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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. Φύλλοu 1467ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτικών επιχειρήσε-

ων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και των εργα-
ζομένων σε αυτές για παράβαση του ν. 2518/1997
(Α'-164) .

Οργάνωση και λειτουργία της Υηεάθυνηο Αρχής για
την εφαρμογή της απόφασης υπ' αριθμ. 575/2007/
ΕΚ του Ευρωηαικοά Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 23ης Μα·ίου2007, σχετικά με τη σύ-
σταση του Ευρωπα"ίκού Ταμείου Επιστροφής, για
την προγραμματική περίοδο 2008 έως 2013. 2

Συμπλήρωση και Τροποποίηση της υπ' αριθμ.
Α1β/8577/83 (ΦΕΚ526/τ.ΒΊ24.9.1983) Υγειονομικής
Διάταξης: "Περί υγειονομικού ελέγχου και αδει-
ών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσε-
ων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος κα-
θώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως
και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστη-
μάτων τροφίμων ή/και ποτών»,όπως έχει τροπο-
ποιηθεί....................................................................................................3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1016/109/121-θ (1)
Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτικών επιχειρήσεων

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και των εργαζομένων
σε αυτές για παράβαση του ν. 2518/1997 (Α'-164).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥπογΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
Ο ΥπογΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.

2518/1997-Προθιιοθέσεκ; λειτουργίας ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατά-
ξεις» (Α'-164),όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του
ν. 3707/2008 "Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών
ερευνών» (Α'-209).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,

20 lοuλίοu 2009

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(Α'- 98).

3. Την υπ' αριθμ. Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση του
Πρωθυηουρνού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και
σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών»
(Α'- 3).

4. Την υπ' αριθμ. 1666/ΔIΟΕ 89 από 13.1.2009απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών -Καθορισμόο αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (8'- 40).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διοικητικές κυρώσεις

1. Στην επιχείρηση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν.2518/1997
(Α'- 164), όπως ισχύουν κάθε φορά επιβάλλεται διοικη-
τικό πρόστιμο ως εξής:

α. είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση
των περιπτώσεων α', β', γ', ε', ι' και ια' της παρ. 1 του
άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 6 και του άρθρου 7,

β. είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για κάθε πα-
ράβαση των περιπτώσεων στ' και ζ της παρ. 1 του
άρθρου 4,

γ. τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε παρά-
βαση των περιπτώσεων δ', η', θ' και ιδ' της παρ. 1 του
άρθρου 4,

δ. πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε παράβαση
των περιπτώσεων ιβ' και ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 4
και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 και

ε. διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε παρά-
βαση της παρ. 1 του άρθρου 5.

2. Στην επιχείρηση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται:

α. στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση
της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2518/1997 επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ και

β. στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση
της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2518/1997 επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ.
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3. Αν εντός πενταετίας βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση
επιβάλλεται, πέραν του διοικητικού προστίμου και αφαί-
ρεση της άδειας λειτουργίας της ιε.Π.υ.α. από είκοσι
(20) ημέρες έως έξι (6) μήνες, ενώ σε περίπτωση τρίτης
παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά (άρθρο 9 παρ.
2 ν. 2518/1997).

4. Στην επιχείρηση που προσλαμβάνει ή αναθέτει τις
δραστηριότητες της παρ. 1του άρθρου 1 του ν. 2518/1997
σε πρόσωπα τα οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις 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 διοικητικού προστίμου και ορι-
στική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας (άρθρο 9 παρ.
2 ν. 2518/1997).

5. Στο προσωπικό ασφαλείας που παραβαίνει τις
προβλεπόμενες από τα άρθρα 4, 5, 6 παρ. 1 και 7 του
ν. 2518/1997 υποχρεώσεις επιβάλλεται αφαίρεση της
άδειας εργασίας από την Αστυνομική Διεύθυνση του
νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας που χορήγησε την
άδεια, για χρονικό διάστημα από είκοσι (20) ημέρες έως
δύο (2) μήνες. Αν εντός πενταετίας βεβαιωθεί δεύτερη
παράβαση η άδεια εργασίας αφαιρείται από δύο (2) έως
έξι (6) μήνες, ενώ σε περίπτωση τρίτης παράβασης η
άδεια αφαιρείται οριστικά. Επίσης η άδεια εργασίας
αφαιρείται οριστικά σε περίπτωση που ο κάτοχος αυ-
τής παραδώσει όπλο της ιε.Π.υ.α. σε τρίτο πρόσωπο
που δεν δικαιούται να το φέρει (άρθρο 9 παρ. 4 ν.
2518/1997).

6. Οι άδειες λειτουργίας ιε.Π.υ.α. και οι άδειες ερ-
γασίας προσωπικού ασφαλείας ανακαλούνται από το
αρμόδιο για τη χορήγησή τους όργανο αν εκλείψει έστω
και μια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη
χορήγησή τους (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 2518/1997).

'Αρθρο 2
Διαδικασία επιβολής και είσπραξης

διοικητικού προστίμου
1.Για τη βεβαίωση των παραβάσεων των παρ. 1,2 και

4 του προηγουμένου άρθρου σε βάρος επιχείρησης,
συντάσσεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο Έκθε-
ση Βεβαίωσης Παράβασης όπως το υπόδειγμα Α' του
άρθρου 4 εις τετραπλούν. Ένα αντίτυπο της Έκθεσης
Βεβαίωσης Παράβασης επιδίδεται με αποδεικτικό στο
νόμιμο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης. Το
δεύτερο αντίτυπο της ως άνω Έκθεσης κοινοποιείται
στην Υηοδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου
δεν υπάρχει, στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότη-
τας της περιοχής που έχει την έδρα της η επιχείρηση.
Το τρίτο αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δημό-
σιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
και το τέταρτο αντίτυπο φυλάσσεται στην Υηηρεσία
που διαπίστωσε την παράβαση.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή εξουσιο-
δοτημένο από αυτόν πρόσωπο μπορεί, εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση
της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης, να διατυπώσει
εγγράφως αντιρρήσεις στην Υπηρεσία που βεβαίωσε
την παράβαση. Η ίδια Υπηρεσία υποβάλλει αμέσως τις
τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις καθώς και αντίγραφο
της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης στη Διεύθυνση
Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ-
νομίας, η οποία την προωθεί στον Προϊστάμενο Επι-

τελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τη
λήψη απόφασης προς επιβολή ή μη των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων.

3. Η ως άνω απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλεται
στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή στο Τμήμα Ασφαλείας
και όπου δεν υπάρχουν, στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής
αρμοδιότητας της περιοχής όπου έχει την έδρα της η
ελεγχθείσα επιχείρηση και επιδίδεται με αποδεικτικό
στο νόμιμο εκπρόσωπό της μαζί με αντίγραφο τηςΈκθε-
σης Βεβαίωσης Παράβασης και σε περίπτωση απουσίας
του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή αρνήσεως
παραλαβής του εγγράφου ενεργείται θυροκόλληση. Η
ως άνω απόφαση κοινοποιείται και στην Υηηρεσία που
βεβαίωσε την παράβαση.

4. Κατά των αποφάσεων επιβολής των διοικητικών
κυρώσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 1, ο ενδια-
φερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή
ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
επίδοση της απόφασης. Η προσφυγή κατατίθεται από
το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην αστυνομι-
κή υπηρεσία που επέδωσε την απόφαση, η οποία την
υποβάλλει, εντός 48 ωρών, στη Διεύθυνση Δημόσιας
Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και
την κοινοποιεί στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την παρά-
βαση όταν αυτή βεβαιώθηκε από διαφορετική υπηρεσία.
Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται εντός δεκα-
πέντε (15)ημερών από την υποβολή της, επιδίδεται στο
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης μέσω της αρμόδιας
αστυνομικής αρχής και κοινοποιείται στην Υπηρεσία που
βεβαίωσε την παράβαση. Η προθεσμία για την άσκηση
της προσφυγής και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την
εκτέλεση της απόφασης.

5. Αν η ασκηθείσα προσφυγή απορριφθεί ή παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία για την άσκησή της, η απόφαση
καθίσταται εκτελεστή και η Υπηρεσία το προσωπικό
της οποίας διαπίστωσε την παράβαση, συντάσσει τον
τίτλο είσπραξης του προστίμου κατά τις διατάξεις του
άρθρου 55 του π.δ.16/1989 (Α' - 6) τον οποίο και απο-
στέλλει για βεβαίωση στην αρμόδια Δ.ο.Υ. Η είσπραξη
του προστίμου γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

"Αρθρο 3
Διαδικασία αφαίρεσης αδειών λειτουργίας

επιχειρήσεων και εργασίας προσωπικού ασφαλείας
1.Όταν η απόφαση επιβολής του προστίμου καθίστα-

ται εκτελεστή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2
και προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1,
η Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν
υπάρχουν το Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας
της περιοχής όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, κα-
λεί εγγράφως τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, με αποδει-
κτικό κοινοποίησης, για να υποβάλλει τυχόν έγγραφες
αντιρρήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών. Η ίδια Υπηρεσία στη συνέχεια υποβάλλει τη
σχετική αλληλογραφία, τις αντιρρήσεις της εταιρείας
και την πρότασή της στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλει-
ας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία την
προωθεί για λήψη αποφάσεως από τον Προϊστάμενο
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αν
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εκδοθεί απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας
της επιχείρησης, αυτή επιδίδεται με αποδεικτικό στο
νόμιμο εκπρόσωπό της μέσω της ως άνω Υπηρεσίας
στην περιοχή της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρη-
ση. Σε περίπτωση απουσίας του νομίμου εκπροσώπου
της επιχείρησης ή αρνήσεως παραλαβής του εγγράφου
ενεργείται θυροκόλληση.

2. Για τη βεβαίωση των παραβάσεων της παρ. 5 του
άρθρου 1 σε βάρος του προσωπικού ασφαλείας συ-
ντάσσεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο σχετική
Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης Προσωπικού Ασφα-
λείας σύμφωνα με το υπόδειγμα Β' του άρθρου 4 και
αποστέλλεται αμέσως στην Αστυνομική Διεύθυνση ή
Διεύθυνση Ασφαλείας που χορήγησε την οικεία άδεια
εργασίας. Η τελευταία αυτή Υπηρεσία καλεί τον παρα-
βάτη με σχετικό έγγραφό της, το οποίο του επιδίδεται
από την Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας και όπου
δεν υπάρχει από το Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδι-
ότητας της περιοχής όπου διαμένει, για να υποβάλλει
τις αντιρρήσεις του εγγράφως, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (1Ο) ημερών από της επιδόσεως. Οι
υποβληθείσες αντιρρήσεις διαβιβάζονται αμέσως στην
ως άνω Υπηρεσία έκδοσης της άδειας εργασίας. Αν
εκδοθεί απόφαση αφαίρεσης της άδειας εργασίας αυτή
επιδίδεται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο μέσω
της ως άνω Υπηρεσίας του τόπου διαμονής του και
κοινοποιείται στην Υπηρεσία που βεβαίωσε την πα-
ράβαση.

3. Κατά των αποφάσεων αφαίρεσης άδειας λειτουρ-
γίας ιε.Π.υ.α., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει εν-
δικοφανή προσφυγή, ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(1Ο) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Κατά
των αποφάσεων αφαίρεσης άδειας εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει
ενδικοφανή προσφυγή, ενώπιον του οικείου Γενικού
Αστυνομικού Διευθυντή, εντός της αυτής προθεσμίας.
Η προσφυγή κατατίθεται στην Αστυνομική Υπηρεσία
που επέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση η οποία
την υποβάλλει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στη Δι-
εύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α., εφόσον πρόκειται
για αφαίρεση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρη-
σης ή στην οικεία Γενική Αστυνομική Διεύθυνση εφόσον
πρόκειται για άδεια εργασίας και την κοινοποιεί στην
Υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση όταν αυτή βεβαι-
ώθηκε από διαφορετική Υπηρεσία. Η απόφαση επί της
προσφυγής εκδίδεται εντός δέκα πέντε (15)ημερών από
την υποβολή της, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο μέσω
της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και κοινοποιείται στην
Υηηρεσϊα που βεβαίωσε την παράβαση. Η προθεσμία
για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής
αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης εκτός αν με
την απόφαση επιβάλλεται οριστική ανάκληση άδειας
εργασίας προσωπικού ασφαλείας λόγω παράβασης των
διατάξεων που αφορούν την οπλοφορία (άρθρο 9 παρ.
5 ν. 2518/1997).
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Άρθρο 4

γ π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ..•••.•••..•.••..•..•••.•.••.•••.•••

(Α.Μ.Υ ••...•.•.•...••...••.....•....•..•••...•. )
(ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: •............••....•.•..•••......••.••.....
_ ιS, .

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: .

ΕΚΘΕΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ του Ν.2518/1997 (ΑΌ164) ως ισχύει

1. Στ.... . (πόλη). οδός ......• αριθμός............... σήμερα

την του έτους 20 "0 ημέρα και ώρα ο/η

υπογεγραμμένος (βαθμός) •......................... (Α.Γ.Μ.) '" .

(ονοματεπώνυμο) .τ (Υπηρεσία). ενεργώντας έλεγχο στην κατωτέρω επιχεlρηση:

ΣΤΟ/ΧΕ/Α ΕΠ/ΧΕ/ΡΗΣΗΣ:

ΕΠΩΝΥΜ/Α .

Δ/ΑΚΡΙΤ/ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ .

ΑΡ/ΘΜΟΣ ΑΔΕ/ΑΣ ΛΕIΤΟΥΡΓιΑΣ .

Δ/ΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠ/ΧΕ/ΡΗΣΗΣ. .

Α.φ.Μ Δ.Ο. Υ. .

ΣΤΟ/ΧΕ/Α ΝΟΜ/ΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΎΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠ/ΧιΣΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .

ΟΝΟΜΑ ΠΑ ΤΕΡΑ .

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ. .

ΔιΝΣΗ ΚΑ ΤΟ/Κ/ΑΣ .

ΗΜΕΡΟΜΗΝ/Α ΓΕΝΝΗΣΗΣ. ΤΟΠΟΣ. .

Α.Δ. Τ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ. .

Α.φ.Μ Δ.Ο. Υ ΤΗΛ .

και στους υπαλλήλους της

α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ .

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ. .

ΔιΝΣΗ ΚΑ ΤΟ/Κ/ΑΣ .
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ΗΜΕΡΟΜΗΝιΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ. ΤΟΠΟΣ. .

Α.Δ. Τ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ. .

Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΤΗΛ .

ΑΡ/ΘΜΟΣ ΑΔΕ/ΑΣ ΕΡΓΑΣ/ΑΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ .

β. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ .

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ .

ΔιΝΣΗ ΚΑ ΤΟ/Κ/ΑΣ .

ΗΜΕΡΟΜΗΝιΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ .

Α.Δ. Τ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ. ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ. .

Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΤΗΛ .

ΑΡ/ΘΜΟΣ ΑΔΕ/ΑΣ ΕΡΓΑΣ/ΑΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ .

διαπΙστωσα ότι στον ανωτέρω τόπο και χρόνο: .

2. Τα παραπάνω αποτελούν παραβασ... του άρθρου......... παράγραφος
......... περίπτωση............... του Ν.2518/1997, όπως ισχύει ή της εκδοθείσας κατ'
ξ δ" ""ε ουσιο οτηση αυτου αποφασης , για

την οποία προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου .

3. Η ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εγγράφως, δια του νομίμου

εκπροσώπου της ή εξουσιοδοτημένου προσώπου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, στην

ως άνω Υπηρεσία.

Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

*(Συμπληρώνεται εις τετραπλούν)
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Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ .

(Α.Μ.Υ )
(ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ....................•......................
_ 5. .

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: .

ΕΚΘΕΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του Ν.2518/1997 (Α'-164)

ως ισχύει

1. Στ.... . (πόλη), οδός , αριθμός... σήμερα

την του έτους 20 , ημέρα και ώρα ο/η

υπογεγραμμένος (βαθμός), (Α.Γ.Μ.) .

(ονοματεπώνυμο) 'τ (ΥπηρεσΙα), ενεργώντας έλεγχο στο παρακάτω προσωπικό

ασφαλεΙας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .

ΟΝΟΜΑ ΠΑ ΤΕΡΑ .

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ .

ΔιΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ. .

Α.Δ. Τ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ. ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ. .

Α. Φ. Μ Δ. Ο. Υ ΤΗΛ .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ .

ΣΤΟ/ΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕ/ΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ .

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕιτΟΥΡΓιΑΣ. .

Δ/ΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. .

Α.Φ.Μ Δ.Ο. Υ. .
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ΣΤΟ/ΧΕ/Α ΝΟΜ/ΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΎΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠ/ΧιΣΗΣ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ .

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ .

ΔJNΣH ΚΑ ΤΟ/Κ/ΑΣ .

ΗΜΕΡΟΜΗΝ/Α ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ. .

Α.Δ. Τ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ. .

Α.φ.Μ Δ.Ο. Υ ΤΗΛ .

διαπΤστωσα ότι στον ανωτέρω τόπο και χρόνο: .

2. Τα παραπάνω αποτελούν παραβασ... του άρθρου......... παράγραφος
περίπτωση του Ν.2518/1997, όπως ισχύει ή της εκδοθείσας κατ' εξουσιοδότηση
αυτού απόφασης , για την οποία
προβλέπεται αφαίρεση της άδειας εργασίας .
..............................................................................................................................

Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

t
Ι Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 lουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ MAPKOΓlANNAKHΣ
ΥΦΥπ. ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 22.7
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1

2310423956
2104135228
2610638109
2651087215
2531022858

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο
ΚΕρκγΡΑ - Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤιΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410597449
2661089122
2810300781
2251046654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή

• Για τα Φ.Ε.κ. από 1 μέχρι 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 Μηνιαίαέκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαίαέκδοση
Α' 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110€ 30 € -
Β' 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € - -
r 50 € - - Α.Ε.Δ. Η - -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € - - Δ.Δ.Σ. 200 € - 20 €
Δ' 110 € 30 € - Α.Ε.• Ε.Π.Ε.και ΓΕ.ΜΗ. - - 100 €

• Ητψή πώλησηςμεμονωμένωνΦΕ.Κ. σε μορφήcd-romαπό εκείναπου διατίθενταισε ψηφιακήμορφήκαι μέχρι100σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενηκατά 1€ ανά 50 σελίδες.
• Ητψή πώλησης σε μορφή cd-romJdvd,δημοσιευμάτωνμιας εταιρείας στο τεύχος AE.-En.E. και Γ.Ε.ΜΗ.σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 . fax: 210 4071010 . ίηΙθΓηθl: hllp:llwww.el.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή
Α' 225€ 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β' 320 € 22Η Α.Ε.• Ε.Π.Ε.κοι Γ.Ε.ΜΗ. 2250 € 645 €
r 6Η Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 22Η 95 €

γ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν
Δ' 160 € 80 € Ο.Π.Κ. Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. - 450 €
Ε.Β.1. 65 € 33€

• Το τεύχος ΑΣ.Ε.Π.(έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ.προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α,Β,Δ, ΑΑΠ.,Ε.Β.Ι.και Δ.Δ.Σ.,η τιμή πρoσαυξάνετα~

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος AE.-En.E. & Γ.Ε.ΜΗ.,κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.ω.). 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 τηλεο-

πτικοί και ραδιοφωνικοί στοθμοί η Ε.Σ.Η.Ε.Α,τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκmωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.ΑΠ.Ε.Τ.[5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.ΑΕ.3512)και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους ΑΣ.Ε.Π.δεν γίνεται έκmωση.

'!!,Γ' -~~"M, ,"'~~ "'ο. ·%~~:.τ::ς~~..:.: ~ '" <,-~:;.:®i!:<\-~
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. - - _..~
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι ΠΟλίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.·Ε.Π.Εκαι Γ.Ε.ΜΗ.,απά την lστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑnΟΔIΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑθΗΝΑ 10432 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX210 52 21004
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