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Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ του άρθρου 12 παρ. 3  

εδάφ. ε και στ και 5 του Ν. 1481/1984 (Α'152) "Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας  

Τάξης", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.159Ο/1986 (Α'  

49) καιτο άρθρο 36 του Ν. 2168/1993 (Α'147). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του  

Ν.1558/1985 (Α'137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως προστέθηκε με το  

άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α'154). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας  

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  4. Αποσκοπώντας  

στη  διατήρηση  της  ευταξίας  και  ευκοσμίας  των  δημοσίων  και  ιδιωτικών  χώρων,  

αποφασίζουμε: 

 Άρθρο 1 - Γενικές απαγορεύσεις 

1.  Απαγορεύεται  η  απόρριψη,  εναπόθεση  ή  εγκατάλειψη  χωμάτων,  μπαζών  και 

άλλων  αντικειμένων  σε  δημόσιους  χώρους,  εκτός  των  χώρων  εκείνων  που 

καθορίζονται  από  την  αρμόδια  αρχή.  Σε  ιδιωτικούς  χώρους  επιτρέπεται,  υπό την 

προϋπόθεση  ότι  δεν  θίγεται  η  αισθητική  του  χώρου  και  της  περιοχής  και  δεν 

προκαλούνται προβλήματα στη δημόσια υγεία. 

2.  Απαγορεύεται  η  καθ'  οιονδήποτε  τρόπο ρύπανση των δημοσίων  κοινόχρηστων 

χώρων.

3. Απαγορεύεται η ανάρτηση κάθε είδους εμπόρευμα των ή άλλων αντικειμένων έξω 

από οποιοδήποτε κατάστημα, εκτός από περιοδικά, εφημερίδες και γενικά έντυπα έξω 

από αναπηρικά περίπτερα.

4.  Απαγορεύεται  η  παραμονή  ή  πρόσδεση ζώων σε  οδούς,  πεζοδρόμια,  πλατειές, 

δημοτικούς κήπους και γενικά δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και γύρω 

από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή αγάλματα. 

5. Απαγορεύεται το άπλωμα ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών 

σε  δημόσιους  και  ιδιωτικούς  χώρους,  εκτός  από  τους  εσωτερικούς  χώρους  των 

εξωστών και τις ταράτσες των οικοδομών.

6. Απαγορεύεται το τίναγμα ειδών ιματισμού, κλινοσκεπασμάτων και συναφών ειδών 

σε δημόσιους χώρους και από τις θύρες, το παράθυρα, τους εξώστες των οικιών και 

από τις άλλες προεξοχές και τις ταράτσες των οικοδομών. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται 

τούτο κατά τις ώρες 7.30' έως 8.30' κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 

έως την 31 η Μαρτίου και κατά τις ώρες 7.00' έως 8.00' κατά το χρονικό διάστημα 

από  την  1η  Απριλίου  έως  την  30η  Σεπτεμβρίου.  Ειδικότερα,  ο  καθορισμός  των 

ταπήτων, στρωμάτων και συναφών ειδών, με ραβδισμό, επιτρέπεται μόνο στις αυλές 

και στις ταράτσες των οικιών και εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

7.  Απαγορεύεται  η  ρύπανση  με  την  αναγραφή  λέξεων  ή  φράσεων,  απεικόνιση 

παραστάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, των προσόψεων των οικοδομών, των 

αγαλμάτων και κάθε επιφάνειας σε δημόσιο χώρο. 
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 Άρθρο 2 - Απαγορεύσεις σε δικαστήρια 

1. Απαγορεύεται στα δικαστήρια:

α.  Η  με  οποιονδήποτε  τρόπο  ρύπανση  των  κτιρίων  αυτών  και  ιδιαίτερα  με  την 

αναγραφή λέξεων ή φράσεων ή την απεικόνιση παραστάσεων, με οποιοδήποτε μέσο, 

επί τοίχων, δαπέδων και λοιπών σημείων, καθώς και με την τοιχοκόλληση εντύπων, 

πλην των γενομένων, από τις υπηρεσίες αυτών, ανακοινώσεων κ.λ.π.

β. Η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων στις αίθουσες, διαδρόμους και τον περίβολο 

αυτών.

γ. Η διατάραξη των συνεδριάσεων αυτών και της ομαλής λειτουργίας των γραφείων 

τους,  με  μεγαλόφωνες  συζητήσεις  ή  θορύβους  γενικά,  στους  διαδρόμους,  τις 

κλίμακες και τον περίβολο των δικαστικών καταστημάτων. 

δ. Η είσοδος μικροπωλητών στις αίθουσες των δικαστικών συνεδριάσεων. 

2. Στην απαγόρευση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν 

εμπίπτουν  οι  επικολλήσεις,  αναγραφές  και  άλλες  παρόμοιες  πράξεις  που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1491/1984 (Α' - 173). 

 Άρθρο 3 - Απαγορεύσεις σε θέατρα - Κινηματογράφους 

Απαγορεύεται  εντός  των  αιθουσών θεάτρων  και  Κινηματογράφων,  κατά τις  ώρες 

λειτουργίας τους:

α. Η ανάλωση ξηρών καρπών, φαγητών και συναφών ειδών, από τους φλοιούς ή τα 

περιτυλίγματα των οποίων ρυπαίνεται το δάπεδο ή ενοχλούνται οι θεατές.

β. Η εγκατάλειψη ή εναπόθεση στο δάπεδο κενών φιαλών ή άλλων αντικειμένων, από 

τα οποία δύναται να προκληθεί ενόχληση ή ατύχημα. 

γ. Η εκσφενδόνιση χάρτινων βολίδων ή άλλων αντικειμένων.

δ.  Γενικά  κάθε  ενέργεια  ή  εκδήλωση,  που  προκαλεί  ενόχληση  στους  θεατές  ή 

παρεμποδίζει την άνετη παρακολούθηση του θεάματος ή ακροάματος. 

 Άρθρο 4 - Απαγορεύσεις - Υποχρεώσεις Γραφείων Τελετών 

1. Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η τοποθέτηση νεκρώσιμων ειδών (σταυρών, φερέτων 

κ.λ.π.),  εικόνων  ή  άλλων  σχετικών  συμβολικών  παραστάσεων,  έξω  από  τα 

καταστήματα,  γραφεία  τελετών  και  αποθήκες  φερέτρων.  Οι  βιτρίνες  των 

καταστημάτων αυτών πρέπει να καλύπτονται όλο το 24ωρο με ύφασμα ή να έχουν 

αδιαφανή  υαλοπίνακα,  για  να  μην  είναι  ορατά  τα  τοποθετούμενα  μέσα  σε  αυτά 

αντικείμενα.

2. Οι διατηρούντες τα ανωτέρω καταστήματα και γραφεία υποχρεούνται να έχουν 

αναρτημένη  επιγραφή  με  τις  λέξεις  «ΓΡΑΦΕΙΑ  ΤΕΛΕΤΩΝ».  Οποιαδήποτε  άλλη 

ένδειξη απαγορεύεται.

3.  Απαγορεύεται  η  εκφορά  νεκρών  με  φέρετρα  ή  άλλα  μέσα  σε  δημόσια  οδό  ή 

δημόσιο γενικά χώρο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκτίθεται σε κοινή θέα το πρόσωπο 

ή άλλο μέρος του σώματός τους. 

 Άρθρο 5 - Απρεπείς εκδηλώσεις γενικά 
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1. Απαγορεύεται,  στα δημόσια κέντρα, τα μέσα συγκοινωνίας και τους δημόσιους 

κοινόχρηστους  γενικό  χώρους,  εκδηλώσεις,  που  προκαλούν  ενόχληση  στο  κοινό, 

απρεπείς χειρονομίες και βωμολοχίες, καθώς, και η ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου 

σε πρόσωπα ή ξένα πράγματα.

2.  Απαγορεύονται  οι  με  λόγους,  χειρονομίες,  μιμητικές  εκφράσεις  ή  κινήσεις  και 

κάθε άλλο τρόπο λοιδορίες, χλευασμοί, εμπαιγμοί γερόντων, προσώπων μειωμένης 

αντίληψης και κρίσης, ψυχικά ασθενών και σωματικά αναπήρων. 

 Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις υπαιτίων τραυματισμού ή θανάτωσης ζώων 

1.  Οποιος,  με  οποιονδήποτε  τρόπο  τραυματίζει  ζώο,  υποχρεούται  να  ενημερώνει 

αμέσως  την  Εταιρεία  Προστασίας  Ζώων  ή  την  οικεία  Κτηνιατρική  Υπηρεσία  ή 

ελλείψει αυτών, ιδιώτη Κτηνίατρο, για την παροχή της αναγκαίας περίθαλψης. Σε 

περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, ειδοποιεί την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή, 

η οποία στη συνέχεια μεριμνά για την ενημέρωση των ανωτέρω.

2. Οποιος με οποιοδήποτε τρόπο θανατώνει ζώο, υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως 

την  οικεία  Δημοτική  ή  Κοινοτική  Αρχή  για  την  απομάκρυνση  του  πτώματος, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση

αντικειμενικής αδυναμίας, ειδοποιεί την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή, η οποία στη 

συνέχεια μεριμνά για την ενημέρωση των ανωτέρω Αρχών. 

3. Ο υπαίτιος τραυματισμού ή θανάτωσης ζώου, που γίνεται σε οδό ή άλλο χώρο 

διέλευσης πεζών ή οχημάτων, υποχρεούται να το μετακινεί εκτός και πλησίον των 

χώρων αυτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας στο άκρο τους. 

 Άρθρο 7 - Εκκένωση βόθρων 

1. Οι οδηγοί βυτιοφόρων οχημάτων εκκένωση βόθρων, κατά τη διαδρομή προς το 

χώρο απόρριψης του περιεχομένου αυτών, απαγορεύεται να διέρχονται από κεντρικές 

οδούς ή ζώνες εμφάνισης, εκτός αν τούτο είναι αντικειμενικά αδύνατο.

2.  Απαγορεύεται  η  εκκένωση  βόθρων,  κατά  τις  ώρες  κοινής  ησυχίας,  εκτός  αν 

συντρέχουν λόγοι υγείας ή δυσοσμίας. 

 Άρθρο 8 - Κυρώσεις 

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481 /1984, εφόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται 

βαρύτερα. 

 Άρθρο 9 - Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη Αστυνομική Διάταξη 

που ρυθμίζει το ίδιο αντικείμενο. 

 Άρθρο 10 - Ισχύς 
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Η παρούσα απόφαση ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας Ελληνικής Αστυνομίας από 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Αστυνομική αυτή διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.  (Εγκρίθηκε  από  τον  Υπουργό  Δημόσιας  Τάξης  στις  5  Νοεμβρίου 

1996). 
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