13883
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Αρ. Φύλ/οu

28 Νοεμβρίοu 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

27 του Ν. 2166/93

περί παροχής κινήτρων στους μηχανι-

κούς από λογαριασμούς

ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΙ

ΚΑΙ ΕΓΚΡ'ΙΕΙΙ

έχουν τροποποιηθεί

Ρύθμιση υπολοίπων αμοιβών μηχανικών του Δημοσίου
των Ν.Π.Δ.Δ. και των ο.Τ.Α., μέσω ειδικών λογαριασμών σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 13
του Ν. 2470/97
.
Προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 2470/97 του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και θεώρησης Μελετών ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

στην παράγραφο 8 του άρθρου 13

διατάξεις

κίνητρα παραγωγικότητας

με τις οποίες χορηγήθηκαν

σε υπαλλήλους και μηχανικούς

του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
γ) Τη διάταξη της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του Ν.
2

Παράταση της 2074662/11033/0022/15.11.96
απόφασης σχετικό με καθορισμό αμοιβής της Επιτροπής Ανόθεσης για την αξιολόγηση - βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού .Πλήρης
Μελέτη και Κατασκευή κτιρίου Γραφείων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάmυξη της Επαγγελματικής Κατόρτισης ΕΚΑΕΚ (CEDEFOP) στην θεσσαλονίκη- (ΦΕΚ 1083/8/96)

3

Καθορισμός ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων Λιμενικού Ταμείου Λόγους ....

4

Τροποποίηση της αριθμ. 2012741/1551/0022/9.4.96
κοινής Υπουργικής απόφασης.

5

ΈλεΥΧος Μισθοδοσίας

6

Δικαιολογητικό
και διαδικασία έκδοσης όδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και όδειας εργασίας του προσωπικού αυτών

(6%0), όπως αυτές

και ισχύουν μέχρι σήμερα.

β) Τις αναφερόμενες
του Νόμου 2470/97

εργολάβων

2430196 για χορήγηση ειδικού επιδόματος
σματος αποκλειστικής
άσκησης επαγγέλματος

μηχανικού Κ.λπ. (7%0) από Προ-

γράμματα Δημοσίων Επενδύσεων).
δ) Τις διατάξεις
Ν. 2470/97

της παραγρόφου 7 του άρθρου 13 του

για τη ρύθμιση των υπολοίπων των ανωτέρω

αμοιβών, αφαιρουμένου
ε) Το γεγονός

του κινήτρου απόδοσης.

ότι, βάσει των ανωτέρω διατάξεων

σε

όλους τους μηχανικούς του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
καταβόλ/ονταν

ύψος αμοιβών μεγαλύτερο

των 68.000

δρχ.
στ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δσηάνη σε βόρος του Κρατικού Προϋπο-
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λογισμού.
ζ. Την αριθ. 1107147/1239/0006ΑΊ4.10.97
για την ανόθεση αρμοδιοτήτων

ΥΠΟΥΡΠΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Αριθ.2Ο76781/11072/0022

- αντισταθμί-

χρήσης στην υπηρεσία της όδειας

απόφαση

στους Υ φυπουργούς Οικο-

νομικών, αποφασίζουμε:
(1)

Ρύθμιση υπολοίπων αμοιβών μηχανικών του ΔημοσΙου των
Ν.Π.Δ.Δ. και των ο.Τ.Α., μέσω ειδικών λογαριασμών
σύμφωνα με την παρόγραφο 7 του άρθρου 13 του Ν.
2470197.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕθΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγρόφων 34 και 35 του όρθρου

1. Οι παροχές των υπό στοιχεία α, β και γ του σκεmικού
της

παρούσας

31.12.96

διατάξεων,

που καταβό.λλονταν

μέχρι

στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορί-

στου χρόνου υπαλλήλους
Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών

μηχανικούς,

διπλωματούχους

Ιδρυμάτων του Δημοσίου, των

ΝΠΔΔ, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

και των ΟΤ Α, από

την έναρξη εφαρμογής

του Νόμου 2470197, μετά την

σφαίρεση

απόδοσης,

ακολούθως:

του κινήτρου

διαρρυθμίζονται

ως

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Μετά τη διενέργεια του ελέ'(Χου θα απιδlδουν στον εκκαθαριστή σημείωμα ελέ'(Χου, από ειδικό μπλόκ εντύπων
αριθμημένων σημειωμάτων, το οποlο θα υπογράφεται από
το συντονιστή και τα λοιπά μέλη της ομάδας.

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάροι; του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τα σημειώματα ελέ'(Χου θα είναι εις τριπλούν. Το δεύτερο αντΙγραφο θα αποστέλλεται στη 22η Διντη Μισθολογίου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.
Σε περίmωση που διαπιστωθούν παραβάσεις θα αναφέρεται στο σημείωμα ελέ'(Χου ότι ο εκκαθαριστής
των
αποδοχών υποχρεούται εντός δέκα εργασίμων ημερών να
μεριμνήσει για την ενημέρωση των δικαιούχων και να απαιτήσει απ' αυτούς την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Εάν οι δικαιούχοι συμφωνήσουν για την επιστροφή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα τους παρέχεται
η ευχέρεια από την ομάδα ελέ'(Χου και από τον εκκαθαριστή αποδοχών να τα επιστρέψουν καταβόλλοντας
κάθε
μήνα το 1/1 Ο των μηνιαίων αποδοχών τους, μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής των (άρθρο 3 παραγρ. 1 Ν .Δ. 356174 σε
συνδυασμό με το άρθρο 2 Ν.Δ. 3079/54).
Σε περίmωση που οι αχρεωστήτως λαβόντες, αρνηθούν
την επιστροφή με τον ανωτέρω διακανονισμό, ενημερώνεται από την ομάδα ελέ'(Χου η 22η Διντη Μισθολογίου ή
η Γενική Δινση Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες υποχρεούνται να ζητήσουν εγγράφως από τον οικείο επιθεωρητή οικονομικής
επιθεώρησης των ΔΟΥ την έκδοση καταλογιστικής πράξης, σε βάρος των υπαλλήλων που έλαβαν αχρεωστήτως
τα σχετικά ποσά, κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο και
στον εκκαθαριστή των αποδοχών.

Δικαιολογητικά

Τέλος, σε περίmωση αδυναμίας καταλογισμού
των
αχρεωστήτως λαβόντων, λόγω θανάτου ή όλλης αιτίας,
διενεργείται από τον επιθεωρητή καταλογισμός σε βάρος
του εκκαθαριστή εφόσον αυτός κατά την επανεξέταση
της υπόθεσης διαπιστώσει δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου

1997

ο γΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝIκ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Αριθ.1016/109/5-κε·

•

(7)

Δικαιολογητικά
και διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και άδειας εργασίας του προσωπικού αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ ΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 3
του άρθρου 3 του Ν. 2518/1997 (Α-164) .Προϋποθέσεlς
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλεΙας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού
αυτών και όλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α'133), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 20811
1992 (Α-154) και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 2
του Ν. 2469/1997
(Α·-38).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

Άρθρο

1

1. Για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Α'-164)
άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, υποβόλλονται από τον ενδιαφερόμενο
στο Τμήμα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Προκειμένου
~1)

για ατομική επιχείρηση:

Αίτηση χορήγησης

(2) 8ε6αΙωση

άδειας, χαρτοσημασμένη.

έναρξης δραστηριότητας

της Δ.ο.Υ.

.ι(3) Αποδεικτικό κατα80λης του αναλο ,-,,'ντι::ς σχε-:-ικού
τέλους, που προβλέπεται από την υπ ορισμ. 6001 ί5/
52-ε' από 3.1 0.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (8'-1006/12.11.1997).
(4) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του οκινήτου της έδρας της επιχείρησης.
~5) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Σε περίmωση που στοιχεία του
δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά
δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (Α-75). Ειδικά, οι υπήκοοι χωρών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβόλλουν, αντ' αυτού, επικυρωμένο αντΙγραφο αδείας διαμονής στη χώρα μας.
(6) Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου Τύπου Α'.
Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται για τους υπηκόους
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται υποχρεωτική στράτευση, γεγονός που θα επιβεβαιώνει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωση ίου Ν. 1599/
1986.
.ι.7) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώσυ, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την
ημερομηνία υποβολής του.
-4'8) Υπεύθυνη δήλωση ίου άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
ότι δεν στερείτσι των προϋποθέσεων που αναφέρονται
στα εδάφια θ' και ι' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/
1997.
~9) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει σε
δίκη, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν
του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
~ 1Ο) Πιστοποιητικό ιατρού νευρολόγου - χυχιάτρου, από
το οποΙο να προκύmει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε
μορφής ψυχική νόσο και δεν εΙναι χρήστης ναρκωτικών
ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνΙα υποβολής του.
""'11) Πιστοποιητικό ΠρωτοδικεΙου ότι δεν τελεΙ υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνΙα έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία
υποβολής του.
(12) 8εβαΙωση της Επιτροπής του α.ν. 1342/1938, από
την οποία να προκύπτει ότι εγκρΙθηκε ο τύπος της στολής
του προσωπικού της. Σε περίπτωση που η επιχεΙρηση δεν
προτΙθεται να χρησιμοποιήσει στολή για το προσωπικό
της, υποβόλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
β. Προκειμένου
περΙ εταιρειών, τα αναφερόμενα στα
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υποεδόφια (1), (2), (3), (4) και (12) του προηγουμένου
εδαφίου και επιπλέον:
(1) Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος
καταστατικού τους.
(2) Τα αναφερόμενα στα υποεδόφια (5) έως και (11 ) του
προηγουμένου εδαφΙου δικαιολογητικά για καθένα από τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2518/
1997 πρόσωπα, για τα οποία απαιτείται να συντρέχουν οι
καθοριζόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του ιδΙου άρθρου προϋποθέσεις.
~
(3) Ειδικά, οι ανώνυμες εταιρεΙες και βεβαίωση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύπτει η ονομαστικοποίηση
του συνόλου των μετοχών
τους, καθώς και ποιοι από τους μετόχους κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του Μετοχικού τους Κεφαλαίου.
(])Για
τη χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2518/1997 άδειας
εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ο ενδιαφερόμενος υποβόλλει στο Τμήμα ΑσφαλεΙας και όπου δεν
υπόρχει στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του
τα αναφερόμενα στα υποεδάφια (1), (3), (5) και (7) έως και
(11) του εδαφ. α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά, καθώς και τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες
φωτογραφίες.
Άρθρο

~
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(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας και οι ΥπηρεσΙες
που χορηγούν την άδεια εργασίας υποχρεούνται να τηρούν αντΙγρφα των χορηγούμενων αδειών και να τις καταχωρούν σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θεωρείται στην τελευταΙα σελΙδα από τον διευθυντή αυτών.
7. Ο τύπος και το περιεχόμενο των χορηγούμενων
αδειών έχουν όπως τα υποδείγματα που επισυνάmονται
ως παραρτήματα Α' και Β' της απόφασης αυτής.
8. Η άδεια λειτουργίας ή η απόφαση για την απόρριψη
σχετικού αιτήματος αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας στο Τμήμα Ασφάλειας ή το Αστυνομικό
Τμήμα, όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά, με μέριμνα
ίων οποίων επιδΙδεται στον ενδιαφερόμενο,
με αποδεικτικό, το οποίο στη συνέχεια υποβόλλεται στη Διεύθυνση
Δημόσιας Ασφάλειας.
9. Η άδεια εργασίας ή η απόφαση για την απόρριψη σχετικού αιτήματος αποστέλλεται από την Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ασφάλειας στο Τμήμα Ασφάλειας ή το
Αστυνομικό Τμήμα, όπου υποβ ήθηκαν τα ικαιολογητικά, με μέριμνα των οποίων επιδίδεται στον ενδιαφερό-μενό, με αποδεικτικό, το οποίο στη συνέχεια υποβάλλεται
στην Αστυνομική Διεύθυνση ή στη Διεύθυνση Ασφάλειας.
10. Ο κάτοχος άδειας εργασίας μπορεί να εργάζεται σε
οποιαδήποτε
ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
ασφαλε!ας της χώρας.
Άρθρο
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Διαδικασία

Ανανέωση - Ανάκληση αδειών

1. Οι ανα ε όμενες στην παρ. 1 ΤOιLπpoη.γoύμενoυ άρρεσίες που δέχονται τα δικαιολο
τικά που
acp<>ούν
.
άδειας λειτουργία
εφόσον αυτά
είναι πλ . ρη και κανονικά, τα υποβόλλουν στη Διεύθυνση
Δημόσιας Ασφόλεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με
κοινοποίηση στην προϊσταμένη Αστυνομική Διεύθυνση ή
στη Διεύθυνση Ασφάλειας, προκειμένου για τοικ Νομούς
Απικής και θεσσαλονίκης.
2. Όταν τα δικαιολογητικά c ορούν ο
ση άδειας
εΡΥασίας, υποβόλλονται, μετά τον έλεγχό του ,απ
τις
εχόμενες αυτά Υπηρεσίες στην προϊσταμένη τους στυομική Δέύθυνση ή στη Διευθυνση Ασφάλειας, κατ περί"mωoη.
3. Αν τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο
ανωτέρω δικαιολογητικά
δεν ε!ναι πλήρη, τάσσεται εύλογη
προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους.
4. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας μεριμνά για την
έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης από την επιτροπή της
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 και την εν συνεχεΙα έκδοση της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής
ΑστυνομΙας, με την οποΙα χορηγείται η άδεια λειτουργΙας
ή ασορρίστετσι το α!τημα. nρος εξυπηρέτηση του έργου
της ως άνω επιτροπής ορίζεται ως γραμματέας αυτής αξιωματικός της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, με βαθμό
Αστυνόμου Α' ή Αστυνόμου Β'.
5. Στην nεpimωoη που η αίτηση αφορά χορήγηση άδειας
εργασlας, ο διευθυντής της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθwσης ή ΔιεΎΘWσης Ασφάλειας, μετά την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών, ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζοντα από τκ; διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.
2518/1997 και εκδΙδει απόφαση για τη χόρήγηση της απούμενης άδειας ή την απόρριψη του αιτήματος.

1 . Οι άδειες λειτουργίας και εργασίας σνανεώνοντοι.εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
αρχικής χορήγησης και υποβληθεί σχετική αίτηση, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη τους.
2. Στην ανωτέρω αίτηση επισυνάmονται τα αναφερόμενα στα υποεδάφια (3), (4), (7), (9), (1Ο) και (11) του
εδαφ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας σπόφασης δικαιολογητικά. Αν η άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα
εταιρείας, τα ανφερόμενα στα ανωτέρω υποεδάφια (7),
(9), (1 Ο) και (11) δικαιολογητικά,
υποβάλλονται για καθένα
από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.
2518/1997 πρόσωπα, για τα οποία απαιτείται να συντρέχουν οι καθοριζόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του
ιδίου άρθρου προϋποθέσεις.
~ια
την ανανέω~ως
άνω αδειών ακολουθείται η
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης διαδικασία χορήγησης αυτών και συντάσσεται επΙ του σώματος της αρχικής αδείας σχετική πράξη
του αρμοδ!ου για την έκδοσή τους οργάνου ως εξής:
"Ανανεώνεται η ισχύς της παρούσας αδείας για πέντε
έτη, ήτοι μέχρι .... .",
Σε περίστωση που ο χώρος του εγγράφου της αρχικής
άδειας για τη σύνταξη πράξης ανανέωσης εξαντληθεΙ, εκδ!δεται νέα άδεια στην οποία μνημονεύονται και οι προηγούμενες ανανεώσεις.
4. Σε περΙπτωση παράβασης, η οποία δικαιολογεί ανάκληση των αναφερομένων
στην παρούσα απόφαση
αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεεις της παρ. 1 του άρθρου
9 του Ν. 2518/1997, η βεβαιούσα την παράβαση Υπηρεσ!α υποβόλλει ιεραρχικά σχετική πρόταση στη Διεύθυνοη
Δημόσιας Ασφάλειας του ΥπουργεΙου Δημόσιας Τάξης, αν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
πρόκειται για άδεια λειτουργίας και στη προϊσταμένη αυτής Αστυνομική Διεύθυνση ή στη Διεύθυνση Ασφαλείας,
αν πρόκειται για άδεια εργασίας.

μοσίευσή

της στην Εφημερίδα

13889
της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί
βερνήσεως.

'Αρθρο 4

στην Εφημερίδα της Κυ-

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου

'Εναρξη ισχύος

ο

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α-ΤΟΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΔIΟΙΚΗ11ΚΗΣ YΠOΣTHPΙ~
ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 30 ΝΟΜΙΚΑΝ ΥΠΟθΕ&ΕΩΝ

1997

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓEQPnOI

ΡΩΜΑΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α"
Συνημμένο στην υπ·αριθ.IΟI6l109f5-ιc:ε·
από 14-11-1997 απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΙΔIΩΤιΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 1ΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

'Εχοντω; υπόψη :
1.
Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 2 του ν.2518/1997 (Α'- 164) "Προϋποθέσεις
λειτουργία;
ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχή;
υπηρεσιών
ασφαλείας.
Προσόντα
και
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις".

2. Την υπαριθμ, 1016/109/5-ιc:ε' από 14-11-1997 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
"Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοση; άδειας λειτουργία; ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχή;
υπηρεσιών ασφαλείας και άδειας εργασία; του προσωπικού αυτών".
3. Την από

αίτηση του
.
(ημερομηνία)
(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο)
ή της
εταιρεία;
νομίμως
εκπροσωπουμένητ;
από
........................................................
και τα συνυποβαλλόμενα μαυτή δικαιολογητικά,
(ονοματεπώνυμοκαι πατρώνυμο)
4. Την υπαριθμ,
άρθρου 2 του ν.2518/1997.

Γνωμοδότηση

της Τριμελούς

Εmτροπής

τον

της παρ. Ι του

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
στον

.
(επώνυμο - όνομα - πατρώνυμο- μητρώνυμο, προκειμένου περί ατομική; επιχείρησηξ,

και προκειμένου για εταιρεία. την επωνυμία αυτής και τα προαναφερόμενα στοιχεία του νό......................................................ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
μιμουεκπροσώπου της)
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. με έδρα την
οδό
.
(πόλη)
αριθ
.
(συνοικία)
Ο κάτοχο; της παρούσας επιτρέπεται να ασκεί την επαγγελματική
όλη την επικράτεια,
Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι
.
(ημερομηνία λήξης Striας)

του δραστηριότητα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Σφραγίδα
(ΥΠΟ-Υραφή)
Ο ΑΝΑΠΛ.ΤΜΗΜΑ ΤΑΡΧΗ
ΝΙΚ.ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟ!
Αστυνόμος Α'

σε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔHMOΣlAΣ Τ A~HΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α-'"ΙΥΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠOΣTHPI~HΣ
ΔIΕΥθΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 30 ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟθΕΣεΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜλ

(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
"
Συνημμένο στην υπ' αριθ.1Ο 16Ι1Ο9Ι5-κε'
από 14-11-1997 απόφαση του
Υπουργού Δημόσια; Τάξης

ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣιΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ lΔlΩTIΚΩN
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ YΠHPEΣIΩN ΑΣΦλΛΕΙΑΣ

'Εχοντω; υπόψη:
1. Τις διατάξει; τηξ παρ. Ι του άρθρου 3 του ν.2518Ι1997 (Α' - 164) "Προϋποθέσεις
λειτουργία;
ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής
υπηρεσιών
ασφαλείαξ.
Προσόντα και
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις".
2. Την υπαριθμ, 10 Ι 6Ι1Ο9Ι5-κε' από 14-11-1997 Απόφαση του Υπουργού Δημόσια; Τάξης
"Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδεια; λειτουργία; ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχή;
υπηρεσιών ασφαλείας και άδεια; εργασίαξ του προσωπικού αυτών".

3. Την από
και τα συνυποβαλλόμενα

αίτηση του

.

(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο)
μαυτή δικαιολογητικά.

4. Την υπαριθμ,

από

Διαταγή του Υ.Δ.Τ.IΚ.Α.Α.ΑΤΙΔ.Δ.Αιlο

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
στον

.

(επώνυμο - όνομα - πατρώνυμο- μητρώνυμο)
που διαμένει στην
οδό
αριθ.
.
.
(πόλη ή χωριό)
(συνοικία)
ΑΔΕΙΑ EPΓ-J\ΣIAΣ. ως προσωπικό ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχή;
ασφαλείαξ.
Η παρούσα άδεια είναι προσωπική και ο κάτοχόξ της μπορεί να εργάζεται
ιδιωτική επιχείρηση παροχήξ υπηρεσιών ασφαλείας ανά την επικράτεια.
Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι

υπηρεσιών

σε οποιαδήποτε

.
(ημερομηνία λήξης 5ετίας)
Ο ΔιΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ή Ο ΑΣΤΥΝ .ΔιΝΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΠΑΙ
:
1. Α.Τ. ή Τ.Α. του τόπου κατοικία; του
2- Υ.Δ.ΤJΚ..A..A ΤΙΔΔΑιI ο

ΣφραΥίδα

(Υπογραφή)
--4ΔΊ"Jl'8....ί~ιvnγραφή
~~~~~ΑUΘΗμερόν
'~
ήμα Νομικών Υποθέσεων

Ο ΑΝΑΠΛ.ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ
ΝΙΚ.ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟ!
Αστυνόμο; Α'

ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝIΚΟ

ΤVΠOΓPAΦEIO

