
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 8 Οκτωβρίου 2008 

1. Στην επιχείρηση που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 
5, 6 και 7 του ν.2518/1997 (A΄− 164), όπως ισχύουν κάθε φορά επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο ως εξής:  

άρθρο 4 του ν. 2518/1997 

α. να φέρουν στην επωνυμία τους τη φράση «ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας» και στα έγγραφά τους τον αριθμό της άδειας λειτουργίας τους, (20.000€) 

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, (20.000€) 

γ. να χρησιμοποιούν την προβλεπόμενη στολή για το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον 
γίνεται χρήση στολής, (20.000€) 

δ. να εκπαιδεύουν το απασχολούμενο προσωπικό ασφαλείας, ανάλογα με τα καθήκοντα 
που του ανατίθενται, (30.000€) 

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, (20.000€) 

στ. να μην θίγουν, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τα κάθε είδους 
συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών, (25.000€) 

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, (25.000€) 

η. να χρησιμοποιούν τεθωρακισμένο όχημα για την άσκηση της αναφερόμενης στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δραστηριότητας, (30.000€) 

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, (30.000€) 

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, (20.000€) 



ια. να υποβάλλουν ανά μήνα στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές κατάσταση  του 
προσωπικού που απα−3714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) σχολούν στην 
περιοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και τους χώρους διάθεσής του, (20.000€) 

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, (50.000€) 

ιγ. να γνωστοποιούν αμέσως στην οικεία αστυνομική αρχή κάθε περίπτωση μη έγκαιρης 
παράδοσης όπλου από το προσωπικό τους και (50.000€) 

ιδ. να μην απασχολούν προσωπικό που δεν κατέχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη 
άδεια εργασίας. (30.000€) 

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.» 

3. Άδεια 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(20.000€) 

 

 

 

άρθρο 5 του ν. 2518/1997  



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.  (200.000€) 

3. Τα όπλα και τα φυσίγγιά τους φυλάσσονται με ευθύνη των κατόχων σε ειδικούς προς 
τούτο χώ− ρους 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. (50.000€) 

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. (50.000€) 

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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3715 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. (50.000€) 

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(50.000€) 

άρθρο 6 του ν. 2518/1997  
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.»  (20.000€) 

 

                              Άρθρο 8 Ποινικές κυρώσεις ν. 3707/2008 

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, (20.000€ & φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών) 

β. εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας ή διοικητικό προσωπικό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς την κατά περίπτωση προβλεπόμενη άδεια εργασίας, 
(20.000€ & φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών) 

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 (20.000€ & φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών) 

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. (20.000€ & φυλάκιση μέχρι τριών 
(3) ετών) 

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. (20.000€ & φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών) 

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.  (20.000€ & 
φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών) 

 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.» (20.000€ έως 200.000€ & φυλάκιση μέχρι τριών (3) 
ετών) 

 

άρθρο 1 παρ.2  του ν. 3707/2008  

 

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.  


