνλ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή αίηεζε ηα 

πιήξε ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνο αγνξά είδνπο. 

vi. Σε πεξίπησζε αγνξάο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ απφ θάηνηθν άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

vii. Αλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο αδείαο εκπνξίαο ησλ αλσηέξσ εηδψλ ή αδείαο θαηνρήο 

φπισλ ή νπινθνξίαο, απαηηείηαη κφλνλ αίηεζε κε ηα αλάινγα έλζεκα θαη παξάβνια. 
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4.77. Άδεηα πώιεζεο ή δηάζεζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην α’ 
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 
147/Α’/1993) εηδώλ (πιελ θπλεγεηηθώλ όπισλ) (θπζηθό 
πξόζσπν). 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Δδάθην α’ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3169/2003 (Φ.Δ.Κ. 189/Α’/2003). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ ηαηξνχ εηδηθφηεηαο λεπξνιφγνπ – ςπρηάηξνπ ή παζνιφγνπ απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. 75/Α’/1986) ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ δελ εκπίπηεη ζηηο απαγνξεπηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) θαη φηη δελ ηπγράλεη 

θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

iv. Αληίγξαθν ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ ή εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείνπ θαηά 

πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ γηα άδεηα πψιεζεο φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνθφιιεζε ζπγθνιινχκελνπ πιηθνχ ή εθξεθηηθνχ κεραληζκνχ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηχπνπ Α’. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 θαη εδάθην 6 ηεο παξαγξάθνπ I ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-

8-1994 Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 
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ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Έμη (6) κήλεο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 

ii. Τν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ζην πξφζσπν πνπ δήηεζε ηελ 

εμέηαζή ηνπ εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Η αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

Αζηπλνκηθή Αξρή ειέγρεη ην απαξαβίαζην ηνπ θαθέινπ θαη δελ παξαιακβάλεη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο έρεη παξαβηαζζεί. Απνδεθηά γίλνληαη θαη ηα 

ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ γηαηξνχο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαη 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ.. Ιζρχεη γηα φζν ρξφλν 

ηζρχεη ε άδεηα γηα ηελ νπνία εθδφζεθε. Πξνζθφκηζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο απηήο δεηήζεη ηε ρνξήγεζε άιιεο 

πξνβιεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993) αδείαο, 

κεηά παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Καη’ 

εμαίξεζε, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή δχλαηαη θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ρνξεγεζείζαο άδεηαο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε λένπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ άιινπ 

ηαηξνχ ή θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ, αλ έρεη ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

iii. Τν Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα έλα (1) έηνο απφ ηεο 

εθδφζεψο ηνπ. 

iv. Δθφζνλ γηα ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ελ ιφγσ άδεηα είδε έρνπλ ππνβιεζεί 

ηαπηφρξνλα ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ρνξήγεζε αδείαο θαηνρήο ησλ 

εηδψλ απηψλ, δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή άιισλ πξνζζέησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδείαο αγνξάο απηψλ, αιιά κφλνλ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή αίηεζε ηα 

πιήξε ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνο αγνξά είδνπο. 

v. Σε πεξίπησζε αγνξάο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ απφ θάηνηθν άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

vi. Αλ ν αηηψλ είλαη θάηνρνο αδείαο εκπνξίαο ησλ αλσηέξσ εηδψλ ή αδείαο θαηνρήο 

φπισλ ή νπινθνξίαο, απαηηείηαη κφλνλ αίηεζε κε ηα αλάινγα έλζεκα θαη παξάβνια. 
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4.78. Δπξσπατθό δειηίν ππξνβόινπ όπινπ. 
 

α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 24 ηνπ Ν. 2168/1993 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/1993). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη ιφγνη θαη ην είδνο ηεο   

αηηνχκελεο αδείαο θαζψο θαη επίζεην, φλνκα, παηξψλπκν, κεηξψλπκν, εκεξνκελία 

θαη ηφπνο γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη εθδνχζα Αξρή, επάγγεικα, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη 

ηειενκνηφηππνπ. 

ii. Αληίγξαθν ηεο αδείαο θαηνρήο ηνπ φπινπ ή ησλ φπισλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην ελ 

ιφγσ δειηίν. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκφλ 3009/2/23-α’ απφ 31-8-1994 απφθαζεο Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο 

(Φ.Δ.Κ. 696/Β’/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 3009/2/23-ηε’ απφ 26-4-1999 (Φ.Δ.Κ. 

607/Β’/1999) θαη 3009/2/23-ιδ’ απφ 16-5-2011 (Φ.Δ.Κ. 1212/Β’/2011) φκνηεο. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00. Καηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

7011/10/58-ηδ’ απφ 19-8-2004 Κ.Υ.Α. Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Τάμεο (Φ.Δ.Κ. 1338/Β’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Όζν ρξφλν ηζρχεη ε άδεηα θαηνρήο. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

Η άδεηα εθδίδεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Αζθαιείαο θαη Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο. 
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5. Θέκαηα Δπηθνηλσλίαο θαη Παξνρήο 
Υπεξεζηψλ 

 
5.1. Άδεηα ρξήζεο ηίηισλ θαη εκβιεκάησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2622/1998 (Φ.Δ.Κ. 138/Α’/1998). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε. 

ii. Πεξίιεςε ηεο πεξηγξαθήο ηεο ππφζεζεο θαη πινθήο ηνπ έξγνπ (ζελάξην), θαζψο θαη 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζθελψλ γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε ρξήζε ησλ ηίηισλ, 

ζεκάησλ, εκβιεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ Σσκάησλ. 

iii. Αληίγξαθν άδεηαο ιήςεο ζθελψλ ηνπ πξψελ Υπνπξγείνπ Τχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. 

iv. Αληίγξαθν βεβαίσζεο απφ ην Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα ζπκπαξαγσγή ηνπ ελ ιφγσ θέληξνπ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

9009/16/5-α’ απφ 15-12-1999 Κ.Υ.Α. Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

(Φ.Δ.Κ. 27/Β’/2000). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Ατελώσ. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Καηά πεξίπησζε. 
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ε. Παξαηεξήζεηο. 

-- 
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5.2. Παξνρή ππεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πξνο ηξίηνπο κε 
θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

Άξζξν 22 ηνπ Ν. 3938/2011 (Φ.Δ.Κ. 61/Α’/2011), σο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν 

Γ.5 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (Φ.Δ.Κ. 85/Α΄/2014). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ πξηλ ηελ παξνρή ησλ Υπεξεζηψλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεηνχληαη, ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία, ηελ 

ψξα θαη ηε δηάξθεηα δηάζεζεο [ππφδεηγκα παξάξηεκα Α’ ηεο 8004/21/2 απφ 15-3-

2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 888/Β’/2012)]. 

ii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 απφ ηνπο ηδηψηεο ζηνπο νπνίνπο 

παξέρνληαη ππεξεζίεο πξνζηαηεπηηθήο θχιαμεο ζηελ νπνία αλαθέξνπλ φηη ην εηήζην 

ζπλνιηθφ θαζαξφ ηνπο εηζφδεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100.000 επξψ. 

iii. Απφ ηνπο ηδηψηεο ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο πξνζηαηεπηηθήο θχιαμεο ε 

ηειεπηαία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φπνπ ζα βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ 

δεινχκελσλ ζε απηή ζηνηρείσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην εηήζην ζπλνιηθφ θαζαξφ ηνπο 

εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 100.000 επξψ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

8004/21/2 απφ 15-3-2012 Κ.Υ.Α. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 888/Β’/2012) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 8004/21/2-α από 10-12-

2013 Κ.Υ.Α. Υπουργοφ Οικονομικών και Υπουργοφ Δημόςιασ Τάξησ και Προςταςίασ του 

Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 3186/Β/2013) και με την 8004/21/2-κδ΄ απφ 01-10-2014 Κ.Υ.Α. Υπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 

2616/Β΄/2014). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Κνζηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 8004/21/2 

απφ 15-3-2012 Κ.Υ.Α. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 

888/Β’/2012) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 8004/21/2-α απφ 10-12-2013 

Κ.Υ.Α. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε  

(Φ.Δ.Κ. 3186/Β/2013) θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 8004/21/2-κδ΄ απφ 01/10/2014 Κ.Υ.Α. Υπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 

2616/Β΄/2014). Τξφπνο θαηαβνιήο κέζσ e-παξαβφινπ (Κσδηθφο 1813) ή κέζσ Γ.Ο.Υ (Κ.Α.Δ. 

2339), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 1000/1/23-ζ΄ απφ 18/09/2012 

Απφθαζε θ. Αξρεγνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
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ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (-50-) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Καηά πεξίπησζε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

-- 
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6. Θέκαηα Ταπηνηήησλ θαη 
Γηαβαηεξίσλ 

 
6.1. Έθδνζε δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Ν.Γ. 127/1969 (Φ.Δ.Κ. 29/Α’/1969). 

ii. Άξζξν 13 ηνπ Ν. 3345/2005 (Φ.Δ.Κ. 138/Α’/2005). 

iii. Άξζξν 55 ηνπ Ν. 3585/2007 (Φ.Δ.Κ. 148/Α’/2007). 

iv. 3021/19/53 απφ 14-10-2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1440/Β’/2005). 

v. 3021/19/53-δ’ απφ 12-6-2009 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1253/Β’/2009). 

vi. 3021/19/53-δ’ απφ 5-8-2011 Απφθαζε Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 

1764/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αίηεζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Αξρή έθδνζεο. 

ii. Γχν (2) πξφζθαηεο αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίεο (γηα ηαπηφηεηα), δηαζηάζεσλ 3,6 cm 

* 3,6 cm. 

iii. Βεβαίσζε λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ αλαγξαθή ηεο νκάδαο  

αίκαηνο θαη ηνπ RHESUS. 

iv. Ταμηδησηηθφ ή άιιν έγγξαθν εκεδαπήο ή αιινδαπήο Αξρήο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη πξνεγνχκελε εγγξαθή ηνπ επψλπκνπ, ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ παηξψλπκνπ 

κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, εθφζνλ επηζπκεί ηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ  ζηνηρείσλ  

δηαθνξεηηθά απφ ην πξφηππν  ΔΛΟΤ 743. 

v. Τα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο βεβαηψλνληαη απφ έλα κάξηπξα. 

vi. Πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθνπ, ε βεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ δχλαηαη λα γίλεηαη απφ 

έλα γνλέα απηνχ ή απφ εθείλνλ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ή επηηξνπεία ηνπ. 

- Με ππνρξεσηηθή απηεπάγγειηε αλαδήηεζε απφ ηελ αξκφδηα Αξρή: 

Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ Γήκνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν 

αηηψλ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 
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i. 3021/19/53 απφ 14-10-2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1440/Β’/2005). 

ii. 3021/19/53-δ’ απφ 12-6-2009 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1253/Β’/2009). 

iii. 3021/19/53-δ’ απφ 5-8-2011 Απφθαζε Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 

1764/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θζνξάο θαη απψιεηαο : Γεκνζίνπ € 9,00, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν) θαη ΔΛ.ΑΣ. € 0,23, ην νπνίν είηε θαηαβάιιεηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν) είηε γίλεηαη επηθφιιεζε ηνπ ελζήκνπ. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Απζεκεξφλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

3021/19/53 απφ 14-10-2005 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1440/Β’/2005). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γεθαπέληε (15) έηε. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Τν δειηίν ηαπηφηεηαο αθπξνχηαη θαη αληηθαζίζηαηαη: α) ιφγσ κεηαβνιήο 

νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ, β) ιφγσ κε αλαγξαθήο ηεο 

ηζαγέλεηαο ηνπ θαηφρνπ ή ιφγσ κε αλαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηφρνπ κε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, γ) ιφγσ θζνξάο, δ) ιφγσ παξέιεπζεο δεθαπεληαεηίαο απφ 

ηελ έθδνζή ηνπ, ε) ιφγσ απψιεηαο ή θινπήο. 

ii. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δειηίνπ ηαπηφηεηαο ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ αξρηθή έθδνζε. Δπηπιένλ, 

ππνβάιιεηαη ην παιαηφ δειηίν ηαπηφηεηαο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο θινπήο ή 

απψιεηαο. Σηηο πεξηπηψζεηο θζνξάο θαη απψιεηαο ππνβάιιεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε 

πεξί ησλ ζπλζεθψλ ηεο. Δάλ ε απψιεηα ή ε θζνξά δηαπηζησζεί φηη νθείιεηαη ζε 

ιφγνπο αλσηέξαο βίαο φπσο ζεηζκφ, ππξθαγηά, λαπάγην θαη θινπή, ην δειηίν 

ηαπηφηεηαο εθδίδεηαη αηειψο. 

iii. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο ιφγσ απψιεηαο, θινπήο θαη θζνξάο απαηηείηαη ε 

ππνρξεσηηθή παξνπζία ελφο κάξηπξα γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αηηνχληνο. 
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6.2. Έθδνζε ειιεληθνύ δηαβαηεξίνπ. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξν 1 ηνπ Ν .3103/2003 (Φ.Δ.Κ. 23/Α’/2003) «Έθδνζε δηαβαηεξίσλ απφ ηελ 

Διιεληθή Αζηπλνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ii. Π.Γ. 126/2005 (Φ.Δ.Κ. 181/Α/’2005) «Ίδξπζε Γηεχζπλζεο Γηαβαηεξίσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

iii. Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004) «Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο δηαβαηεξίσλ, ρξνληθή 

ηζρχο, αληηθαηάζηαζε, απψιεηα θαη αθχξσζε απηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα 

Π.Γ. 193/2005 (Φ.Δ.Κ. 234/Α’/2005), Π.Γ. 135/2007 (Φ.Δ.Κ. 172/Α/2007’) θαη Π.Γ. 

30/2010 (Φ.Δ.Κ. 68/Α’/2010). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Μία (1) έγρξσκε θσηνγξαθία δηαζηάζεσλ 4 * 6 εθαηνζηψλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

ii. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν (2) φςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο. 

iii. Τξηπιφηππν είζπξαμεο ή παξάβνιν ή ειεθηξνληθφ παξάβνιν γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

πιεξσκήο ησλ ηειψλ έθδνζεο δηαβαηεξίνπ. 

iv. Απνδεηθηηθφ πιεξσκήο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ. 

v. Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ή γλσκάηεπζε, φπνπ απαηηείηαη. 

vi. Έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ έηεξνπ γνλέα, ζε πεξηπηψζεηο κε παξάζηαζεο θαη ησλ δχν 

(2) γνλέσλ, αζθνχλησλ ηελ επηκέιεηα, ζην ζεκείν παξαιαβήο δηθαηνινγεηηθψλ, γηα 

ηελ έθδνζε δηαβαηεξίνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηνπο. 

vii. Απφθαζε νξηζκνχ επηηξφπνπ ή δηθαζηηθνχ ζπκπαξαζηάηε, φηαλ πξφθεηηαη γηα έθδνζε 

δηαβαηεξίνπ ζε πξφζσπν πνπ ηειεί ππφ επηηξνπεία ή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

viii. Απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαη πηζηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

θαη’ εμαίξεζε ρνξήγεζεο δηαβαηεξίνπ γηα κεηάβαζε ζηελ αιινδαπή. 

ix. Βεβαίσζε αξκφδηνπ ζηξαηνινγηθνχ γξαθείνπ (γηα αλππφηαθηνπο εμσηεξηθνχ). 

x. Πξνζθφκηζε παιαηνχ δηαβαηεξίνπ (ζε πεξηπηψζεηο αλαλέσζεο - αληηθαηάζηαζεο 

δηαβαηεξίνπ). 

xi. Βεβαίσζε ηεο αξρήο, ζηελ νπνία δειψζεθε θινπή ή απψιεηα ηνπ δηαβαηεξίνπ (ζε 

πεξηπηψζεηο θινπήο ή απψιεηαο δηαβαηεξίνπ). 

- Με απηεπάγγειηε αλαδήηεζε θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ: 

i. Γηα Έιιελεο πνιίηεο θάησ ησλ δψδεθα (12) εηψλ, πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηα 
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δεκνηνιφγηα, ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ησλ πνιηηψλ, κέζσ δηαζχλδεζεο ησλ 

Γξαθείσλ Γηαβαηεξίσλ κε ην νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Δζληθνχ 

Γεκνηνινγίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

ii. Γηα Έιιελεο πνιίηεο άλσ ησλ δψδεθα (12) εηψλ, πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ, 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηα δεκνηνιφγηα ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

κε πξφζθαηε θσηνγξαθία θαη βεβαίσζε ηαπηνπξνζσπίαο, εθφζνλ δελ θαηέρνπλ 

Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή δηαβαηήξην ζε ηζρχ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Κ.Υ.Α. 3021/22/10 απφ 28-6-2005 (Φ.Δ.Κ. 932/Β’/2005) «Γηθαηνινγεηηθά θαη δηαδηθαζία 

έθδνζεο, ηχπνο θαη πεξηερφκελν ελδείμεσλ δηαβαηεξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε Κ.Υ.Α. 

3021/22/10-δ’ απφ 8-12-2005 (Φ.Δ.Κ. 1736/Β’/2005), Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζη’ απφ 26-7-2007 

(Φ.Δ.Κ. 1503/Β’/2007), Κ.Υ.Α. 3021/22/10-ζ’ απφ 23-7-2010 (Φ.Δ.Κ. 1298/Β’/2010) θαη Κ.Υ.Α. 

3021/22/10-δ΄ απφ 04-12-2015 (Φ.Δ.Κ. 2702/Β΄/2015). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

i. Παξάβνιν ραξηνζήκνπ: 

1. Γηα δηαβαηήξην δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ θαη γηα ελδηαθεξφκελνπο ειηθίαο άλσ 

ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εηψλ, παξάβνιν νλνκαζηηθήο αμίαο € 22,00 (ζπλνιηθήο 

αμίαο € 26,40 ιφγσ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.). 

2. Γηα δηαβαηήξην δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ θαη γηα ελδηαθεξφκελνπο ειηθίαο έσο 

ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εηψλ, παξάβνιν νλνκαζηηθήο αμίαο € 13,00 (ζπλνιηθήο 

αμίαο € 15,60 ιφγσ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.). 

3. Γηα δηαβαηήξην δηάξθεηαο δεθαηξηψλ (13) κελψλ, παξάβνιν νλνκαζηηθήο αμίαο € 

9,00 (ζπλνιηθήο αμίαο € 10,80 ιφγσ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.).[Απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα δηαβαηήξηα πνπ ρνξεγνχληαη θαη’ εμαίξεζε ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004) θαη ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 135/2007 (Φ.Δ.Κ. 172/Α’/2007)]. 

4. Γηα δηαβαηήξην δηάξθεηαο νθηψ (8) κελψλ, παξάβνιν νλνκαζηηθήο αμίαο € 4,50 

(ζπλνιηθήο αμίαο € 5,40 ιφγσ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.).(Απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ιήςε δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ είλαη πξνζσξηλά 

αδχλαηε). 

5. Γηα δηαβαηήξην δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ, παξάβνιν νλνκαζηηθήο αμίαο € 4,50 

(ζπλνιηθήο αμίαο € 5,40 ιφγσ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.). [Απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαβαηεξίσλ πνπ ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 

β’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004 (Φ.Δ.Κ. 17/Α’/2004), 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 30/2010 

(Φ.Δ.Κ. 68/Α’/2010)]. 

ii. Παξάβνιν Γεκνζίνπ γηα ηέιε εληχπνπ βηβιηαξίνπ: € 53,00. 

iii. Παξάβνιν Γεκνζίνπ γηα ηαρπδξνκηθά ηέιε: € 5,00.  
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ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο απφ ηε 

Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ θαη κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο γηα ηελ 

επείγνπζα έθδνζε δηαβαηεξίνπ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Κ.Υ.Α. 3021/22/10 απφ 28-6-2005 (Φ.Δ.Κ. 

932/Β’/2005) «Γηθαηνινγεηηθά θαη δηαδηθαζία έθδνζεο, ηχπνο θαη πεξηερφκελν ελδείμεσλ 

δηαβαηεξίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ.Υ.Α. 

3021/22/10-ζ’ απφ 23-7-2010 (Φ.Δ.Κ. 1298/Β’/2010). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

i. Πέληε (5) έηε γηα δηαβαηήξηα ελειίθσλ ή αλειίθσλ δεθαηεζζάξσλ (14) εηψλ θαη άλσ. 

ii. Τξία (3) έηε γηα δηαβαηήξηα ινηπψλ αλειίθσλ. 

iii. Γεθαηξείο (13) κήλεο ζε πεξηπηψζεηο θαη’ εμαίξεζε εθδνζέλησλ δηαβαηεξίσλ. 

iv. Οθηψ (8) κήλεο ζε πεξηπηψζεηο έθδνζεο δηαβαηεξίνπ ρσξίο δαθηπιηθά απνηππψκαηα, 

ιφγσ πξνζσξηλήο αδπλακίαο ιήςεο απηψλ. 

v. Τξείο (3) κήλεο γηα δηαβαηήξηα θξαηνχκελσλ, ζε πεξηπηψζεηο κεηαγσγήο απηψλ 

(άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 25/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 193/2005 

θαη ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 30/2010). 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Τα παξάβνια θαηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 
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7. Θέκαηα Τξνραίαο 
 

7.1. Άδεηα θπθινθνξίαο κνηνπνδειάηνπ (αξρηθή). 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξα 88 θαη 90 ηνπ N. 2696/1999 (Φ.Δ.Κ. 57/Α’/1999). 

ii. Υπνπξγηθή Απφθαζε 2513/2/218-ηδ’ απφ 29-7-2011 (Φ.Δ.Κ. 1917/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Πηζηνπνηεηηθφ ηαμηλφκεζεο απφ ην ηεισλείν. 

ii. Τηκνιφγην αγνξάο. 

iii. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ εηζαγσγέα φηη πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

κνηνπνδειάηνπ (ζεσξεκέλε σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο). 

iv. Έγθξηζε ηχπνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο κε νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ. 

v. Α.Φ.Μ. αγνξαζηή. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπνπξγηθή Απφθαζε 2513/2/218-ηδ’ απφ 29-7-2011 (Φ.Δ.Κ. 1917/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00 θαη Γεκνζίνπ € 12,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 6 ηνπ Ν. 3242/2004 (Φ.Δ.Κ. 102/Α’/2004). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

i. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
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πχιεο (portal) https://portal.astynomia.gr . Η ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αλσηέξσ portal γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «TaxisΝet» ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ. 

 

https://portal.astynomia.gr/
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7.2. Αλαλέσζε άδεηαο θπθινθνξίαο κνηνπνδειάηνπ. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξα 88 θαη 90 ηνπ Ν. 2696/1999. 

ii. 2513/2/218-ηδ’ απφ 29-7-2011 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

(Φ.Δ.Κ. 1917/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

ii. Άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ κνηνπνδειάηνπ. 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

2513/2/218-ηδ’ απφ 29-7-2011 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 

1917/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00 θαη Γεκνζίνπ € 12,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο πελήληα (50) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 4 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

-- 
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7.3. Αληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο κνηνπνδειάηνπ. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

2513/2/218-ηδ’ απφ 29-7-2011 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Φ.Δ.Κ. 

1917/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Σε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο ή θινπήο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

κνηνπνδειάηνπ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 ηελ αθξίβεηα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο ειέγρεη ε αζηπλνκηθή αξρή. 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 0,23. Δίηε θαηαβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν) είηε γίλεηαη 

επηθφιιεζε ηνπ ελζήκνπ. 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο Ν. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α’/1999). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

-- 
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7.4. Μεηαβίβαζε κνηνπνδειάηνπ. 
 
α. Ννκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε Γηνηθεηηθή Πξάμε. 

i. Άξζξα 88 θαη 90 ηνπ N. 2696/1999 (Φ.Δ.Κ. 57/Α’/1999). 

ii. Υπνπξγηθή Απφθαζε 2513/2/218-ηδ’ απφ 29-7-2011 (Φ.Δ.Κ. 1917/Β’/2011). 

β. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

- Με πξνζθφκηζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

i. Ιδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ (πσιεηήξην) κνηνπνδειάηνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο πσιεηή – αγνξαζηή. 

ii. Άδεηα θπθινθνξίαο (πξνεγνχκελνπ θαηφρνπ). 

γ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Υπνπξγηθή Απφθαζε 2513/2/218-ηδ’ απφ 29-7-2011 (Φ.Δ.Κ. 1917/Β’/2011). 

δ. Έλζεκα – Παξάβνια. 

ΔΛ.ΑΣ. € 3,00 θαη Γεκνζίνπ € 15,00. Καηαβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-παξάβνιν). 

ε. Πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

ζη. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξνζεζκία δηεθπεξαίσζεο. 

Άξζξν 2 ηεο ππ’ αξηζκ. 2513/2/218-ηδ΄ απφ 29-07-2011 Υπνπξγηθήο Απφθαζεο  (Φ.Δ.Κ. 

1917/Β’/2011). 

δ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. 

Γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. 

ε. Παξαηεξήζεηο. 

-- 

 



 

278 
Ζκδοςη 5.0 
Ημ/νία: 20-01-2017 

 

8. Παξάξηεκα 
 

8.1. Αθξσλύκηα. 
 

Α.Γ. = Αζηπλνκηθή Γηάηαμε  Ν.Γ. = Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 

Α.Γ.Δ.Τ. = Άδεηα Γηακνλήο Δληαίνπ Τχπνπ  Ο.Γ.Α. = Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ 

Αζθαιίζεσλ 

Α.Δ. = Αλψλπκε Δηαηξεία  Ο.Δ. = Οκφξξπζκε Δηαηξεία 

Α.Δ.Α. = Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο  
Ο.Τ.Δ. = Οξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ 

Διιάδνο 

Α.Ν. = Αλαγθαζηηθφο Νφκνο  Π.Γ. = Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Α.Φ.Μ. = Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ  Υ.Α. = Υπνπξγηθή Απφθαζε 

Β.Γ. = Βαζηιηθφ Γηάηαγκα  Υ.Π.Α. = Υπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

Γ.Γ.Α. = Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Αζθάιεηαο  
Φ.Δ.Κ. = Φχιιν Δθεκεξίδνο ηεο 

Κπβεξλήζεσο 

Γ.Ο.Υ. = Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία  T.D.V. = Titre de Voyage 

Γ.Σ. = Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην   

Δ.Γ.Τ.Ο. = Δηδηθφ Γειηίν Ταπηφηεηαο 

Οκνγελψλ 
  

Δ.Δ. = Δηεξφξξπζκε Δηαηξεία   

Δ.Δ. = Δπξσπατθή Έλσζε   

Δ.Π.Δ. = Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο   

Δ.Σ.Σ.Γ. = Έλσζε Σνβηεηηθψλ 

Σνζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ 
  

ΔΛ.ΑΣ. = Διιεληθή Αζηπλνκία   

Ι.Δ.Π.Υ.Α. = Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Υπεξεζηψλ Αζθάιεηαο 
  

Κ.Α. = Κιάδνο Αζθάιεηαο   

Κ.Υ.Α. = Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε   

Λ.Σ. = Ληκεληθφ Σψκα   

Ν. = Νφκνο   
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8.2. Πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 
 

1. Έθδνζε 1.0, ζρεηηθφ έγγξαθν 72394/12/1659732 απφ 22-12-2012. 

2. Έθδνζε 1.1, ζρεηηθφ έγγξαθν 72394/13/593245 απφ 23-04-2013. 

3. Έθδνζε 1.2, ζρεηηθφ έγγξαθν 72394/13/1062601 απφ 16-07-2013. 

4. Έθδνζε 1.3, ζρεηηθφ έγγξαθν 72394/14/463347 απφ 19-3-2014. 

5. Έθδνζε 2.0, ζρεηηθφ έγγξαθν 1690/14/1107306 απφ 3-7-2014. 

6. Έθδνζε 2.1, ζρεηηθφ έγγξαθν 1690/14/1787444 απφ 23-10-2014. 

7. Έθδνζε 3.0, ζρεηηθφ έγγξαθν 1690/15/362096 απφ 26-02-2015. 

8. Έθδνζε 4.0, ζρεηηθφ έγγξαθν 1691/16/2547154 απφ 24-12-2016. 

 



 

 

Διιεληθή Αζηπλνκία 

Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 
 

Κιάδνο Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
 

Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 
 

Τκήκα Σηξαηεγηθνχ Σρεδηαζκνχ 
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