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Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α`), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την
παράγραφο 15 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α`), την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.
3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α`) και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3206/2003 (ΦΕΚ 298 Α`),
αντικαθίσταται ως εξής:
"Αρθρο 1
Έννοια όρων - Πεδίο εφαρµογής
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας θεωρούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ατοµικές ή εταιρικές, οι οποίες παρέχουν σε τρίτους µία
ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α. επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων,
β. προστασία φυσικών προσώπων,
γ. ασφαλή µεταφορά µε ειδικά διασκευασµένα - τεθωρακισµένα οχήµατα χρηµάτων, αξιών,
αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιµων αντικειµένων,
δ. προστασία θεαµάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισµών και αθλητικών εκδηλώσεων,
ε. έλεγχο ασφάλειας πληρωµάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδροµικού
υλικού σε αερολιµένες και λιµένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις
εγκαταστάσεις αυτών µετά από έγκριση της αρµόδιας αεροπορικής ή λιµενικής αρχής,
στ. συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχηµάτων που µεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείµενα, µε ειδικά
οχήµατα που φέρουν στοιχεία επισήµανσης, σύµφωνα µε την περίπτωση ε` της παραγράφου 1 του
άρθρου 4,
ζ. συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή µετακίνηση τους,
η. εκπόνηση µελετών και σχεδιασµό µέτρων για την ασφαλή πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων των
περιπτώσεων α` έως και ζ` της παρούσας παραγράφου,
θ. εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας µηχανηµάτων και συστηµάτων ασφαλείας
και συναγερµού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο,

ι. εκµετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σηµάτων συναγερµού και
ια. εκπόνηση µελετών και σχεδιασµό συστηµάτων ασφαλείας, αναφορικά µε τις δραστηριότητες των
περιπτώσεων θ` και ι` της παρούσας παραγράφου.
2. Προσωπικό ασφαλείας για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου νοείται το προσωπικό
στο οποίο ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω δραστηριότητες ή παρέχει οποιαδήποτε
άλλη εργασία υποστήριξης των δραστηριοτήτων αυτών.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 παράγραφος 2, 5 και 6 εφαρµόζονται και για το προσωπικό
οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη και η προστασία των ιδίων αυτής
χώρων, αγαθών και εγκαταστάσεων ή του προσωπικού τους, καθώς και για το διοικητικό προσωπικό των
επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασµός και η
µέριµνα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών.
4. Η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων δεν θίγει τις αρµοδιότητες των κρατικών αρχών στους
τοµείς αυτούς."
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Άρθρο 2
Το άρθρο 2 του ν. 2518/1997, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.
2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α`) και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3206/2003,
αντικαθίσταται ως εξής :
"Αρθρο 2
Άδεια - Προϋποθέσεις
1. Επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαιτείται να κατέχουν
ειδική προς τούτο άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάµενο του Επιτελείου του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, ύστερα από γνώµη τριµελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον
προϊστάµενο του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης του
Υπουργείου Εσωτερικών, τον Τµηµατάρχη του Τµήµατος Αντιµετώπισης του Εγκλήµατος της Διεύθυνσης
Δηµόσιας Ασφάλειας και τον Τµηµατάρχη του Τµήµατος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης
Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας ή τον νόµιµο αναπληρωτή τους, εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. είναι Ελληνας πολίτης ή οµογενής ή πολίτης χώρας - µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον για
τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυµα δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας,
β. έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
γ. δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήµατα ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των
πολιτικών δικαιωµάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληµατικής οργάνωσης, τροµοκρατικών πράξεων,
παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των
τηλεφωνηµάτων και της προφορικής συνοµιλίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας,
δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεµπορίας και περί όπλων και
εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό µητρώο του
αιτούντος,
δ. δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) µηνών για
έγκληµα του άρθρου 7 αυτού του νόµου και για κάθε έγκληµα που τελέσθηκε µε δόλο,
ε. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεµφθεί αµετάκλητα σε δίκη για κακούργηµα ή για αδίκηµα

της περίπτωσης γ` ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και µε οριστική απόφαση για κακούργηµα ή για αδίκηµα
της περίπτωσης γ`. Το κώλυµα αυτό ισχύει µέχρις ότου εκδοθεί αµετάκλητη απαλλακτική απόφαση,
στ. δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων του, έστω και εάν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε
για τη στέρηση τους,
ζ. δεν τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση,
η. δεν έχει απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωµα σχετικό µε τα αδικήµατα της
περίπτωσης γ` της παρούσας παραγράφου,
θ. δεν είναι κατασκευαστής ή έµπορος όπλων, πυροµαχικών ή εκρηκτικών υλών και
ι. δεν πάσχει από οποιασδήποτε µορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
2. Εφόσον η αίτηση για χορήγηση άδειας αφορά εταιρεία, η άδεια εκδίδεται στο όνοµα του νοµικού
προσώπου. 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,
καθώς και όσων εκ των µετόχων κατέχουν ή αποκτούν µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό
τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όλες οι µετοχές των
εταιρειών αυτών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Οι ίδιες ως άνω προϋποθέσεις απαιτείται να
συντρέχουν και στο πρόσωπο ενός εκάστου των µελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων εταιρείας, η οποία
είναι µέτοχος σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του µετοχικού κεφαλαίου της
ανώνυµης εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προκειµένου για εταιρείες περιορισµένης 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. και των
εκπροσώπων οποιασδήποτε µορφής εταιρείας που συµµετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών. Για κάθε αλλαγή της νοµικής µορφής της εταιρείας
απαιτείται έκδοση νέας άδειας.
3. Η ανωτέρω άδεια δεν µεταβιβάζεται, ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρονικό
διάστηµα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
έκδοση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας µπορούν να χρησιµοποιούν στολή για το
απασχολούµενο από αυτές προσωπικό ασφαλείας. Ο τύπος της στολής, που είναι ενιαίος για όλες τις
επιχειρήσεις, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άµυνας.
6. Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας επιτρέπεται να ασκούν την επαγγελµατική τους
δραστηριότητα σε ολόκληρη την επικράτεια.
7. Αν απορριφθεί η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων του
παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπαρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
απορριπτικής απόφασης."
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Άρθρο 3
Το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 3
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
1. Το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας Α` ή Β` κατηγορίας ανάλογα µε τις

δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.
2. Άδεια εργασίας Α` κατηγορίας απαιτείται να κατέχει το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α`, β`, γ`, δ`, ε`, στ`, ζ` και
η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και το διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών στο
οποίο ανατίθεται ο σχεδιασµός και η µέριµνα για την εκτέλεση των ως άνω δραστηριοτήτων. Η άδεια
αυτή απαιτείται και για το προσωπικό οποιασδήποτε επιχείρησης, στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη και
προστασία των χώρων, αγαθών και εγκαταστάσεων της ή του προσωπικού της, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 1.
3. Αδεια εργασίας Β` κατηγορίας απαιτείται να κατέχει το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που ασκεί τις δραστηριότητες των περιπτώσεων θ`, ι` και ια` της
παραγράφου 1 του άρθρου 1. Με την ίδια άδεια εφοδιάζεται και το διοικητικό προσωπικό των
επιχειρήσεων αυτών στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασµός και η µέριµνα για την εκτέλεση των ως άνω
δραστηριοτήτων.
4. Για τη χορήγηση των αδειών των προηγούµενων παραγράφων ο ενδιαφερόµενος πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και επιπλέον να κατέχει τίτλο επαγγελµατικής
κατάρτισης ειδικότητας συναφούς προς την άσκηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκήσει. Το
προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας το οποίο θα φέρει όπλο για την
εκτέλεση των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 απαιτείται να έχει εκπληρώσει και
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελµατικής κατάρτισης που απαιτούνται για την
έκδοση των ανωτέρω αδειών εργασίας κατά κατηγορία.
5. Η άδεια εργασίας εκδίδεται από την Αστυνοµική Διεύθυνση του νοµού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του
τόπου κατοικίας του αιτούντος. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα απαιτούµενα
για κάθε κατηγορία άδειας εργασίας δικαιολογητικά, η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των αδειών
αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
6. Η άδεια εργασίας είναι προσωπική, ισχύει για πέντε (5) έτη και ανανεώνεται για ίσο, κάθε φορά,
χρονικό διάστηµα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης. Αν απορριφθεί η αίτηση χορήγησης ή
ανανέωσης άδειας εργασίας ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του οικείου Γενικού
Αστυνοµικού Διευθυντή, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της
απορριπτικής απόφασης."
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο έκτο παρ.11 ν.4218/2013,ΦΕΚ Α 268/10.12.2013, µε έναρξη ισχύος
από 9/8/2013 σύµφωνα µε το έβδοµο άρθρο του αυτού νόµου:
"Μέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στο άρθρο 25 του ν. 4186/2013 (Α` 193) υπουργικών
αποφάσεων, η διαδικασία που προβλέπεται στους νόµους 2518/1997 (Α` 164), 3707/2008 (Α` 209) και
στις κοινές υπουργικές αποφάσεις 4892/1/76-γ από 17.52010 (Β` 664) και 1016/109/183 από
17.2.2012 (Β` 606) και το εκδοθέν από τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικό κανονιστικό πλαίσιο εξακολουθεί να
ισχύει".
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Άρθρο 4
Το άρθρο 4 του ως άνω ν. 2518/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 4
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων - προσωπικού ασφαλείας
1. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούνται:

α. να φέρουν στην επωνυµία τους τη φράση "ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας" και
στα έγγραφα τους τον αριθµό της άδειας λειτουργίας τους,
β. να µην χρησιµοποιούν στην επωνυµία, στο διακριτικό τίτλο, στα έγγραφα, στις διαφηµίσεις και γενικά
κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους λέξεις ή φράσεις, της ελληνικής ή άλλης γλώσσας, ικανές να
παραπλανήσουν το κοινό ότι αντιπροσωπεύουν δηµόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνοµική,
γ. να χρησιµοποιούν την προβλεπόµενη στολή για το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον γίνεται χρήση
στολής,
δ. να εκπαιδεύουν το απασχολούµενο προσωπικό ασφαλείας, ανάλογα µε τα καθήκοντα που του
ανατίθενται,
ε. να µην χρησιµοποιούν, ιδίως στα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες, σήµατα, αυτοκόλλητες ή µη ταινίες
ή χρωµατισµό, που καθιστούν την εξωτερική τους εµφάνιση όµοια ή παρεµφερή µε εκείνη των µέσων
που χρησιµοποιούν τα σώµατα ασφαλείας και να µην φέρουν συσκευές ηχητικής ή φωτεινής
προειδοποίησης (σειρήνες, φάρους). Τα αυτοκίνητα που συνοδεύουν τα οχήµατα της περίπτωσης στ`
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα οποία µεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείµενα, πρέπει να φέρουν
στοιχεία αναγνώρισης και επισήµανσης, για την ειδοποίηση των οδηγών ακολουθούντων οχηµάτων,
στ. να µην θίγουν, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τα κάθε είδους συνταγµατικώς
κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών,
ζ. να µην χρησιµοποιούν µέσα και µεθόδους που µπορούν να προκαλέσουν ζηµία, βλάβη, ενόχληση σε
τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Η χρήση σκύλων σε δηµόσιους και γενικά
προσιτούς στο κοινό χώρους, απαγορεύεται. Η χρήση αυτών επιτρέπεται µόνο στο εσωτερικό των
φυλασσόµενων κτιρίων και ιδιοκτησιών ή σε περίκλειστους χώρους,
η. να χρησιµοποιούν τεθωρακισµένο όχηµα για την άσκηση της αναφερόµενης στην περίπτωση γ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 δραστηριότητας,
θ. να εφοδιάζουν το προσωπικό ασφαλείας µε αλεξίσφαιρο γιλέκο όταν σε αυτό ανατίθεται η
δραστηριότητα της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και µε αλεξίσφαιρο γιλέκο και
προστατευτικό κράνος όταν στο προσωπικό αυτό ανατίθεται η δραστηριότητα της περίπτωσης γ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 1,
ι. να γνωστοποιούν, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
κάθε µεταβολή των αρχικών προϋποθέσεων χορήγησης της σχετικής άδειας, καθώς και κάθε µεταβολή
στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2,
ια. να υποβάλλουν ανά µήνα στις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές κατάσταση του προσωπικού που
απασχολούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και τους χώρους διάθεσης του,
ιβ. να µην παραδίδουν τα όπλα που κατέχουν σε τρίτα πρόσωπα ή σε προσωπικό ασφαλείας εφόσον
συντρέχουν οι απαγορεύσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5,
ιγ. να γνωστοποιούν αµέσως στην οικεία αστυνοµική αρχή κάθε περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης
όπλου από το προσωπικό τους και
ιδ. να µην απασχολούν προσωπικό που δεν κατέχει την κατά περίπτωση απαιτούµενη άδεια εργασίας.
2. Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται:
α. να τηρεί τις προβλεπόµενες από τις περιπτώσεις γ`, στ` και ζ` της προηγούµενης παραγράφου
υποχρεώσεις,
β. να χρησιµοποιεί τα προστατευτικά µέσα που προβλέπονται από τις περιπτώσεις η` και θ` της
προηγούµενης παραγράφου κατά την άσκηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων,
γ. να µην χρησιµοποιεί, τον τίτλο "αστυνοµικός" ή λέξεις ή φράσεις ικανές να παραπλανήσουν το κοινό
ότι αντιπροσωπεύει δηµόσια αρχή και ιδιαίτερα αστυνοµική,
δ. να τηρεί τους κανόνες που αφορούν την οπλοφορία και χρήση του οπλισµού που προβλέπονται από
την παράγραφο 5 του άρθρου 5 και

ε. να γνωστοποιεί εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας κάθε
µεταβολή των αρχικών προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας εργασίας που το αφορά.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το
είδος, το σχήµα, το µέγεθος, ο χρωµατισµός και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τα στοιχεία
επισήµανσης της περίπτωσης ε` της παραγράφου 1, καθώς και οι προδιαγραφές ασφαλείας των
τεθωρακισµένων οχηµάτων της περίπτωσης η` της παραγράφου 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των
προστατευτικών µέσων της περίπτωσης θ` της παραγράφου 1."

Αρθρο
Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθρογραφία
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Άρθρο 5
Το άρθρο 5 του ν. 2518/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 5
Κατοχή όπλων και οπλοφορία
1. Απαγορεύεται στους εκπροσώπους και στους υπαλλήλους των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας ως και στα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 πρόσωπα, η
οπλοφορία και η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειµένων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.
2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α`), καθώς και η κατοχή και η καθ` οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίηση
φωτοβολίδων, βεγγαλικών, κροτίδων και λοιπών αντικειµένων που αναφέρονται στο ν. 456/1976 (ΦΕΚ
277 Α`) όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας, επιτρέπεται να χορηγείται άδεια οπλοφορίας µε
περίστροφο ή πιστόλι σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 6 του παρόντος:
α. στο προσωπικό ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, στο οποίο
έχει ανατεθεί η φύλαξη δηµόσιων καταστηµάτων, τραπεζών, µουσείων, οικηµάτων που έχουν ανάγκη
ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή άλλων µεγάλης αξίας και σπουδαιότητας
εγκαταστάσεων, µε την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό φέρει όπλο νοµίµως κατεχόµενο από τους
φορείς, στους οποίους παρέχεται η φύλαξη,
β. στο προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, στο οποίο ανατίθεται η
µεταφορά χρηµάτων, αξιών και λοιπών αντικειµένων σύµφωνα µε την περίπτωση γ` της παραγράφου 1
του άρθρου 1. Στις περιπτώσεις αυτές το προσωπικό φέρει όπλο νοµίµως κατεχόµενο αποκλειστικά και
µόνο από τον νόµιµο εκπρόσωπο της ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
3. Τα όπλα και τα φυσίγγια τους φυλάσσονται µε ευθύνη των κατόχων σε ειδικούς προς τούτο χώρους
των επιχειρήσεων, παραδίδονται από τον νόµιµο κάτοχο στο προσωπικό της παραγράφου 2 όταν αυτό
αναλαµβάνει εργασία και επιστρέφονται ευθύς αµέσως µετά τη λήξη της. Οι κάτοχοι του οπλισµού
τηρούν ειδικό βιβλίο χρέωσης και αποχρέωσης του οπλισµού, το οποίο ενηµερώνεται αµέσως για κάθε
µεταβολή και θεωρείται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
4. Η ανάληψη από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των δραστηριοτήτων της
παραγράφου 2 αποδεικνύεται µε έγγραφη σύµβαση. Ο νόµιµος εκπρόσωπος της ιδιωτικής επιχείρησης
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ενηµερώνει εγγράφως την αρµόδια αστυνοµική αρχή. Για την περίπτωση
β` της παραγράφου 2 και για κάθε αποστολή αναφέρονται εγγράφως στην αρµόδια αστυνοµική αρχή τα
στοιχεία ταυτότητας του προσωπικού που οπλοφορεί, το είδος και ο αριθµός σειράς του όπλου που
παραδίδεται σε κάθε υπάλληλο, τα στοιχεία του φυσικού ή νοµικού προσώπου στο οποίο παρέχονται οι
συγκεκριµένες υπηρεσίες, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος που επιβαίνουν οι φέροντες τα όπλα
και το δροµολόγιο που πρόκειται να ακολουθήσουν. Αν η σύµβαση λήξει ή καταστεί ανενεργός, οι άδειες
κατοχής και οπλοφορίας αφαιρούνται και τα όπλα παραδίδονται στην αρµόδια αστυνοµική αρχή προς
φύλαξη, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του ν.
2168/1993.

5. Απαγορεύεται η οπλοφορία του προσωπικού των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 2 πριν από
την ανάληψη της εργασίας, µετά το πέρας αυτής ως και κατά το χρόνο που ασκεί οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα πέραν αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Τα όπλα που χρησιµοποιούνται από
το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας υποβάλλονται σε βαλλιστική
εξέταση σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται για τα όπλα των αστυνοµικών. Το προσωπικό
ασφαλείας που κάνει χρήση όπλου, καθώς και ο νόµιµος εκπρόσωπος της ιδιωτικής επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας υποχρεούνται να αναφέρουν αµέσως και εγγράφως κάθε χρήση του όπλου στην
οικεία αστυνοµική αρχή.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση άδειας οπλοκατοχής, οπλοφορίας, εισαγωγής, µεταφοράς και αγοράς όπλων και φυσιγγίων, οι
όροι ασφαλούς φύλαξης του οπλισµού και οι συναφείς υποχρεώσεις, τα ζητήµατα χρέωσης και
αποχρέωσης του οπλισµού και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των αδειών οπλοκατοχής,
οπλοφορίας και κατεχόµενων φυσιγγίων ανά ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
7. Για τη χορήγηση της άδειας οπλοφορίας το προσωπικό υποβάλλεται προηγουµένως σε ιατρικές
εξετάσεις και εφόσον κριθεί σωµατικά και ψυχικά ικανό εκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά στις
Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας πάνω στη χρήση του όπλου που πρόκειται να φέρει. Επίσης
υποβάλλεται σε εκπαίδευση, ανά τριετία τουλάχιστον, στις ίδιες Σχολές προς διατήρηση της φυσικής
κατάστασης και ετοιµότητας του. Τα έξοδα εκπαίδευσης βαρύνουν την οικεία ιδιωτική επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και
Οικονοµικών καθορίζεται το είδος των ιατρικών εξετάσεων, το περιεχόµενο, η διάρκεια και το κόστος της
βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησης της ικανότητας του
προσωπικού για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
8. Για τα λοιπά θέµατα που αφορούν τη χορήγηση, ανάκληση ή προσωρινή αφαίρεση των ανωτέρω
αδειών εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2168/1993 ως και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται
κατ` εξουσιοδότηση αυτού."

Αρθρο
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Άρθρο 6
Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2518/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ασφαλείας υποχρεούνται να το εφοδιάζουν µε δελτίο
ταυτότητας εργαζοµένου ως προσωπικό ασφαλείας, καθώς και ειδικό διακριτικό σήµα (κονκάρδα). Στο
δελτίο ταυτότητας απεικονίζεται ο δικαιούχος και αναγράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε
κάθε όψη αντίστοιχα το επώνυµο, το όνοµα, το πατρώνυµο και η ηµεροµηνία γέννησης αυτού, καθώς
και η κατηγορία και ο αριθµός της άδειας εργασίας του και η επωνυµία της επιχείρησης που το εκδίδει.
Στο ειδικό διακριτικό σήµα αναγράφεται η επωνυµία της επιχείρησης, το ονοµατεπώνυµο του
δικαιούχου, το αρκτικόλεξο Ι.Ε.Π.Υ.Α. (Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας) και στην
αγγλική γλώσσα η ένδειξη "PRIVATE SECURITY" µε κεφαλαία γράµµατα. Το ειδικό διακριτικό σήµα
φέρεται στο αριστερό ηµιθωράκιο του δικαιούχου. Το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται να φέρει το
δελτίο ταυτότητας και το ειδικό διακριτικό σήµα κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του είτε φέρει
στολή είτε πολιτική περιβολή."

Αρθρο
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"Άρθρο 8
Ποινικές κυρώσεις
1. Με ποινή φυλάκισης µέχρι τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή, εφόσον δεν τιµωρείται βαρύτερα από
άλλη διάταξη, τιµωρείται όποιος:
α. ασκεί δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου χωρίς την
προβλεπόµενη άδεια,
β. εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας ή διοικητικό προσωπικό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς την κατά περίπτωση προβλεπόµενη άδεια εργασίας,
γ. προσλαµβάνει προσωπικό ασφαλείας ή διοικητικό προσωπικό ή αναθέτει σε αυτό δραστηριότητες της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, χωρίς την κατά περίπτωση απαιτούµενη άδεια
εργασίας. Η απασχόληση προσώπων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάµεις, τα Σώµατα Ασφαλείας ή σε
άλλους φορείς του Δηµοσίου τα οποία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προβλέπεται να
οπλοφορούν, θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και
δ. παραβαίνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α`, β`, γ`, ε`, στ`, ζ`, η`, θ`, ι` της
παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 5, στην
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, καθώς και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ`
εξουσιοδότηση αυτού.
2. Η συνέχιση της λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και η παροχή
εργασίας σε τέτοια επιχείρηση µετά την ανάκληση των αντίστοιχων αδειών συνιστά επιβαρυντική
περίπτωση.
3. Όποιος µετέχει ή εργάζεται µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και παραδίδει όπλο που κατέχεται από την επιχείρηση σε τρίτο πρόσωπο που δεν δικαιούται
να το φέρει, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή, εφόσον δεν
τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
4. Για τις λοιπές παραβάσεις που αφορούν την κατοχή όπλων, την οπλοφορία, τη φύλαξη και τη χρήση
των όπλων επιβάλλονται οι ποινές που κατά περίπτωση προβλέπονται στα άρθρα 7, 10 και 12 του ν.
2168/1993."

Αρθρο
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Άρθρο 8
Το άρθρο 9 του ν. 2518/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 9
Διοικητικές κυρώσεις
1. Οι προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο άδειες ανακαλούνται από το αρµόδιο για τη χορήγηση τους
όργανο, αν εκλείψει έστω και µια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση τους.
2. Στην επιχείρηση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του
παρόντος νόµου και στις κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις επιβάλλεται µε
απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υπηρεσίας διοικητικό
πρόστιµο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, που µπορεί να
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Αν
εντός πενταετίας βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση επιβάλλεται, πέραν του προστίµου, και αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας από είκοσι (20) ηµέρες έως έξι (6) µήνες, ενώ σε περίπτωση τρίτης παράβασης η
άδεια αφαιρείται οριστικά. Στην επιχείρηση που προσλαµβάνει ή αναθέτει τις δραστηριότητες της

παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάµεις ή τα Σώµατα
Ασφαλείας ή άλλους φορείς του Δηµοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προβλέπεται να
οπλοφορούν επιβάλλεται, µε την πρώτη παράβαση, πέραν του ως άνω διοικητικού προστίµου, και
οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται το ϋψος του διοικητικού προστίµου που επιβάλλεται για κάθε
παράβαση, η διαδικασία και τα αρµόδια για την επιβολή και είσπραξη όργανα, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
3. Αν ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή του φορέα που κατέχει
το όπλο στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 το παραδώσει σε τρίτο πρόσωπο που δεν
δικαιούται να το φέρει ή σε προσωπικό ασφαλείας κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
5 του άρθρου 5, αφαιρούνται οριστικά οι άδειες κατοχής όπλων από αυτόν που τα παραχώρησε µε
απόφαση του αρµόδιου για τη χορήγηση τους οργάνου, ανεξάρτητα από την επιβολή των λοιπών
ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
4. Στο προσωπικό ασφαλείας που παραβαίνει τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 4, 5, 6 παράγραφος 1
και 7 του παρόντος νόµου υποχρεώσεις επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας εργασίας, από το αρµόδιο για
τη χορήγηση της όργανο, για χρονικό διάστηµα από είκοσι (20) ηµέρες έως δύο (2) µήνες. Αν εντός
πενταετίας βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση η άδεια αφαιρείται από δύο (2) έως έξι (6) µήνες, ενώ σε
περίπτωση τρίτης παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά. Αν όπλο που ανήκει σε ιδιωτική επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας παραδοθεί από το προσωπικό ασφαλείας σε τρίτο πρόσωπο που δεν
δικαιούται να το φέρει, η άδεια εργασίας αφαιρείται οριστικά µε απόφαση του ίδιου οργάνου ανεξάρτητα
από την επιβολή των λοιπών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.
5. Κατά των αποφάσεων αφαίρεσης ή ανάκλησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας και επιβολής των διοικητικών προστίµων της παραγράφου 2 ο ενδιαφερόµενος
µπορεί να ασκήσει προσφυγή, ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Κατά των αποφάσεων αφαίρεσης και
ανάκλησης άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει προσφυγή,
ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνοµικού Διευθυντή, εντός της αυτής προθεσµίας.
Οι αποφάσεις επί των προσφυγών αυτών εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή
τους. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της προσφυγής αυτής αναστέλλουν την
εκτέλεση των προσβαλλόµενων πράξεων. Δεν αναστέλλεται η εκτέλεση των αποφάσεων αφαίρεσης
άδειας κατοχής όπλων και οριστικής ανάκλησης άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας στις περιπτώσεις
που οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται λόγω παράβασης των διατάξεων που αφορούν την κατοχή όπλου ή
την οπλοφορία.
6. Αφαιρείται οριστικά η άδεια οπλοφορίας του προσωπικού της ιδιωτικής επιχείρησης παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας του οποίου η άδεια εργασίας αφαιρέθηκε προσωρινά για παράβαση που αφορά την
οπλοφορία, φύλαξη ή χρήση του οπλισµού."

Αρθρο
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Άρθρο 9
1. Για πέντε (5) έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου για την ανανέωση των αδειών εργασίας
του προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας δεν απαιτείται ο προβλεπόµενος
από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α`) τίτλος επαγγελµατικής
κατάρτισης.
2. Μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2
του ν. 2518/1997, όπως αυτή αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, η στολή του προσωπικού ασφαλείας
των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας εγκρίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του α.ν. 1342/1938 (ΦΕΚ 290 Α`).
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 16 Ν.4213/2013,ΦΕΚ Α 261/9.12.2013,ορίζεται ότι:
"Η προβλεπόµενη από την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3707/2008 (Α 209) προθεσµία παρατείνεται από
τότε που έληξε και για έξι ακόµη µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Κάτοχοι αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/ 1997 (Α 164) των οποίων η ισχύς έληξε ή
πρόκειται να λήξει εντός ενός µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος, υποβάλλουν αίτηση για την

ανανέωση τους εντός της προθεσµίας αυτής σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και, κατά τα λοιπά, τις
διατάξεις του ως άνω άρθρου. Οι εν λόγω άδειες εργασίας θεωρούνται ισχυρές και για το χρονικό
διάστηµα µέχρι την ανανέωση τους".

Αρθρο
Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρµοστικά Νοµοθετήµατα

10
4

Άρθρο 10
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997, όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3206/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
"Για την έκδοση, ισχύ και ανανέωση των παραπάνω αδειών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1, 5 και 6 του άρθρου 3 του νόµου
αυτού."
2. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997, όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3206/2003, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Αφαιρείται οριστικά µε την πρώτη παράβαση η άδεια λειτουργίας του Γραφείου Ιδιωτικών Ερευνών που
απασχολεί πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάµεις ή τα Σώµατα Ασφαλείας ή άλλους
φορείς του Δηµοσίου."

Αρθρο
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Άρθρο 11
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

