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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Οι Δήμοι, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, στη προσπάθειά τους να 

εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και να βελτιώσουν 

τις συνθήκες καθημερινότητας των πολιτών έχουν προχωρήσει στη σύσταση 

Δημοτικής Αστυνομίας. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια και στα πλαίσια της 

αναδιάρθρωσής της είναι σαφής ο προσανατολισμός εκχώρησης περισσοτέρων 

αρμοδιοτήτων  στη Δημοτική Αστυνομία. Είναι κυρίως ελεγκτικός μηχανισμός και 

λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία. Επίσης, με νόμο καθορίζονται οι προϋποθέσεις 

σύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, οι αρμοδιότητές της, καθώς και ο χρόνος 

έναρξης άσκησής τους σε σχέση με την οργάνωσή της, ο τρόπος με τον οποίο 

ασκούνται, η διάρθρωση των υπηρεσιών της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια . 

 

 Αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι η ασφάλεια 

και η διασφάλιση  των όρων εκείνων που  διευκολύνουν την καθημερινότητα. Και 

τα δύο αυτά χαρακτηριστικά αποτελούν  γενεσιουργά στοιχεία της φιλοσοφίας της 

ύπαρξης  Δημοτικής  Αστυνομίας. Κάθε δημοτικός αστυνομικός οφείλει να 

προστατέψει την αρχή της κοινής ωφέλειας και τα δικαιώματα των πολιτών της 

τοπικής κοινωνίας, να συμβάλλει στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους και να 

γίνει φορέας κοινωνικής ευαισθησίας σε κάθε πολίτη. Όλοι γνωρίζουμε πως ο 

σεβασμός στις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου χαρακτηρίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τον πολιτισμό ενός λαού.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (ΟΤΑ) 

1.1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Όλοι μας ψηφίζουμε κάθε πέντε χρόνια για την ανάδειξη των δημάρχων και 

των περιφερειαρχών, των λεγόμενων και τοπικών αρχόντων. Τελευταία μάλιστα 

γίνεται λόγος όλο και περισσότερο για ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος των 

τοπικών κοινωνιών, γεγονός που υλοποιείται πλέον με την εφαρμογή της διοικητικής 

μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» στο σύνολο της χώρας.  

 

 Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός εκείνος που επιτρέπει τη διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων από τους εκλεγμένους από το λαό τοπικούς άρχοντες. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση αποτελεί τμήμα της οργάνωσης του Κράτους. Το Κράτος με τα 

κεντρικά και περιφερειακά (ή αποκεντρωμένα) όργανα του ασκεί ενιαία και 

ομοιόμορφα τη διοίκηση σε ολόκληρη την επικράτεια, προκειμένου να επιλύσει 

ζητήματα που ενδιαφέρουν το σύνολο των πολιτών του, παραδείγματος χάριν τη 

φορολόγηση, την εκπαίδευση, την άμυνα, τη δημόσια τάξη, τη δικαιοσύνη και τα 

λοιπά. 

 

   Υπάρχουν όμως ζητήματα που δεν ενδιαφέρουν το σύνολο των πολιτών της 

χώρας, αλλά μόνο τους πολίτες μίας συγκεκριμένης εδαφικής περιοχής, όπως 

παραδείγματος χάριν η αποκομιδή των απορριμμάτων, η δημιουργία μιας παιδικής 

χαράς, η λειτουργία ενός πανηγυριού, η δημιουργία ενός παιδικού σταθμού και τα 

λοιπά. Σε μια τέτοια περίπτωση επιβάλλεται η διοίκηση να είναι διαφοροποιημένη, 

ώστε να λαμβάνει υπόψη της τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της 

περιοχής αυτής, της συγκεκριμένης δηλαδή τοπικής κοινωνίας. Εάν δεν υπήρχε ο 

θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα μπορούσε να ασκηθεί τέτοιου είδους 

διοίκηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες και εν τέλει να γίνεται 

λόγος για αδυναμία του Κράτους να επιτελέσει την αποστολή του. 

 

  Η διοίκηση του Κράτους, ως πρωταρχική εκδήλωση της κρατικής δράσης, 

για να μπορέσει να παράγει το έργο της και να επιτύχει το σκοπό της, πρέπει να 

καταμερίσει το έργο αυτό. Ο καταμερισμός αυτός έχει επιτευχθεί με την 
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αποκέντρωση αρχικά και την αυτοδιοίκηση στη συνέχεια. Και τα δύο αυτά 

φαινόμενα είναι καταμερισμός των έργων. Και ο καταμερισμός έργων είναι βασική 

οργανική ανάγκη σε κάθε οργανισμό, είτε βιολογικό είτε κοινωνικό, ο οποίος 

λαμβάνει μια σχετική ανάπτυξη, οργάνωση και δράση. Κατά αυτή την έννοια ο πε-

ριορισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης οδηγεί αναπόφευκτα στη βλάβη του ίδιου 

του Κράτους1. 

 

  Καίτοι στην ευρεία έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η αποκέντρωση 

περιλαμβάνει και την τοπική αυτοδιοίκηση, εν τούτοις θα πρέπει να δεχτούμε ότι η 

τοπική αυτοδιοίκηση διαφέρει από την αποκέντρωση. Για το λόγο αυτό άλλωστε 

σταθερά σε όλα τα ελληνικά Συντάγματα από το 1927 και μετά, το αποκεντρωτικό 

σύστημα, ως σύστημα διοίκησης του Κράτους, αντιδιαστέλλεται από την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Έτσι στο άρθρο 102 του ισχύοντος Συντάγματος κατοχυρώνεται 

πλήρως ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δύο βαθμούς, με λεπτομερή 

αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά του. 

 

  Στη χώρα μας οι διευρυμένοι δήμοι αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή αλλιώς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού 

ή τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αιρετές περιφέρειες 

αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή αλλιώς την τοπική 

αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού ή τους δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Ο κάθε βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει τις δικές του 

αρμοδιότητες, τα δικά του όργανα που τις ασκούν και το δικό του προσωπικό.  

 

   Σήμερα μπροστά στην ανάγκη περαιτέρω αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, 

πάντοτε με το ίδιο σκεπτικό που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία ενός Κράτους-

στρατηγείου, με την ταυτόχρονη ενδυνάμωση της Περιφέρειας και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ώστε να αποτελέσουν τους μοχλούς άσκησης μιας πολιτικής προς 

όφελος του πολίτη, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή οι θεσμικές αλλαγές του 

προγράμματος «Καλλικράτη». Αυτή η νέα πραγματικότητα της υποχώρησης του 

κεντρικού κράτους προς όφελος της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

αποτυπώνεται και στο Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το Πλαίσιο αυτό θέτει ως 

                                                   
1 Βλ. σχ. Μ. Στασινόπουλου, Ή Τοπική Αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι", Νομικαί Μελέται, Αθήναι 1972. 
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προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συνοχή των κρατών-μελών, η οποία 

φυσικά προϋποθέτει την ελαχιστοποίηση των περιφερειακών ανισοτήτων ανάμεσα 

τους2. 

 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

έχει ξεκινήσει από την αρχή του έτους να δρα προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω μιας 

συνεχούς και συστηματικής προσπάθειας ενδυνάμωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ακόμα περισσότερο, τόσο σε θεσμικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο3,θέτοντας σε ισχύ 

τον Νόμο 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

 

 Στη θέση των 13 κρατικών Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται 7 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οργανισμοί της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, από 

τις πενήντα τέσσερις (54) νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις τρεις (3) διευρυμένες 

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα δέκα εννέα (19) επαρχεία, δηλαδή ένα σύνολο 

εβδομήντα έξι (76) διοικητικών ενοτήτων, εξελίσσονται σε αιρετές περιφέρειες σε 

αριθμό αντίστοιχο των μέχρι πρότινος δεκατριών (13) κρατικών περιφερειών, οι 

οργανισμοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, από τους χίλιους τριάντα τέσσερις 

(1034) δήμους και κοινότητες εξελίσσονται σε τριακόσιους είκοσι πέντε (325) 

διευρυμένους δήμους. 

 

 Η προαναφερόμενη διοικητική μεταρρύθμιση είναι η μεγαλύτερη που έχει 

επιχειρηθεί ποτέ στην Ελλάδα και ακολουθείται από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, 

προσωπικού και πόρων από την κεντρική διοίκηση στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

  

 

                                                   
2 Βλ. εισηγητική έκθεση του ΚΔΚ (ν.3463/2006). 
3 Αλλαξε ο ΚΔΚ (βλ. ν. 3463/2006), άλλαξε ο ΚΚΔΚΥ (βλ. ν. 3584/2007), τέθηκε σε εφαρμογή το 
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ψηφίστηκε ο ν. 3697/2008 που επέφερε την αύξηση ποσοστού απόδοσης των 
τελών κυκλοφορίας στους ΟΤΑ α' βαθμού, ψηφίστηκε ο ν. 3731/2008 για την αναδιοργάνωση της 
Δημοτικής Αστυνομίας κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2.1. Σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας 

 Οι Δήμοι ασκούν ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων, οι οποίες ουσιαστικά 

αφορούν τοπικές υποθέσεις. Με τις αρμοδιότητες λοιπόν αυτές οι Δήμοι προσπαθούν 

να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τοπικής τους κοινωνίας παρέχοντας διάφορες 

υπηρεσίες στους κατοίκους τους. Για να μπορέσουν όμως να ασκηθούν σωστά όλες 

αυτές οι αρμοδιότητες είναι απαραίτητη μεταξύ άλλων, πρώτιστα η σωστή στελέχωση 

των οργανισμών αυτών από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο. Στο προσωπικό που 

απασχολείται στους Δήμους περιλαμβάνεται και το ένστολο προσωπικό, που αποτελεί 

τη Δημοτική Αστυνομία. 

 

 Η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι δημιούργημα της εποχής μας. Ήδη από την 

εποχή του Όθωνα είχε δημιουργηθεί για πρώτη φορά Δημοτική Αστυνομία. Το 19804 

δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους να ιδρύσουν Ειδική Υπηρεσία με σκοπό τον 

έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αναφέρονταν στην άσκηση ρητά 

κατονομασθεισών στο συγκεκριμένο άρθρο αρμοδιοτήτων. Εξέλιξη αυτής της 

υπηρεσίας αποτελεί η Δημοτική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή. Πιο αναλυτικά 

με το πδ 23/2002 δόθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη Δημοτική Αστυνομία, 

καθιερώθηκε ειδική διαδικασία για την πρόσληψη του προσωπικού της και 

περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά στοιχεία που το διέπουν. Όμως, και αυτή η 

προσπάθεια δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφειλόταν κυρίως στο 

γεγονός ότι επικράτησε μία σύγχυση ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης 

των αρμοδιοτήτων που είχαν δοθεί στη Δημοτική Αστυνομία. Υπήρξε μία 

αμφισβήτηση εάν κάποιες από αυτές ανήκαν στην ΕΛ.ΑΣ., ή εάν εν τέλει αποτελούσαν 

αρμοδιότητες των Δήμων. Παράλληλα, οι Δήμοι δεν διέθεταν ικανοποιητικό αριθμό 

δημοτικών αστυνομικών, ώστε να μπορέσουν στοιχειωδώς να ανταποκριθούν, έστω 

και με τις αμφισβητήσεις που υπήρχαν, στο σκοπό που εκλήθη να υπηρετήσει η 

Δημοτική Αστυνομία. Έτσι πολλοί λίγοι Δήμοι ίδρυσαν Δημοτική Αστυνομία, η οποία, 

σε όσους Δήμους συστάθηκε, απασχολείτο σχεδόν αποκλειστικά με τον έλεγχο της 

παράνομης στάθμευσης των οχημάτων. 

 

 Αυτή όμως η έστω και προβληματική λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, 

                                                   
4 Άρ.24 του Ν.1065/1980.πδδ. 
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δημιούργησε την επιθυμία σε όλο και περισσότερους Δήμους να συστήσουν και αυτοί 

Δημοτική Αστυνομία, ενώ από την άλλη υπήρχε η πίεση για διευκρίνηση του  νομικού 

πλαισίου που διέπει το θεσμό, ώστε να μπορέσει η Δημοτική Αστυνομία να βρει το 

δρόμο της. Κάτω από τέτοιες συνθήκες και έπειτα από συνεχή διάλογο με τους ίδιους 

τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή αφενός τους  Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφετέρου τους ίδιους τους δημοτικούς αστυνομικούς, 

προέκυψε ο Ν.3731/2008 που αφορά την αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Ο νόμος αυτός περιγράφει λεπτομερώς όλες τις αρμοδιότητες της Δημοτικής 

Αστυνομίας και δημιουργεί για πρώτη φορά ιδιαίτερο υπηρεσιακό καθεστώς και για 

τους δημοτικούς αστυνομικούς, καθιερώνοντας μια ιεραρχική κλίμακα διαφορετική από 

εκείνη που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους. 

 

2.2. Οργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας 

 Η οργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι τη δημοσίευση του Ν.3731/2008 

δεν διέφερε σε τίποτα από την οργάνωση των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου. Όμως, 

αυτή η ενιαία αντιμετώπισή της, τη στιγμή μάλιστα που η φύση του αντικειμένου της 

διαφέρει εντελώς από τη φύση του αντικειμένου των λοιπών υπηρεσιών του 

πρωτοβαθμίου ΟΤΑ, ήταν ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που δρούσαν 

ανασταλτικά στην αποτελεσματικότητά της. Έπρεπε λοιπόν η υπηρεσία της Δημοτικής 

Αστυνομίας να οργανωθεί σε νέα βάση, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσιακής 

εξέλιξης του προσωπικού της, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη γενικότερη 

αναδιάρθρωση του θεσμού. 

 

2.2.1 Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας 

 Η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί και αυτή μία υπηρεσία του Δήμου, η οποία 

προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του. Όπως μάλιστα ρητά 

αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3731/2008, η Δημοτική Αστυνομία λειτουργεί 

ως αυτοτελής υπηρεσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Δημοτική Αστυνομία δρα μόνη της, 

χωρίς δηλαδή να υπόκειται στις εντολές του Δημάρχου, που είναι ο προϊστάμενος 

όλου του προσωπικού του Δήμου. Το αντίθετο βέβαια συμβαίνει, αφού και η Δημοτική 

Αστυνομία αποτελεί μια υπηρεσία, όπως είναι και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του 

πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αυτοτελής λειτουργία της 
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υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας έχει την έννοια ότι η υπηρεσία αυτή 

διαρθρώνεται κατά διαφορετικό τρόπο από ότι οι υπόλοιπες υπηρεσίες, αφού έχει τη 

δική της ιεραρχία και τους δικούς της διαφορετικούς κανόνες που την αφορούν5. 

 

 Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας έχει τη μορφή είτε της Γενικής 

Διεύθυνσης είτε της Διεύθυνσης είτε του Αυτοτελούς Τμήματος. Εναπόκειται στη 

κρίση του κάθε ΟΤΑ να αποφασίσει ποια μορφή επιθυμεί να της δώσει. Αυτό 

εξαρτάται πρώτιστα από το μέγεθος του, τις αρμοδιότητες που επιθυμεί να ασκήσει, 

αλλά βεβαίως και από την οικονομική του δυνατότητα. 

 

 Η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να διαρθρωθεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης 

μόνο στους Δήμους που είναι χωρισμένοι σε δημοτικά διαμερίσματα. Στους 

υπόλοιπους Δήμους διαρθρώνεται υποχρεωτικά σε επίπεδο Διεύθυνσης, εφόσον στον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) προβλέπονται περισσότερες από 10 

οργανικές θέσεις δημοτικών αστυνομικών, ενώ στους Δήμους, ο ΟΕΥ των οποίων 

προβλέπει μέχρι και 10 οργανικές θέσεις δημοτικών αστυνομικών, διαρθρώνεται 

υποχρεωτικά σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος. Δεν απαγορεύεται από το νόμο η 

δημιουργία περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων Δημοτικής Αστυνομίας σε ένα Δήμο. 

 

 Στον ΟΕΥ λοιπόν πρέπει να προβλέπεται επακριβώς, εάν η υπηρεσία είναι σε 

επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης , Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος. Εάν πρόκειται περί 

Γενικής Διεύθυνσης πρέπει να προβλέπονται οι επί μέρους Διευθύνσεις και τα Τμήματα 

τους, εάν πρόκειται περί Διεύθυνσης 6πρέπει να προβλέπονται τα επί μέρους Τμήματα 

που την απαρτίζουν. Αυτά αποφασίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Η 

υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, 

συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, με εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο 

μπορεί να παρέχει και υπερωριακή εργασία ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

2.2.2. Σχέσεις με τις υπηρεσίες του ΟΤΑ 

 Είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια ότι με τον νέο ν.3852/2010 καθορίστηκαν 

                                                   
5 Εγκύκλιος 10/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών 
6 Σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να οργανωθεί μόνο η Δημοτική Αστυνομία των Δήμων 
Αθηναίων, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Καλλιθέας, Περιστερίου, Πατρέων, Ηρακλείου Κρήτης και 
Λαρισαίων 
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με ακρίβεια οι αρμοδιότητες των Δήμων εντός των τοπικών τους ορίων, ενώ 

συγχρόνως τους δίνεται η δυνατότητα να τις ασκήσουν κατά τρόπο σύγχρονο, 

αποτελεσματικό και χρήσιμο για την τοπική κοινωνία. Η Δημοτική Αστυνομία 

αναλαμβάνει αναμφισβήτητα σημαντικό βάρος προς την κατεύθυνση αυτή, αφού είναι 

ο μηχανισμός του Δήμου που ελέγχει την τήρηση από τους πολίτες των κανόνων 

δικαίου που έχουν τεθεί είτε από την πολιτεία είτε από τον ίδιο τον ΟΤΑ προς όφελος 

της τοπικής κοινωνίας. 

 
 Για να έχει αποτελεσματικότητα στο έργο της η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να 

βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία κατ' αρχήν με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην 

έννοια της συνεργασίας εμπεριέχεται και η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του 

Δήμου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όπου αυτές προβλέπονται. Η Δημοτική 

Αστυνομία είναι η υπηρεσία του Δήμου που ουσιαστικά στηρίζει όλες τις άλλες 

υπηρεσίες. Έτσι, ο δημοτικός αστυνομικός θα σφραγίσει το κατάστημα που θα του 

υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του ΟΤΑ, ή θα διενεργήσει την αυτοψία προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από την αρμόδια 

υπηρεσία. Στους ΟΤΑ που δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία οι εργασίες αυτές 

αποτελούν τμήμα της δουλειάς των υπηρεσιών του Δήμου. Στους ΟΤΑ αυτούς ο 

αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος θα κάνει τη σφράγιση του καταστήματος ή άλλος 

αρμόδιος υπάλληλος θα διενεργήσει αυτοψία για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής 

αποβολής. 

 

 Δεν πρέπει πάντως να ξεχνάμε ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι και αυτή μια 

δημοτική υπηρεσία. Έχει βέβαια διαφορετική εσωτερική διάρθρωση από τις υπόλοιπες 

υπηρεσίες του ΟΤΑ, υπόκειται όμως και αυτή, όπως και όλες οι άλλες υπηρεσίες, στο 

Δήμαρχο, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του ΟΤΑ, 

συμπεριλαμβανομένης επομένως και αυτής. 

2.2.3. Προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας 

 Η Δημοτική Αστυνομία αποτελείται από προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται 

σε κενές μόνιμες οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ 

Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου σύμφωνα με τον ειδικό 

τρόπο που προβλέπεται στο πδ 135/2006. Χαρακτηριστικό του τρόπου πρόσληψης 

των δημοτικών αστυνομικών είναι ότι ο διορισμός τους στο Δήμο εξαρτάται από την 
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επιτυχή αποφοίτηση τους από τις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

 Η εκπαίδευση στις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας έχει ανατεθεί στην 

Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια αλλαγή που επήλθε με το πδ 135/2006, το οποίο 

κατήργησε το σύστημα εκπαίδευσης που προβλεπόταν στο πδ 23/2002, σύμφωνα με 

το οποίο η εκπαίδευση είχε ανατεθεί στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, δεδομένου ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν 

αποτελεί αστυνομικό σώμα. Συνεπώς η εκπαίδευση των στελεχών της θα έπρεπε να 

έχει καθαρά αυτοδιοικητικό προσανατολισμό. 

 

  Καίτοι το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αποκλειστικά ένστολο, η 

υπηρεσία αυτή δεν αποτελεί αστυνομικό σώμα όπως προαναφέρθηκε. Εξάλλου δεν 

αποκλείεται η Δημοτική Αστυνομία να υποστηρίζεται από επιστημονικό ή διοικητικό 

προσωπικό, όμως το υποστηρικτικό αυτό προσωπικό  δεν ανήκει στους κλάδους της 

Δημοτικής Αστυνομίας, ούτε κρίνεται για την κατάληψη θέσης ευθύνης. Οι δημοτικοί 

αστυνομικοί είναι και αυτοί δημοτικοί υπάλληλοι και για όσα θέματα δεν υπάρχουν 

ειδικές για αυτούς διατάξεις της νομοθεσίας, διέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει 

για όλους τους άλλους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους. 

 
 

 Άλλα χαρακτηριστικά, πέρα από τη στολή και τη διαφορετική ιεραρχία, που 

διακρίνουν το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας από το υπόλοιπο προσωπικό των 

πρωτοβαθμίων ΟΤΑ, είναι ότι το προσωπικό αυτό αφενός ασκεί καθήκοντα ειδικού 

ανακριτικού υπαλλήλου7 και αφετέρου υπάγεται σε ειδικό πειθαρχικό δίκαιο. 

 

2.2.4. Ιεραρχία του προσωπικού 

 Με το ν. 3731/2008 καθορίζεται η ιεραρχία που διέπει το προσωπικό της 

Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προσωπικό αυτό υπάγεται σε 

διαφορετική ιεραρχική κλίμακα από το υπόλοιπο προσωπικό του Δήμου. Αυτό ήταν 

απαραίτητο, δεδομένου ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι καθαρά ελεγκτικός μηχανισμός 

και επομένως η φύση της εργασίας που της έχει ανατεθεί επιβάλλει την κατανομή 

                                                   
7 Βλ. σχ. στην ενότητα 2.5.1 του κεφαλαίου 2. 



ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2011 

 
 

14                                                                                                            ΖΩΗ ΑΟΥΡΙΑ ΔΕ-ΜΤ/0804 

 
 

περισσότερων ρόλων στο προσωπικό της, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη 

περάτωση του έργου της. 

 
Η κλίμακα της ιεραρχίας αποτελείται από τις ακόλουθες θέσεις:  

 

 Γενικός Διευθυντής8 

 Διευθυντής  

 Υποδιευθυντής  

 Τμηματάρχης Α' 

 Τμηματάρχης Β'  

 Επόπτης  

 Δημοτικός Αστυνομικός. 

 
 

Σχήμα 1: «Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας» 

 

 Από τις παραπάνω θέσεις προϊστάμενοι οργανικής μονάδας είναι μόνο ο 

Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής και ο Τμηματάρχης Α'. Οι λοιπές είναι θέσεις με 

κάποια πρόσθετα καθήκοντα για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού. Πάντως, όχι 

μόνο για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή, του Διευθυντή και του 

Τμηματάρχη Α', αλλά και για τις υπόλοιπες θέσεις της ιεραρχίας, πλην βεβαίως του 

δημοτικού αστυνομικού, απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας των «κρίσεων». 

Γενικός Διευθυντής 

Διευθυντής Υποδιευθυντής 

Τμηματάρχης Α' Τμηματάρχης Β' 

Επόπτης 

 Δημοτικός Αστυνομικός 
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 Για την πρώτη εφαρμογή του ν.3731/2008 η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας 

γίνεται με διαφορετικό τρόπο9. Αυτό όμως ήταν αναπόφευκτο, αφού στο στάδιο 

μετάβασης από το υπάρχον υπηρεσιακό καθεστώς στο καινούργιο που εισάγεται με το 

νέο νόμο, δεν υπάρχει η ιεραρχική κλίμακα των θέσεων, ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 8 του ν. 3731/2008. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3.1. Γενικά 

 Όπως έχουμε ήδη δει οι Δήμοι ασκούν μία σειρά αρμοδιοτήτων που 

ταξινομούνται κατά βάση σε επτά τομείς10. Πρόκειται πάντοτε για αρμοδιότητες 

καθαρά τοπικού ενδιαφέροντος, με τις οποίες είτε παρέχονται υπηρεσίες 

(παραδείγματος χάριν αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες ύδρευσης, παιδικοί 

σταθμοί), είτε ρυθμίζονται καταστάσεις (παραδείγματος χάριν εφαρμογή σχεδίων 

πολιτικής προστασίας σε περίπτωση σεισμού, πλημμύρας και τα λοιπά). Παράλληλα 

ασκούν και κρατικές αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Κράτος είτε 

τηρώντας διάφορα μητρώα είτε χορηγώντας συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών 

(παραδείγματος χάριν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και 

κινηματογράφοι, παιδότοποι και τα λοιπά). 

 

 Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η λειτουργία του Δήμου επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό 

την ποιότητα της καθημερινότητας μας. Για το λόγο αυτό δεν αρκεί μόνο να 

ασκούνται σωστά από την πλευρά του ΟΤΑ αυτές οι αρμοδιότητες. Πρέπει παράλληλα 

ο ίδιος ο ΟΤΑ να μεριμνά και για την εφαρμογή από τους πολίτες τόσο των 

αποφάσεων του, όσο και γενικότερα της νομοθεσίας της πολιτείας για κάθε ειδικότερο 

ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητας του. Αυτόν ακριβώς το χώρο 

καλείται να καλύψει η Δημοτική Αστυνομία, αφού στην ουσία αυτή αποτελεί το βασικό 

ελεγκτικό μηχανισμό του Δήμου. 

                                                                                                                                              
8 Για όσους Δήμους έχουν συστήσει Γενική Διεύθυνση. 
9 Βλ. τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 16 του ν.3731/2008 και την 10/2009 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
10 Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, 
Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός, Πολιτική 
Προστασία 
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3.2. Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας γενικά 

 Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στη Δημοτική Αστυνομία με το ν. 

3731/2008 είναι σχεδόν καθ' ολοκληρία ελεγκτικού περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι η 

Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την τήρηση ή μη μιας σειράς διατάξεων εκ μέρους των 

πολιτών για σημαντικά θέματα της καθημερινής μας ζωής, ξεκινώντας από τα εντελώς 

απλά και αυτονόητα (όπως παραδείγματος χάριν την τήρηση των διατάξεων για την 

κοινή ησυχία) και φτάνοντας στα περισσότερο σύνθετα και απαιτητικά (όπως 

παραδείγματος χάριν τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης ή την σφράγιση ενός 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος). Από τη σωστή άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η επιτυχής και 

αποτελεσματική παρουσία του ΟΤΑ στην τοπική κοινωνία, και άρα και η ποιοτική 

διαβίωση των κατοίκων του. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα Δήμο, ο οποίος ενώ έχει 

δαπανήσει ένα τεράστιο ποσό για τη δημιουργία παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου, 

εν τούτοις να μην είναι σε θέση να ελέγχει εάν αυτοί οι χώροι χρησιμοποιούνται 

σωστά. 

 

 Ας δούμε, λοιπόν, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Δημοτικής αστυνομίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3731/2008 η Δημοτική Αστυνομία:  

(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν: 

 

 την ύδρευση άρδευση και την αποχέτευση, 

 

 τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και 

των λοιπών κοινοχρήστων χώρων, 

 

 τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των 

εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών, 

και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων, 

 

 το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, 

 

 την υπαίθρια διαφήμιση, 
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 την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, 

 

 την κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, την 

παράνομη στάθμευση οχημάτων, την κυκλοφορία τροχοφόρων στους 

πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν 

προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά, 

 

 τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, 

 

 τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, 

 

 τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις 

αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό 

και κοινοτικό οδικό δίκτυο, 

 

 τους παιδότοπους, 

 

 τα καταστήματα, επιχειρήσεις, θέατρα, κινηματογράφους και άλλες 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

χορηγείται από το Δήμο, 

 

 την ηχορρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα 

καταστήματα και στα δημόσια κέντρα, 

 

 τους οργανωμένους από το Δήμο χώρους για την προσωρινή εγκατάσταση 

μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων, 

 
 το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, 

 
 τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της 

τουριστικής νομοθεσίας στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή 

νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του ΕΟΤ, 

 το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών 

καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των 
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καταστημάτων τροφίμων, 

 

 τα ζώα συντροφιάς, 

 

 τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές. 

 

(2) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που λαμβάνουν οι τοπικές αρχές για: 

 

 την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, 

 

  τις επικίνδυνες οικοδομές, 

 

 την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών 

χώρων της περιοχής του Δήμου και των εγκαταστάσεων αυτών. 

 

(3) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων και 

επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές 

και κοινοτικές αρχές. 

 

(4) Επιβάλλει τα πάσης φύσεως διοικητικά μέτρα που προβλέπονται από τις τοπικές 

κανονιστικές πράξεις. 

 
(5) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 

 

(6) Προστατεύει τη δημοτική περιουσία, 

 

(7) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι. Κ.Α. 

 
(8) Διενεργεί αυτοψίες. 

 

(9) Προβαίνει σε επιδόσεις εγγράφων των Δήμων εντός των ορίων του Δήμου. 

 

 Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συγκεκριμένες και επομένως η Δημοτική 

Αστυνομία δε μπορεί να ασκήσει άλλες πέρα από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 1 
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του ν. 3731/2008. 

 

 Από τις παραπάνω αρμοδιότητες ο έλεγχος που αφορά την παραβίαση 

διατάξεων σχετικά με την κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των 

οχημάτων, την παράνομη στάθμευση οχημάτων, την κυκλοφορία τροχοφόρων στους 

πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για 

τέτοια χρήση και την εκπομπή θορύβων από αυτά, καθώς και τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας, ασκείται παράλληλα και από την ΕΛΑΣ και από το ΛΣ. Στην περίπτωση 

που η Δημοτική Αστυνομία επιλαμβάνεται ταυτόχρονα τόσο μαζί με την ΕΛΑΣ, όσο και 

με το ΛΣ, τον συντονισμό έχει η ΕΛΑΣ ή το ΛΣ αντίστοιχα. 

 

3.3. Περιορισμοί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων 

 Η Δημοτική Αστυνομία, σε όσους Δήμους σήμερα λειτουργεί, δεν έχει 

οργανωθεί με ομοιόμορφο τρόπο. Αυτό οφείλεται καθαρά στη διοικητική αυτοτέλεια 

που χαρακτηρίζει τους πρωτοβάθμιους αυτούς οργανισμούς. Ανάλογα λοιπόν με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Δήμου, σε άλλους Δήμους η υπηρεσία της Δημοτικής 

Αστυνομίας αριθμεί μεγάλο αριθμό έμψυχου δυναμικού (παραδείγματος χάριν σε 

αρκετές μεγάλες πόλεις), ενώ σε άλλους ουσιαστικά είναι υποστελεχωμένη. Ενόψει 

αυτής της κατάστασης είναι ουσιαστικά αδύνατο να μπορούν να ασκηθούν σωστά 

όλες οι αρμοδιότητες, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, από τη 

Δημοτική Αστυνομία Δήμων, όπου αυτή δεν έχει ικανοποιητική στελέχωση. 

 

 Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ιδιομορφία ο ν. 3731/2008 έχει χωρίσει τους 

πρωτοβάθμιους ΟΤΑ σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον αριθμό των δημοτικών 

αστυνομικών που απασχολούν. Έτσι σε όσους Δήμους υπηρετούσαν κατά το χρόνο 

της δημοσίευσης του ν. 3731/2008 λιγότεροι από πενήντα (50) δημοτικοί αστυνομικοί, 

τότε η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων αυτών δεν ασκεί τις 

ακόλουθες από τις αρμοδιότητες της, όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο:  

 

(1) Δεν ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν: 

 

 τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, 
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 τους παιδότοπους, 

 
 τα καταστήματα, επιχειρήσεις, θέατρα, κινηματογράφους και άλλες 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

χορηγείται από το Δήμο, 

 
 την ηχορρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα 

καταστήματα και στα δημόσια κέντρα, 

 

 τους οργανωμένους από το Δήμο χώρους για την προσωρινή εγκατάσταση 

μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων, 

 
 το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, 

 
 το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών 

καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των 

καταστημάτων τροφίμων, 

 
(2) Δεν ελέγχει την τήρηση των μέτρων που λαμβάνουν οι τοπικές αρχές για: 

 
 τις επικίνδυνες οικοδομές, 

 
 την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών 

χώρων της περιοχής του Δήμου και των εγκαταστάσεων αυτών. 

 Δεν αποκλείεται πάντως οι τοπικές συνθήκες να επιτρέπουν την άσκηση όλου 

του φάσματος των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας ή έστω κάποιων 

επιπλέον μεμονωμένων αρμοδιοτήτων, ακόμα και αν η υπηρεσία είναι στελεχωμένη με 

λιγότερους των 50 δημοτικών αστυνομικών. Σε μια τέτοια περίπτωση ο μόνος 

αρμόδιος να κρίνει για το ζήτημα αυτό είναι μόνο ο πρωτοβάθμιος ΟΤΑ. Εφόσον ο 

πρωτοβάθμιος ΟΤΑ θελήσει η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας του να αναλάβει 

την άσκηση όλων ή μεμονωμένων επιπλέον αρμοδιοτήτων, πρέπει να ζητήσει την 

έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

 
 Οι αρμοδιότητες που δεν ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία 

εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΛΑΣ. 
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3.4. Το ειδικότερο περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η έννοια και το περιεχόμενο των πιο 

σημαντικών αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Στόχος είναι να γίνει κατανοητό 

σε τι αναφέρονται αυτές οι αρμοδιότητες, ώστε να μπορούν να ασκηθούν σωστά. 

Τονίζεται πάντως ότι πρόκειται σύντομα να ακολουθήσει μία σειρά κανονιστικών 

πράξεων του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

με τις οποίες θα ρυθμίζεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο θα ασκείται η κάθε μία 

αρμοδιότητα ξεχωριστά. 

 

3.4.1. Ύδρευση - Αποχέτευση 

 Η προμήθεια με νερό στα νοικοκυριά είναι μια από τις κατεξοχήν τοπικές 

υποθέσεις. Μάλιστα, για τη διευκόλυνση του έργου αυτού των ΟΤΑ το κράτος έχει 

μεριμνήσει ώστε να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνιστούν ειδικές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Πρόκειται για τις λεγόμενες 

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), οι οποίες συστήνονται και 

λειτουργούν με βάση όσα προβλέπει η ειδική για αυτές νομοθεσία11. Έτσι, είτε ο ίδιος 

ο Δήμος είτε η ΔΕΥΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προμηθεύουν με νερό τους 

κατοίκους του ΟΤΑ έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται από τους 

ίδιους. 

 Παράλληλα, οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν και την ευθύνη σε ότι αφορά το 

αποχετευτικό σύστημα με τον ίδιο αντίστοιχα τρόπο. 

 

 Στο πλαίσιο άσκησης αυτής της αρμοδιότητας η Δημοτική Αστυνομία διενεργεί 

τους ελέγχους που είναι απαραίτητοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 

παράβαση εκ μέρους των κατοίκων (παραδείγματος χάριν παράνομες συνδέσεις με το 

αποχετευτικό σύστημα, παράνομη λήψη ύδατος και τα λοιπά), ώστε να τύχει 

εφαρμογής η σχετική νομοθεσία. Η Δημοτική Αστυνομία επιλαμβάνεται όχι μόνο όταν 

τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης προσφέρει ο ίδιος ο Δήμος, αλλά και όταν 

αυτές προσφέρονται από τη ΔΕΥΑ του συγκεκριμένου ΟΤΑ. 

3.4.2. Κοινόχρηστοι Χώροι 

 Κοινόχρηστοι είναι οι χώροι που τίθενται στην άμεση χρήση του κοινού γενικά 

                                                   
11 Βλ. ν. 1069/1980 με τις τροποποιήσεις του 
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για χρήση σύμφωνη με τον προορισμό τους. Αυτοί οι χώροι είναι δυνατό να είναι 

διαμορφωμένοι έτσι είτε από την ίδια τη φύση (όπως για παράδειγμα ένας ποταμός) 

είτε τεχνητά (όπως για παράδειγμα οδοί, πλατείες, λιμάνια, παιδικές χαρές). Το άρθρο 

967 του Αστικού Κώδικα αναφέρει ενδεικτικά ως κοινόχρηστα τα ελευθέρως και 

αενάως ρέοντα ύδατα, τους δρόμους, τις πλατείες, τον αιγιαλό, τα λιμάνια και τους 

όρμους, τις όχθες των πλεύσιμων ποταμών, τις μεγάλες λίμνες και τις όχθες τους. Είναι 

σημαντικό η χρήση του κοινοχρήστου χώρου να είναι σύμφωνα με το είδος του. Άλλη 

δηλαδή είναι η χρήση της παιδικής χαράς και άλλη η χρήση του αιγιαλού12. 

 

 Ο χαρακτηρισμός ενός χώρου ως κοινόχρηστου δε σημαίνει ότι επ' αυτού δεν 

υπάρχει κυριότητα. Κατά κανόνα τα κοινόχρηστα ανήκουν στο Δημόσιο, μπορεί όμως 

να ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου13. Οι πλατείες, οι δημοτικές και κοινοτικές οδοί, 

οι παιδικές χαρές, τα πάρκα, τα άλση, οι κήποι είναι μερικοί από τους κοινόχρηστους 

χώρους που ανήκουν στην κυριότητα των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ, ενώ ο αιγιαλός, οι 

εθνικές οδοί, οι εθνικοί δρυμοί είναι μερικοί από τους κοινόχρηστους χώρους που 

ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο. 

 

 Ποιος είναι ο προορισμός του κοινοχρήστου χώρου ορίζεται συνήθως από 

συγκεκριμένες διατάξεις: ο ν. 2971/2001 ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν τον 

αιγιαλό, ο ΚΟΚ ρυθμίζει την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και τα λοιπά. 

 

 Η κοινή χρήση αφορά όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους δημότες του 

Δήμου ή τους Έλληνες πολίτες. Συνεπώς, ο κοινόχρηστος χώρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε (ημεδαπό ή αλλοδαπό, δημότη του ΟΤΑ ή μη, 

διερχόμενο, επισκέπτη ή μόνιμο κάτοικο), αρκεί η χρήση του να είναι σύμφωνη με τον 

προορισμό του.  

 Το έργο, λοιπόν, της Δημοτικής Αστυνομίας συνίσταται στον έλεγχο της 

σωστής χρήσης του κοινοχρήστου χώρου από εκείνους που τον χρησιμοποιούν. Έτσι 

ο δημοτικός αστυνομικός θα πρέπει να επέμβει εάν δει να καταστρέφονται οι κούνιες 

στην παιδική χαρά του Δήμου, ή αν δει σταθμευμένα οχήματα στον πεζόδρομο. 

Καταρχήν, ο δημοτικός αστυνομικός έχει αρμοδιότητα ελέγχου μόνο στα κοινόχρηστα 

                                                   
12 Αιγιαλός είναι λωρίδα στεριάς που περιβάλλει τη θάλασσα και που βρέχεται από το μέγιστο αλλά 
σύνηθες χειμέριο κύμα. Ο αιγιαλός δηλ. είναι στεριά και όχι θάλασσα και διαφέρει από την αιγιαλίτιδα 
ζώνη, η οποία είναι τμήμα θάλασσας που βρέχει τις ακτές μιας χώρας. 
13 Βλ. άρθρο 968 ΑΚ. 
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πράγματα που ανήκουν στην κυριότητα του ΟΤΑ. Επιπλέον, όμως, ο δημοτικός 

αστυνομικός έχει αρμοδιότητα και στους κοινόχρηστους χώρους, των οποίων η χρήση 

έχει παραχωρηθεί στο Δήμο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τον αιγιαλό. 

  

 Όπως είδαμε, όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν κατά τον ίδιο 

τρόπο τους κοινόχρηστους χώρους. Επιτρέπεται όμως από τη νομοθεσία η 

παραχώρηση σε κάποια άτομα, δηλαδή σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), 

περισσοτέρων δικαιωμάτων (ιδιαιτέρων δικαιωμάτων) επί των χώρων αυτών. Αυτό 

υπαγορεύεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση 

ότι με την άσκηση αυτών των ιδιαιτέρων δικαιωμάτων δεν παρακωλύεται και δεν 

αναιρείται η κοινή χρήση. 

 

 Η παραχώρηση αυτή πρέπει πάντα να γίνεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής 

(εν προκειμένω του αρμοδίου οργάνου του ΟΤΑ) και σύμφωνα με τους όρους που 

προβλέπει η νομοθεσία14.   Χαρακτηριστικές   περιπτώσεις   παραχώρησης   ιδιαιτέρων   

δικαιωμάτων σε κοινόχρηστο χώρο αποτελούν η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 

ζαχαροπλαστείου ή εστιατορίου σε πλατεία ή στον αιγιαλό, η ανάπτυξη ομπρελών 

στον αιγιαλό, η τοποθέτηση περιπτέρου σε πεζοδρόμιο και τα λοιπά. Στην περίπτωση 

παραχώρησης ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστου χώρου σε ιδιώτη, ο 

δημοτικός αστυνομικός ελέγχει πρώτιστα εάν έχει εκδοθεί απόφαση για την 

παραχώρηση αυτή από το Δήμο. Στην συνέχεια ελέγχει εάν πληρούνται οι όροι της 

καθώς και εάν η άσκηση των ιδιαιτέρων αυτών δικαιωμάτων παρακωλύει την κοινή 

χρήση του χώρου από τα λοιπά άτομα. Πολλές φορές τυγχάνουμε όλοι μας θύματα 

καταστηματαρχών που έχουν καταλάβει με τραπέζια όλη την επιφάνεια του 

πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε με κίνδυνο της ζωής μας να 

βαδίζουμε στο οδόστρωμα.  

 Θα πρέπει δηλαδή η άσκηση του ιδιαιτέρου αυτού δικαιώματος να είναι 

σύμφωνη με τους όρους που έχει θέσει η απόφαση του ΟΤΑ. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, 

τότε ο δημοτικός αστυνομικός θα πρέπει να επέμβει, για χάρη του δημοσίου 

συμφέροντος, προς άρση της παρατυπίας αυτής. 

 

 Η αρμοδιότητα του ελέγχου της τήρησης των όρων για τη χρήση των 

                                                   
14 Βλ. ν. 1080/1980, όπως ισχύει. 
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κοινοχρήστων χώρων αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές, αν όχι την πιο σημαντική, 

από τις αρμοδιότητες που έχει η Δημοτική Αστυνομία. Αντιλαμβανόμαστε πόσο η 

σωστή λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας επηρεάζει την ποιότητα ζωής του πολίτη, 

αφού ο ρόλος της είναι απόλυτα συνυφασμένος με την εξυπηρέτηση του. 

 

3.4.3. Υπαίθριο Εμπόριο 

 Υπαίθριο εμπόριο είναι η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο 

χώρο15, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη. Το υπαίθριο εμπόριο 

διακρίνεται στο στάσιμο και το πλανόδιο. 

 

 Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι κάθε μορφής υπαίθριο εμπόριο που δεν 

λογίζεται ως πλανόδιο, ενώ πλανόδιο είναι εκείνο που ασκείται με τη χρήση 

οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη, ή οποιουδήποτε κινητού μέσου16,17. 

Έτσι υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ασκούν οι κάθε είδους μικροπωλητές (παραδείγματος 

χάριν καστανάς, κουλούρας, εφημεριδοπώλης, στιλβωτής, ανθοπώλης, σφουγγαράς 

και τα λοιπά.). Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο εμπίπτει και το εμπόριο που γίνεται με 

στάσιμη κινητή καντίνα. 

 

 Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται άδεια, η οποία 

χορηγείται από το δημοτικό συμβούλιο, ενώ για την άσκηση του υπαίθριου πλανόδιου 

εμπορίου η άδεια χορηγείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, πρέπει να 

γίνεται μόνο σε προκαθορισμένους από το Δήμο χώρους της δικαιοδοσίας τους ή σε 

ιδιωτικούς χώρους. Εάν υπάρξει παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει 

το υπαίθριο εμπόριο18 επιβάλλονται κυρώσεις που συνίστανται σε ανάκληση της άδειας 

και πρόστιμο. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τα όργανα που καθορίζει η νομοθεσία19, 

μεταξύ των οποίων είναι και η Δημοτική Αστυνομία. 

                                                   
15 Ακάλυπτος θεωρείται και ο χώρος με στέγαστρο ή περίφραγμα που δεν αποτελούν μόνιμη 
κατασκευή. 
16 Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο είναι και εκείνο που ασκείται με επισκέψεις "πόρτα-πόρτα" ή με άλλο 
ανάλογο τρόπο από πρόσωπα που δεν έχουν καμμία σχέση με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση. 
17 Όταν όμως το κινητό μέσο παραμένει στο ίδιο σημείο για χρόνο μεγαλύτερο των τριάντα 
συνεχόμενων ημερών, τότε το υπαίθριο εμπόριο χαρακτηρίζεται ως στάσιμο. 
18 Η νομοθεσία που διέπει το υπαίθριο εμπόριο είναι μεγάλη. Ξεκινά με το ν. 2323/1995 και 
ακολουθούν ο ν. 3190/2003, ο ν. 3377/2005, το πδ 254/2005, ο ν. 3557/2007 καθώς και οι 
υπουργικές αποφάσεις Κ1 2113/Β786/1995,   Α2-1149/Β'873/2004, Α2-1151/Β'873/2004 και Κ1-
1178/ΒΊ034/2007. 
19 Πρόκειται για τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου που συνιστώνται στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες. 
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 Ο έλεγχος λοιπόν της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου αυτή εμπλέκεται, αφορά 

καταρχήν την ύπαρξη αυτής καθεαυτής της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Εάν 

δηλαδή αυτός που ασκεί την υπαίθρια δραστηριότητα έχει λάβει την απαιτούμενη 

άδεια από το Δήμο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ο δημοτικός αστυνομικός δεν 

εξετάζει σε καμμία περίπτωση εάν η έκδοση της άδειας από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου έγινε νόμιμα ή μη. Η άδεια, ως διοικητική πράξη, έχει υπέρ αυτής το τεκμήριο 

νομιμότητας20 και ισχύει έναντι πάντων μέχρι να ακυρωθεί ή να ανακληθεί. Συνεπώς, ο 

δημοτικός αστυνομικός οφείλει να τη δεχθεί ακόμα και αν η έκδοση της πάσχει 

προδήλως. Στην Α2-1149/ΕΓ873/2004 απόφαση, καθώς και στο άρθρο 4 του ν. 

3190/2003 προσδιορίζονται επακριβώς ποιες παραβάσεις επισύρουν πρόστιμο ή 

ανάκληση της άδειας. 

 

 Τέλος, όταν τα εμπορεύματα διακινούνται από άτομο που δεν κατέχει την 

απαραίτητη άδεια υπαίθριου εμπορίου ή όταν αυτά αποτελούν παράνομη απομίμηση 

προϊόντων, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά, ή όταν παραβιάζονται οι 

διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τότε τα εμπορεύματα κατάσχονται21 και 

καταστρέφονται ή διατίθενται σε ευαγή ιδρύματα και κοινωφελή νομικά πρόσωπα. 

3.4.4. Υπαίθρια διαφήμιση 

 Υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2946/2001 είναι η 

υπαίθρια και δημόσια προβολή, με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής για 

την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών 

δραστηριοτήτων. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την έννοια αυτή αποτελούν μεταξύ 

άλλων: 

 
α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες 

διαφημίσεις σε κοινόχρηστους, δημοτικούς χώρους και σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα, 

 

β. οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και  

 

γ. οι διαφημίσεις σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, σε 

στάδια και γήπεδα, σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκινήτων 

αυτοκινήτων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων ή στην εξωτερική επιφάνεια 

                                                   
20 Η αρχή αυτή αφορά κάθε περίπτωση άσκησης αρμοδιότητας από τη Δημοτική Αστυνομία. 
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τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και 

υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.  

 

Υπαίθρια διαφήμιση δεν συνιστούν οι επιγραφές που τοποθετούνται: 

 

 στις κύριες εισόδους των κτιρίων ή στις προθήκες και τις θύρες των ισογείων 

καταστημάτων και γραφείων, εφόσον δηλώνουν την επωνυμία και το 

αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκείται εντός του κτιρίου ή την ιδιότητα 

των ενοίκων, 

 
 η σήμανση φαρμακείων, κλινικών και νοσοκομείων με κάθετη πινακίδα στο 

ισόγειο του κτιρίου, 

 
 στην πρόσοψη ή τις προσόψεις κτιρίων με ενιαία χρήση (παραδείγματος χάριν 

ξενοδοχείο, τράπεζα, δημόσια υπηρεσία) και συγκεκριμένα στο ισόγειο ή και 

πάνω από το ισόγειο (μία μόνο επιγραφή πάνω από το ισόγειο). 

 
 Απαγορεύεται εντελώς η προβολή υπαίθριας διαφήμισης σε συγκεκριμένους 

χώρους που καθορίζονται επακριβώς στη νομοθεσία22, όπως αρχαιολογικοί χώροι, 

ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, κτίρια όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, 

κοιμητήρια, ιεροί ναοί, στοές κτιρίων, πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης και τα λοιπά. 

 

 Στην αρμοδιότητα των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ ανήκει η χορήγηση της άδειας 

διαφήμισης. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του δημάρχου ανεξάρτητα σε ποιον 

ανήκει ο χώρος, δηλαδή αν πρόκειται για δημόσιο, δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο. Εφόσον 

η διαφήμιση γίνεται σε δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο, απαιτείται επιπλέον και η 

παραχώρηση της χρήσης του χώρου. 

 

 Οι ΟΤΑ καθορίζουν τους χώρους, όπου επιτρέπεται να τοποθετούνται πλαίσια 

για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Παράλληλα, είναι δυνατός ο καθορισμός 

ειδικότερων προδιαγραφών, επιπλέον των προβλεπομένων από τη νομοθεσία για την 

                                                                                                                                              
21 Βλ. την ΚΥΑ Κ1-1178/ΒΊ034/2007. 
22 Βλ. ΚΟΚ, ΚΥΑ 52138/2003 (ΦΕΚ Β' 1788), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε αυτήν 
αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την προβολή της 
υπαίθριας διαφήμισης, όπως πώς πρέπει να είναι τα διαφημιστικά πλαίσια, πώς να στηρίζονται στο 
έδαφος, η ένταση του φωτισμού στα φωτιζόμενα πλαίσια, ο τύπος των διαφημιστικών πλαισίων που 
προορίζονται για τους κοινόχρηστους χώρους, τους ιδιωτικούς χώρους κλπ. 
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κατασκευή και την τοποθέτηση των διαφημιστικών πλαισίων, ανάλογα με την 

ιδιαιτερότητα και τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ΟΤΑ. Αυτό γίνεται με 

την έκδοση τοπικής κανονιστικής πράξης από τον οικείο ΟΤΑ. 

 

 Το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας αφορά τον έλεγχο της ύπαρξης αυτής 

καθεαυτής της άδειας διαφήμισης και επιπλέον την ύπαρξη της άδειας παραχώρησης 

του χώρου, εφόσον η διαφήμιση προβάλλεται σε δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο. Στην 

πράξη δηλαδή ο δημοτικός αστυνομικός διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση, 

στην οποία βεβαιώνεται η συγκεκριμένη παράβαση. Στη συνέχεια η αρμόδια αρχή θα 

αποφασίσει, στηριζόμενη στην έκθεση αυτοψίας, για την επιβολή του προστίμου που 

προβλέπει η παραπάνω νομοθεσία για τους παραβάτες. 

 

3.4.5. Καθαριότητα 

 Η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

αρμοδιότητες των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ. Είναι πρώτιστης σημασίας, αφού αποτελεί 

θεμέλιο για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Όλοι μας όμως γινόμαστε συχνά 

μάρτυρες φαινομένων που δεν προάγουν την κοινωνία μας και τον πολιτισμό μας. 

Πολλές μάλιστα φορές εμείς οι ίδιοι αδιαφορούμε για τη διατήρηση της καθαριότητας 

των κοινοχρήστων χώρων, ρυπαίνοντας τους και μετατρέποντας τους σε 

σκουπιδότοπους. Όσο και αν προσπαθεί ο ΟΤΑ να διατηρεί καθαρή την περιοχή 

ευθύνης του, αν δε βοηθήσουμε όλοι μας προς αυτή την κατεύθυνση δεν θα υπάρξει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

 Ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας στη διατήρηση της καθαριότητας είναι 

καταλυτικός. Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΔΚ οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ έχουν τη 

δυνατότητα να εκδίδουν τοπικές κανονιστικές πράξεις. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν να 

εκδώσουν τοπική κανονιστική πράξη που αφορά την καθαριότητα. Η Δημοτική 

Αστυνομία ελέγχει εάν τηρούνται οι όροι που τίθενται από την κανονιστική αυτή 

πράξη. Γενικότερα, η τοπική κανονιστική πράξη είναι αυτή που καθορίζει και το πεδίο 

δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

 Εάν σε κάποιο Δήμο δεν υπάρχει τέτοια κανονιστική πράξη, η Δημοτική 
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Αστυνομία επιλαμβάνεται με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις που ισχύουν23 για την 

προστασία της δημόσιας υγείας. Πάντως, είναι προφανές ότι όλοι οι Δήμοι οφείλουν να 

μεριμνήσουν για την έκδοση κανονιστικών πράξεων με αντικείμενο την καθαριότητα 

στην περιφέρεια τους. 

 

3.4.6. Τροχαία 

 Πρόκειται για την αρμοδιότητα που κατά βάση ασκεί σήμερα η Δημοτική 

Αστυνομία, όπου υπάρχει. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί παράλληλα να ασκείται και από 

την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα24. Στην περίπτωση κατά την οποία 

επιλαμβάνεται ταυτόχρονα η Δημοτική Αστυνομία με την ΕΛΑΣ ή η Δημοτική 

Αστυνομία με το Λιμενικό Σώμα, το συντονισμό των ενεργειών έχει η ΕΛΑΣ ή το 

Λιμενικό Σώμα αντίστοιχα. 

 

 Για την σωστή εφαρμογή της αρμοδιότητας αυτής ο δημοτικός αστυνομικός 

οφείλει να γνωρίζει σε άριστο βαθμό τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Για το λόγο 

αυτό στις Σχολές Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας ο ΚΟΚ αποτελεί αντικείμενο 

ιδιαίτερου μαθήματος. 

3.4.7. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

3.4.7.1. Χαρακτηριστικά 

 Πρόκειται για μια μεγάλη κατηγορία καταστημάτων, στα οποία είτε: 

 

 γίνεται παρασκευή, διάθεση, εμπορία ή αποθήκευση τροφίμων ή ποτών. Εδώ 

υπάγονται τα κάθε είδους ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, καφέ-μπαρ, πιτσαρίες, 

κέντρα διασκεδάσεως, καταστήματα τροφίμων (για παράδειγμα κρεοπωλεία, 

οπωροπωλεία, καφεκοπτεία, πρατήρια άρτου) και άλλα είτε 

 

 προσφέρονται υπηρεσίες εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη 

δημόσια υγεία (κουρεία, κομμωτήρια και τα λοιπά). 

 

                                                   
23 Βλ. το νδ 805/1971 και την αστυνομική διάταξη 6/1996. 
24 Το Λιμενικό Σώμα επιλαμβάνεται μόνο στις περιπτώσεις της χερσαίας ζώνης λιμένος. 
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3.4.7.2. Κατηγορίες ΚΥΕ 

 Τα ΚΥΕ θα μπορούσαμε να τα ταξινομήσουμε σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με 

το είδος της δραστηριότητας που ασκείται σε αυτά: τα απλά, τα κέντρα διασκέδασης 

και τα καταστήματα με μουσική. 

 

 I. Απλά ΚΥΕ 

 Πρόκειται για καταστήματα που έχουν ένα από τα δύο χαρακτηριστικά της 

ενότητας 7.4.7.1. Στα καταστήματα αυτά η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται 

καταρχήν από το Δήμο και συγκεκριμένα από το Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 80 

του ΚΔΚ. Υπάρχει όμως ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων καταστημάτων25, των 

οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δεν χορηγείται από τον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ, 

αλλά από άλλη δημόσια αρχή, γι αυτό και η Δημοτική Αστυνομία δε διενεργεί έλεγχο 

σε αυτά. 

 Τα καταστήματα αυτά διέπονται από τη βασική υγειονομική διάταξη26 Α1 

β/8577/1983, όπως ισχύει με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της27, στην οποία 

περιέχονται όλες οι κατηγορίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

καθώς και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας28 του κάθε συγκεκριμένου καταστήματος. 

 

 Πριν την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενός καταστήματος αυτής 

της κατηγορίας, προηγείται η διαδικασία της προέγκρισης. Η προέγκριση αποτελεί 

καινοτομία του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αφού καθιερώθηκε για πρώτη φορά με 

το άρθρο 80 του ν. 3463/2006, και αποσκοπεί στην προστασία του επιχειρηματία. 

Αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο πριν την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

του καταστήματος. Στο στάδιο αυτό ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στο Δήμο την 

πρόθεση του να ασκήσει συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα σε 

συγκεκριμένο χώρο. Ο Δήμος με τη σειρά του τον ενημερώνει αν η συγκεκριμένη 

αυτή δραστηριότητα είναι επιτρεπτή από την ισχύουσα νομοθεσία στο συγκεκριμένο 

αυτό χώρο, χορηγώντας του την προέγκριση ίδρυσης του καταστήματος. 

                                                   
25 Βλ. σελ. 39-43 σε Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΕΔΚΕ, ΕΕΤΑΑ, «Οδηγός Καταστημάτων 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 2007, Αθήνα. 
26 Οι υγειονομικές διατάξεις είναι αποφάσεις του Υπουργού Υγείας. 
27 Βλ. σχ. στη σελ. 23 (υποσ. 4) Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΕΔΚΕ, ΕΕΤΑΑ, «Οδηγός Καταστημάτων 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 2007, Αθήνα 
28 Η ΚΥΑ 10551/2007 απλοποιεί και επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία για την έκδοση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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 Σε καμμία απολύτως περίπτωση η προέγκριση δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος, και επομένως δεν είναι δυνατή, άρα και νόμιμη, η 

λειτουργία καταστήματος μόνο με την προέγκριση. 

 

 Επομένως, ο δημοτικός αστυνομικός οφείλει να επιληφθεί βεβαιώνοντας την 

παράνομη λειτουργία καταστήματος που διαθέτει μόνο την προέγκριση. 

 

II. Κέντρα Διασκέδασης 

 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι και τα κέντρα διασκέδασης. 

Αυτά όμως διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα καταστήματα, διότι προορίζονται κυρίως 

για την παρακολούθηση μουσικού θεάματος σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή 

ποτού. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης χορηγεί ο 

Δήμαρχος, αφού έχει προηγηθεί υποχρεωτικά το στάδιο της προέγκρισης. Για την 

προέγκριση και τον έλεγχο του δημοτικού αστυνομικού ισχύουν όσα αναφέρθηκαν 

στα απλά καταστήματα. 

 
III. Με μουσική 

 Πρόκειται για τα καταστήματα που υπάγονται στην πρώτη περίπτωση της 

ενότητας 3.4.7.1. και συγκεκριμένα στα άρθρα 37, 38 και 39 της υγειονομικής 

διάταξης Αιβ 8577/1983 (παραδείγματος χάριν εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφενεία, 

μπαρ, καφέ και τα λοιπά.) και στα οποία επιτρέπεται, εάν το επιθυμεί ο επιχειρηματίας, 

να ακούγεται μουσική. Η λειτουργία μουσικής σε αυτού του είδους τα καταστήματα 

γίνεται υπό τη μορφή είτε χρήσης περιορισμένου αριθμού μουσικών οργάνων (πιάνο, 

κιθάρα και τα λοιπά.) χωρίς όμως ενισχυτή και μεγάφωνα είτε στερεοφωνικού 

μηχανήματος μικρής ισχύος29. 

 

 Σκοπός για αυτή την κατηγορία των ΚΥΕ είναι να δημιουργείται ευχάριστη 

ατμόσφαιρα για τους πελάτες του καταστήματος. Δεν πρόκειται δηλαδή περί μουσικού 

θεάματος όπως συμβαίνει με τα κέντρα διασκέδασης. 

 

 Και για τα καταστήματα της κατηγορίας αυτής απαιτείται να προηγηθεί το 

                                                   
29 Τονίζεται ότι για τη χρήση ραδιοφώνου και τηλεόρασης δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας μουσικής. 
Εάν όμως η τηλεόραση χρησιμοποιείται ως μέσο για τη μετάδοση μουσικού προγράμματος (π.χ για 
την παρακολούθηση ενός dvd) και όχι για την παρακολούθηση μιας τηλεοπτικής εκπομπής, τότε 
απαιτείται άδεια. 
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στάδιο της προέγκρισης30 , προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

από το Δήμο. Όμως, τα καταστήματα αυτά πρέπει να διαθέτουν και μία επιπλέον 

άδεια, την άδεια μουσικής31. Στους Δήμους η άδεια μουσικής εκδίδεται από το 

δήμαρχο. Στην άδεια μουσικής αναγράφονται: 

 

 η διάρκεια ισχύος της 

 οι προϋποθέσεις ισχύος της άδειας 

 το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων 

 η θέση των οργάνων μέσα στο κατάστημα 

 κάθε περιορισμός που τίθεται από την υγειονομική υπηρεσία32 

 το ωράριο λειτουργίας της μουσικής.  

 

 Το ωράριο λειτουργίας της μουσικής έχει καθοριστεί33 για τη χειμερινή περίοδο 

(1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου) μέχρι την 22.00 και για την καλοκαιρινή (1η 

Απριλίου έως 30ή Σεπτεμβρίου) μέχρι την 23.00 ώρα. Μπορεί όμως να παραταθεί 

μέχρι την 03.00 για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 

02.00 για εκείνα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο. Ο πρωτοβάθμιος ΟΤΑ μπορεί να 

διαφοροποιήσει το ωράριο λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων αυτών, ανάλογα 

με τις τοπικές συνθήκες, αλλά πάντοτε μέσα στο χρονικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε. 

Για να γίνει όμως αυτό πρέπει προηγουμένως να έχει εκδώσει την απαραίτητη τοπική 

κανονιστική πράξη. 

3.4.7.3. Έλεγχος της Δημοτικής Αστυνομίας στα ΚΥΕ 

 Το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας κατά τον έλεγχο ενός ΚΥΕ αναφέρεται 

στην ύπαρξη ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού. Έργο της Δημοτικής 

Αστυνομίας δηλαδή δεν είναι να ελέγξει εάν έχει χορηγηθεί ορθώς από το Δήμο η 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΥΕ, αλλά εάν αυτό διαθέτει αυτή την άδεια. 

 

 Επιπλέον, εάν πρόκειται για ΚΥΕ με μουσική, εκτός της άδειας ίδρυσης και 

                                                   
30 Βλ. για την προέγκριση και τον έλεγχο του δημοτικού αστυνομικού στην ενότητα 3.4.7.1. 
31 Λέγεται και άδεια λειτουργίας μουσικής ή άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων. 
32 Η υπηρεσία αυτή γνωμοδοτεί προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια μουσικής στο κατάστημα. 
33 Βλ. άρθρο 3 παρ.3 της 3/1996 αστυνομικής διάταξης.  
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λειτουργίας θα πρέπει το ΚΥΕ να διαθέτει και άδεια μουσικής. 

 

 Πάντως, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο δημοτικός αστυνομικός οφείλει 

να ελέγξει αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στην άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και στην άδεια μουσικής(παραδείγματος 

χάριν αριθμός τραπεζοκαθισμάτων, ωράριο λειτουργίας μουσικής και τα λοιπά). 

 

 Από όλα τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι η άσκηση της συγκεκριμένης 

αρμοδιότητας από το δημοτικό αστυνομικό απαιτεί πάνω απ' όλα πολύ καλή γνώση 

της ειδικής κατά περίπτωση νομοθεσίας, αφού υπάρχει μεγάλος αριθμός 

καταστημάτων που για το καθένα ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις. Η σωστή, δε, 

άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δρα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, διότι 

αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας. 

3.4. 8. Παιδότοποι 

 Οι παιδότοποι αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία καταστημάτων και δεν 

χαρακτηρίζονται ως ΚΥΕ. Είναι δυνατό να λειτουργούν είτε σε κλειστό είτε σε ανοικτό 

χώρο υπό δύο μορφές: 

 

 τους λεγόμενους αμιγείς παιδότοπους, εκείνους δηλαδή που αποτελούν 

αποκλειστικά επιχείρηση παιδότοπου και  

 

 τους παιδότοπους που λειτουργούν στο πλαίσιο άσκησης άλλης 

δραστηριότητας, για την οποία αρμόδιος είναι ο πρωτοβάθμιος ΟΤΑ. Στην 

περίπτωση αυτή η άλλη δραστηριότητα που ασκείται είναι η κύρια και ο 

παιδότοπος λειτουργεί απλά επιβοηθητικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αυτής της κατηγορίας είναι ο παιδότοπος που λειτουργεί μέσα σε ένα 

εστιατόριο ή στον κήπο ενός ζαχαροπλαστείου, ή εντός ενός κομμωτηρίου και 

τα λοιπά. 

  

 Εφόσον πρόκειται για αμιγή παιδότοπο, ο δημοτικός αστυνομικός θα ελέγξει 

εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 36873/2007. Συγκεκριμένα, εάν υπάρχει άδεια 

και εάν τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή. Τονίζεται ότι και για τον 
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παιδότοπο απαιτείται να έχει προηγηθεί το στάδιο της προέγκρισης34. 

Εάν όμως πρόκειται για παιδότοπο που λειτουργεί στο πλαίσιο άσκησης άλλης 

δραστηριότητας, για την οποία αρμόδιος είναι ο πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, ο δημοτικός 

αστυνομικός θα ελέγξει όχι μόνο εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 36873/2007 

σχετικά με τον παιδότοπο, αλλά και εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν την 

κύρια δραστηριότητα. Με απλά λόγια δηλαδή ο δημοτικός αστυνομικός θα ελέγξει την 

ύπαρξη ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την κύρια δραστηριότητα, στην οποία 

πρέπει να γίνεται αναφορά και στον παιδότοπο, καθώς και αν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την ΚΥΑ 36873/2007 για τη λειτουργία του 

παιδότοπου. 

 
 Πρέπει να τονισθεί ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου σε 

παιδότοπους που λειτουργούν παράλληλα με άλλη δραστηριότητα, για την οποία ο 

Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα (παραδείγματος χάριν παιδότοπος εντός ξενοδοχείου, 

πλοίου και τα λοιπά). 

 

3.4.9. Ηχορύπανση 

 Η πολιτεία έχει μεριμνήσει ώστε στα καταστήματα που λειτουργεί μουσική, 

δηλαδή στην κατηγορία των κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων με 

μουσική35, ο θόρυβος που παράγεται από αυτή να μην προξενεί βλάβη στη δημόσια 

υγεία. Για το λόγο αυτό έχει εκδοθεί η υγειονομική διάταξη 3010/1985 που προβλέπει 

τι πρέπει να ισχύει στα κέντρα διασκέδασης και στα λοιπά καταστήματα σχετικά με 

την ηχομόνωση, την επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας της μουσικής, καθώς 

και τη διαδικασία μέτρησης αυτών. 

 

 Ο έλεγχος που πραγματοποιεί η Δημοτική Αστυνομία για τη διαπίστωση της 

ηχορρύπανσης αναφέρεται στο ανώτατο όριο της επιτρεπόμενης ηχοστάθμης, 

σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη που προαναφέρθηκε. Για τον έλεγχο αυτό 

απαιτείται η χρήση ειδικού ηχομέτρου για τη μέτρηση της ηχοστάθμης. 

3.4.10. Διατάραξη κοινής ησυχίας 

 Η πολιτεία έχει μεριμνήσει για την προστασία της κοινής ησυχίας των πολιτών 

                                                   
34 Βλ. για την προέγκριση στην ενότητα 3.4.7 
35 Βλ. στην ενότητα 3.4.7.2. 
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από θορύβους που παράγονται είτε κατά την άσκηση κάποιας δραστηριότητας είτε 

από μουσική είτε από άλλους λόγους (για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας γιορτής). 

Για το λόγο αυτό έχουν εκδοθεί σχετικές αστυνομικές διατάξεις, με τις οποίες 

προσδιορίζονται οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

προστασία της. Η διατάραξη της κοινής ησυχίας διαφέρει από την ηχορρύπανση, 

δεδομένου ότι αναφέρεται: 

 

 στην πρόκληση και άλλων θορύβων πέραν της υψηλής έντασης της μουσικής  

 

 στην απαγόρευση εκπομπής θορύβων εντός συγκεκριμένης χρονικής ζώνης 

μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας. 

 

 Οι ώρες κοινής ησυχίας36έχουν καθοριστεί για τη θερινή περίοδο (1η Απριλίου 

έως 30ή Σεπτεμβρίου) από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 και για τη 

χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου) από 15.30 έως 17.30 και από 

22.00 έως 07.30. 

 

 Για τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτής της κατηγορίας δεν απαιτείται η 

ύπαρξη ηχομέτρου, αφού στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση έχει σημασία η 

πρόκληση θορύβου εντός συγκεκριμένης ζώνης ωρών, ανεξάρτητα από την ένταση 

του ήχου. 

 

3.4.11. Ωράριο λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών 

καταστημάτων, εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων τροφίμων 

 Για τα εμπορικά καταστήματα, τα καταστήματα τροφίμων και τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων διασκέδασης, 

καθορίζεται συγκεκριμένο ωράριο για τη λειτουργία τους. Το ωράριο αυτό 

προσδιορίζεται είτε με νόμο37 είτε με υπουργικές αποφάσεις38. Είναι όμως δυνατό σε 

συγκεκριμένες περιοχές της χώρας λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών (τουριστικές 

περιοχές) να καθορίζεται διαφορετικό ωράριο με απόφαση της νομαρχιακής 

                                                   
36 Στην 3/1996 αστυνομική διάταξη αναφέρονται και απαγορεύσεις δραστηριοτήτων για όλο το 
24ωρο, όπως π.χ η διαλάληση με μεγάφωνα από μικροπωλητές των προϊόντων τους. 
37 Βλ. για τα εμπορικά κλπ καταστήματα το ν. 1892/1990, όπως κωδικοποιήθηκε με το πδ 456/1995. 
38 Βλ. για τα κέντρα διασκέδασης, μπαρ, λέσχες και καφετέριες την 1011/22/19-ιβ/Β'724/1994 και την 
1011 /22/28-δ /Β' 1003/2008 ΚΥΑ. 
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αυτοδιοίκησης39. 

 
 Το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος δεν πρέπει να συγχέεται με το 

ωράριο λειτουργίας της μουσικής40, το οποίο αφορά μόνο τα καταστήματα εκείνα στα 

οποία χορηγείται άδεια μουσικής. Έτσι, στα μπαρ, λέσχες ή καφετέριες το ωράριο 

λειτουργίας μουσικής δεν συμπίπτει απαραίτητα με το ωράριο λειτουργίας του 

καταστήματος. 

 

3.4.12. Σφράγιση καταστημάτων 

I. Η διαδικασία γενικά 

 Η σφράγιση ενός καταστήματος αποτελεί μία διοικητική κύρωση, η οποία 

γίνεται από το δημοτικό αστυνομικό, αλλά δεν αποφασίζεται από αυτόν. 

Η σφράγιση αποτελεί τη συνέπεια μιας παραβατικής συμπεριφοράς και πρέπει να 

προβλέπεται ρητά στην οικεία νομοθεσία, η οποία άλλωστε προβλέπει και το όργανο 

που λαμβάνει την απόφαση για τη σφράγιση. Ο δημοτικός αστυνομικός δε λαμβάνει 

την απόφαση για τη σφράγιση, αλλά είναι απλά εκείνος που θα εκτελέσει την 

απόφαση αυτή. 

 Η σφράγιση αποτελεί αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας και μάλιστα 

περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες εκείνες που ασκούνται υποχρεωτικά ακόμα και αν 

σε κάποιο ΟΤΑ η Δημοτική Αστυνομία διαθέτει λιγότερους από πενήντα δημοτικούς 

αστυνομικούς. 

 

 Προκειμένου για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, δηλαδή για τις περιπτώσεις όπου ή 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από το Δήμο, την απόφαση για τη σφράγιση 

λαμβάνει ο Δήμαρχος. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει διάταξη, η οποία να περιγράφει πώς 

γίνεται η σφράγιση ενός καταστήματος. Όμως, είναι σκόπιμο να ακολουθείται μια 

διαδικασία σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης. Έτσι, μόλις η Δημοτική 

Αστυνομία λάβει την εντολή για τη σφράγιση ενός καταστήματος οφείλει να 

ακολουθήσει μία σειρά συγκεκριμένων ενεργειών, η οποία θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 

 Πρέπει καταρχήν να παραλάβει την απόφαση του Δημάρχου για τη σφράγιση. 

                                                   
39 Βλ. άρθρο 42 του ν. 1892/1990. 
40 Βλ. άρθρο 3 παρ. 3 της 3/1996 αστυνομικής διάταξης. 
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Η απόφαση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα γνωρίσματα της διοικητικής 

πράξης, δηλ. να είναι έγγραφη41, να φέρει χρονολογία και υπογραφή. 

 

 Ο δημοτικός αστυνομικός μεταβαίνει στο κατάστημα την ορισθείσα ημέρα και 

συντάσσει επί τόπου την έκθεση σφράγισης42, η οποία πρέπει απαραιτήτως να 

φέρει αριθμό πρωτοκόλλου43. Στην έκθεση σφράγισης επισυνάπτεται 

υποχρεωτικά αντίγραφο της απόφασης σφράγισης44. Η έκθεση σφράγισης 

υπογράφεται από το δημοτικό αστυνομικό που εκτελεί τη σφράγιση και από 

τον ιδιοκτήτη του καταστήματος αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση. Αν όμως 

η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος έχει εκδοθεί στο όνομα 

εταιρίας, τότε η έκθεση σφράγισης υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 

της εταιρίας που αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

 Στην έκθεση σφράγισης αναγράφονται η ημέρα και η ώρα της σφράγισης, τα 

στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας45 και ό, τι άλλο 

κρίνεται απαραίτητο. 

 
 Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης μαζί με την απόφαση σφράγισης δίδεται 

στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και στη 

Δημοτική Αστυνομία. 

 
 Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την έκδοση της απόφασης του Δημάρχου για τη 

σφράγιση ενός καταστήματος, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου46 ενημερώνει τον 

ιδιοκτήτη του καταστήματος για τη σφράγιση και την ημέρα που αυτή θα λάβει χώρα, 

                                                   
41 Δεν αρκεί δηλ. η προφορική εντολή του Δημάρχου για σφράγιση ενός καταστήματος. 
42 Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας οφείλει να διαθέτει έντυπα τέτοιων εκθέσεων, οπότε ο 
δημοτικός αστυνομικός περιορίζεται μόνο στη συμπλήρωση επί του εντύπου των στοιχείων που 
αφορούν την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Η συμπλήρωση αυτών των στοιχείων πρέπει να γίνεται 
επί τόπου στο κατάστημα και όχι εκ των προτέρων. 
43 Στη πράξη ο αριθμός πρωτοκόλλου τίθεται στο έντυπο της έκθεσης σφράγισης εκ των προτέρων, 
όχι δηλ. επί τόπου στο κατάστημα. Έτσι, όταν ο δημοτικός αστυνομικός συμπληρώνει επί τόπου τα 
απαραίτητα στοιχεία στο έντυπο της έκθεσης σφράγισης, αυτό φέρει ήδη επ' αυτού αριθμό 
πρωτοκόλλου. 
44 Πρόκειται για την απόφαση του Δημάρχου. 
45 Γενικά κατά τον έλεγχο που διενεργεί ο δημοτικός αστυνομικός στο πλαίσιο της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του. τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου αποδεικνύονται είτε από την αστυνομική 
ταυτότητα (ή αντ' αυτής από την προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής) ή το διαβατήριο ή την 
άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλιστικού φορέα, εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπό (βλ. άρθρο 25 του ν. 3731/2008 και την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 1640/2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 
που εφαρμόζονται και στην περίπτωση της Δημοτικής Αστυνομίας). Αν πρόκειται για αλλοδαπό τα 
στοιχεία λαμβάνονται από την άδεια διαμονής. Αν πρόκειται για ομογενή αλλοδαπό τα στοιχεία 
ταυτότητας λαμβάνονται από το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. 
46 Πρόκειται συνήθως για το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων. 
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ώστε να μπορέσει αυτός να απομακρύνει τα είδη που μπορεί να αλλοιωθούν ή τα 

προσωπικά του αντικείμενα. Έτσι, όταν η Δημοτική Αστυνομία λαμβάνει την εντολή 

για σφράγιση, έχει ήδη προηγηθεί η ενημέρωση του ιδιοκτήτη από το Δήμο. Δεν 

αποκλείεται πάντως και ο δημοτικός αστυνομικός κατά τη διενέργεια της σφράγισης, 

εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να δώσει προθεσμία μιας ή δύο ωρών47 στον ιδιοκτήτη 

για την απομάκρυνση κάποιων πραγμάτων από το κατάστημα. 

 
II. Θυροκόλληση 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, η σφράγιση δεν γίνεται ξαφνικά και χωρίς να το 

γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει ήδη 

ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για την ημέρα της σφράγισης. Με τον τρόπο αυτό του 

δίδεται η δυνατότητα να απομακρύνει κυρίως τρόφιμα και άλλα είδη. Τι γίνεται όμως 

στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος απουσιάζουν από το 

κατάστημα κατά τη στιγμή που ο δημοτικός αστυνομικός πηγαίνει για να εκτελέσει τη 

σφράγιση; Τι γίνεται εάν δεν απουσιάζουν, αλλά αρνούνται να υπογράψουν την 

έκθεση σφράγισης; Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία της 

θυροκόλλησης. 

 Κατά τη διαδικασία αυτή συντάσσεται κανονικά η έκθεση σφράγισης, η οποία 

όμως υπογράφεται μόνο από το δημοτικό αστυνομικό και άλλον ένα μάρτυρα και 

θυροκολλείται στο κατάστημα. Στην έκθεση πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μνεία της 

απουσίας του ιδιοκτήτη ή της άρνησης του να υπογράψει την έκθεση σφράγισης. 

Μάρτυρας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πολίτης. Επειδή όμως υπάρχει γενικά 

απροθυμία από τους περίοικους να υπογράψουν την έκθεση σφράγισης στην 

περίπτωση της θυροκόλλησης, μάρτυρας μπορεί να είναι δεύτερος δημοτικός 

αστυνομικός ή υπάλληλος του Δήμου. Για το λόγο αυτό λοιπόν, όταν πρόκειται να 

γίνει σφράγιση είναι σκόπιμο ο δημοτικός αστυνομικός να συνοδεύεται και από άλλον 

ένα δημοτικό αστυνομικό ή άλλο υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος θα εκτελέσει χρέη 

μάρτυρα. 

 Τέλος, παραδίδονται τα αντίγραφα της έκθεσης σφράγισης μαζί με την 

απόφαση σφράγισης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και στη Δημοτική Αστυνομία. 

 
 

                                                   
47 Ο δημοτικός αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τη σφράγιση την ημέρα που του έχει 
οριστεί. Μόνο ολιγόωρη προθεσμία μπορεί να δεχτεί να δώσει στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής 
διοίκησης. 
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III. Ενημέρωση της ΕΛΑΣ για τη σφράγιση 

 Είδαμε ότι στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται ο 

έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων 

κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, όταν για τη χορήγηση και ανάκληση των αδειών 

ίδρυσης και λειτουργίας αρμόδιος είναι ο οικείος Δήμος. Όμως, η άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής απαιτεί καλά στελεχωμένη υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας. Γι 

αυτό το λόγο άλλωστε η αρμοδιότητα αυτή έχει ανατεθεί σε όσες Υπηρεσίες 

Δημοτικής Αστυνομίας διαθέτουν περισσότερους από πενήντα δημοτικούς 

αστυνομικούς. 

 
 Κατ' αντίθεση με την αρμοδιότητα της προηγούμενης παραγράφου, η 

αρμοδιότητα της σφράγισης των καταστημάτων ασκείται από όλες τις υπηρεσίες 

Δημοτικής Αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαθέτουν λιγότερους 

των πενήντα δημοτικών αστυνομικών. Επειδή η σφράγιση είναι μια ενέργεια που 

λαμβάνει χώρα εξαιρετικά, κρίνεται ότι όλοι οι Δήμοι μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς 

ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτή την απαίτηση. 

 
 Όμως το ζήτημα που τίθεται σε σχέση με τη σφράγιση ενός καταστήματος, 

είναι ποιος έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει εάν κάποιο κατάστημα, το οποίο έχει 

σφραγιστεί, παραβιάζει τη σφράγιση. 

 
 Προκύπτει ευθέως ότι εφόσον η Δημοτική Αστυνομία διαθέτει περισσότερους 

από πενήντα δημοτικούς αστυνομικούς, αυτή διενεργεί και τον έλεγχο αυτό. 

 

 Τι γίνεται όμως αν διαθέτει λιγότερους από πενήντα δημοτικούς αστυνομικούς, 

οπότε και δεν ασκεί την αρμοδιότητα του ελέγχου αυτού; Ποιος θα ασκεί τον έλεγχο 

στην περίπτωση αυτή; Την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας υπό την 

προϋπόθεση ότι η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου έχει λιγότερους από πενήντα 

δημοτικούς αστυνομικούς, έχει η Ελληνική Αστυνομία, όπως γινόταν μέχρι τη 

δημοσίευση του ν. 3731/2008. Έτσι, και προκειμένου για τον έλεγχο της παραβίασης 

της σφράγισης, πρέπει η ΕΛΑΣ να γνωρίζει ποια καταστήματα είναι σφραγισμένα. Την 

πληροφόρηση αυτή μόνο από το Δήμο μπορεί να την έχει κατά τρόπο αναμφισβήτητο 

και βέβαιο. Για το λόγο αυτό ο δημοτικός αστυνομικός Δήμου, στον οποίο δεν ασκείται 

το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν εκτελεί τη σφράγιση 
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ενός καταστήματος, εκτός από την ενημέρωση της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας και 

της υπηρεσίας του, οφείλει να παραδώσει ο ίδιος την έκθεση σφράγισης μαζί με την 

απόφαση σφράγισης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της ΕΛΑΣ. Για την παράδοση 

αυτή συντάσσεται η έκθεση επίδοσης, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον 

αξιωματικό υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος της ΕΛΑΣ. 

 

3.4.13. Προστασία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 

 Πρόκειται για αρμοδιότητα η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με τους 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και τα λοιπά που ανήκουν στην ευθύνη του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα αυτή αφορά 

χώρους που ανήκουν στη σφαίρα αρμοδιοτήτων του ΟΤΑ, δηλαδή ένα δημοτικό 

μουσείο, μία δημοτική πινακοθήκη, ένα δημοτικό σπήλαιο, έναν αρχαιολογικό χώρο 

που δεν υπάγεται στην ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις ο δημοτικός αστυνομικός ελέγχει εάν τηρούνται τα μέτρα για την 

προστασία των χώρων αυτών, σύμφωνα με όσα έχουν αποφασιστεί από το οικείο 

δημοτικό συμβούλιο. 

 
 Ο δημοτικός αστυνομικός, όπως ελέχθη, δεν ελέγχει εάν τηρούνται τα μέτρα 

για την προστασία των χώρων που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού. Εξυπακούεται, βέβαια, ότι εάν διαπιστώσει γεγονότα 

αξιομνημόνευτα, τότε οφείλει να συντάξει αναφορά για να τα γνωστοποιήσει στην 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 

 

3.4.14. Εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας 

 Τα σχέδια που εκπονούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

(παραδείγματος χάριν σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, ακραία καιρικά φαινόμενα και τα 

λοιπά) πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής από τη Δημοτική Αστυνομία. Για να καταστεί 

αυτό δυνατό πρέπει η Δημοτική Αστυνομία να συνεργάζεται με τις λοιπές αρμόδιες 

υπηρεσίες, και μάλιστα όχι μόνο κατά το χρόνο που παρίσταται η έκτακτη ανάγκη, 

αλλά και προληπτικά κατά το χρόνο του σχεδιασμού και της εκπόνησης των σχεδίων 

αυτών. 

 Ο τομέας της πολιτικής προστασίας είναι κατεξοχήν εκείνος στον οποίο η 

Δημοτική Αστυνομία πρέπει να επιδιώξει την συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές 
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(παραδείγματος χάριν Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛΑΣ, Ν.Α. και τα λοιπά). Μάλιστα, η 

επικοινωνία με τις αρχές αυτές θα πρέπει να είναι συνεχής, και να μην γίνεται μόνο την 

στιγμή του κινδύνου. Μόνο έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά, όπως 

το επιδίωξε ο νομοθέτης. Για το λόγο αυτό κατά την υποχρεωτική εκπαίδευση που 

λαμβάνουν οι δημοτικοί αστυνομικοί δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο τμήμα αυτό των 

αρμοδιοτήτων τους, με την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων, αλλά και την 

εκπόνηση πρακτικής άσκησης. 

 

 Για την υλοποίηση αυτής της προοπτικής ο προϊστάμενος της Δημοτικής 

Αστυνομίας πρέπει να έλθει σε επαφή με τους αντίστοιχους προϊσταμένους των 

λοιπών συναρμοδίων αρχών, ώστε από κοινού να λειτουργούν προς την κατεύθυνση 

που απαιτεί ο απαραίτητος κάθε φορά σχεδιασμός. Αυτή είναι μια εργασία που πρέπει 

να είναι συνεχής, ώστε να βρίσκονται όλοι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. 

 

3.4.15. Αυτοψία 

 Με την αυτοψία δίδεται η δυνατότητα στο Δήμο να λάβει άμεση, με τα δικά 

του αισθητήρια, γνώση του γεγονότος που θέλει να αποδείξει. Και επειδή ο Δήμος 

αποτελεί νπδδ, το οποίο στην πραγματικότητα δε διαθέτει αισθητήρια όργανα, τη 

γνώση αυτή αντλεί μέσω των αισθητηρίων του έμψυχου δυναμικού του, δηλαδή των 

υπαλλήλων του. 

 

 Προκειμένου να εφαρμοστούν συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας, πολλές 

φορές απαιτείται να γίνει αυτοψία, ώστε να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν τα 

πραγματικά περιστατικά που απαιτούνται και επομένως να καταστεί δυνατή η 

εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

 

 Στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας συμπεριλαμβάνεται και η 

διενέργεια αυτοψίας. Ο δημοτικός αστυνομικός αφού φτάσει στον τόπο, όπου θα 

διενεργήσει την αυτοψία, συντάσσει την έκθεση αυτοψίας, στην οποία καταγράφει 

επακριβώς ότι βλέπει με τα όργανα της αισθήσεώς του. Αναφέρεται χαρακτηριστικά το 

ακόλουθο παράδειγμα: 

Στη νομοθεσία προβλέπεται ότι εναντίον εκείνου που καταλαμβάνει αυτοβούλως 

δημοτικό ακίνητο συντάσσεται "πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής" έπειτα από 
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απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται από το 

Δήμαρχο. 

 

 Προκειμένου να συνταχθεί ένα τέτοιο πρωτόκολλο από το Δήμαρχο, το οποίο 

θα αποβάλει αυτόν που έχει καταλάβει αυτόβουλα το δημοτικό χώρο, θα πρέπει ο 

Δήμαρχος να έχει τεκμηριωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο 

αυτό. Αυτή δε η τεκμηρίωση θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η 

έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος θα 

δώσει εντολή στη Δημοτική Αστυνομία να διενεργήσει αυτοψία, να μεταβεί δηλαδή 

επιτόπου και να συντάξει έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η 

κατάσταση που επικρατεί στο χώρο. Εάν ο ΟΤΑ δε διαθέτει Δημοτική Αστυνομία, η 

αυτοψία θα διενεργηθεί από διοικητικό υπάλληλο του Δήμου που θα λάβει την εντολή 

αυτή. 

 

 Στην έκθεση αυτοψίας πρέπει λοιπόν να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή της 

κατάστασης που επικρατεί στο χώρο, όπου γίνεται αυτοψία, να αναφέρεται ο ακριβής 

τόπος και ο χρόνος που διενεργήθηκε η αυτοψία, τα πρόσωπα που παραβρέθηκαν σε 

αυτή, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση 

της διοικητικής αποβολής. 

3.4.16. Επιδόσεις 

 Επίδοση είναι η επίσημη παράδοση, από δημόσιο όργανο, κάποιου εγγράφου 

σε συγκεκριμένο πρόσωπο που το αφορά. Με την επίδοση εξασφαλίζεται η απόδειξη 

ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έλαβε το έγγραφο αυτό. 

 

 Στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας δεν έχει υπαχθεί οποιασδήποτε 

κατηγορίας επίδοση, αλλά μόνο η επίδοση εγγράφων που προέρχονται από τον οικείο 

Δήμο. Επιπλέον, η Δημοτική Αστυνομία ενός πρωτοβάθμιου ΟΤΑ υποχρεούται να 

επιδίδει έγγραφα οποιουδήποτε άλλου πρωτοβάθμιου ΟΤΑ σε πρόσωπο που βρίσκεται 

μέσα στα διοικητικά όρια του ΟΤΑ στον οποίο υπάγεται. Η επίδοση αποτελεί μία 

πράξη, για την οποία συντάσσεται πάντοτε έκθεση επιδόσεως. 

 
 Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει λεπτομερώς τη 

διαδικασία της επίδοσης, την οποία θα οφείλουν να ακολουθούν οι δημοτικοί 



ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2011 

 
 

42                                                                                                            ΖΩΗ ΑΟΥΡΙΑ ΔΕ-ΜΤ/0804 

 
 

αστυνομικοί, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την επίδοση 

στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τονίζεται, όμως, ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 

τηρείται ανελλιπώς από το δημοτικό αστυνομικό, έστω και αν είναι ιδιαίτερα 

λεπτομερής, διότι η μη τήρηση των διατάξεων περί επιδόσεως έχει ήδη οδηγήσει τα 

δικαστήρια στην απαγγελία πολλών ακυροτήτων εξαιτίας αυτού του λόγου, με 

συνέπεια να παραμένει ουσιαστικά ατιμώρητη η παράβαση για λόγους καθαρά 

τυπικούς. 

3.5. Διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων 

 Ο δημοτικός αστυνομικός πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει τι προβλέπουν οι 

επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν σχετικών 

τοπικών κανονιστικών πράξεων, αναφορικά με την αρμοδιότητα που κάθε φορά ασκεί. 

Δηλαδή δεν αρκεί να γνωρίζει απλά ότι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελεί 

παραβίαση κανόνων δικαίου, αλλά και ποιες είναι οι κυρώσεις που επισύρει αυτή η 

παραβίαση. 

 
 Οι κανόνες δικαίου που παραβιάζονται από τους πολίτες και εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας προβλέπουν άλλοτε διοικητικές και άλλοτε 

ποινικές κυρώσεις. Είναι όμως δυνατό η παραβίαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου να 

επισύρει συγχρόνως τόσο διοικητική, όσο και ποινική κύρωση. Σε μια τέτοια 

περίπτωση ο δημοτικός αστυνομικός θα εφαρμόσει υποχρεωτικά και τις δύο 

διαδικασίες, δηλαδή ό, τι προβλέπεται για τη διοικητική κύρωση και επιπλέον ό,τι 

προβλέπεται για την ποινική κύρωση, όπως αναπτύσσεται παρακάτω. 

  

 Σε όλες πάντως τις περιπτώσεις ελέγχου ο δημοτικός αστυνομικός πρέπει με 

ευγενή συμπεριφορά να ενημερώνει ακριβώς τον πολίτη για την παράβαση, στην 

οποία έχει υποπέσει, και γενικά να αποφεύγει τις εντάσεις που μπορεί να οδηγήσουν 

σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ο δημοτικός αστυνομικός κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του δεν πρέπει να οδηγείται σε πράξεις που παραβιάζουν το Σύνταγμα 

και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα. Για το λόγο αυτό 

πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τις διατάξεις της νομοθεσίας για την κάθε αρμοδιότητα 

που ασκεί, ώστε να μπορεί να αιτιολογεί τις ενέργειες του σε ενδεχόμενη σχετική 

ερώτηση που του απευθύνεται από τον πολίτη. Σε κάθε περίπτωση πάντως οφείλει να 

ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
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επιείκειας, της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς 

τη διοίκηση και του κράτους δικαίου. 

3.5.1. Ποινικές κυρώσεις 

 Ποινικές κυρώσεις είναι οι ποινές, οι οποίες επιβάλλονται μόνο από τα ποινικά 

δικαστήρια. Συνεπώς, οι ποινικές κυρώσεις αφορούν μόνο ποινικά αδικήματα, δηλαδή 

συμπεριφορές που περιγράφονται στις ειδικότερες διατάξεις ως πλημμελήματα ή 

πταίσματα. Διοικητικές κυρώσεις είναι οι ποινές, οι οποίες επιβάλλονται μόνο από τη 

Διοίκηση, δηλαδή εν προκειμένω από το Δήμο. Και για τις δύο περιπτώσεις αυτών των 

κυρώσεων, τόσο των ποινικών όσο και των διοικητικών προαπαιτείται η ύπαρξη 

κανόνα δικαίου που να τις προβλέπει ρητά, αφού συνιστούν παραβίαση ατομικών 

δικαιωμάτων (της ελευθερίας, της ιδιοκτησίας). 

 

 Στην περίπτωση, λοιπόν, κατά την οποία η παράβαση που θα διαπιστώσει ο 

δημοτικός αστυνομικός χαρακτηρίζεται ως πταίσμα ή πλημμέλημα από τη νομοθεσία 

που την αφορά, τότε πρέπει να διαβιβαστεί μηνυτήρια αναφορά από το δημοτικό 

αστυνομικό προς τον αρμόδιο εισαγγελέα ή να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. 

 

 Στο άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζεται ότι την προκαταρκτική 

εξέταση και την προανάκριση ορισμένων ποινικών αδικημάτων ασκούν δημόσιοι 

υπάλληλοι, πάντοτε υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών. Οι δημοτικοί αστυνομικοί είναι μία κατηγορία τέτοιων υπαλλήλων, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από το νόμο ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι για τα ποινικά 

εκείνα αδικήματα που εμπίπτουν στον έλεγχο που διενεργούν κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων τους48 . Σε αυτό το σημείο ακριβώς διαφέρουν από τους γενικούς 

ανακριτικούς υπαλλήλους, δηλαδή ενώ ο γενικός ανακριτικός υπάλληλος 

επιλαμβάνεται της ανάκρισης οποιουδήποτε εγκλήματος, ο δημοτικός αστυνομικός, ως 

ειδικός ανακριτικός υπάλληλος, δεν μπορεί να προβεί στην ανάκριση άλλων πράξεων 

παρά μόνο εκείνων που αποτελούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με την ειδική 

νομοθεσία που εφαρμόζει στο πλαίσιο της άσκησης της αρμοδιότητας του. 

 

 Ο δημοτικός αστυνομικός έχει την υποχρέωση σύλληψης του παραβάτη μόνο 
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για όσα ποινικά αδικήματα καταλαμβάνονται κατά την αυτόφωρη διαδικασία, υπό την 

προϋπόθεση όμως πάντα ότι αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του. Στην περίπτωση 

κατά την οποία ο δημοτικός αστυνομικός εκτιμήσει ότι πρόκειται περί πταίσματος, τότε 

υποχρεούται σύμφωνα με τα άρθρα 409 και 410 του ΚΠΔ να οδηγήσει τον 

συλλαμβανόμενο αμέσως στο δημόσιο κατήγορο συντάσσοντας σχετική έκθεση, στην 

οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας του και το αδίκημα. Εάν, όμως, ο 

δημοτικός αστυνομικός εκτιμήσει ότι πρόκειται περί πλημμελήματος, τότε υποχρεούται 

να προσαγάγει τον συλληφθέντα στον αρμόδιο εισαγγελέα χωρίς αναβολή, πάντως το 

αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 279 ΚΠΔ. Στην περίπτωση που η σύλληψη έγινε έξω από 

την έδρα του αρμόδιου εισαγγελέα τότε ο συλληφθείς πρέπει να προσαχθεί σε αυτόν 

εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου για τη μεταφορά του. 

 

3.5.2. Διοικητικές κυρώσεις 

 Οι πιο συνηθισμένες διοικητικές κυρώσεις είναι το πρόστιμο, η ανάκληση της 

άδειας και η σφράγιση. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο δημοτικός αστυνομικός επιβάλλει 

ο ίδιος τη διοικητική κύρωση μόνο αν αυτό προβλέπεται ρητά από κανόνα δικαίου49. 

Το συνηθέστερο είναι ότι η διοικητική κύρωση επιβάλλεται από τα όργανα του Δήμου 

που έχουν την αρμοδιότητα για την επιβολή της συγκεκριμένης κάθε φορά κύρωσης, 

σύμφωνα με ότι προβλέπεται από τον κανόνα δικαίου που έχει παραβιαστεί. Και υπό 

τις δύο αυτές εκδοχές πάντως, ο δημοτικός αστυνομικός πρέπει να βεβαιώσει την 

παράβαση, να συντάξει δηλαδή μία έκθεση επί τόπου όπου θα αναφέρεται 

λεπτομερώς η παράβαση, η διάταξη της νομοθεσίας που την προβλέπει, καθώς και η 

διοικητική κύρωση που έχει επιβληθεί από το δημοτικό αστυνομικό, εφόσον 

νομιμοποιείται να την επιβάλει. Η κατάσχεση δεν έχει την έννοια της διοικητικής 

κύρωσης. Είναι μία διοικητική ενέργεια, η οποία, όμως, είναι συνυφασμένη με την 

πρόβλεψη συγκεκριμένης ποινικής παράβασης. Απαιτείται, δηλαδή να υπάρχει 

παράβαση που τιμωρείται ποινικά. Στο πλαίσιο αυτό, και συγκεκριμένα κατά την 

σύνταξη της απαιτούμενης έκθεσης από το δημοτικό αστυνομικό, η κατάσχεση 

λειτουργεί ως πειστήριο για τη διάπραξη της συγκεκριμένης ποινικής παράβασης. 

 

                                                                                                                                              
48 Αυτό ορίζεται ρητά στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 3731/2008. 
49 Έτσι, π.χ ο δημοτικός αστυνομικός μπορεί να επιβάλει ο ίδιος πρόστιμο για παράνομη στάθμευση 
στηριζόμενος στο άρθρο 5 παρ. 8 ή στο άρθρο 34 του ΚΟΚ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

4.1. Με την Εισαγγελική Αρχή 

 Ως ειδικός ανακριτικός υπάλληλος ο δημοτικός αστυνομικός υπόκειται και στον 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος είτε κατόπιν παραγγελίας είτε κατόπιν εντολής 

απευθύνεται σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό ο δημοτικός αστυνομικός οφείλει να ενεργεί 

πάντοτε κατά προτεραιότητα και να διεκπεραιώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση την 

εισαγγελική παραγγελία ή εντολή. 

 

4.2. Με άλλες δημόσιες υπηρεσίες 

 Όπως ισχύει για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, έτσι και η Δημοτική Αστυνομία 

πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με όλες τις δημόσιες αρχές για την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος. Αυτό θεωρείται αυτονόητο στις περιπτώσεις που μια τέτοια 

συνεργασία επιβάλλεται από τη νομοθεσία.  

 

 Η Δημοτική Αστυνομία επομένως περιορίζεται αποκλειστικά στις δικές της 

αρμοδιότητες, χωρίς να υπεισέρχεται στην άσκηση αρμοδιοτήτων άλλων υπηρεσιών 

(παραδείγματος χάριν πολεοδομίας, υγειονομικής υπηρεσίας, πυροσβεστικής και τα 

λοιπά). Δε νομιμοποιείται δηλαδή η Δημοτική Αστυνομία να διενεργήσει υγειονομικό 

έλεγχο ή έλεγχο πυρασφάλειας σε ένα κατάστημα. Κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο με 

σοβαρότατες μάλιστα συνέπειες. 

 

 Όμως είναι εντελώς διαφορετικό το ζήτημα της άσκησης ξένης αρμοδιότητας, 

από το ζήτημα της συνεργασίας με την άλλη υπηρεσία, δηλαδή από τη φύση της η 

Δημοτική Αστυνομία είναι η υπηρεσία που θα έλθει σε επαφή με ευρύτατο πεδίο 

δραστηριοτήτων είτε ασκώντας αρμοδιότητες ελέγχου είτε και μη (παραδείγματος 

χάριν μεταβαίνοντας σε κάποιο χώρο). Στο πλαίσιο αυτό ο δημοτικός αστυνομικός 

μπορεί να αντιληφθεί παρατυπίες ή και παρανομίες, δυσλειτουργίες, προβλήματα που 

δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του. Θα πρέπει να τα παραβλέψει επειδή δεν έχει 

αρμοδιότητα; Θα αρκεστεί μόνο να ασκεί στενά αυτό που του έχει αναθέσει η πολιτεία 

ή θα ήταν κοινωνικά χρήσιμο να ενημερώνει τις άλλες δημόσιες αρχές για θέματα της 
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αρμοδιότητας τους, που έπεσαν όμως στη αντίληψη του και τα οποία χρήζουν κάποιου 

είδους αντιμετώπισης από αυτές; 

 
 Αναφέρεται παράδειγμα πραγματικό που συνέβη πρόσφατα σε κεντρικό δρόμο 

της Αθήνας: στο δρόμο βρίσκεται πυροσβεστικός κρουνός, ο οποίος παρουσίαζε 

διαρροή ύδατος επί τουλάχιστον 10 ημέρες. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα πρέπει ο 

δημοτικός αστυνομικός να ενημερώσει την αρμόδια αρχή (εν προκειμένω την ΕΥΔΑΠ) 

για την επισκευή; Άλλωστε αυτό οφείλει να το κάνει ο κάθε πολίτης, πόσο μάλλον ο 

υπάλληλος μιας υπηρεσίας που είναι ταγμένη στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης. 

 
 Η συνεργασία λοιπόν της Δημοτικής Αστυνομίας με τις άλλες υπηρεσίες εκτός 

Δήμου θεωρείται αυτονόητη και επιβεβλημένη. Πρόκειται για συνεργασία που έχει 

κοινωνικό αντίκτυπο και πρέπει να επιδιώκεται για να ζούμε όλοι μας σε πόλεις 

περισσότερο ανθρώπινες και λειτουργικές. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, αρκεί να 

προσπαθήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το νομικό πλαίσιο έχει τεθεί από την 

πολιτεία, σε μας εναπόκειται η ορθή εφαρμογή του. 

4.3. Με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) 

 Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) αποτελεί το τμήμα εκείνο του Κράτους που 

φροντίζει για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας, και μάλιστα για την 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας. 

  
 Η Δημοτική Αστυνομία, όπως έχει τονιστεί και στα προηγούμενα κεφάλαια, δεν 

αποτελεί αστυνομία με την παραπάνω έννοια. Η Δημοτική Αστυνομία είναι ο 

ελεγκτικός μηχανισμός του Δήμου εντός των ορίων του. Υπό την έννοια αυτή ασκεί 

μόνο τις περιορισμένες αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί σχετικά με την εύρυθμη 

λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, πλην των 

ρητών εξαιρέσεων για τις οποίες έχει αρμοδιότητα παράλληλα και η ΕΛΑΣ, η Δημοτική 

Αστυνομία ενεργεί μόνη της. Συνεπώς, η ΕΛΑΣ δεν εμπλέκεται στο έργο της. 

 
 Είναι όμως πιθανό να δημιουργηθούν καταστάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν αποκλειστικά από τη Δημοτική Αστυνομία, δεδομένου μάλιστα και 

του γεγονότος ότι το προσωπικό της δε φέρει ιδιαίτερο εξοπλισμό. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να ζητήσει την 

συνδρομή της ΕΛΑΣ. Επίσης, η συνδρομή της ΕΛΑΣ μπορεί να ζητηθεί και για 
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προγραμματισμένους ελέγχους, όταν πιθανολογείται ότι θα παρουσιαστεί κίνδυνος που 

δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά από τη Δημοτική Αστυνομία. 

 
 Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις η συνδρομή που θα ζητηθεί πρέπει να είναι 

πράγματι απαραίτητη. Θα πρέπει η χρήση αυτής της δυνατότητας που παρέχεται από 

τη νομοθεσία να γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ, ώστε και η ΕΛΑΣ να μην απασχολείται 

επιπλέον, αποσπώμενη από τα κύρια καθήκοντα της, αλλά και η Δημοτική Αστυνομία 

να διαφυλάττει το κύρος της για την ικανότητα να ανταποκρίνεται αυτοτελώς στο 

ρόλο της. 

 
 Η σχέση δηλαδή της Δημοτικής Αστυνομίας με την ΕΛΑΣ πρέπει να είναι μια 

αληθινή σχέση συνεργασίας, η οποία θα κτιστεί πάνω σε στέρεες βάσεις, προκειμένου 

να αποδώσει σύμφωνα με την προοπτική που έχει θέσει ο νομοθέτης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

5.1. Η αξία του τουρισμού για την χώρα μας. 

Τουρισμός είναι το σύνολο των σχέσεων και φαινομένων που απορρέουν από το ταξίδι 

και την παραμονή ξένων επισκεπτών σε κάποιο μέρος με την προϋπόθεση ότι δεν 

πρόκειται για μόνιμη εγκατάσταση και εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων. 

 

 Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα από τα κύρια πεδία οικονομικής 

δραστηριότητας και ανάπτυξης.  Η ηπειρωτική καθώς και η νησιωτική Ελλάδα διαθέτει 

ένα ευρύ τομέα πλεονεκτημάτων για την ανάπτυξη του τουρισμού: μοναδική 

γεωγραφική θέση, πλούσια ιστορία, εκατοντάδες μέρη πολιτιστικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος και μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

άλλωστε την έχουν κατατάξει ως έναν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους 

τουριστικούς προορισμούς. 

 
 Ο τουρισμός αποτελεί  την προσωρινή μετακίνηση ανθρώπων σε τουριστικούς 

προορισμούς που βρίσκονται εκτός των τόπων της μόνιμης κατοικίας τους, γεγονός το 

οποίο συνδυάζεται με την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια 
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της παραμονής τους στους τουριστικούς προορισμούς που επισκέπτονται μέσω της 

χρησιμοποίησης των υποδομών και εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν για να 

ικανοποιούν τις τουριστικές τους ανάγκες ή επιθυμίες. Η μετακίνηση αυτή ασκεί στον 

τουριστικό προορισμό μια σειρά από επιδράσεις οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής 

και περιβαλλοντικής μορφής. 

 
 Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται μεγάλες αναπροσαρμογές στις τάσεις 

ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας διεθνώς. Οι σύγχρονες αυτές τάσεις 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας μιας 

χώρας, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου ο τουρισμός αποτελεί μια από 

τις κύριες δραστηριότητες ενός μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού. 

 

 Στόχος αυτών αποτελεί η μείωση του κόστους παραγωγής των τουριστικών 

αγαθών και η επίτευξη οικονομικών κλίμακας και ως αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών 

έχουμε μια αυξανόμενη συγκέντρωση της τουριστικής αγοράς στα χέρια των 

ισχυρότερων αλυσίδων. 

 Ως μοναδική διέξοδος για τους μικρούς «παραγωγούς» παρουσιάζεται η 

προσπάθεια διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν. Η 

διαφοροποίηση αποτελεί τόσο μια πολιτική επιβίωσης, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω 

αποτελεί επίσης απάντηση στις νέες τάσεις ανάπτυξης της τουριστικής ζήτησης που 

αναπτύσσονται διεθνώς. 

 

 Η σημερινή τουριστική ζήτηση παρουσιάζει μια έντονη διαφοροποίηση και 

τμηματοποίηση, τελείως ξένη με τα πρότυπα του μαζικού τουρισμού που είχε 

επικρατήσει διεθνώς τις μεταπολεμικές δεκαετίες. Τα νέα τμήματα της αγοράς που 

αναπτύσσονται αποτελούνται από τουρίστες που επιζητούν νέες μορφές τουρισμού 

(παραδείγματος χάριν ο συνεδριακός, επιχειρηματικός, θρησκευτικός, αθλητικός 

τουρισμός και τα λοιπά.) και απαιτούν περισσότερο ποιοτικές και εξατομικευμένες 

υπηρεσίες. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτών των τάσεων έχει οδηγήσει διεθνώς στην 

ανάπτυξη νέων ειδικών μορφών τουρισμού που στοχεύουν στην παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών σε αυτά τα νέα τμήματα των τουριστών. 

 
 Παράλληλα, παρατηρείται διεθνώς μια τάση για μικρότερο χρόνο διακοπών 

παρόλη την αύξηση τόσο του διαθέσιμου εισοδήματος όσο και των διαθέσιμων 
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δαπανών. Η νέα τάση είναι αύξηση των μικρότερων σύντομων διακοπών με 

μεγαλύτερη ποιότητα την οποία είναι πρόθυμοι οι τουρίστες να πληρώσουν 

προκειμένου να την αποκτήσουν. 

 

 Ο σημερινός τουρίστας παρουσιάζει εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις από τον 

παραδοσιακό τουρίστα του μαζικού τουρισμού. Η αναγνώριση των διακοπών ως 

απαραίτητο μέρος της φυσιολογικής ζωής κάθε ατόμου παράλληλα με την αύξηση του 

εισοδήματος οδήγησε σε αύξηση των απαιτήσεων των σύγχρονων τουριστών. Το 

τουριστικό προϊόν λοιπόν πρέπει να παρουσιάζει μια ποιοτική αναβάθμιση προκειμένου 

να απαντάει στις νέες απαιτήσεις. Ιδιαίτερα μάλιστα θα πρέπει να καλύπτει τις 

περιβαλλοντικές ευαισθησίες ενός μεγάλου μέρους των τουριστών που προέρχονται 

από τα ανεπτυγμένα κράτη και για τους οποίους το περιβάλλον αποτελεί βασική 

παράμετρο επιλογής τόπου διακοπών. 

 

 Μία βασική παράμετρο των νέων τουριστικών απαιτήσεων αποτελεί επίσης η 

μεγάλη αύξηση των τουριστών της τρίτης ηλικίας. Τα άτομα της τρίτης ηλικίας 

αποτελούν ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κομμάτι της τουριστικής αγοράς, η ζήτηση 

του οποίου αυξάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο. 

 

 Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, δίνουν μεγάλες δυνατότητες στις τουριστικές επιχειρήσεις τους τρόπους 

λειτουργίας τους και συντελούν στην μείωση του κόστους των παραγόμενων αγαθών, 

στην βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης των επιχειρήσεων, στην 

μεταβολή των τρόπων οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων. Ως τελικό 

αποτέλεσμα των νέων αυτών τεχνολογικών εξελίξεων διαφοροποιείται ο παραδοσιακός 

ανταγωνισμός. 

 

 

 Ο πολιτισμός μιας χώρας αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχεία που ωθούν την τουριστική ανάπτυξή της. Μεγάλο μέρος των τουριστών, από 

την αρχαιότητα ακόμη, ταξίδευε με σκοπό να γνωρίσει τον πολιτισμό άλλων τόπων και 

χωρών. Γενικά ο πολιτισμός μιας χώρας ή ενός τόπου πολλές φορές αναδεικνύεται σε 

ένα σημαντικό τουριστικό κεφάλαιο το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως.  

 



ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2011 

 
 

50                                                                                                            ΖΩΗ ΑΟΥΡΙΑ ΔΕ-ΜΤ/0804 

 
 

 Η μέχρι σήμερα πρακτική της αξιοποίησης του πολιτισμού από τις περιοχές που 

στοχεύουν στην τουριστική ανάπτυξη έχει δείξει ότι κύριο χαρακτηριστικό της 

αξιοποίησης αυτής αποτελεί η εμπορευματοποίηση του πολιτισμού. Ο πολιτισμός 

αποτελεί έτσι άλλον έναν τουριστικό πόρο ο οποίος θα πρέπει να γίνει 

εκμεταλλεύσιμος στον μέγιστο βαθμό. Το πολιτιστικό προϊόν της χώρας γίνεται έτσι 

μέρος του τουριστικού πακέτου το οποίο προσφέρεται στους τουρίστες. Η ένταξη των 

πολιτιστικών αγαθών στο τουριστικό πακέτο αυξάνει έτσι την ελκυστικότητα της 

περιοχής αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα έσοδα που προσπορίζουν το κράτος και οι 

ιδιώτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κρατικό ενδιαφέρον για την προστασία και 

την αξιοποίηση των μνημείων και του πολιτισμού αυξάνει κατακόρυφα στις 

περιπτώσεις όπου παρουσιάζουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον. Η εμφάνιση του 

τουρισμού δίνει το απαραίτητο κίνητρο για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων 

επενδύσεων στον χώρο του πολιτισμού. Οι επενδύσεις αυτές στοχεύουν στην 

προστασία και αξιοποίηση των μνημείων και αφορούν στις ανακαινίσεις παραδοσιακών 

οικισμών, αναπαλαιώσεις αρχιτεκτονικών κτιρίων, επαναλειτουργία αρχαίων θεάτρων 

και άλλα. Από την άλλη πλευρά σε περιοχές οι οποίες δεν παρουσιάζουν τουριστικό 

ενδιαφέρον δεν πραγματοποιούνται ανάλογες επενδύσεις με αποτέλεσμα την 

καταστροφή αξιόλογων μνημείων.  

 
 Σημαντικό χαρακτηριστικό της αξιοποίησης του πολιτισμού στον τομέα του 

τουρισμού αποτελούν και τα αναρίθμητα πολιτιστικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα 

στις τουριστικές περιοχές κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου και τα οποία 

αφορούν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις τοπικές αρχές με θέμα την 

ιστορία και την παράδοση του τόπου (παραδείγματος  χάριν ο χορός, το τραγούδι, το 

θέατρο και τα λοιπά) και τα οποία σκοπό έχουν να προβάλλουν τα ιστορικά στοιχεία 

κάθε περιοχής. 

   

 Το πρόβλημα της ποιότητας του περιβάλλοντος που μας περιβάλλει έχει 

καταστεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα κεντρικά ζητήματα απασχόλησης των 

κρατικών πολιτικών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και των μεμονωμένων 

πολιτών που προσπαθούν με διάφορα μέσα (κύρια μέσα από ενώσεις πολιτών για το 

περιβάλλον) να συμβάλουν στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών της 

ανθρώπινης διαβίωσης στον πλανήτη μας.  
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 Τα τελευταία χρόνια, λόγω της έντονης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

των πολιτών των ανεπτυγμένων κρατών έχει γίνει κατανοητό ότι η τουριστική 

ανάπτυξη μιας περιοχής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το περιβάλλον. Μάλιστα, οι 

εξελίξεις ως προς το μέλλον του τουρισμού δείχνουν ότι οι νέες τάσεις τουριστικής 

ζήτησης θα παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα του 

περιβάλλοντος.  

 
 Ιδιαίτερα οι τάσεις για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές 

οι οποίες δεν είναι δυνατόν λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους να 

αναπτύξουν τις κλασικές μορφές του μαζικού τουρισμού στηρίζονται εξ ολοκλήρου 

στην ήπια εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του φυσικού κάλλους των περιοχών 

αυτών.  

 
 Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού από τις τουριστικές αρχές των 

κρατών αποτελεί μια προσπάθεια απάντησης στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

παραδοσιακός τουρισμός και ταυτόχρονα προσπάθεια αξιοποίησης χαρακτηριστικών 

τους τα οποία μέχρι πρόσφατα έμεναν αναξιοποίητα. Από την πλευρά της ζήτησης 

(των τουριστών, δηλαδή) παρατηρείται μια τάση αναζήτησης νέων τουριστικών 

διεξόδων, με χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπήρχαν (τουλάχιστον, σε τόσο μεγάλο 

βαθμό) στα παραδοσιακά τουριστικά πακέτα. Από την πλευρά της προσφοράς έγινε 

κατανοητό ότι η τουριστική πολιτική θα πρέπει να αναπτυχθεί σε νέους τομείς και να 

διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν που παρέχει με σκοπό τόσο να ικανοποιήσει τις 

νέες ανάγκες, όσο και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες. Οι περισσότερο 

διαδεδομένες εναλλακτικές μορφές του σύγχρονου τουρισμού αναλύονται συνοπτικά 

αμέσως παρακάτω: 

 

• Ο τουρισμός υγείας ή θεραπευτικός τουρισμός αποτελεί μια διαρκώς 

αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άτομα της 

τρίτης ηλικίας τα οποία επιδιώκουν την αποκατάσταση της υγείας τους και τη θεραπεία 

διαφόρων παθήσεων. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής τουρισμού αποτελεί η 

ύπαρξη των κατάλληλων φυσικών πόρων που θα προσελκύσουν τους τουρίστες 

(ιαματικές πηγές και τα λοιπά). 
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• Ο μορφωτικός τουρισμός  αποτελεί μια μορφή τουρισμού, στην οποία τα 

άτομα έχουν σαν κύριο σκοπό την εκπαίδευση και τη παρακολούθηση πολιτιστικών ή 

μορφωτικών εκδηλώσεων. Πολλά τουριστικά μέρη τα οποία έχουν αναπτύξει αυτή τη 

μορφή τουρισμού συνδυάζουν την πολιτιστική παράδοση και τα αξιοθέατα με 

παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκμάθηση γλώσσας, σεμινάρια 

οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και τα λοιπά). Έτσι οι τουρίστες έχουν 

την δυνατότητα να συνδυάσουν την εκπαίδευση με ψυχαγωγικές και λοιπές 

μορφωτικές δραστηριότητες (επισκέψεις ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών 

χώρων, θεατρικές παραστάσεις ).  Όπως είναι λογικό οι ειδικές ανάγκες αυτής της 

μορφής τουρισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένες και συνδυάζουν την κλασική τουριστική 

υποδομή (ξενοδοχεία, εστιατόρια και τα λοιπά) και ειδική πολιτιστική υποδομή 

(πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικό προσωπικό, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα λοιπά). 

 
• Ο αγροτουρισμός, χαρακτηρίζει τις μορφές τουρισμού και αναψυχής που 

αναπτύσσονται σε αγροτικές περιοχές και εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά των 

αγροτικών δραστηριοτήτων και της αγροτικής ζωής. Η ανάπτυξη του αγροτικού 

τουρισμού σε οποιαδήποτε αγροτική περιοχή προϋποθέτει τη δημιουργία της 

κατάλληλης υποδομής τουριστικής ανάπτυξης με τρόπο συμβατό με το φυσικό 

περιβάλλον, που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της συμμετοχής των τουριστών στις 

αγροτικές δραστηριότητες της περιοχής. Συνήθως ο αγροτουρισμός αναπτύσσεται με 

δύο διαφορετικές μορφές. Στην πρώτη μορφή οι τουρίστες φιλοξενούνται σε 

αγροκτήματα, όπου συμμετέχουν στη ζωή των αγροτών και στις αγροτικές 

δραστηριότητες γενικότερα (φροντίδα ζώων, παρασκευή προϊόντων, λοιπές αγροτικές 

εργασίες). Η μορφή αυτή αγροτικού τουρισμού είναι ευρύτερα γνωστή σα διακοπές 

αγροικιών (farm-house holidays). Στην δεύτερη περίπτωση, αφορά στη δημιουργία 

τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε περιφερειακούς 

συνοικισμούς, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα αγροτικού χαρακτήρα, και τη φιλοξενία 

τουριστών σε αυτά συνήθως με το σύστημα "κλίνη και πρόγευμα" (bed and 

breakfast). 

 
• Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι τουρισμός μικρής χρονικής διάρκειας 

(συνήθως μια ως τρεις ημέρες, μέχρι και μια εβδομάδα) και αποτελεί μια μορφή 

τουρισμού που απευθύνεται σε άτομα που επισκέπτονται θρησκευτικούς τόπους που 
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βρίσκονται είτε στην χώρα τους είτε σε κάποια άλλη χώρα για λόγους θρησκευτικής 

πίστης (συμμετοχή σε θρησκευτικές εκδηλώσεις ή τελετές, εκπλήρωση τάματος και τα 

λοιπά). Ως τουριστικά πακέτα, ο θρησκευτικός τουρισμός είναι και θα πρέπει να είναι 

προσιτός διότι δεν είναι τουρισμός πολυτελείας, δεν απαιτεί την ανάπτυξη ιδιαίτερης 

υποδομής και απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ενώ τα οικονομικά οφέλη 

για τους θρησκευτικούς τόπους και κατ' επέκταση για τις οικονομίες των χωρών στις 

οποίες βρίσκονται αυτοί είναι σχετικά σημαντικά. Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι 

δυνατόν να αναπτύσσεται όλες τις εποχές του χρόνου, παρουσιάζει όμως ιδιαίτερες 

κορυφώσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που συνδέονται με γεγονότα ιδιαίτερης 

θρησκευτικής σημασίας. 

5.2. Η εξέλιξη του τουρισμού στις σύγχρονες απαιτήσεις (Οικοτουρισμός) 

 Καθώς οι μορφές του τουρισμού εξελίσσονται και πληθαίνουν, οι αυξανόμενες 

ανάγκες για τη διατήρηση του νομοθετικού πλαισίου, θέτουν την τοπική αυτοδιοίκηση 

και συγκεκριμένα την Δημοτική Αστυνομία αρωγό στην προστασία τόσο του φυσικού 

περιβάλλοντος όσο και του επισκέπτη. 

 

 Οικοτουρισμός ορίζεται ως μια περιβαλλοντικά εξαιρετικά υπεύθυνη 

ταξιδιωτική δραστηριότητα σε περιοχές που διατηρούν το φυσικό κάλλος τους με 

στόχο την απόλαυση και γνωριμία των φυσικών αλλά και των ενταγμένων στο φυσικό 

περιβάλλον αγαθών. Σύμφωνα με το υπουργείο πολιτισμού και τουρισμού, ο 

οικοτουρισμός αποτελεί ένα πεδίο σύνδεσης του τουρισμού με την αειφόρο ή αλλιώς 

βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα σημαντικό για τις προστατευόμενες φυσικές αλλά και 

αστικές περιοχές. Στην αρχική φάση ανάπτυξης του ο οικοτουρισμός θεωρούνταν μια 

μικρή εξειδικευμένη αγορά που προσφέρει συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες 

εστιάζονται σε «προϊόντα που προσφέρουν ειδικές εμπειρίες».  

  
 Τελευταία όμως θεωρείται και προσδιορίζεται ως μια σημαντική και ευρύτερη 

αγορά προσφοράς φυσικών και πολιτιστικών προϊόντων και αυτό διαπιστώνεται από 

το γεγονός ότι η ζήτηση για οικοτουρισμό δεν ικανοποιείται πια μόνο από μικρές και 

εξειδικευμένες εταιρείες ή γραφεία τουρισμού αλλά και από μεγάλους tour operators. 

Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού που θεωρείται ένας από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς του τουρισμού εξηγείται ως έκφραση και αποτέλεσμα της 

αυξανόμενης περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης 



ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2011 

 
 

54                                                                                                            ΖΩΗ ΑΟΥΡΙΑ ΔΕ-ΜΤ/0804 

 
 

από σημαντικό μέρος του πληθυσμού στον αναπτυγμένο κόσμο, και συνειδητοποίηση 

των αρνητικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει ο μαζικός τουρισμός αλλά και τις αξίες 

του φυσικού περιβάλλοντος.  

 
 Οι μορφές οικοτουρισμού συναρτώνται με συνηθισμένους τόπους ή χώρους, 

τα είδη περιβαλλοντικών πόρων που διαθέτουν και τις διάφορες δραστηριότητες που 

ασκούνται στους χώρους αυτούς. Σχετικά με το χωρικό πλαίσιο διακρίνονται αφενός 

σε μορφές που αναπτύσσονται σε φυσικές περιοχές ή σε απομακρυσμένες άθικτες ή 

συνήθως ακατοίκητες περιοχές (ορεινές αλλά και νησιωτικές), αφετέρου μορφές που 

αναπτύσσονται σε σχέση με αγροτικούς, αστικούς οικισμούς και τις ασκούμενες 

δραστηριότητες (παραγωγικές, πολιτιστικές) του τοπικού πληθυσμού. Στην πρώτη 

περίπτωση συγκαταλέγονται μορφές που αφορούν ταξίδια για παρατήρηση 

(φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση) και αναγνώριση, ταξίδια περιπέτειας και ταξίδια 

υπαίθριας αναψυχής και ήπιας μορφής δραστηριοτήτων σε άθικτο περιβάλλον. Στην 

δεύτερη περίπτωση οι σχετικές μορφές αφορούν ταξίδια με «ανθρωπολογικά 

κίνητρα», δηλαδή με κύρια έλξη το ανθρωπογενές περιβάλλον εννοώντας την 

γνωριμία ντόπιων κατοίκων και παρατήρηση ή συμμετοχή σε ασκούμενες 

δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ταξίδια με βασικό κίνητρο την προσωπική 

αναζωογόνηση και με ενδιαφέροντα επικεντρωμένα σε βιολογικά-οικολογικά προϊόντα 

διατροφής και υγείας, ταξίδια γνωριμίας της φύσης και παραμονή σε φάρμες ή 

αγροκτήματα.  

5.3. Ανάπτυξη των τουριστικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης των ΟΤΑ. 

 Μια σωστή τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει συμμετοχή και συνεργασία 

όλων, ατόμων, επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κρατικών φορέων σε εθνικό 

επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, έχει γίνει και γίνεται προσπάθεια αποκέντρωσης του 

προγραμματισμού τόσο με την αποκέντρωση των υπηρεσιών του ΕΟΤ όσο και με την 

ενίσχυση του ρόλου των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως της 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

 
 Η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται με πολλούς 

τρόπους. Κατ' αρχήν ο ΕΟΤ παραχωρεί προς τους Δήμους αρμοδιότητες στενά 

συνυφασμένες με την τουριστική ανάπτυξη με κάποιες βέβαια προϋποθέσεις. 
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 Σκοπός της σύστασης της  Δημοτικής Αστυνομίας είναι και η υποβοήθηση 

του έργου των αρμόδιων φορέων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, 

η εξειδίκευση του προσωπικού σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό 

επίπεδο, συμβάλλει στη βελτίωση και αξιοποίηση των τουριστικών πόρων, τη 

βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και την αρτιότερη εξυπηρέτηση- προστασία 

των επισκεπτών της χώρας μας. 

 
 Η Δημοτική Αστυνομία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς τουρισμού 

όπως ο κοινωνικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, διαφυλάσσει το φυσικό 

περιβάλλον από τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού, και βοηθάει στην προβολή 

της χώρας μας ως έναν σύγχρονο τουριστικό προορισμό που παρέχει υψηλές 

υπηρεσίες στον επισκέπτη- τουρίστα, υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα 

των υπηρεσιών πέρα από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. 

 

5.4. Η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας στον πολιτιστικό τουρισμό.  
  
 Το πολιτιστικό μας περιβάλλον, στο βαθμό που αυτό ταυτίζεται με την 

πολιτιστική μας κληρονομιά, προστατεύεται, κατά κύριο λόγο, από τον ΕΟΤ σε 

συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία. Η προστασία εξάλλου της πολιτιστικής 

κληρονομιάς αποτελεί δέσμευση μέσα στα πλαίσια της σχετικής Διεθνούς Σύμβασης 

που υπογράφηκε από την Ελλάδα. Η προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της 

ιστορικής μνήμης χάριν της παρούσας και των μελλοντικών γενεών του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. 

 

 Ως πολιτιστική κληρονομιά σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Σύμβασης, 

θεωρούνται: 

 

 

α) Τα μνημεία, δηλαδή αρχιτεκτονικά έργα, σημαντικά έργα γλυπτικής και ζωγραφικά 

έργα ή κατασκευές αρχαιολογικού χαρακτήρα, επιγραφές, σπήλαια και σύνολα έργων 

σημαντικής αξίας, από την άποψη της ιστορίας, της τέχνης ή της επιστήμης. 

β) Σύνολα οικοδομημάτων, τα οποία συνίστανται σε ομάδες κτιρίων μεμονωμένων ή 

ενοτήτων (οικισμών), τα οποία, λόγω της αρχιτεκτονικής τους, της ομοιογένειας ή της 

θέσης τους, έχουν περιλάβει την συντήρηση, αναστήλωση και διατήρηση 
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παραδοσιακών κτισμάτων και τη διαμόρφωση τους σε τουριστικούς ξενώνες, ή σε 

κτίρια κοινής ωφέλειας, παραδείγματος χάριν τα μουσεία. 

 

 Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας από την Δημοτική 

Αστυνομία συνίσταται κυρίως: 

α) στον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τη μελέτη των 

στοιχείων της, 

β) στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενικά 

κάθε άμεσης ή έμμεσης βλάβης της. 

γ) στην αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, της κλοπής και της παράνομης 

εξαγωγής, 

δ) στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάσταση της, 

ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού με αυτήν. 

 

 Η προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων 

περιλαμβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, 

περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του κάθε δήμου. 

 

5.5.Παραχώρηση αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ προς την Δημοτική Αστυνομία. 

  

 Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου με κύριο σκοπό την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού 

στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας. 

 

 Λόγω της σημαντικότητας της τουριστικής ανάπτυξης για την χώρα μας 

όπως αναπτύχθηκε στην ενότητα 5.1, και λόγω αυξημένων αναγκών σε συνδυασμό 

με μειωμένο δυναμικό σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς παραχωρήθηκαν οι 

εξής λειτουργίες: 

 Υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής που χαράσσει ο κάθε δήμος σε 

συνεργασία με την Κυβέρνηση. 

 Συντονισμός των ενεργειών των συναρμόδιων φορέων για την 

εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών. 

 Εποπτεία έργων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης. 
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 Συμβολή στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό 

και εξωτερικό και μέριμνα για την ανάπτυξη της τουριστικής συνειδήσεως. 

 Έλεγχος τουριστικών καταλυμάτων. 

 Ενίσχυση δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.). 

 

 Η κύρια αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας σε τουριστικά καταλύματα 

και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αντί του ΕΟΤ είναι η θεώρηση τιμοκαταλόγων των 

δωματίων.  

 

1.Τουριστικά Καταλύματα 

 Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που 

υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς 

προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση 

και διακρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 

530992/1987 του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με θέμα τεχνικές 

προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 557 Β'), ως εξής: 

 
Α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα : 

1. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. 

2. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ. 

3. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. 

4. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων. 

 
Β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. 

1. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. 

2. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων. 

3. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα. 

 

Γ. Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους . 

  

 Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του ν. 

2160/1993 στην κατηγορία του ξενώνα, κατατάσσονται σε αντίστοιχες 

κατηγορίες των ξενοδοχείων κλασικού τύπου. 
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          2.Ξενώνες Νεότητας 

 Οι Ξενώνες Νεότητας είναι καταλύματα που εξυπηρετούν πρόσωπα 

νεαρής ηλικίας ημεδαπά ή αλλοδαπά, εφοδιασμένα με ειδική κάρτα 

ομοσπονδιών, σωματείων ή ιδρυμάτων και υπάγονται στην εποπτεία του 

Ε.Ο.Τ. Οι επιχειρήσεις των Ξενώνων Νεότητας ανήκουν σε νομικά πρόσωπα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 

οι οποίες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του ν.2160/1993 όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

Οι Ξενώνες Νεότητας που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του 

ν.2160/1993  δύνανται να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους ως φυσικά ή 

νομικό πρόσωπα με εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στα 

ελάχιστα κριτήρια ένταξής τους στην κατηγορία των καταλυμάτων των 

Ξενώνων Νεότητας. 

 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. καθορίζονται τα ελάχιστα 

κριτήρια ένταξης των υφιστάμενων Ξενώνων Νεότητας, με τα οποία πρέπει 

να διασφαλίζεται ιδίως υψηλός βαθμός όρων υγιεινής, λειτουργικότητα των 

ξενώνων και παροχή βασικών υπηρεσιών, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά 

και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του σήματος. Όσοι δεν 

εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους με τις παραπάνω προϋποθέσεις, 

επιλέγουν την ένταξή τους σε μία από τις κατηγορίες καταλυμάτων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2160/1993. 

Τα κέντρα διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών (Κ.Δ.Π.Α.), τα οποία 

κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2160/1993 υφίσταντο και λειτουργούσαν 

νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3185/1955, λαμβάνουν το ειδικό 

σήμα του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργική μορφή με την οποία ανεγέρθησαν ή για 

την πιο συγγενή λειτουργική μορφή και κατατάσσονται σε αντίστοιχη με τις 

προδιαγραφές τους ή στην κατώτερη τάξη των καταλυμάτων της μορφής 

αυτής. 

 
          3. Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικές Υποδομής 

 Κάθε μορφή τουρισμού, όπως ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος, ο 

αθλητικός, ο αγροτικός, ο πολιτιστικός, ο θεραπευτικός ή άλλο, υπάγεται 



ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2011 

 
 

59                                                                                                            ΖΩΗ ΑΟΥΡΙΑ ΔΕ-ΜΤ/0804 

 
 

στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ.. Οι εγκαταστάσεις για συνεδριακά κέντρα, 

χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, 

συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως καταλύματα, χώροι αθλητικών 

τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και 

εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και γραφεία εκμετάλλευσης 

σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ.. 

 

4. Τουριστικά Γραφεία. 

 Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 

393/1976 (ΦΕΚ 199 Α'). 

 

5. Γραφεία Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων. 

 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι επιχειρήσεις ολικής 

μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των οποίων οι όροι και 

προϋποθέσεις συστάσεως και λειτουργίας ορίζονται στην απόφαση αριθ. 

532253/26-2.8.1976 (ΦΕΚ 1001 Β'). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εντάσσονται 

στις τουριστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του Β.Δ. 

436/1961 (ΦΕΚ 111 Α΄). 

 

6. Τουριστικά Καταστήματα. 

 Τουριστικά καταστήματα είναι τα καταστήματα κατά την έννοια του 

άρθρου 1 παρ. β' και στ' του Β.Δ. 436/1961 (ΦΕΚ 111 Α'). 

 
 
 Δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύματα τα ακίνητα, τα οποία 

αποδεδειγμένα εκμισθώνονται εν όλω ή εν μέρει για προσωρινή διαμονή 

του ίδιου του μισθωτή με μίσθωμα που ορίζεται κατά μήνα, είτε συνολικά 

για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον η μίσθωση υπερβαίνει τις 

ενενήντα (90) ημέρες. 

 

 Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται: α) επί τουριστικών 

καταλυμάτων τα οποία ανεγείρονται και λειτουργούν επί εκτάσεων, την 

κυριότητα ή τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει η ανώνυμη εταιρία 

με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και β) επί ενιαίων 
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εκτάσεων άνω των τριακοσίων στρεμμάτων. Τα τουριστικά καταλύματα της 

παρούσας διάταξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό 

(35%) της συνολικά δομούμενης επιφάνειας. Με προεδρικό διάταγμα, που 

εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται το ποσοστό 

των καταλυμάτων αυτών που μπορούν να μισθώνονται μακροχρονίως ή να 

πωλούνται, καθώς και θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση του 

δικαιώματος χρήσης ή κυριότητας από τους χρήστες ή κυρίους των 

καταλυμάτων αυτών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., η 

οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να υπάγονται στις τουριστικές 

επιχειρήσεις και να προσδιορίζονται εννοιολογικώς και άλλα είδη 

τουριστικών καταλυμάτων και γενικά τουριστικών επιχειρήσεων. 

5.6. Ελεγκτικές αρμοδιότητες  

 Εκτός από τους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. που είναι εφοδιασμένοι με ειδικές 

υπηρεσιακές ταυτότητες επιθεωρητή τουρισμού, αλλά και οι δημοτικοί αστυνομικοί 

καθίστανται αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του 

άρθρου 2 του ν.2160/1193 και σε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τουρίστες, 

οπουδήποτε της χώρας, ακόμα και αν αυτά στεγάζονται σε εγκαταστάσεις ειδικής 

τουριστικής υποδομής, όπως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, 

σταθμούς αυτοκινήτων, μεθοριακούς σταθμούς, προκειμένου να διαπιστώσουν τη 

συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις της τουριστικής νομοθεσίας, της υγιεινής, 

της καθαριότητας, καθώς και με τις διατάξεις που αφορούν στην ηχορύπανση, και 

γενικά κάθε διάταξης που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή στην προστασία των τουριστών. 

 
 Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 

Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του 

Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., ορίζεται το είδος και το περιεχόμενο των παραπάνω 

ελέγχων, οι επιχειρήσεις και καταστήματα, η εκπαίδευση των οργάνων του Ε.Ο.Τ. 

σε θέματα αγορανομικού και υγειονομικού ελέγχου, οι κυρώσεις που επιβάλλει ο 

Ε.Ο.Τ. κατά των παραβατών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
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5.6.1. Κυρώσεις 

1. Σε όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση έναντι ανταλλάγματος, χωρίς να 

είναι καταχωρημένη στο ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Τ. επιβάλλεται πρόστιμο 

ύψους εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ ανά κλίνη, εφόσον πρόκειται για 

κατάλυμα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2160/1993. Εξαιρετικά για τους 

χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους καθώς και για τις 

επιχειρήσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.2160/1993, 

επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι δεκαοχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ. 

 

2. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής 

μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του 

παρόντος Ειδικό Σήμα λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή 

αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε 

έλαβαν Ειδικό Σήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση 

του Ε.Ο.Τ., από όργανα αυτού και της Δημοτικής Αστυνομίας με τη 

συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες 

τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. 

 

3. Ο εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση ή ο υπεύθυνος της λειτουργίας 

καταλύματος υποχρεούται να αναρτά το ειδικό σήμα σε εμφανές και 

προσιτό στον επισκέπτη σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του 

καταλύματος ή άλλως στο πλησιέστερο εμφανές προς την κύρια είσοδο του 

καταλύματος σημείο. Στον παραβάτη της διατάξεως του εδαφίου αυτού, 

επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων εφτακόσια τριάντα ευρώ. 

 

4. Πρόστιμο, ύψους τρεις χιλιάδες ευρώ, επιβάλλεται και στα γραφεία γενικού 

ή εσωτερικού τουρισμού και στους εκπροσώπους αλλοδαπών επιχειρήσεων, 

καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους συνομολογούν συμβάσεις με τις 

τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, οι οποίες δεν 

έχουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, ή που αποστέλλουν τουριστική πελατεία 

σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς αυτό. 

 

5. Στον επιχειρηματία κάθε κατηγορίας τουριστικών επιχειρήσεων επιβάλλεται: 
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 Αυτοτελώς πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ για κάθε παράβαση, εξαιτίας 

της οποίας τουρίστας στερήθηκε των υπηρεσιών του ξενοδοχείου λόγω 

εκμίσθωσης κλινών περισσότερων από τη δυναμικότητα των κλινών του 

ξενοδοχείου. Πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν ο επιχειρηματίας εξασφάλισε 

έγκαιρα τη στέγαση του σε ξενοδοχείο της περιοχής του της ίδιας 

τουλάχιστον κατηγορίας. 

 

 Πρόστιμο ύψους μέχρι εξακοσίων ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
 Αν λόγω ελλείψεως ή βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή στο αποχετευτικό 

δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις γενικά του καταλύματος ρυπαίνεται ο χώρος παροχής 

υπηρεσιών ή ο περιβάλλων χώρος ξενοδοχείου και κάθε είδους καταλύματος. Σε 

περίπτωση μη συμμορφώσεως του υπόχρεου, μέσα σε τριάντα ημέρες από την 

επίδοση της απόφασης, μπορεί να επιβάλλεται ως μέτρο το άμεσο κλείσιμο του 

ξενοδοχείου ή καταλύματος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., μέχρι 

εξάλειψης της ρύπανσης. Στην περίπτωση αυτήν η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου 

μέσου ή βοηθήματος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το μέτρο αίρεται με όμοια 

απόφαση μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και διαπίστωση της υπηρεσίας του 

Ε.Ο.Τ. ή της Δημοτικής Αστυνομίας ότι εξέλειπαν οι λόγοι που το προκάλεσαν. Αν ο 

εκμεταλλευόμενος τουριστική επιχείρηση παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία 

του υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά τα οποία υποσχέθηκε ή διαφήμισε εγγράφως ή αν 

οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέσεις ή αγαθά είναι προδήλως κατώτερης 

κατηγορίας ή ποιότητας. 

 
6. Οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικές επιχειρήσεις διαμορφώνουν ελεύθερα τα 

τιμολόγιά τους και υποχρεούνται κάθε χρόνο να τα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Τ. 

αναλυτικά και να τα τηρούν αμετάβλητα για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα 

(12) μηνών από της υποβολής τους. Οι δηλούμενες τιμές δεν μπορεί να είναι 

κατώτερες από τις οριζόμενες κατ' έτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

του Ε.Ο.Τ., που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων 

υποβαλλομένη το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του προηγουμένου έτους, και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι παραβάτες τιμωρούνται 

με πρόστιμο ύψους μέχρι χιλίων εννιακοσίων ευρώ. Με αποφάσεις του Γενικού 
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Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

ρυθμίζεται ο χρόνος υποβολής των τιμολογίων στον Ε.Ο.Τ. οι περιπτώσεις που 

επιτρέπονται εκπτώσεις στα παραπάνω τιμολόγια και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια. 

 

7.  Όποιος λειτουργεί τουριστική επιχείρηση χωρίς την προβλεπομένη από τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου καταχώρηση στον Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων, τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 458 

του Ποινικού Κώδικα. 

 

8. Στις συμβάσεις που συνομολογούν οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικά 

καταλύματα με τουριστικούς πράκτορες, απαιτείται να αναγράφεται η 

κατηγορία, ο αριθμός μητρώου και ο Α.Φ.Μ. του καταλύματος. Σε 

τουριστικούς πράκτορες, που διαφημίζουν τουριστικές εγκαταστάσεις 

διαφορετικού είδους από αυτά που αναγράφονται στις συμβάσεις που έχουν 

συνομολογήσει, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους μέχρι δεκαοχτώ χιλιάδες ευρώ. 

 
9. Τα διοικητικά πρόστιμα, που προβλέπονται στον ν.2160/1993, καθώς και τα 

πρόστιμα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 642/1977 (ΦΕΚ 200 

Α') του άρθρου 11 του Ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α') και του άρθρου 15 του Ν. 

711/1977 (ΦΕΚ 284 Α') αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών που εκδίδεται μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του 

Ε.Ο.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
10.  Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις ή κατά τις διατάξεις του παρόντος 

προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Ε.Ο.Τ. ή την Δημοτική 

Αστυνομία, τούτο επιβάλλεται υπέρ του Ε.Ο.Τ. με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., βεβαιώνεται στην αρμόδια κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. και 

εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κ.Ε.Δ.Ε. όπως εκάστοτε ισχύουν 

(ν.δ.356/1974). Σε περίπτωση υποτροπής οποιασδήποτε παράβασης το 

ανώτατο προβλεπόμενο όριο προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση 

δεύτερης υποτροπής το προβλεπόμενο ανώτατο όριο προστίμου 

τριπλασιάζεται. Οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 2 του ν.2160/1993, επιβάλλονται πέραν και ανεξαρτήτως των 
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κυρώσεων, που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις. 

 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν. 392/1976 (ΦΕΚ 199 Α'), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Ν. 779/1978 (ΦΕΚ 89 Α'), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 
Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς 

χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, και εν γένει κοινόχρηστους 

χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή 

ιδιώτες. 

 

 Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική 

ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη 

διάταξη, διατασσόμενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους. 

Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από το άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για 

την ανάκριση και εκδίκαση των επ’ αυτοφώρω πλημμελημάτων. 

 

 Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο 

ύψους  διακοσίων ευρώ κατ' άτομο, το οποίο, κατ' εξαίρεση, επιβάλλεται και 

εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια του 

οποίου πραγματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 

 

12.  Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης, που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ. 

ή η Δημοτική Αστυνομία, καλείται, επί αποδείξει ο υπόχρεος της παράβασης να 

δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 

την παραλαβή της σχετικής κλήσης. Κατά των πράξεων επιβολής των 

διοικητικών κυρώσεων, που επιβάλλει ο Ε.Ο.Τ. επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 

της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 642/1977 (ΦΕΚ 200 

Α') για τις τουριστικές επιχειρήσεις των παραγράφων 1, 2, και 3 του άρθρου 11 

του Ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α') για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανασύνθεση των επιτροπών εκδικάσεως των 

προσφύγων, και μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια. 
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5.7. Προστασία Υγρού Περιβάλλοντος από τη Δημοτική Αστυνομία 

5.7.1 Αιγιαλοί και Παραλίες 

 Οι αιγιαλοί και οι παραλίες ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει 

και τα διαχειρίζεται. Συνέπεια του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους είναι η ελεύθερη 

πρόσβαση των πολιτών και η ακώλυτη χρήση τους αλλά και η απαγόρευση της 

αποκλειστικής χρήσης τους μόνο από περιορισμένο αριθμό πολιτών. Όμως, αν και 

είναι αγαθά εκτός οικονομικής συναλλαγής, αντιμετωπίζονται ως αντικείμενο 

σκληρής οικονομικής εκμετάλλευσης μεταξύ Δημοσίου και επιχειρηματιών που 

επιδιώκουν να πλουτίσουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, εκμεταλλευόμενοι 

ένα κοινό αγαθό. Παράδειγμα αποτελεί και η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση 

της 29.04.2009 (ΦεΚ Β’ 792), η οποία καταργεί κατά τρόπο αντισυνταγματικό και 

αυθαίρετο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των αιγιαλών, καθώς προβλέπεται η 

απευθείας παραχώρηση της χρήσης τους σε ιδιώτες από τους ΟΤΑ, χωρίς καμία 

προηγούμενη έγκριση από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως και 

ίσχυε. 

 Συνέπεια της αλόγιστης οικονομικής εκμετάλλευσης των παραλιών με την 

παραχώρηση της χρήσης τους σε ιδιώτες επιχειρηματίες είναι η ασύδοτη 

οικονομική εκμετάλλευση των λουομένων με την πληρωμή αντιτίμου για την 

είσοδο, αλλά και για την χρήση ομπρέλας και ξαπλώστρας, η αισθητική υποβάθμιση 

και αλλοίωση του περιβάλλοντος, ενώ συχνή είναι η διατάραξη σπάνιων 

οικοσυστημάτων. Επιπλέον, πολλές είναι οι καταγγελίες σχετικά με την έλλειψη 

καθαριότητας στις παραλίες που προκαλούνται από πληθυσμιακές ομάδες- 

μειονότητες που προσφεύγουν σε καταπάτηση δημοσίας γης και τη δημιουργία 

αυτοσχέδιων καταυλισμών. Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή της Δημοτικής 

Αστυνομίας στον περιορισμό του παράνομου εμπορίου που είναι ιδιαίτερα 

αυξημένο κατά τη θερινή περίοδο. 

 

5.7.2. Λιμένες 

 Οι σχέσεις πόλης και περιβαλλόμενου λιμένα (εμπορικού λιμένα στο πλείστο 

των περιπτώσεων, που αποτέλεσε στο παρελθόν και το γενεσιουργό πυρήνα της 
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πόλης), διαμορφώνονται δυναμικά στο χρόνο κάτω από τη δράση πολλών 

παραγόντων και ιστορικών συγκυριών. 

 Σε ανθρώπινο επίπεδο, όλοι οι λιμένες ήταν και είναι πύλες διακίνησης 

ανθρώπων στην περιβάλλουσα πόλη και πάντοτε η πολιτισμική εξέλιξη της πόλης 

συμβάδιζε με την εξέλιξη του λιμένα της. 

 Σε οικονομικό επίπεδο οι λιμένες αποτέλεσαν και αποτελούν σημαντικό 

αναπτυξιακό μοχλό για την περιβάλλουσα πόλη και η λειτουργία τους 

συγχρονίζεται, ως επί το πλείστον, σε σχέση με την ανάπτυξη της ίδιας της πόλης. 

Και στο οικονομικό επίπεδο η οικονομική ευρωστία μίας πόλης εξελίσσεται σχεδόν 

ομόρροπα με τον λιμένα της. 

 Οι περιβαλλοντικές οχλήσεις που συνοδεύουν την λειτουργία ενός λιμένα 

επηρεάζονται από την τοποθεσία, το μέγεθος, την υποδομή, την βιομηχανία και τα 

φορτία που εξυπηρετεί. 

 Οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, που εντοπίζονται και παρεμποδίζονται και 

από τη Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με το Λιμενικό σώμα, σχετικά με τις 

δραστηριότητες του λιμένα αποτελούν παρελκόμενα των ενδεχόμενων οχλήσεων 

και είναι τα εξής: 

 στο θόρυβο από την λειτουργία των μηχανημάτων και οχημάτων 

 στη σκόνη που παράγεται κυρίως στις περιοχές διακίνησης φορτίων 

          χύδην και μπορεί να διαφεύγει προς την πόλη 

 στα αεριολύματα (καυσαέρια οχημάτων, μηχανημάτων, πλοίων) που 

        ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα 

 στην κυκλοφοριακή συμφόρηση από τα αυτοκίνητα που κινούνται και 

         εξυπηρετούνται μέσα και γύρω από τον λιμένα 

 στην είσοδο και διασπορά στο χώρο του λιμένα λυμάτων, απορριμμάτων και 

άλλων αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από τα πλοία που έρχονται προς 

εξυπηρέτηση. 
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 Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η αναγνώριση των 

ωφελειών μιας αειφόρου αναπτυξιακής πολιτικής, επιτάσσουν σταδιακά την 

ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων. 

 Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης βασίζεται αφενός στην 

υπευθυνότητα, ευαισθητοποίηση και αντιληπτικότητα των διοικούντων και 

αφετέρου στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών αρχών, σε τοπικό και κρατικό 

επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Με βάση την παραπάνω ανάλυση και εξέταση του ρόλου της Δημοτικής 

Αστυνομίας σε σχέση με τον τουρισμό συμπεραίνουμε τα εξής: 

 

 Είναι γεγονός ότι διαμορφώνονται νέες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες που 

επιτάσσουν την αρτιότερη και βέλτιστη λειτουργία του κράτους, ώστε η 

ανάπτυξή τους να επέλθει σε ένα ελεγχόμενο και προστατευμένο νομοθετικό 

πλαίσιο. Για το λόγο αυτό ενδυναμώνεται και ενισχύεται η τοπική αυτοδιοίκηση 

και οι εμπλεκόμενοι φορείς της με το νέο σχέδιο «Καλλικράτης», 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δημοτική Αστυνομία. 

 

 Ο ρόλος του τουρισμού αναμφισβήτητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

οικονομίας της χώρας μας και είναι ίσως η μοναδική οικονομική δραστηριότητα 

που παρά τις δύσκολες διεθνείς οικονομικές συνθήκες παρουσιάζει θετικό 

πρόσημο ανάπτυξης υιοθετώντας νέα πρότυπα όπως ο οικοτουρισμός. Σε αυτή 

την ανάπτυξη αρωγός στέκει η τοπική αυτοδιοίκηση με πρωτοβουλίες και 

δράσεις, καθώς και αρμοδιότητες ελέγχου, όντας ευέλικτη, σωστά 

καταρτισμένη, άμεση και με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. 

 

 Η Δημοτική Αστυνομία πλέον στις μέρες μας έχοντας αναλάβει αρκετές 

αρμοδιότητες και από άλλα ελεγκτικά όργανα, αποτελεί τον βασικότερο μοχλό 

εφαρμογής των νομοθετικών διατάξεων σχετικά α) με την ανάπτυξη του 

τουρισμού , β) με την διασφάλιση των τουριστικών υπηρεσιών και γ) με την 

προστασία του φυσικού κάλλους και της δημόσιας περιουσίας. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

ΑΚ: Αστικός Κώδικας 

ΔΕ: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

ΔΕΥΑ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  

ΕΛΑΣ: Ελληνική Αστυνομία  

ΕΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού  

ΙΚΑ: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

ΚΑΠΗ: Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων  

ΚΔΚ: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

ΚΚΔΚΥ: Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  

ΚΟΚ: Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας  

ΚΠΔ: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας  

ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση  

ΚΥΕ: Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  

ΛΣ: Λιμενικό Σώμα  

ν.: Νόμος 

νδ: Νομοθετικό διάταγμα  

ΝΑ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

νπδδ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

νπιδ: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  

ΟΤΑ: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ΟΕΥ: Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας  

πδ: Προεδρικό Διάταγμα  

ΠΕ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  

Σ: Σύνταγμα  

ΤΕ: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1Ο 

 

 
Φωτογραφία 1: «Παραβάσεις Καταπάτησης Κοινόχρηστου Χώρου» 

 

 Σύμφωνα με την παραπάνω φωτογραφία (1) εύκολα μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει πως ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου περιπτέρου έχει τοποθετήσει 

καφάσια και πτυσσόμενες βάσεις με περιοδικά απέναντι από το περίπτερο, κλείνοντας 

ένα μέρος του πεζοδρομίου και παρακωλύοντας την ελεύθερη διέλευση των πεζών. 

Αυτό φυσικά αποτελεί παράνομη πράξη, καθώς σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 52488/2002, 

άρθρο 2, παρ.1, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους50 που προορίζονται για τη 

κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη πεζών με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 

1.50 μ. ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, 

ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Με μία απλή ματιά 

παρατηρεί κανείς πως το απαιτούμενο πλάτος δεν έχει τηρηθεί.  

 

 Επιπρόσθετα, στην παρ.3 του ίδιου άρθρου ορίζεται σαφώς πραγματικό ύψος 

όδευσης πεζών τα 2.20μ. κάτι που όπως φαίνεται δεν έχει ακολουθηθεί, καθώς σε 

                                                   
50Το άρθρο 2 του κ.ο.κ. ορίζει τις οδούς στις οποίες περιλαμβάνονται και τα πεζοδρόμια ως 
«κοινόχρηστοι χώροι» 
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αντίθεση με τις προδιαγραφές διαστάσεων ενός περιπτέρου51 ,η τέντα του  είναι σε 

πολύ χαμηλότερο ύψος. Μάλιστα φαίνεται καθαρά πως εμπόδιο δεν αποτελεί μόνο η 

κόκκινη τέντα αλλά και οι κρεμασμένες πάνω σε αυτή εφημερίδες που αναγκάζουν 

τους διερχόμενους να σκύβουν για να περάσουν. 

 

 Επιπλέον, στο βάθος της φωτογραφίας εμφανίζεται μια σταθμευμένη μηχανή 

επί του πεζοδρομίου, η οποία είναι παράνομη βάσει του άρθρου 34, παρ. 2ε του 

Κ.Ο.Κ. 

 

 Σε συνέχεια με τα παραπάνω εντοπίζουμε αφισοκόλληση επάνω σε έναν 

πράσινο στύλο, κάτι που αντιβαίνει στη δημόσια καθαριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 

427 του Ποινικού Κώδικα.  

 

 Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει στο πεζοδρόμιο η υποχρεωτική 

κατασκευή «οδηγού τυφλών» για την καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση ανθρώπων 

με προβλήματα όρασης, όπως ορίζει το άρθρο 3 της προαναφερθείσας Υπουργικής 

Απόφασης.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
51 Υ.Α. Φ.900/ΑΔ786/Σ38/1999 (ΦΕΚ 1665 Β) και Φ900/12/158489/2006 (ΦΕΚ 424Β) 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2Ο  

 

 Φωτογραφία 2: «Παραβάσεις του Νόμου περί Διαφημιστικών Πλαισίων» 

 

 Αρκετές είναι και οι παραβάσεις που διαπιστώνονται και στη δεύτερη (2) 

φωτογραφία με το διαφημιστικό πλαίσιο τύπου «ΡΑΚΕΤΑ». Αρχικά παρατηρούμε ότι η 

διαφημιστική πινακίδα βρίσκεται πίσω και σε εξαιρετικά μικρή απόσταση  από τις 

πινακίδες σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, γεγονός που απαγορεύεται βάσει του 

άρθρου 11, παρ.2 του Κ.Ο.Κ. καθώς μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους οδηγούς 

μή βλέποντας την πινακίδα, και γενικά να αποσπάσει την προσοχή τους κατά τρόπο 

που μπορεί να  έχει δυσμενή επίδραση στην οδική τους ασφάλεια. 

  

 Σε άμεση συνάφεια με τα παραπάνω και σε συνέχεια του ίδιου άρθρου του 

Κ.Ο.Κ., η παράγραφος 3 ορίζει πως απαγορεύεται η τοποθέτηση έγχρωμων 

διαφημιστικών πινακίδων σε απόσταση μικρότερη των είκοσι (20) μέτρων  από 

φωτεινό σηματοδότη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Παρ’ όλα αυτά, στην δεύτερη 

εξεταζόμενη φωτογραφία, τα μέτρα που χωρίζουν το διαφημιστικό πλαίσιο από τον 

σηματοδότη παρατηρούμε ότι είναι πολύ μικρότερη. 

 

 Επιπλέον, δύο (2) από τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Κ.Υ.Α. 

52138/2003 δεν φαίνεται να πληρούνται από την τοποθέτηση της παραπάνω 

διαφήμισης «ΡΑΚΕΤΑ». Πιο ειδικά στο άρθρο 4 αναφέρεται πως η νοητή κατακόρυφος 

της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειας του συγκεκριμένου τύπου διαφημιστικού 
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πλαισίου, πρέπει να απέχει από το κράσπεδο του πεζοδρομίου τουλάχιστον ένα (1) 

μέτρο και τουλάχιστον 2.50 μέτρα από την ρυμοτομική γραμμή52. Είναι εμφανές πως 

στην περίπτωση αυτή δεν έχουν τηρηθεί τα απαιτούμενα όρια.    

Επίσης, παρατηρούμε ότι στη κάτω αριστερή πλευρά της φωτογραφίας (2) διακρίνεται 

μια σταθμευμένη μηχανή η οποία κρίνεται παράνομη καθώς βρίσκεται πολύ κοντά 

στον φωτεινό σηματοδότη53.  

 

 Ολοκληρώνοντας την παράθεση των παραβάσεων της δεύτερης φωτογραφίας, 

δεν διαφαίνεται να αναγράφεται σε εμφανές σημείο το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία 

και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζόμενου και ο αριθμός αδείας όπως 

ορίζει ο Νόμος 2946/2001, άρθρο 4, παρ.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
52 Σύμφωνα με τον «Γενικό Οικοδομικό Οργανισμό» (ΓΟΚ), άρθρο 2 του Ν.1577/1985, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2831)/9-13-6-2000, «ρυμοτομική γραμμή είναι εκείνη που 
ορίζεται από το ρυμοτομικό σχέδιο και χωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο από 
κοινόχρηστο χώρο του οικισμού». 
53 Κ.Ο.Κ. άρθρο 34, παρ. 2θ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
πδ 23/2002 
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