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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας
και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
(12) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στη λειτουργία παιδότοπων.
(13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων,
κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριο−
τήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανά−
κληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,
λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος
ή Κοινότητα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για
τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το
σχετικό έλεγχο.
(14) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορ−
ρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής
στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
(15) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν
τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των
οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν
οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
(16) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους
οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρους
προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμι−
ακών ομάδων.
(17) Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβά−
νονται από τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές για
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κιν−
δύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και
ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και
την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται
από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων
από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται
σε αυτές.
(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που
αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.
(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
(20) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προ−
στασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολο−
γικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου ή
της Κοινότητας και των εγκαταστάσεων αυτών, που
λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές και κοινοτικές
αρχές.
(21) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής
προστασίας.
(22) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος,
σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσί−
ας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυ−
ρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά
όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο
λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συνα−
φών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών κατα−
στημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.
(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τα ζώα συντροφιάς.
(25) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν
οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης
φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από
αυτές.

(26) Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιου−
σία.
(27) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ−
ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών
πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας
και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για
την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για
τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
(28) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου
Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών
ορίων του οικείου Δήμου.
2. Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συνδρομή στο προ−
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση
του έργου της και, ειδικότερα, σε προγραμματισμένους
ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας ή σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης, όπου τούτο προβλέπεται.
3. α) Σε όσους Δήμους ή Κοινότητες έχει συσταθεί
με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτική
Αστυνομία, η οποία στελεχώνεται με προσωπικό που
υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα, ασκούνται όλες οι
αρμοδιότητες της παραγράφου 1.
β) Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με
προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ασκού−
νται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων
1−8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22 και 24−28 της παραγράφου 1
του παρόντος. Οι λοιπές αρμοδιότητες εξακολουθούν
να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.
γ) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της πα−
ραγράφου απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 που δεν πε−
ριλαμβάνονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3
μπορούν να ασκηθούν, μεμονωμένα ή στο σύνολο τους,
και από Δημοτική Αστυνομία που στελεχώνεται με λι−
γότερους από πενήντα (50) δημοτικούς αστυνομικούς.
Για την άσκηση τους εκδίδεται απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Μέχρι την έκδοση
της ανωτέρω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακο−
λουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.
5. Δήμοι ή Κοινότητες που δεν έχουν συστήσει Υπηρε−
σία Δημοτικής Αστυνομίας μπορούν να συνάπτουν συμ−
βάσεις διαδημοτικής συνεργασίας με όμορους Δήμους
ή Κοινότητες που διαθέτουν τέτοια υπηρεσία, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 222 του ν. 3463/2006, με τις οποίες
τους αναθέτουν την άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής
Αστυνομίας στην περιφέρεια τους. Με τις συμβάσεις
αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες που
θα ασκούνται.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από
γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, η διαδικασία
ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 2
Σύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας
Γενικά χαρακτηριστικά
1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή−
μου ή της Κοινότητας μπορεί να συσταθεί Δημοτική
Αστυνομία, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία.
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Με τον Οργανισμό καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση
της υπηρεσίας και το σύνολο των θέσεων της ιεραρχίας
και του λοιπού προσωπικού.
2. Η Δημοτική Αστυνομία αποτελείται από ειδικό έν−
στολο προσωπικό, το οποίο έχει λάβει ειδική εκπαίδευ−
ση, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και διέπεται από κανόνες
πειθαρχίας. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας
υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από τις
υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου με αποκλειστική ή
παράλληλη άσκηση καθηκόντων.
3. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τις
διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα της Ποινικής
Δικονομίας και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί
πάντοτε με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης
και της επιείκειας. Για όσα θέματα σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες που ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνο−
μία το προσωπικό αυτής υπάγεται σε Ειδικό Πειθαρχικό
Συμβούλιο και διέπεται από διατάξεις ειδικού πειθαρ−
χικού δικαίου. Τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα, οι
πειθαρχικές ποινές και η πειθαρχική διαδικασία, η συ−
γκρότηση και η λειτουργία του Ειδικού Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. Για
τα λοιπά θέματα το προσωπικό αυτό υπάγεται στις
διατάξεις των άρθρων 110−150 του ν. 3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α).
4. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπο−
χρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της
υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα
καθήκοντα που του ανατίθενται. Η υπηρεσία της Δημο−
τικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων
και των αργιών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπι−
κού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή
εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
5. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας τελεί σε
διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβαση του, σε
κάθε τόπο και χρόνο, όταν καθίσταται αναγκαία η πα−
ρέμβαση του, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς
και τις εντολές των προϊσταμένων.
6. Για τα παραπτώματα που διώκονται ποινικά, το προ−
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ενεργεί καθήκοντα
ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά την ειδικότερη
πρόβλεψη του άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικο−
νομίας, για όσα αδικήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα
του.
7. Κάθε ελεγχόμενος από το προσωπικό της Δημοτι−
κής Αστυνομίας υποχρεούται να παρέχει τα αιτούμενα,
γραπτά ή προφορικά, στοιχεία ή την οφειλόμενη συν−
δρομή, καθώς και να επιτρέπει την είσοδο στους χώ−
ρους στους οποίους διεξάγεται έλεγχος, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος,
άλλως υποπίπτει στο αδίκημα της απείθειας κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα.
8. Κάθε αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, άσκηση ή
απειλή βίας εναντίον του προσωπικού της Δημοτικής
Αστυνομίας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του,
επισύρει τις προβλεπόμενες από την ποινική νομοθεσία
κυρώσεις, ανεξάρτητα από την αποκατάσταση των προ−
καλούμενων σε αυτούς ζημιών, σύμφωνα με τις σχετικές
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διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση διάπραξης
των ανωτέρω αδικημάτων συντάσσεται από αυτό σχετι−
κή έκθεση προς την υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζεται,
αμέσως, στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Άρθρο 3
Διάκριση προσωπικού−Διάρθρωση υπηρεσιών
1. Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνο−
μίας συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
2. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατα−
τάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής
Αστυνομίας, TE Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ Δημο−
τικής Αστυνομίας.
3. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας οργανώνεται
σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε Τμήματα.
Σε Δήμους όπου το προσωπικό της Δημοτικής Αστυ−
νομίας δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) άτομα, η υπηρεσία
της Δημοτικής Αστυνομίας οργανώνεται σε επίπεδο
αυτοτελούς τμήματος. Σε Δήμους οι οποίοι διαιρούνται
σε Δημοτικά Διαμερίσματα είναι δυνατή η σύσταση
περισσότερων Διευθύνσεων. Στους Δήμους αυτούς
επιτρέπεται η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοτικής
Αστυνομίας.
Άρθρο 4
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας,
το οποίο κατατάσσεται στις κατηγορίες που αναφέρο−
νται στο ανωτέρω άρθρο, ακολουθούν τη βαθμολογική
διάρθρωση σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (εφεξής
Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007.
Άρθρο 5
Χρόνος προαγωγής
1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:
α) Για την κατηγορία ΠΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
β) Για την κατηγορία TE:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ επταετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
γ) Για την κατηγορία ΔΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εννεαετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό
βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική
υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατό−
χους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας
ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για
τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο
(2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος
ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη
μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλληλος
κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η, κατά

