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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων
Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυ−
νάμεων. ................................................................................................... 1`
Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών
κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συνα−
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Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, πα−
λαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων
με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων
κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό
και λοιπών τιμαλφών. ................................................................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.700/54/83604/Σ.466
(1)
Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων
Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 2 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010) «Αναβάθμι−
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΑΦ.7 (υπουργική απόφα−
ση Φ.700/ΑΔ218421/Σ.560) κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Προστασίας του Πολίτη «Παροχή του Δικαιώματος
Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν
ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο μόνιμο εν ενεργεία
και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων
Ασφαλείας και στα προστατευόμενα μέλη των οικογε−
νειών τους, και στους μόνιμους κατοίκους των νήσων Σα−
μοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος,

Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζο, Ψαρά, Ηράκλεια, Δονούσα,
Κουφονήσια, Σχοινούσα, Κέρος, Γαύδος, Σίκινος, Κίμωλος,
Φολέγανδρος, Σκύρος, Φούρνοι, Οινούσσες, Θύμαινα, Λει−
ψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Αρκοί, Φαρμακονήσι, Αμοργός,
Ανάφη» (ΦΕΚ 1357/Β΄/2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005) και το γεγονός ότι δεν θα προκλη−
θεί επιπλέον δαπάνη από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/137327 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1757/9.11.2010) «Πλαίσιο συνεργα−
σίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ
με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές
Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/18421 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 257/14.02.2011), αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 3 της υπ’ αρ.Υ4α/137327 κοινής από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1757/9.11.2010) «Πλαίσιο
συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας
του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγει−
ονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ4α/18421 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 257/14.02.2011), αντι−
καθίσταται ως εξής:
«3. Ο αριθμός των κλινών που διατίθενται στο πλαίσιο
της συνεργασίας καθορίζεται ως εξής:
• 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
20 κλίνες.
• ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20 κλίνες
• 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 30 κλίνες.
• 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ 20 έως 30 κλίνες
• 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ 30 κλίνες
Οι ως άνω διαθέσιμες κλίνες των Στρατιωτικών Νο−
σοκομείων θα ανακοινώνονται καθημερινά στο Εθνικό
Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), κατά το πρότυπο
των κλινών των ΜΕΘ, ώστε να εξυπηρετούνται ασθε−
νείς που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ κατά τις ώρες
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07.30 − 20.00. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία θα ορίζουν
καθημερινά εκπρόσωπο εφημερίας στο ΕΚΕΠΥ για τις
ανάγκες του συντονισμού.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. 1010/10/4
(2)
Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλει−
διών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέ−
ματα.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 9Α)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 3, περίπτ.
α΄ και 5 του ν. 1481/1984 (Α1 152) «Οργανισμός Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3919/2011
(Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάρ−
γηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και
άσκηση επαγγελμάτων».
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
4. Το π.δ. 184/2009 (Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του»
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Άσκηση επαγγέλματος κλειθροποιού − Προϋποθέσεις
1. Τεχνίτες, που κατασκευάζουν κάθε είδους κλειδιά και
επισκευάζουν ή ανοίγουν κλειδαριές οιουδήποτε τύπου,
κατόπιν αιτήσεως των κατόχων ή αντιπροσώπων αυτών,
καθώς και κάθε άλλος επαγγελματίας, εφόσον έχει το−
ποθετήσει στο κατάστημα του ειδική μηχανική συσκευή
και κατασκευάζει για πώληση κλειδιά, υποχρεούνται να
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος
τους στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχει στο
Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής
όπου έχουν την επαγγελματική τους έδρα.
2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους μπορούν να ασκούν το επάγγελ−
μα του κλειθροποιού, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε
δίκη για τα αδικήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβο−
λών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβο−
λών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης
άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετή−
σιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γε−
νετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, παραχάραξης,
κιβδηλίας, πλαστογραφίας, παραβίασης του απόρρητου
των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας,

κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απι−
στίας, δωροδοκίας − δωροληψίας, καταπίεσης, καθώς και
για παραβάσεις των νόμων περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών,
λαθρεμπορίας, περί όπλων και εκρηκτικών υλών και περί
πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγρά−
φεται ή όχι στο ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου.
β. Δεν έχουν αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών
τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίστηκε για τη στέρηση τους.
γ. Δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
3. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋπο−
θέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να
συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών
του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθ−
μες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις
πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των
εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών
του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εται−
ρείας απαιτείται νέα αναγγελία.
4. Οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α1 της παρα−
γράφου 2 δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από
της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της δι’
απονομής χάριτος άφεσης αυτής.
5. Ο χώρος που θα λειτουργήσει το κατάστημα πρέ−
πει να είναι στεγασμένος και να παρέχει ασφάλεια.
Το κατάστημα δεν μπορεί να στεγάζεται σε οικεία ή
διαμέρισμα.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
1. Η αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος συνοδευό−
μενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην
Αστυνομική Υπηρεσία της παρ. 1 του αρθρ. 1. Η αναγ−
γελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τα πλή−
ρη στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή τα
στοιχεία της εταιρείας και του νομίμου εκπροσώπου
αυτής, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και τις
διευθύνσεις λειτουργίας της έδρας άσκησης δραστη−
ριότητας και των τυχόν υποκαταστημάτων.
2. Μαζί με την αναγγελία της προηγούμενης παρα−
γράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία
να προκύπτει ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για
αδίκημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 και
ότι δεν έχει αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών
του δικαιωμάτων.
β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε−
σίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης ασκήσεως
επαγγέλματος (άρθρο 13 Ν. 4045/1960 σε συνδυασμό με
άρθρο 29 Ν. 1642/1986).
γ. Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη
χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το
κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
νόμιμα θεωρημένο).
δ. Παραστατικά στοιχεία ή επικυρωμένα φωτ/φα αυ−
τών από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός Μητρώου
των ηλεκτρονικών − ηλεκτρικών μηχανών αποκωδικοποί−
ησης και κοπής κλειδιών καθώς και ο σειριακός αριθμός
(serial number) των ηλεκτρονικών μέσων κατασκευής ή
επισκευής κλειδιών.
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ε. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος
καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεω−
ρημένο και εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το κατα−
στατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ..
3. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος προ−
τίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλή−
λους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών
από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα
της παρ. 2 του άρθρου 1.
4. Περαιτέρω η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογη−
τικών αναζητά υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα για καθένα
από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους
πρόσωπα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει πα−
ραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 2 του
άρθρου 1.
γ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοι−
κίας του ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση
(άρθρο 1066 Α.Κ.).
Άρθρο 3
Τηρούμενα στοιχεία
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα που αναφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να
τηρούν βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατ’ αύξοντα
αριθμό και με ευθύνη των ιδίων τα ακόλουθα στοιχεία:
• Αύξων αριθμός εγγραφής.
• Είδος συναλλαγής (πώληση ή παροχή υπηρεσίας).
• Χρονολογία πώλησης ή παροχής υπηρεσίας.
• Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του πελάτη.
• Ακριβής διεύθυνση και επαρκής προσδιορισμός του
χώρου όπου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και προκει−
μένου περί οχήματος τον αριθμό κυκλοφορίας, τον τύπο
και λοιπά χαρακτηριστικά του, καθώς και το είδος των
εργασιών στις οποίες προέβησαν (όπως επισκευή, διάρ−
ρηξη ή αλλαγή κλειδαριάς, αντικατάσταση κλειδιών).
2. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου της παρ. 1, αίρεται
στην περίπτωση που ο επαγγελματίας τηρεί ηλεκτρονικό
αρχείο (Η/Υ), από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που
καταχωρούνται σ’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή, μετά από
κάθε συναλλαγή εκτυπώνεται παραστατικό, το οποίο
περιέχει τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου. Τα
σχετικά παραστατικά ταξινομούνται κατ’ αύξοντα αριθμό
και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (DOSSIER).
3. Το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο θεωρείται
από την οικεία αστυνομική αρχή για το κανονικό των
σελίδων, οι οποίες και αριθμούνται. Απαγορεύεται η κα−
ταστροφή ή αλλοίωση του ως άνω βιβλίου, καθώς και των
παραστατικών της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία
υπόκεινται σε έλεγχο από τις αστυνομικές αρχές.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Κλειθροποιών
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα της παρ. 1 του άρθρου
1 της παρούσας υποχρεούνται όπως:
α. Ενημερώνουν σε περίπτωση οριστικής διακοπής
των εργασιών της επιχείρησής τους την αστυνομική
αρχή που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά, προκειμένου
να διαγραφεί η καταχώριση από την ηλεκτρονική βάση
του άρθρου 5.

26787

β. Αρνούνται την παροχή των υπηρεσιών τους σε άτο−
μα τα οποία στερούνται δελτίου αστυνομικής ταυτότη−
τας και είναι άγνωστα σ’ αυτούς ή αρνούνται να δώσουν
τα στοιχεία τους, καθώς και σε άτομα που αδυνατούν
να αποδείξουν ότι είναι κύριοι ή νόμιμοι κάτοχοι και
χρήστες του συγκεκριμένου κινητού ή ακινήτου ή ότι
ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών.
γ. Ενημερώνουν αμέσως την κατά τόπο αρμόδια αστυ−
νομική αρχή, σε περίπτωση που έχουν βάσιμες υπόνοιες
ότι το πρόσωπο που αιτείται τη συνδρομή τους μεθοδεύει
και προπαρασκευάζει δια του τρόπου αυτού την διάπραξη
αξιόποινων πράξεων κατά προσώπων ή πραγμάτων.
δ. Ενημερώνουν την οικεία αστυνομική αρχή όταν προ−
τίθεται να προβούν στην αλλαγή έδρας ή να λειτουργή−
σουν υποκατάστημα στην περιοχή αρμοδιότητας της.
2. Οι υποχρεώσεις των εδαφίων β΄ και γ’ της προηγούμε−
νης παραγράφου ισχύουν και για τους απασχολούμενους
βοηθούς ή υπαλλήλους της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
Άρθρο 5
Διαδικασία εξέτασης προϋποθέσεων
άσκησης επαγγέλματος − απόρριψη αιτημάτων
1. Οι Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών αι−
τούνται τα αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογη−
τικά και ελέγχουν στο σύνολο τους την πληρότητα και
την κανονικότητά τους.
2. Η Αστυνομική Υπηρεσία, μετά την παραλαβή των
δικαιολογητικών, ελέγχει αν συντρέχουν οι νόμιμες προ−
ϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος και σε θετική
περίπτωση, καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στην
ηλεκτρονική βάση του P.O.L.
3. Αν τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο ή το
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ανωτέρω δικαιολογητικά
δεν είναι πλήρη, τάσσεται εύλογη προθεσμία για τη συ−
μπλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή και τον επανέλεγχο
των δικαιολογητικών, εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια
Υπηρεσία πως αυτά δεν είναι τα προβλεπόμενα από την
παρούσα Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως ο
ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
με αποδεικτικό κοινοποίησης. Στις περιπτώσεις εκείνες
κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή απόφαση απα−
γόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.
4. Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ενδικοφανής
προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του Διευθυντή
της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης
Ασφαλείας, προκειμένου για τους Νομούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από της επιδόσεως σε αυτόν, της απόφασης απα−
γόρευσης της δραστηριότητας. Η ασκηθείσα προσφυγή
δεν αναστέλλει την απαγόρευση άσκησης της δραστη−
ριότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου.
5. Η αρμόδια αστυνομική αρχή στην οποία υποβάλ−
λεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, προσφυγή
οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την από−
φασή της για την προσφυγή αυτή το αργότερο μέσα
σε πέντε (5) ημέρες.
Άρθρο 6
Τροποποίηση ηλεκτρονικής καταχώρισης
1. Δυνατότητα τροποποίησης της ηλεκτρονικής κα−
ταχώρισης έχει η Αστυνομική Υπηρεσία που έκανε την
καταχώριση κατά την παραλαβή και έγκριση των απαι−
τούμενων δικαιολογητικών.
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2. Δυνατότητα συμπλήρωσης της ως άνω καταχώρι−
σης, σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός
χώρων άσκησης επαγγέλματος, έχει η Αστυνομική Υπη−
ρεσία στην περιφέρεια της οποίας δραστηριοποιείται
ο ενδιαφερόμενος.
Άρθρο 7
Χρόνος έναρξης −
Απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας
1. Η άσκηση του επαγγέλματος της παρ.1 του άρθρου 1
ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με
έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγε−
λίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου
στην οικεία αστυνομική αρχή, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 5 της παρούσας.
2. Για τη συνέχιση της άσκησης της ως άνω επαγγελ−
ματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται
τρεις (3) μήνες προ της λήξης, νέα αναγγελία στην
καθ’ ύλην αρμόδια αστυνομική αρχή ακολουθώντας τη
διαδικασία του άρθρου 2.
3. Η άσκηση της δραστηριότητας του άρθρου 1 της
παρούσας απαγορεύεται με απόφαση της οικίας αστυ−
νομικής αρχής στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι
έπαψαν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
άσκησής της, καθώς και όταν ασκηθεί ποινική δίωξη
σε βάρος του ενδιαφερομένου αυτής για οποιοδήποτε
αδίκημα από τα μνημονευόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 της παρούσας. Κατά της απόφασης
αυτής χωρεί ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 και 6
της παρούσας.
Άρθρο 8
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, διώκο−
νται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου
12 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 3904/2010, εφόσον
από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.
2. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλεται το
διοικητικό μέτρο της οριστικής απαγόρευσης άσκησης
του επαγγέλματος με απόφαση της αστυνομικής αρ−
χής της παρ. 1 του άρθρου 1, μετά τη βεβαίωση από
αστυνομικούς πέντε (5) συνολικά παραβάσεων από τις
αναφερόμενες στην παρούσα, εντός πενταετίας από τη
βεβαίωση της πρώτης παράβασης.
Άρθρο 9
Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις
Η συμμετοχή των φυσικών και νομικών προσώπων,
στις εκθέσεις προώθησης και εμπορίας των επαγγελ−
ματικών ενώσεων είναι ελεύθερη τηρουμένων των προ−
ϋποθέσεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι ασκούν το επάγγελμα της παρ. 1 του άρθρου 1
της παρούσας, με άδεια που τους χορηγήθηκε πριν την
έναρξη ισχύος της παρούσας, εξακολουθεί να ισχύει
μέχρι την ημερομηνία λήξης της.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται
κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Αστυνομική αυτή Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
(Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
στις 30 Αυγούστου 2011).
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2011
Ο Αρχηγός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
F
Αριθ. 1010/10/5
(3)
Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαι−
οπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με
την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμη−
μάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών
τιμαλφών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(Aστυνομική Διάταξη 5Α)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 3, περίπτ.
α΄ και 5 του ν. 1481/1984 (Α1 152) «Οργανισμός Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3919/2011
(Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάρ−
γηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και
άσκηση επαγγελμάτων».
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το π.δ. 184/2009 (Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος
αργυραμοιβού κ.λπ. − Προϋποθέσεις
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν
το επάγγελμα του αργυραμοιβού, πωλητή και αγοραστή με−
ταχειρισμένων αντικειμένων (παλαιοπώλη), και ενεχυροδα−
νειστή υποχρεούνται να αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης
του επαγγέλματος τους στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου
δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας
της περιοχής όπου έχουν την επαγγελματική τους έδρα.
2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγρά−
φου εξαιρούνται οι υπαίθριοι στάσιμοι αργυραμοιβοί και
οι πλανόδιοι παλαιοπώλες του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο
εμπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), ως ισχύει και της
Κ1/2113 από 6.9.1995 απόφασης Υφυπουργού Εμπορίου
(Β΄ 786), ως ισχύει. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω
επαγγελματίες διατηρούν και κατάστημα υπόκειται
στην υποχρέωση της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
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3. Η άσκηση του επαγγέλματος της παρ. 1 επιτρέπεται
εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήπο−
τε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας,
προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών
δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξου−
σίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής ορ−
γάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κι−
βδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία,
παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και
της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαί−
ρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθε−
σης προϊόντων εγκλήματος, δωροδοκίας ή δωροληψίας,
καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας,
περί αρχαιοτήτων και περί όπλων και εκρηκτικών υλών,
ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο
ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου,
γ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική
της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για
έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο,
δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί
αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της
περίπτωσης β΄ ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με
οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της
περίπτωσης β΄. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκ−
δοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
στ) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του,
έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη
στέρησή τους και
ζ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
4. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις
της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να συντρέχουν
στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των
εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιο−
ρισμένης ευθύνης και για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες
εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν
στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών
αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της
νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία
στην αστυνομική αρχή της παρ. 1.
5. Το κατάστημα δεν μπορεί να στεγάζεται σε οικεία
ή διαμέρισμα.
Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εται−
ρείας αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματος του στην
αστυνομική αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 του τόπου άσκη−
σης του. Η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει
τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του, το είδος του ασκού−
μενου επαγγέλματος και τη διεύθυνση λειτουργίας του
καταστήματος και των τυχόν υποκαταστημάτων του.
2. Μαζί με την αναγγελία της προηγούμενης παρα−
γράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί
ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της
παρ. 3 του άρθρου 1.
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β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπη−
ρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγ−
γέλματος (αρθρ. 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με αρθρ.
29 ν. 1642/1986).
γ. Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη
χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το
κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο
νόμιμα θεωρημένο).
ζ. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος
καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεω−
ρημένο και εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το κατα−
στατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ.
3. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος προ−
τίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλή−
λους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών
από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα
της παρ. 3 του άρθρου 1.
4. Περαιτέρω η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογη−
τικών αναζητά υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα για καθένα
από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους
πρόσωπα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει πα−
ραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του
άρθρου 1.
γ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοι−
κίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο
1066 ΑΚ).
Άρθρο 3
Τηρούμενα στοιχεία
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρ. 1 υποχρεούνται να τηρούν ενιαίο βι−
βλίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατ’ αύξοντα αριθμό
και με ευθύνη των ιδίων τα στοιχεία που αφορούν τις
γενόμενες αγοραπωλησίες ή ενεχυριάσεις.
Ειδικότερα:
α. Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου καταχωρίζονται
τα ακόλουθα:
• Αύξων αριθμός εγγραφής.
• Είδος συναλλαγής (αγορά ή ενεχυρίαση).
• Χρονολογία αγορά ή ενεχυρίασης.
• Πλήρη στοιχεία ταυτότητας αντισυμβαλλομένου.
• Ακριβής περιγραφή των αντικειμένων (μάρκα, μοντέ−
λο, αριθμός, σειρά κ.λπ.) και προκειμένου για κοσμήματα
το είδος αυτών, η περιεκτικότητα σε καράτια, το βάρος
τους σε γραμμάρια και των κωδικό κατασκευής τους.
• Υπογραφή πωλητή ή ενεχυριαστή.
β. Στη δεξιά σελίδα του βιβλίου καταχωρούνται τα
στοιχεία που αφορούν την περαιτέρω διάθεση των αντι−
κειμένων (πώληση, απόδοση ενεχύρου κ.λπ.), ως εξής:
• Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αντισυμβαλλομένου.
• Χρονολογία.
• Υπογραφή αγοραστή ή ενεχυριαστή.
2. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου της παρ. 1 αίρεται
στην περίπτωση που ο επαγγελματίας τηρεί ηλεκτρονικό
αρχείο (Η/Υ), από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που
καταχωρίζονται σ’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή, μετά από
κάθε συναλλαγή εκτυπώνεται παραστατικό, το οποίο περι−
έχει τα στοιχεία της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και υπογρά−
φεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Τα σχετικά παραστα−
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τικά ταξινομούνται κατ’ αύξοντα αριθμό και φυλάσσονται
σε ειδικό φάκελο (DOSSIER). Κάθε συναλλαγή που αφορά
την περαιτέρω διάθεση του αντικειμένου καταχωρίζεται
σε νέο παραστατικό, που περιλαμβάνει τα στοιχεία της
περίπτωσης β1 της παρ. 1 και υπογράφεται από τον αντι−
συμβαλλόμενο. Το παραστατικό αυτό επισυνάπτεται στο
παραστατικό της αρχικής πράξης συναλλαγής και φέρει
τον ίδιο με τον τελευταίο αύξοντα αριθμό.
3. Οι ασκούντες το επάγγελμα που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρ. 1 της παρούσας υποχρεούνται να τη−
ρούν διπλότυπο έντυπο, στο οποίο καταχωρούνται κατ’
αύξοντα αριθμό και με ευθύνη των ιδίων τα στοιχεία της
παρ. 1. Μετά την καταχώριση κάθε αγοράς, το απόκομμα
παραδίδεται στον πωλητή, ενώ το στέλεχος φυλάσσεται
από τον επαγγελματία.
4. Το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο και το
διπλότυπο έντυπο θεωρούνται από την οικεία αστυνο−
μική αρχή για το κανονικό των σελίδων, οι οποίες και
αριθμούνται. Απαγορεύεται η καταστροφή ή η αλλοίωση
του ως άνω βιβλίου και διπλότυπου εντύπου, καθώς και
των παραστατικών της παρ. 3 του παρόντος.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις αργυραμοιβών, παλαιοπωλών,
ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων
με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων
κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων
από χρυσό και λοιπών τιμαλφών
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα της παρ. 1 του άρθρου
1 υποχρεούνται όπως:
α. Ενημερώνουν σε περίπτωση οριστικής διακοπής των
εργασιών της επιχείρησής τους την αστυνομική αρχή που
υπέβαλαν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαγραφεί η
καταχώριση από την ηλεκτρονική βάση του άρθρου 6.
β. Διατηρούν τα αγορασθέντα αντικείμενα εντός του κα−
ταστήματος τουλάχιστον για ένα (1) μήνα από την ημερομη−
νία αγοράς και αναρτούν σ’ αυτά πινακίδα με τον αύξοντα
αριθμό καταχώρισής τους στο οικείο βιβλίο ή ηλεκτρονικό
αρχείο, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχός τους.
2. Οι ασκούντες το επάγγελμα των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 1, υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως την
κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, σε περίπτωση που
έχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα προσκομιζόμενα σ’ αυ−
τούς αντικείμενα δεν κατέχονται νόμιμα ή το πρόσωπο
που προσκομίζει αυτά είναι κάτω των 18 ετών ή κατέχει
πλαστά έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς του.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ασχολουμένων με την αγοροπωλησία
ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων,
κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών
1. Όσοι επαγγελματίες (χρυσοχόοι, ωρολογοποιοί, πλασιέ
κ.λπ.) ασχολούνται παράλληλα και με την αγοροπωλησία
ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων κομψοτεχνημάτων
από χρυσό και λοιπών τιμαλφών, έχουν τις υποχρεώσεις
των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 3 και της περίπτωσης β΄
της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.
2. Απαγορεύεται η αγορά των ανωτέρω αντικειμένων
από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους.

Άρθρο 6
Διαδικασία εξέτασης προϋποθέσεων άσκησης
επαγγέλματος − απόρριψη αιτημάτων
1. Οι Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών αι−
τούνται τα αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογη−
τικά και ελέγχουν στο σύνολο τους την πληρότητα και
την κανονικότητα τους.
2. Η αρμόδια αστυνομική αρχή, μετά την παραλαβή
των δικαιολογητικών, ελέγχει την πληρότητα των υπο−
βληθέντων δικαιολογητικών και σε θετική περίπτωση,
καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική
βάση του P.O.L.
3. Αν τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο ή το
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ανωτέρω δικαιολο−
γητικά δεν είναι πλήρη, τάσσεται εύλογη προθεσμία
για τη συμπλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή και τον
επανέλεγχο των δικαιολογητικών, εφόσον διαπιστω−
θεί από την αρμόδια Υπηρεσία πως αυτά δεν είναι τα
προβλεπόμενα από την παρούσα Αστυνομική Διάταξη,
ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας με αποδεικτικό κοινοποί−
ησης. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από
την αρμόδια αστυνομική αρχή απόφαση απαγόρευσης
άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.
4. Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ενδικοφανής
προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του Διευθυντή
της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης
Ασφαλείας, προκειμένου για τους Νομούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από της επιδόσεως σε αυτόν, της απόφασης
απαγόρευσης της δραστηριότητας. Η ασκηθείσα προ−
σφυγή δεν αναστέλλει την απαγόρευση άσκησης της
δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου.
5. Η αρμόδια αστυνομική αρχή στην οποία υποβάλ−
λεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, προσφυγή
οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την από−
φασή της για την προσφυγή αυτή το αργότερο μέσα
σε πέντε (5) ημέρες.
Άρθρο 7
Τροποποίηση ηλεκτρονικής καταχώρισης
1. Δυνατότητα τροποποίησης της ηλεκτρονικής κα−
ταχώρισης έχει η Αστυνομική Υπηρεσία που έκανε την
καταχώριση κατά την παραλαβή και έγκριση των απαι−
τούμενων δικαιολογητικών.
2. Δυνατότητα συμπλήρωσης της ως άνω καταχώρι−
σης, σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός
χώρων άσκησης επαγγέλματος, έχει η Αστυνομική Υπη−
ρεσία στην περιφέρεια της οποίας δραστηριοποιείται
ο ενδιαφερόμενος.
Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος −
Ανάκληση άσκησης δραστηριότητας
1. Η άσκηση του επαγγέλματος της παρ.1 του άρθρου 1
ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με
έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγε−
λίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου
στην οικεία αστυνομική αρχή, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας.
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2. Για τη συνέχιση της άσκησης της ως άνω επαγγελ−
ματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται
τρεις (3) μήνες προ της λήξης, νέα αναγγελία στην
καθ’ ύλην αρμόδια αστυνομική αρχή ακολουθώντας τη
διαδικασία του άρθρου 2.
3. Η άσκηση της δραστηριότητας του άρθρου 1 της
παρούσας ανακαλείται με απόφαση της οικίας αστυ−
νομικής αρχής στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι
έπαψαν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
άσκησης της, καθώς και όταν ασκηθεί ποινική δίωξη
σε βάρος του επιτηδευματία για οποιοδήποτε αδίκημα
από τα μνημονευόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 της
παρούσας. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ενδικοφα−
νής προσφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 6 παράγραφοι 4 και 5.
Άρθρο 9
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, διώκο−
νται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου
12 του ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 3904/2010, εφ’ όσον
από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.
2. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλεται το
διοικητικό μέτρο της οριστικής απαγόρευσης άσκησης
του επαγγέλματος με απόφαση της αστυνομικής αρ−
χής της παρ. 1 του άρθρου 1, μετά τη βεβαίωση από
αστυνομικούς πέντε (5) συνολικά παραβάσεων από τις
αναφερόμενες στην παρούσα, εντός πενταετίας.
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Άρθρο 10
Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις
Η συμμετοχή των φυσικών και νομικών προσώπων,
στις εκθέσεις προώθησης και εμπορίας των επαγγελ−
ματικών ενώσεων είναι ελεύθερη τηρουμένων των προ−
ϋποθέσεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι ασκούν το επάγγελμα της παρ. 1 του άρθρου 1
της παρούσας, με άδεια που τους χορηγήθηκε πριν την
έναρξη ισχύος της παρούσας, εξακολουθεί να ισχύει
μέχρι την ημερομηνία λήξης της.
Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται
κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Αστυνομική αυτή Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
(Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
στις 30 Αυγούστου 2011).
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2011
Ο Αρχηγός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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