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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4137, 27.7.2007 
 

Ν. 125(Ι)/2007 

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται 
µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το 
Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 
 Αριθµός 125(Ι) του 2007 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
54(Ι) του 2009 

101(Ι) του 2011 
179(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Ιδιωτικών Γραφείων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµοι του 2007 έως 2014. 
 

 ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια: 
 

  “Αρχηγός” σηµαίνει τον Αρχηγό της Αστυνοµίας⋅ 
 

  “ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας” σηµαίνει το γραφείο 
το οποίο λειτουργεί δυνάµει άδειας που εκδίδεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου⋅ 
 

 
2 του 101(Ι) του 

2011. 

 “ιδιώτης φύλακας” σηµαίνει πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος ιδιώτη φύλακα, δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου·⋅ 
 

  “ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας” σηµαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται 
δυνάµει του άρθρου 20⋅ 
 

  “Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφάλειας” σηµαίνει το µητρώο που τηρεί ο Αρχηγός δυνάµει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 3.  
 

  “Μητρώο Εγγραφής Φυλάκων” σηµαίνει το µητρώο που τηρεί ο Αρχηγός 
δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 3· 
 

2(α) του 54(Ι) του 
2009. 

«προσωπικό» σηµαίνει όλα τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από ιδιωτικό 
γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, εκτός από φύλακα. 
 

2(β) του 54(Ι) του 
2009. 

 “υπεύθυνος γραφείου” σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που έχει τη 
διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και το 
οποίο ορίζεται γραπτώς από το πρόσωπο επ’ ονόµατι του οποίου εκδόθηκε 
άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας· 
 

  “υπηρεσίες ασφάλειας” σηµαίνει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 και παρέχονται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας ή από ιδιώτη φύλακα⋅ 
 

 “Υπουργός” σηµαίνει τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. 
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2(γ) του 54(Ι) του 

2009. 

 “φύλακας” σηµαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από ιδιωτικό 
γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δυνάµει των διατάξεων του 
άρθρου 10 και κατέχει άδεια δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Μητρώα.  3.- (1) Ο Αρχηγός τηρεί Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, στο οποίο καταχωρεί το όνοµα κάθε 
ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και οποιαδήποτε άλλα 
στοιχεία, τα οποία κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιµο να καταχωρούνται 
σ’ αυτό. 
 

  (2) Ο Αρχηγός τηρεί Μητρώο Εγγραφής Φυλάκων, στο οποίο καταχωρεί 
το όνοµα κάθε ιδιώτη φύλακα και κάθε φύλακα καθώς και οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία, τα οποία κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο να καταχωρούνται σ’ 
αυτό. 
 

 (3) Ο υπεύθυνος ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, όπως 
και το πρόσωπο επ’ ονόµατι του οποίου εκδόθηκε η άδεια, υποχρεούνται 
να παρέχουν στον Αρχηγό όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει 
των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου. 
 

Υπηρεσίες 
ασφάλειας. 

4.- (1) Το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δύναται να 
παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ασφάλειας, οι οποίες δεν παρέχονται 
δυνάµει νόµου κατ’ αποκλειστικότητα από κρατικούς οργανισµούς, 
τµήµατα ή υπηρεσίες. 
 

 (2) Οι υπηρεσίες ασφάλειας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αφορούν 
οποιανδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες: 
 

 (α) επιτήρηση, προστασία ή φύλαξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή 
εγκαταστάσεων⋅ 
 

 (β) προστασία φυσικών προσώπων⋅ 
 

 (γ) προστασία για οµαλή διεξαγωγή θεαµάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, 
διαγωνισµών ή αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων⋅ 
 

 (δ) ασφαλή µεταφορά και φύλαξη χρηµάτων, αξιών και πολύτιµων 
αντικειµένων⋅ 
 

3(α) του 101(Ι) του 
2011. 

 

(ε) εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας 
συστηµάτων, συναγερµού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, 
κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, αντικλοπής 
και προστασίας εµπορευµάτων⋅ 
 

 (στ) εγκατάσταση και διαχείριση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης 
σηµάτων συναγερµού⋅ 
 

 (ζ) έλεγχο επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδροµίων και 
λιµένων µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων⋅  
 

  (η) εκπόνηση µελετών και σχεδιασµό συστηµάτων ηλεκτρονικής και 
φυσικής ασφάλειας⋅ 
 

 (θ) έλεγχο ή ρύθµιση της διακίνησης του κοινού µε τη χρήση οχηµάτων ή 
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άλλων µέσων σε ιδιωτική περιουσία ή απαγορευµένη για είσοδο στο ευρύ 
κοινό περιοχή, µε σκοπό την προστασία της εν λόγω περιουσίας ή 
περιοχής⋅ 
 

 (ι) παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας⋅ 
 

 (ια) παροχή διευκολύνσεων ασφαλούς φύλαξης κινητής περιουσίας⋅ 
 

 (ιβ) διάθεση θωρακισµένων οχηµάτων για τη µεταφορά χρηµάτων ή 
άλλων αντικειµένων⋅  
 

3(β) του 101(Ι) του 
2011. 

 
 

Κεφ. 105. 
2 του 1972 

54 του 1976 
50 του 1988 

197 του 1989 
100(Ι) του 1996 

43(Ι) του 1997 
14(Ι) του 1998 
22(Ι) του 2001 

164(Ι) του 2001 
88(Ι) του 2002 

220(Ι) του 2002 
66(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2004 
8(Ι) του 2007 

184(Ι) του 2007 
29(Ι) του 2009 

143(Ι) του 2009. 
 

(ιγ) λειτουργία και φύλαξη χώρων περιορισµού απαγορευµένων 
µεταναστών ή χώρων υποδοχής αιτητών ασύλου ή προσφύγων κατά την 
έννοια που αποδίδεται στον όρο “απαγορευµένος µετανάστης” δυνάµει 
του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµου και κατά την έννοια 
που αποδίδεται στους όρους “αιτητής” και “πρόσφυγας” δυνάµει του περί 
Προσφύγων Νόµου· 
 

6(Ι) του 2002 
53(Ι) του 2003 
63(Ι) του 2003 
9(Ι) του 2004 

241(Ι) του 2004 
154(Ι) του 2005 
112(Ι) του 2007 
122(Ι) του 2009. 

 

 

3(γ) του 101(Ι) του 
2011. 

(ιδ) οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που ο Υπουργός δύναται να καθορίσει µε 
∆ιάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας⋅ 
 

 (3) Ιδιώτης φύλακας δύναται να παρέχει υπηρεσίες µόνο αναφορικά µε 
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 
(α), (β), (δ), και (θ) του εδαφίου (2). 
 

  (4) Ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας παρέχονται από ιδιωτικά γραφεία 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας τα οποία έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια 
για παροχή των υπηρεσιών αυτών και αφορούν οποιανδήποτε από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20. 
 

Κατηγορίες 
ιδιωτικών 

γραφείων παροχής 
υπηρεσιών 
ασφάλειας. 

 5. Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας κατατάσσονται σε 
τρεις κατηγορίες:  

 (α) γραφεία που παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο 
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(2) του άρθρου 4, καλούµενα ως ιδιωτικά γραφεία παροχής γενικών 
υπηρεσιών ασφάλειας· 
 

 (β) γραφεία που παρέχουν ορισµένες µόνο από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, καλούµενα ως ιδιωτικά 
γραφεία παροχής ειδικών υπηρεσιών ασφάλειας· και 
 

 (γ) γραφεία που παρέχουν µόνο ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας, δυνάµει του 
άρθρου 20, καλούµενα ως ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών έρευνας. 
 

 3 του 54(Ι) του 2009 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ  
 

Αίτηση για άδεια 
άσκησης του 

επαγγέλµατος του 
φύλακα και ιδιώτη 

φύλακα. 
4(α) του 54(Ι) του 

2009. 
4(β)(i)(ii) του 54(Ι) 

του 2009. 
 

 6.- (1) Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να ασκήσει το επάγγελµα 
του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα οφείλει να υποβάλει στον Αρχηγό 
αίτηση, καταβάλλοντας το καθοριζόµενο τέλος, για να του χορηγηθεί 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα. 
 

 (2) Η αίτηση για άδεια δυνάµει του εδαφίου (1) υποβάλλεται σύµφωνα µε 
τον τύπο που καθορίζει ο Αρχηγός και περιλαµβάνει: 
 

 (α) όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, αριθµό ταυτότητας, αριθµό τηλεφώνου, 
προσόντα και πείρα του αιτητή⋅ 
 

4(γ) του 54(Ι) του 
2009. 

(β) ιατρικό πιστοποιητικό σχετικά µε τη γενική κατάσταση της υγείας του 
αιτητή, που εκδίδεται από αρµόδιο κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό. 
 

4(δ)(i)(ii) του 54(Ι) 
του 2009. 

(γ) κατά πόσο ο αιτητής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως 
αυτοεργοδοτούµενος ιδιώτης φύλακας ή κατά πόσο θα εργοδοτείται ως 
φύλακας από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και στην 
περίπτωση αυτή υποβάλλει πλήρη στοιχεία σχετικά µε το ιδιωτικό 
γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο θα εργοδοτηθεί⋅ 
 

4(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

(δ) απαρίθµηση των δραστηριοτήτων που θα προσφέρει, προκειµένου περί 
ιδιώτη φύλακα. 
 

 (ε) οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που ο Αρχηγός δυνατό να 
απαιτήσει. 
 

Προϋποθέσεις 
χορήγησης άδειας 

άσκησης 
επαγγέλµατος 

φύλακα ή ιδιώτη 
φύλακα. 

5(α)(β) του 54(Ι) 
του 2009. 

 

 7. (1) Ουδεµία άδεια άσκησης επαγγέλµατος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα 
χορηγείται από τον Αρχηγό σε πρόσωπο το οποίο - 

5(γ) του 54(Ι) του 
2009. 

 
4 του 101(Ι) του 

2011. 

(α) δεν είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή άλλου κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του και, σε περίπτωση άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις, εκτός αν αυτός έχει απαλλαγεί νόµιµα για λόγους που δεν 
αφορούν λόγους υγείας οι οποίοι δυνατό να επηρεάζουν την άσκηση των 
καθηκόντων του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα· 
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70 του 1981 
134 του 1988 

228(Ι) του 2004. 
 

(β) έχει καταδικαστεί στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για οποιοδήποτε από τα 
πιο κάτω αδικήµατα και δεν έχει αποκατασταθεί δυνάµει του περί 
Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόµου: 

 (ι) ανθρωποκτονία, βιασµό, φόνο εκ προµελέτης ή απόπειρα φόνου· 
 

 (ιι) εµπρησµό, απόπειρα καταστροφής περιουσίας µε εκρηκτικές ύλες· 
 

 
 

Κεφ. 154 
21 του1970  

95(Ι) του 2003 
19(Ι) του 2005. 

113(Ι) του 2004 
 91(Ι) του 2005 

 56(Ι) του 2007. 
 

(ιιι) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή µεταφορά εκρηκτικών 
υλών, σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών 
Υλών Νόµου, εξαιρουµένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου της 
Κατηγορίας ∆ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόµου· 
 

 (ιv) παράνοµη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, χρήση πυροβόλου όπλου της 
Κατηγορίας Α, Β ή Γ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων 
Νόµου· 
 

5(δ) του 54(Ι) του 
2009. 

(v) επίθεση µε πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης ή πραγµατικής 
σωµατικής βλάβης· 
 

 
29 του 1977 
67 του 1983 

20(Ι) του 1982 
5(Ι) του 2000 

41(Ι) του 2001 
91(Ι) του 2003 

146(Ι) του 2005. 
 

(vi) παράνοµη κατοχή ή κατοχή µε σκοπό την προµήθεια ελεγχόµενων 
φαρµάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύµφωνα µε τον περί Ναρκωτικών 
Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµο· 

5(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

«(vii) ληστεία, διάρρηξη, κλοπή, απαίτηση περιουσίας µε απειλές, 
απαγωγή, κακόβουλη ζηµιά ή αιµοµιξία.  
 

5(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

 
 
 

87(Ι) του 2007. 

(viii) εµπορία ενηλίκων προσώπων, εµπορία παιδιών, εµπορία και 
εκµετάλλευση ανθρωπίνων οργάνων, εκµετάλλευση στην εργασία, 
σεξουαλική εκµετάλλευση ενηλίκων προσώπων, σεξουαλική 
εκµετάλλευση παιδιών, παιδική πορνογραφία και διατήρηση οίκου 
ανοχής, κατά παράβαση του περί της Καταπολέµησης της Εµπορίας και 
της Εκµετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυµάτων Νόµου· 
 

5(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

22(III) του 2004. 
 

(ix) παιδική πορνογραφία κατά παράβαση του περί της Σύµβασης κατά 
του Εγκλήµατος µέσω του ∆ιαδικτύου (Κυρωτικού) Νόµου. 
 

5(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

 
 
 

Κεφ. 151. 
23 του 1965 
19 του 1978 

53(Ι) του 1995 
32(Ι) του 1996 
15(Ι) του 1998 

72(Ι) του 2006. 
 

(x) διατήρηση ή χρησιµοποίηση ή φροντίδα ή διεύθυνση ή ενασχόληση µε 
τη διεύθυνση οποιουδήποτε τόπου ως οίκου στοιχηµάτων ή οίκου κυβείας 
ή για παίξιµο οποιουδήποτε παιγνιδιού, κατοχή οποιωνδήποτε οργάνων ή 
συσκευών που έχουν χρησιµοποιηθεί ή χρησιµοποιούνται ή προτίθενται 
να χρησιµοποιηθούν για το παίξιµο τέτοιων παιγνιδιών, κατά παράβαση 
του περί Οίκων Στοιχηµάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεµπόδισης της 
Κυβείας Νόµου. 
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5(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

32(Ι) του 1996 
50(Ι) του 1998 

90(Ι) του 1999. 
  

(xi) κατοχή ή έλεγχο µηχανής τυχερού παιγνιδιού ή εισαγωγή ή 
κατασκευή µηχανής τυχερού παιγνιδιού, κατά παράβαση του περί 
Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόµου. 
 

5(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

 
 

75(Ι) του 1997 
176(Ι) του 2004 
161(Ι) του 2007. 

 

(xii) µη απαγόρευση της εισόδου ανηλίκων προσώπων σε αδειούχο 
υποστατικό όπου διεξάγεται εργασία αποδοχής συλλογικών στοιχηµάτων 
ή διεξαγωγή της εργασίας αποδέκτη συλλογικών στοιχηµάτων χωρίς άδεια 
ή κατά παράβαση των όρων της άδειας κατά παράβαση του περί 
Συλλογικών Στοιχηµάτων (Ρύθµιση και Φόρος) Νόµου. 
 

5(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

 

(xiii) αδίκηµα το οποίο ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα. 
 

5(στ) του 54(Ι) του 
2009. 

(γ) έχει απολυθεί από τη ∆ηµόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή την 
Αστυνοµία ή το Στρατό της ∆ηµοκρατίας ή άλλου κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, για 
πειθαρχικό αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθικής αισχρότητας⋅ 
 

5(ζ) του 54(Ι) του 
2009. 

(δ) κατέχει θέση στη ∆ηµόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας 
ή άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Αστυνοµία ή 
στο Στρατό της ∆ηµοκρατίας ή άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή είναι υπάλληλος σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου· 
 

 (ε) είναι χρήστης οποιωνδήποτε ναρκωτικών φαρµάκων ή άλλων 
ψυχοτρόπων ουσιών· 
 

5(η) του 54(Ι) του 
2009. 

(στ) πάσχει από ψυχική ασθένεια, η οποία, κατά την κρίση του Αρχηγού, 
δύναται να εµποδίσει την άσκηση των καθηκόντων του: 
 

  Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται να ζητά από τον αιτητή όπως, 
επιπρόσθετα από το ιατρικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 6, προσκοµίσει ειδικό ιατρικό 
πιστοποιητικό από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό σε σχέση µε την 
κατάσταση της ψυχικής του υγείας· 
 

5(θ) του 54(Ι) του 
2009. 

(ζ) είναι κατασκευαστής ή έµπορος ή πωλητής όπλων και πυροµαχικών ή 
εκρηκτικών υλών· 
 

5(ι) του 54(Ι) του 
2009. 

(η) κρίθηκε από τον Αρχηγό ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει 
το επάγγελµα φύλακα ή ιδιώτη φύλακα. 
 

5(ια) του 54(Ι) του 
2009. 

(2) Ο Αρχηγός δύναται, πριν τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
φύλακα ή ιδιώτη φύλακα, να απαιτήσει από τον αιτητή να επιτύχει σε 
γραπτή ή προφορική εξέταση. 
 

5(ιβ) του 54(Ι) του 
2009. 

(3) Ο Αρχηγός εκδίδει την άδεια άσκησης επαγγέλµατος φύλακα ή ιδιώτη 
φύλακα αφού καταβληθεί από τον αιτητή το καθοριζόµενο τέλος. 
 

Άσκηση 
επαγγέλµατος 

φύλακα ή ιδιώτη 
φύλακα. 

6(α)(β) του 54(Ι) 
του 2009. 

 

8. Κανένα πρόσωπο δεν µπορεί να ασκεί το επάγγελµα φύλακα ή ιδιώτη 
φύλακα, εκτός αν είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος φύλακα ή 
ιδιώτη φύλακα που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος 
Νόµου. 
 

2 του 179(Ι) του 
2014. 

8Α. Ο Αρχηγός δύναται, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία, να 
αρνηθεί την έκδοση ή την ανανέωση άδειας άσκησης του επαγγέλµατος 
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∆υνατότητα 
άρνησης έκδοσης ή 
ανανέωσης άδειας 

άσκησης του 
επαγγέλµατος 

φύλακα ή ιδιώτη 
φύλακα. 

του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα, για λόγους που αφορούν ζητήµατα που 
σχετίζονται µε την ασφάλεια του κράτους ή τη δηµόσια τάξη: 
 

 Νοείται ότι, στην απορριπτική επιστολή που αποστέλλεται από τον 
Αρχηγό προς τον αιτητή, δέον να καταγράφεται ότι η αίτησή του 
απορρίπτεται επειδή, βάσει πληροφοριών, οι οποίες δεν µπορούν να 
αποκαλυφθούν για λόγους που αφορούν την ασφάλεια του κράτους ή τη 
δηµόσια τάξη, αυτός δεν κρίνεται κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει το εν 
λόγω επάγγελµα. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙV 
 Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Αίτηση για άδεια 
ίδρυσης και 
λειτουργίας 

ιδιωτικού γραφείου 
παροχής 

υπηρεσιών 
ασφάλειας. 

9. (1) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να ιδρύσει 
ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, οφείλει να υποβάλει 
στον Αρχηγό αίτηση, καταβάλλοντας το καθοριζόµενο τέλος, για έκδοση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιου γραφείου και να καταβάλει το 
καθοριζόµενο τέλος.  

 (2) Η αίτηση για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού 
γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποβάλλεται σύµφωνα µε τον 
καθορισµένο από τον Αρχηγό τύπο, περιέχει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (3) και συνοδεύεται από τα αναγκαία 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 

 (3) Οι πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στην αίτηση είναι: 
 

7 του 54(Ι) του 
2009. 

(α) Το πλήρες όνοµα του αιτητή και του υπεύθυνου γραφείου, ο αριθµός 
δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, η διεύθυνση, τα ακαδηµαϊκά τους 
προσόντα και οι προηγούµενες ασχολίες ή δραστηριότητές τους. 
 

  (β) στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από συνεταιρισµό, 
δηλώνονται τα ονόµατα, οι διευθύνσεις, τα ακαδηµαϊκά προσόντα και οι 
προηγούµενες ασχολίες και δραστηριότητες των συνεταίρων και σε 
περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία, δηλώνονται τα εν 
λόγω στοιχεία των διοικητικών συµβούλων, των διευθυντών, του 
γραµµατέως και των µετόχων της εταιρείας⋅ 
 

  (γ) η ονοµασία και η διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας⋅  
 

  (δ) την κατηγορία του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
σύµφωνα µε το άρθρο 5, και, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά έκδοση 
άδειας ιδιωτικού γραφείου παροχής ειδικών υπηρεσιών ασφάλειας, την 
αναφορά των συγκεκριµένων υπηρεσιών που θα παρέχει⋅ 
 

  (ε) δήλωση του αιτητή ότι δεν έχει οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον ή 
ανάµιξη σε επιχείρηση, προς την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες 
ασφάλειας, και ότι δε θα αναλάβει την παροχή τέτοιας υπηρεσίας σε 
επιχείρηση ή οργανισµό που στο µέλλον δυνατό να αποκτήσει συµφέρον, 
εφόσον η παροχή τέτοιων υπηρεσιών θα συγκρούεται µε τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισµού προς τον οποίο θα 
παρασχεθούν υπηρεσίες ασφάλειας⋅ 
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 (στ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία ο Αρχηγός δυνατό να 
απαιτήσει. 
 

Εργοδοτούµενοι σε 
ιδιωτικό γραφείο 

παροχής 
υπηρεσιών 
ασφάλειας. 

8(α) του 54(Ι) του 
2009. 

 

10. (1) Απαγορεύεται σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
να εργοδοτεί ως φύλακα, πρόσωπο για εκτέλεση οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, εκτός αν 
το πρόσωπο αυτό κατέχει άδεια φύλακα που εκδίδεται από τον Αρχηγό.  
 

8(β) του 54(Ι) του 
2009. 

(2) Απαγορεύεται σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας να 
εργοδοτεί ως µέλος του προσωπικού του, πρόσωπο για εκτέλεση 
οποιασδήποτε εργασίας, εκτός αν το πρόσωπο αυτό πληρεί τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7:  
 

 Νοείται ότι για τον έλεγχο της πλήρωσης των πιο πάνω προϋποθέσεων ο 
υπεύθυνος γραφείου, πριν από την εργοδότηση κάθε νέου µέλους του 
προσωπικού, υποβάλλει στον Αρχηγό τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. 
 

8(β) του 54(Ι) του 
2009. 

5 του 101(Ι) του 
2011. 

(3) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποβάλλει στον 
Αρχηγό κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους - 
 

 (α) κατάλογο µε τα ονόµατα των προσώπων που εργοδοτεί ως φύλακες 
και 
 

 (β) κατάλογο µε τα ονόµατα των προσώπων που εργοδοτεί ως µέλη του 
προσωπικού: 
 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους µέχρι την 
υποβολή νέου καταλόγου επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση µε τους 
υποβληθέντες καταλόγους, όπως παύση, παραίτηση ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο τερµατισµός εργοδότησης φύλακα ή µέλους του προσωπικού, 
ανάλογα µε την περίπτωση, ο υπεύθυνος γραφείου ενηµερώνει γραπτώς 
τον Αρχηγό, το αργότερο µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες. 
 

Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας 

ιδιωτικού γραφείου 
παροχής 

υπηρεσιών 
ασφάλειας. 

9(α) του 54(Ι) του 
2009. 

6(α) του 101(Ι) του 
2011. 

11. (1) Ουδεµία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χορηγείται σε συνεταιρισµό ή εταιρεία, 
αν- 
 

 (α) οι εταίροι του συνεταιρισµού ή οι διοικητικοί σύµβουλοι, οι 
διευθυντές, ο γραµµατέας και οι µέτοχοι της εταιρείας, ανάλογα µε την 
περίπτωση, ή ο υπεύθυνος γραφείου, δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 
εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόµου, και 
 

 (β) οι εταίροι του συνεταιρισµού ή οι διοικητικοί σύµβουλοι και οι 
διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα µε την περίπτωση, ή ο υπεύθυνος 
γραφείου δεν κρίνονται από τον Αρχηγό κατάλληλα πρόσωπα να ασκούν 
τα καθήκοντα του υπεύθυνου γραφείου:  
 

 Νοείται ότι, τα πιο πάνω στοιχεία καταχωρούνται στο Μητρώο Εγγραφής 
Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας. 
 

9(β) του 54(Ι) του (2) Ουδεµία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής 



 

125(I)/2007 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 9 of 19 

 

2009. 
 
 

6(β) του 101(Ι) του 
2011. 

υπηρεσιών ασφάλειας χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, αν αυτό, καθώς και 
ο υπεύθυνος γραφείου σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο, δεν 
πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος 
Νόµου και δεν κρίνεται κατάλληλο πρόσωπο να ασκεί τα καθήκοντα του 
υπεύθυνου γραφείου. 
 

9(β) του 54(Ι) του 
2009. 

 
9(γ)(i) του 54(Ι) 

του 2009. 
9(γ)(ii) του 54(Ι) 

του 2009. 
6(γ) του 101(Ι) του 

2011. 
 

(3) Ο Αρχηγός ενηµερώνεται πριν από κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή 
διορισµού νέου διοικητικού συµβούλου ή διευθυντή ή γραµµατέα ή 
αλλαγής στους µετόχους εταιρείας ή στους εταίρους του συνεταιρισµού ή 
αντικατάστασης υπεύθυνου γραφείου και, σε περίπτωση που δεν 
ικανοποιείται ότι το νέο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οι µετόχοι, ο 
διευθυντής, ο γραµµατέας ή ο υπεύθυνος γραφείου πληρούν τις 
προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, γνωστοποιεί εντός 
δεκαπέντε ηµερών την απόφαση του: 
 

 Νοείται ότι, στην περίπτωση που µε την αντικατάσταση ή το διορισµό ή 
την αλλαγή ορίζεται νοµικό πρόσωπο, ο Αρχηγός ικανοποιείται ότι ο 
διευθυντής, ο γραµµατέας και οι µέτοχοι αυτού ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7.  
 

6(δ) του 101(Ι) του 
2011. 

(3Α) Ο Αρχηγός δύναται, για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος άρθρου, 
πριν τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, να απαιτήσει από τον αιτητή ή τον 
υπεύθυνο γραφείου, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο να 
επιτύχει σε γραπτή ή τουλάχιστον σε προφορική εξέταση: 
 

 Νοείται ότι, σε περίπτωση που αιτητής είναι συνεταιρισµός ή εταιρεία οι 
διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρµόζονται σε σχέση µε τους εταίρους 
του συνεταιρισµού ή τους διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα µε την 
περίπτωση. 
 

3 του 179(Ι) του 
2014. 

(4) Ο Αρχηγός δύναται, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία, να 
αρνηθεί την έκδοση ή την ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, για λόγους που 
αφορούν ζητήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια του κράτους ή τη 
δηµόσια τάξη: 
 
Νοείται ότι στην απορριπτική επιστολή που αποστέλλεται από τον Αρχηγό 
προς τον αιτητή, δέον να καταγράφεται ότι η αίτησή του απορρίπτεται 
βάσει πληροφοριών, οι οποίες δεν µπορούν να αποκαλυφθούν για λόγους 
που αφορούν την ασφάλεια του κράτους ή τη δηµόσια τάξη. 
 

9(β) του 54(Ι) του 
2009. 

(5) Ο Αρχηγός εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού 
γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, αφού καταβληθεί το 
καθοριζόµενο τέλος. 
 

 ΜΕΡΟΣ V 
 ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Ιεραρχική 
προσφυγή. 

12. (1) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός απορρίπτει εν όλω ή εν µέρει αίτηση 
που υποβάλλεται δυνάµει του άρθρου 6, ή σε περίπτωση που απορρίπτει 
αίτηση που υποβάλλεται δυνάµει του άρθρου 9, ή σε περίπτωση 
ανάκλησης ή µη ανανέωσης της άδειας δυνάµει του άρθρου 13, ειδοποιεί 
γραπτώς τον αιτητή ή το πρόσωπο του οποίου η άδεια ανακλήθηκε ή δεν 
ανανεώθηκε για την απόφασή του, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασής 
του.  
 

 (2) Η ειδοποίηση αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην 
αίτηση ως διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτητή ή στην τελευταία γνωστή 
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διεύθυνση αλληλογραφίας του προσώπου του οποίου η άδεια ανακλήθηκε 
ή δεν ανανεώθηκε.  
 

 (3) Πρόσωπο του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει ή 
του οποίου η άδεια δεν έχει ανανεωθεί ή έχει ανακληθεί δυνάµει του 
άρθρου 13, δύναται, εντός τριάντα ηµερών από της ηµεροµηνίας 
κοινοποίησης σ’ αυτό της ειδοποίησης, να υποβάλει στον Υπουργό 
ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του Αρχηγού εκθέτοντας τους 
λόγους που την υποστηρίζουν.  
 

  (4) Στην αναφερόµενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται 
το δικαίωµα του αιτητή ή του προσώπου του οποίου η άδεια ανακλήθηκε 
ή δεν ανανεώθηκε να ασκήσει κατά της απόφασης του Αρχηγού ιεραρχική 
προσφυγή στον Υπουργό, εντός τριάντα ηµερών από της ηµεροµηνίας 
κοινοποίησης σε αυτόν της ειδοποίησης. 
 

 (5) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή εντός τριάντα ηµερών 
από της υποβολής της, και δύναται να ακούσει τον ιεραρχικώς 
προσφεύγοντα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, αν κρίνει τούτο σκόπιµο: 
 

 Νοείται ότι, µέχρι της τελικής απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής 
προσφυγής, η ανακληθείσα ή µη ανανεωθείσα άδεια συνεχίζει να 
υφίσταται. 
 

∆ιάρκεια της 
ισχύος της άδειας. 

13. (1) Η άδεια που χορηγείται σε ιδιώτη φύλακα ισχύει για περίοδο πέντε 
ετών από της εκδόσεώς της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία µε 
την καταβολή του καθοριζόµενου τέλους.  
 

10(α) του 54(Ι) του 
2009. 

(2) Η άδεια που χορηγείται σε φύλακα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από 
της εκδόσεώς της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία µε την 
καταβολή του καθοριζόµενου τέλους: 
 

 Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τη συµπλήρωση ή µη της χρονικής περιόδου 
της ισχύος της, οποιαδήποτε τέτοια άδεια ισχύει µόνο για εργοδότηση σε 
συγκεκριµένο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και για 
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η εν λόγω εργοδότηση. 
 

10(α) του 54(Ι) του 
2009. 

(3) Η άδεια που χορηγείται για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού 
γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ισχύει για περίοδο ενός έτους 
από της εκδόσεώς της και ανανεώνεται ετησίως µε την καταβολή του 
καθοριζόµενου τέλους. 
 

7 του 101(Ι) του 
2011. 

(3Α) Ο Αρχηγός δύναται αν, µετά τη χορήγηση άδειας σε ιδιώτη φύλακα 
ή φύλακα ή για την ίδρυση ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας, διαπιστώνεται µη συµµόρφωσή τους προς οποιαδήποτε 
υποχρέωση επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου να 
αναστείλει την ισχύ της εν λόγω άδειας µέχρις ότου ικανοποιηθεί ότι 
υπήρξε η απαιτούµενη συµµόρφωση, αλλά σε καµιά περίπτωση η 
περίοδος αναστολής δε δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. 
 

4 του 179(Ι) του 
2014. 

 

(4) Η άδεια που χορηγείται σε φύλακα ή σε ιδιώτη φύλακα ή για την 
ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
δύναται να ανακληθεί ή να µην ανανεωθεί από τον Αρχηγό - 
 
(α) Οποτεδήποτε παύσει να υφίσταται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες χορηγήθηκε, ή 
 
(β) σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια παραβεί 
οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε σ’ αυτό κατά τη χορήγησή της, ή 
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(γ) σε περίπτωση που το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
παραλείψει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 11, ή 
 
(δ) σε περίπτωση που η ανάκληση ή η µη ανανέωση δικαιολογείται, για 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος δεόντως αιτιολογηµένους, ή 
 
(ε) σε περίπτωση που η ανάκληση ή η µη ανανέωση δικαιολογείται, για 
λόγους που αφορούν ζητήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια του 
κράτους ή τη δηµόσια τάξη, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία 
προς τούτο: 
 
Νοείται ότι, στην απορριπτική επιστολή ή στην επιστολή ανάκλησης της 
άδειας που αποστέλλεται από τον Αρχηγό προς τον αιτητή, δέον να 
καταγράφεται ότι η αίτηση απορρίπτεται ή η άδεια ανακαλείται βάσει 
πληροφοριών, οι οποίες δεν µπορούν να αποκαλυφθούν για λόγους που 
αφορούν την ασφάλεια του κράτους ή τη δηµόσια τάξη. 
 

Στοιχεία 
αναγνώρισης 

φύλακα ή ιδιώτη 
φύλακα. 

11(α) του 54(Ι) του 
2009. 

14.- (1) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που 
εργοδοτούν φύλακες εφοδιάζουν αυτούς µε ειδικό δελτίο επαγγελµατικής 
ταυτότητας, ειδικό διακριτικό σήµα και ειδική στολή και τα οποία οι 
φύλακες υποχρεούνται να φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. 
 

 
11(β) του 54(Ι) του 

2009. 

(2) Στο δελτίο επαγγελµατικής ταυτότητας απεικονίζεται ο φύλακας και 
αναγράφεται το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο, η ηµεροµηνία 
γέννησης, ο αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο αριθµός που 
χορηγείται σε κάθε φύλακα και η ονοµασία του ιδιωτικού γραφείου 
παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο εργοδοτείται. 
 

 
 

11(γ) του 54(Ι) του 
2009. 

(3) Κάθε ιδιώτης φύλακας υποχρεούται να φέρει δελτίο επαγγελµατικής 
ταυτότητας στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος και αναγράφεται το επώνυµο, 
το όνοµα και το πατρώνυµο, η ηµεροµηνία γέννησης, ο αριθµός δελτίου 
ταυτότητας ή διαβατηρίου και ο αριθµός που χορηγήθηκε µε την άδεια.  
 

 
11(δ) του 54(Ι) του 

2009. 

(4) Ο Αρχηγός εκδίδει το δελτίο επαγγελµατικής ταυτότητας, αφού ο 
αιτητής καταβάλει το καθορισµένο τέλος και καθορίζει το διακριτικό 
σήµα και την ειδική στολή, αφού προηγουµένως ακούσει τις απόψεις του 
ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 
 

11(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

(5) Ο κάτοχος δελτίου επαγγελµατικής ταυτότητας υποχρεούται να το 
επιστρέψει στον Αρχηγό- 
 

 (α) όταν λήξει η άδεια φύλακα ή η άδεια ιδιώτη φύλακα, ανάλογα µε την 
περίπτωση, που του χορηγήθηκε δυνάµει του παρόντος Νόµου, 
 

 (β) προκειµένου για φύλακα, όταν µε οποιοδήποτε τρόπο τερµατισθεί η 
εργοδότησή του στο συγκεκριµένο ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας και 
 

 (γ) προκειµένου για ιδιώτη φύλακα, όταν αυτός παύσει να ασκεί το 
επάγγελµα του ιδιώτη φύλακα. 
 

Στολή. 
12 του 54(Ι) του 

2009. 

15. —(1) Κάθε φύλακας φέρει στολή εγκεκριµένη από τον Αρχηγό, η 
οποία διαφέρει από τις στολές της Αστυνοµίας, του Στρατού της 
∆ηµοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς, τόσο στο σχέδιο όσο και στο 
χρώµα και τα άλλα διακριτικά: 
 

8 του 101(Ι) του Νοείται ότι, εξαιρείται της υποχρέωσης να φέρει στολή φύλακας ο οποίος 
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2011. εκτελεί αποκλειστικά τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις 
παραγράφους (ε), (στ), (η) και (ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 4. 
 

12 του 54(Ι) του 
2009. 

(2) Ιδιώτης φύλακας επιτρέπεται να φέρει στολή, νοουµένου ότι αυτή έχει 
τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης του Αρχηγού. 
 

13 του 54(Ι) του 
2009. 

Εκπαίδευση. 

16. (1) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας έχουν 
υποχρέωση να εκπαιδεύουν κατάλληλα τους φύλακες και το προσωπικό 
που απασχολούν, ανάλογα µε τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, πριν 
αναλάβουν καθήκοντα: 
 

 Νοείται ότι, το πρόγραµµα της εκπαίδευσης και το περιεχόµενο των 
εξετάσεων εγκρίνονται από τον Αρχηγό: 
 

9 του 101(Ι) του 
2011. 

Νοείται περαιτέρω ότι, από την δυνάµει του παρόντος εδαφίου 
υποχρέωση- 
 

 (α) εξαιρείται φύλακας και το προσωπικό που ασκεί αποκλειστικά τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (ε), (στ), (η) και (ι) 
του εδαφίου (2) του άρθρου 4, 
 

 (β) δυνατό να εξαιρεθεί προσωπικό το οποίο κατά την κρίση του Αρχηγού 
ασκεί βοηθητικά καθήκοντα. 
 

 (2) Ο Αρχηγός δύναται να απαιτήσει από αιτητές για απόκτηση άδειας 
ιδιώτη φύλακα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 
οργανώνεται από σχολή, κολλέγιο ή εκπαιδευτικό ίδρυµα, και να 
επιτύχουν στις καθορισµένες από τον ίδιο εξετάσεις. 
 

 (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο, σχολή, κολλέγιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυµα 
δύναται να παρέχει ειδική εκπαίδευση σε φύλακα ή ιδιώτη φύλακα, 
νοουµένου ότι το πρόγραµµα και τα θέµατα της ειδικής αυτής 
εκπαίδευσης, καθώς και ο αριθµός των ωρών παρακολούθησης του κάθε 
θέµατος, έχουν τύχει της εκ των προτέρων έγκρισης του Αρχηγού. 
 

  (4) Μέλος της Αστυνοµίας, εξουσιοδοτηµένο εγγράφως από τον Αρχηγό, 
δύναται να παρευρίσκεται και να παρακολουθεί τα προγράµµατα 
εκπαίδευσης που διεξάγονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1). 
 

Εποπτεία και 
έλεγχος. 

14(α) του 54(Ι) του 
2009. 

17. —(1) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και οι 
φύλακες που εργοδοτούνται σ’ αυτά, καθώς και οι ιδιώτες φύλακες, κατά 
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους υπόκεινται στην εποπτεία και 
έλεγχο οποιουδήποτε Λοχία ή αξιωµατικού της Αστυνοµίας, υποχρεούνται 
όπως συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του και, σε περίπτωση 
ανάγκης, παρέχουν τη συνδροµή τους σ’ αυτόν, εφόσον τους ζητηθεί. 
 

14(β) του 54(Ι) του 
2009. 

(2) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, υποβάλλει 
στον Αρχηγό Αστυνοµίας, κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία, µεταξύ άλλων, καταγράφονται οι 
δραστηριότητες του γραφείου, περιλαµβανοµένων των περιστατικών για 
τα οποία έγινε παρέµβαση και, αν το ζητήσει ο Αρχηγός, τους ελεγµένους 
λογαριασµούς του: 
 

 Νοείται ότι ο Αρχηγός χειρίζεται τις ετήσιες εκθέσεις των ιδιωτικών 
γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας µε τη δέουσα εµπιστευτικότητα. 
 

10 του 101(Ι) του 
2011. 

Οπλοφορία. 

18. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου, απαγορεύεται η 
έκδοση άδειας για κατοχή, χρήση, απόκτηση ή µεταφορά εκρηκτικών 
υλών ή πυροµαχικών ή επιθετικού όπλου ή πυροβόλου όπλου σε- 
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 (α) ιδιώτη φύλακα ή φύλακα ή σε µέλος του προσωπικού ή  

 
 (β) πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή, αν το πρόσωπο 
αυτό είναι συνεταιρισµός ή εταιρεία, σε εταίρους του συνεταιρισµού ή σε 
διοικητικούς σύµβουλους και διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα µε την 
περίπτωση:  
 

 
 

113(Ι) του 2004 
91(Ι) του 2005 
56(Ι) του 2007 

32(I) του 2011. 
 

Νοείται ότι, της πιο πάνω απαγόρευσης εξαιρείται η κατοχή, χρήση, 
απόκτηση ή µεταφορά πυροβόλου όπλου κατηγορίας ∆ δυνάµει του περί 
Απόκτησης Κατοχής, Μεταφοράς και Εισαγωγής Πυροβόλων Όπλων και 
µη Πυροβόλων Όπλων και για Συναφή Θέµατα Νόµου. 

11 του 101(Ι) του 
2011. 

Υποχρέωση 
παροχής 

πληροφοριών στην 
Αστυνοµία. 

18Α.(1) Σε περίπτωση που κατά τη δυνάµει του παρόντος Νόµου παροχή 
οποιωνδήποτε υπηρεσιών ασφάλειας περιέλθουν σε γνώση- 

 (α) ιδιώτη φύλακα, φύλακα, µέλους του προσωπικού, 
 

 (β) προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή, αν το πρόσωπο 
αυτό είναι συνεταιρισµός ή εταιρεία, σε γνώση εταίρων του 
συνεταιρισµού ή διοικητικών συµβούλων, διευθυντών, γραµµατέα ή 
µετόχων της εταιρείας, ανάλογα µε την περίπτωση, 
 

 πληροφορίες που σχετίζονται µε τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού 
αδικήµατος, τα πιο πάνω πρόσωπα οφείλουν, όταν τους ζητηθεί από 
οποιοδήποτε µέλος της Αστυνοµίας, να παράσχουν κάθε τέτοια 
πληροφορία. 
 

  (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν συµµορφώνεται µε τη δυνάµει του 
εδαφίου (1) υποχρέωση, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε 
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 
δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες 
ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Ποικίλες 
υποχρεώσεις 

ιδιωτικών 
γραφείων παροχής 

υπηρεσιών 
ασφάλειας, 

φυλάκων και 
ιδιωτών φυλάκων. 

 19. (1) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
υποχρεούται να: 
 

 (α) περιλαµβάνει στην ονοµασία του τη φράση "ιδιωτική υπηρεσία 
ασφάλειας" και στα έγγραφά του τον αριθµό άδειας λειτουργίας του⋅ 
 

  (β) µη χρησιµοποιεί στην ονοµασία, στον τίτλο, στα έγγραφα και στις 
διαφηµίσεις γενικά, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, λέξεις ή 
φράσεις ικανές να παραπλανήσουν το κοινό ότι αντιπροσωπεύουν 
δηµόσια αρχή και ιδιαίτερα την Αστυνοµία, το Στρατό της ∆ηµοκρατίας ή 
την Εθνική Φρουρά⋅ 
 

  (γ) µεριµνά ώστε να µη χρησιµοποιούνται στα οχήµατα του ιδιωτικού 
γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή των φυλάκων σήµατα ή 
χρωµατισµοί, που καθιστούν την εξωτερική τους εµφάνιση όµοια ή 
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παρεµφερή µε εκείνη των οχηµάτων ή άλλων µέσων µεταφοράς που 
χρησιµοποιούνται από την Αστυνοµία, το Στρατό της ∆ηµοκρατίας ή την 
Εθνική Φρουρά⋅ 
 

16(α) του 54(Ι) του 
2009. 

(δ) µεριµνά ώστε να µη χρησιµοποιούνται στα οχήµατα του ιδιωτικού 
γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή των φυλάκων συσκευές 
ηχητικές ή φωτεινής προειδοποίησης·⋅ 
 

 (ε) µεριµνά ώστε οι φύλακες να µη χρησιµοποιούν ρόπαλα, εκτός από 
αυτά που έτυχαν της εκ των προτέρων έγκρισης του Αρχηγού και τα οποία 
δεν πρέπει να είναι ηλεκτροφόρα, ούτε να εκπέµπουν οποιαδήποτε 
στερεά, υγρά ή αέρια⋅ 
 

 (στ) µεριµνά ώστε να µη θίγονται τα ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα 
των πολιτών, και γενικά να τυγχάνουν σεβασµού τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, οι ατοµικές ελευθερίες και τα προσωπικά δεδοµένα⋅ 
 

 (ζ) µεριµνά ώστε να µη χρησιµοποιούνται µέσα και µέθοδοι δυνάµενες να 
προκαλέσουν ζηµιά, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους, ή να θέσουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Η χρήση ελεύθερα κινούµενων 
σκύλων επιτρέπεται µόνο στο εσωτερικό των φυλασσόµενων κτιρίων ή σε 
περίκλειστους χώρους, νοουµένου ότι δίνεται επαρκής προειδοποίηση µε 
την τοποθέτηση σε περίοπτα σηµεία προειδοποιητικών πινακίδων⋅ 
 

 (η) χρησιµοποιεί για την ασφαλή µεταφορά χρηµάτων, αξιών και 
πολύτιµων αντικειµένων όχηµα µε ειδική θωράκιση έναντι επιθέσεως µε 
τη χρήση όπλων και πυροµαχικών, και εφοδιάζει τους φύλακες στους 
οποίους ανατίθεται η δραστηριότητα αυτή µε αλεξίσφαιρο γιλέκο και 
προστατευτικό κράνος⋅ 
 

16(β) του 54(Ι) του 
2009. 

(θ) διατηρεί, στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών µε φύλακες, σε 
λειτουργία καθηµερινά και επί εικοσιτετραώρου βάσεως κεντρικό γραφείο 
κατάλληλα στελεχωµένο, το οποίο να µπορεί να επικοινωνεί και να 
συνεργάζεται µε την Αστυνοµία σε περίπτωση άµεσης ανάγκης· 
 

16(β) του 54(Ι) του 
2009. 

(ι) παραδίδει στον Αρχηγό, όταν του ζητηθεί, οποιοδήποτε 
οπτικογραφηµένο υλικό που προέρχεται από κλειστά συστήµατα 
τηλεόρασης που εγκατέστησε. 
 

 
16(γ) του 54(Ι) του 

2009. 

(2) Κάθε φύλακας, περιλαµβανοµένου και του ιδιώτη φύλακα, έχει τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (δ), (ε), (στ) και (ζ) του 
εδαφίου (1) και, επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί σε καµιά 
περίπτωση τον τίτλο “αστυνοµικός” ή άλλη ονοµασία η οποία δυνατό να 
δηµιουργεί την εντύπωση ότι είναι µέλος της Αστυνοµίας και υποχρεούται 
να φέρει διακριτικό µε τις λέξεις “Φύλακας” ή “ Ιδιώτης Φύλακας”, 
ανάλογα µε την περίπτωση. 
 

 (3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν άλλες υποχρεώσεις 
των γραφείων ή των φυλάκων ή των ιδιωτών φυλάκων που καθορίζονται 
σε άλλα άρθρα του παρόντος Νόµου. 
 

Ιδιωτικές 
υπηρεσίες έρευνας. 
17(α) του 54(Ι) του 

2009. 

20. (1) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να παρέχει 
ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας υποχρεούται να εξασφαλίσει για την παροχή 
των υπηρεσιών αυτών ειδική άδεια από τον Αρχηγό, ύστερα από αίτηση 
για άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
µε περιορισµό στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας. 
 

 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “ιδιωτικές υπηρεσίες 
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έρευνας” σηµαίνει την εξασφάλιση, συγκέντρωση, συλλογή ή παροχή σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφοριών σχετιζοµένων µε:  
 

17(β) του 54(Ι) του 
2009. 

 

(α) την ταυτότητα και εντοπισµό προσώπου. 
 

17(β) του 54(Ι) του 
2009. 

(β) τη διεύθυνση κατοικίας και εργασίας προσώπου, την επαγγελµατική ή 
την επιχειρηµατική του δραστηριότητα. 
 

17(γ) του 54(Ι) του 
2009. 

 

(γ) τις έρευνες για αγνοούµενα πρόσωπα· 
 

17(δ) του 54(Ι) του 
2009. 

(δ) τη ζηµιά ή απώλεια περιουσιακού δικαιώµατος ή συµφέροντος  
 

 (ε) την πρόληψη και αποκάλυψη βιοµηχανικής κατασκοπείας. 
 

 (3) Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Νόµου, που σχετίζονται µε την 
έκδοση, ανάκληση, αναστολή και ανανέωση αδειών, εφαρµόζονται και για 
τις άδειες που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου. 
 

 (4) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει, για καλύτερη εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου, Κανονισµούς οι οποίοι, µεταξύ άλλων, 
δύνανται να καθορίζουν: 
 

 (α) τα καθήκοντα και ευθύνες των προσώπων τα οποία έχουν άδεια για 
ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας⋅  
 

17(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

 

(β) τη χρήση ειδικών ανιχνευτικών συσκευών ή µεθόδων. 
 

 
138(Ι) του 2001 
37(Ι) του 2003. 

 

 (5) Κάθε πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες δυνάµει του παρόντος 
άρθρου, οφείλει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις πρόνοιες του περί 
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόµου) Νόµου.  

Ποινικά 
αδικήµατα. 

 21.—(1) Πρόσωπο ή υπεύθυνος γραφείου που – 
 

 (α) παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πέραν των καθορισµένων στην άδεια 
υπηρεσιών· 
 

18(α) του 54(Ι) του 
2009. 

(β) ασκεί το επάγγελµα του φύλακα ή ιδιώτη φύλακα κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου· 
 

18(β) του 54(Ι) του 
2009. 

(γ) λειτουργεί ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς την 
προβλεπόµενη από το άρθρο 11 άδεια· 
 

18(γ) του 54(Ι) του 
2009. 

(δ) εργοδοτεί φύλακα ή άλλο πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του 
άρθρου 10· 
 

18(δ) του 54(Ι) του 
2009. 

(ε) παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 14 ή του άρθρου 19, 
 

 
 

18(ε) του 54(Ι) του 
2009. 

 

είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
 

12 του 101(Ι) του 
2011. 

(2) Το ∆ικαστήριο, το οποίο καταδικάζει πρόσωπο ή υπεύθυνο γραφείου 
για αδίκηµα κατά παράβαση των προνοιών της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (1), δύναται, επιπρόσθετα από την επιβολή ποινής σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, να διατάξει- 
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 (α) την παύση εργασιών του γραφείου που το καταδικασθέν πρόσωπο ή ο 
καταδικασθείς υπεύθυνος γραφείου λειτουργεί παράνοµα ως ιδιωτικό 
γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και το κλείσιµο και ασφάλιση του 
κτιρίου ή χώρου που χρησιµοποιείται για τους σκοπούς του γραφείου 
αυτού· και 

   
 (β) την κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειµένου, µέσου ή οχήµατος 
εγγεγραµµένου στο όνοµα της εταιρείας που λειτουργεί το εν λόγω 
γραφείο ή οποιουδήποτε µετόχου ή αξιωµατούχου της εταιρείας αυτής, το 
οποίο αντικείµενο, µέσο ή όχηµα χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του 
ιδίου γραφείου. 

  
  (3) Το ∆ικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία εναντίον 
προσώπου ή υπεύθυνου γραφείου για διάπραξη αδικήµατος κατά 
παράβαση των προνοιών της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), δύναται, 
κατόπιν µονοµερούς αίτησης (ex parte) του Αρχηγού, ή µέλους της 
Αστυνοµίας κατ΄ εντολή του Αρχηγού, να εκδώσει προσωρινό διάταγµα 
για- 

   
 (α) αναστολή εργασιών του γραφείου που ο κατηγορούµενος λειτουργεί 
παράνοµα ως ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και το 
κλείσιµο και ασφάλιση του κτιρίου ή χώρου που χρησιµοποιείται για τους 
σκοπούς του γραφείου αυτού· και 

   
 (β) την κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειµένου, µέσου ή οχήµατος 
εγγεγραµµένου στο όνοµα του κατηγορουµένου ή της εταιρείας που 
λειτουργεί το εν λόγω γραφείο ή µετόχου ή αξιωµατούχου της εταιρείας 
αυτής, το οποίο αντικείµενο, µέσο ή όχηµα χρησιµοποιείται για τη 
λειτουργία του ιδίου γραφείου. 

   
 
 

Κεφ. 6. 
11 του 1965 

161 του 1989 
228 του 1989 

51(I) του 1999 
134(I) του 1999 

58(I) του 2003 
66(I) του 2004 

138(I) του 2006. 
 

14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 

40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985 
96 του 1986 

317 του 1987 
49 του 1988 

 (4) Η έκδοση διατάγµατος δυνάµει του εδαφίου (3) υπόκειται στις 
διατάξεις του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, του περί ∆ικαστηρίων 
Νόµου και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών. 
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64 του 1990 
136 του 1991 
149 του 1991 
237 του 1991 

42(I) του 1992 
43(I) του 1992 

102(I) του 1992 
26(I) του 1993 
82(I) του 1995 

102(I) του 1996 
4(I) του 1997 

53(I) του 1997 
90(I) του 1997 
27(I) του 1998 
53(I) του 1998 

110(I) του 1998 
34(I) του 1999 

146(I) του 1999 
41(I) του 2000 
32(I) του 2001 
40(I) του 2002 
80(I) του 2002 

140(I) του 2002 
206(I) του 2002 

17(I) του 2004 
165(I) του 2004 
268(I) του 2004 

21(I) του 2006 
99(I) του 2007 

170(I) του 2007 
76(I) του 2008 
81(I) του 2008 

118(I) του 2008 
119(I) του 2008 

36(I) του 2009 
129(I) του 2009 
138(I) του 2009 
19(I) του 2010. 

 
∆.Ν. Τόµ. II, 

Σελ. 120, 
Επίσηµη  

Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως 

Παράρτηµα  
Τρίτο: 

20.5.1954 
21.6.1956 
8.5.1958. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα  
∆εύτερο: 

19.11.1964 
14.10.1965 
23.12.1965 
29. 1.1969 

24.10.1969 
6.10.1972 
18.1.1974 

10.10.1975 
4.6.1976 
3.2.1978 

25.5.1980 
3.9.1982 
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31.12.1983 
25.4.1986 

14.11.1986 
27.2.1987 
12.2.1988 

12.10.1990 
29.12.1990 
23.10.1992 
23.12.1992 

12.3.1993 
2.4.1993 

19.11.1993 
24.2.1995 
3.3.1995 
2.2.1996 

23.2.1996 
5.7.1996 

19.7.1996 
27.9.1996 

18.10.1996 
1.11.1996 

11.12.1996 
25.7.1997 
6.2.1998 
8.5.1998 
3.7.1998 

29.5.1998 
27.11.1998 
23.12.1999 
29.12.2000 
29.12.2000 
29.12.2000 

12.4.2001 
30.11.2001 
21.12.2001 
21.12.2001 
21.12.2001 

7.2.2003 
4.7.2003 

18.7.2003 
14.11.2003 

21.5.2004 
17.12.2004 

21.1.2005 
20.1.2006 
27.1.2006 
5.12.2007 

20.2.2009. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Κεφ. 155. 
93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 

9 του 1992 
10(I) του 1996 

 (5) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα 
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (2) ή (3) παραλείπει ή αµελεί να 
συµµορφωθεί µε τέτοιο διάταγµα, εντός του χρόνου που καθορίζεται σε 
αυτό, είναι νόµιµο για τον Αρχηγό να εκτελεί το εν λόγω διάταγµα και σε 
τέτοια περίπτωση τα έξοδα που έγιναν για την εκτέλεσή του 
καταβάλλονται στην Αστυνοµία από το πρόσωπο εναντίον του οποίου 
εκδόθηκε το διάταγµα και τα έξοδα αυτά θεωρούνται και εισπράττονται 
ως χρηµατική ποινή εντός της έννοιας του περί Ποινικής ∆ικονοµίας 
Νόµου. 
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89(I) του 1997 
54(I) του 1998 
96(I) του 1998 
14(I) του 2001 

185(I) του 2003 
219(I) του 2004 

57(I) του 2007 
9(I) του 2009. 

  
  (6) Οποιοδήποτε πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα 
δυνάµει του εδαφίου (2) ή (3), το οποίο δεν υπακούει ή παραλείπει να 
συµµορφωθεί µε τέτοιο διάταγµα, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος, 
ανεξάρτητα από το αν ο Αρχηγός προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε 
το διάταγµα αυτό και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δυο αυτές ποινές. 

  
  (7) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή που επιβάλλει δυνάµει του 
παρόντος άρθρου, το ∆ικαστήριο, ενώπιον του οποίου καταδικάζεται 
πρόσωπο για οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου, 
δύναται να διατάξει όπως ο καταδικασθείς καταβάλει τα έξοδα της 
διαδικασίας, τα οποία θεωρούνται και εισπράττονται ως χρηµατική ποινή 
εντός της έννοιας του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου. 
 

13 του 101(Ι) του 
2011. 

Απαγόρευση 
χρήσης σήµατος µη 

αδειούχου 
γραφείου. 

21Α.(1) Ουδείς δύναται να φέρει ή επιδεικνύει ή διαφηµίζει ή 
χρησιµοποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο εµπορικό σήµα ή λογότυπο µη 
αδειούχου ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 

 (2) Ο παραβάτης του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000.00) ή και στις δυο αυτές ποινές. 
 

Σύνδεση 
συστηµάτων 

συναγερµού µε την 
Αστυνοµία. 

22. (1) Για τη σύνδεση συστηµάτων συναγερµού µε Αστυνοµικό Σταθµό 
απαιτείται έγκριση του Αρχηγού, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Η 
εγκρινόµενη σύνδεση πραγµατοποιείται µε µέριµνα και δαπάνες του 
ενδιαφεροµένου και διαρκεί για ένα έτος. Για τη συνέχιση της σύνδεσης 
απαιτείται νέα, κατ’ έτος, έγκριση, η οποία χορηγείται µετά από 
επανεξέταση του συνόλου των υφισταµένων συνδέσεων και των τυχόν 
νέων αιτήσεων σύνδεσης, σε συνδυασµό προς τις δυνατότητες και τις 
ανάγκες της Αστυνοµίας. 
 

19 του 54(Ι) του 
2009. 

 (2) Ο Αρχηγός, µε γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίζει: 
 

 (α) τα κριτήρια και τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων σύνδεσης και 
συνέχισης αυτής⋅ 
 

 (β) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά⋅ 
 

 (γ) τους Αστυνοµικούς Σταθµούς υποδοχής τέτοιων συνδέσεων⋅ 
 

 (δ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συνδεοµένων⋅  
 

 (ε) το τέλος που καταβάλλεται για τη σύνδεση ή επανασύνδεση⋅ 
 

 (στ) οποιοδήποτε άλλο θέµα επιδεχόµενο ρύθµισης για σκοπούς 
σύνδεσης. 
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Καθορισµός τελών. 23. Ο Υπουργός, µετά από εισήγηση του Αρχηγού, εγκρίνει τα τέλη που 

προβλέπονται στο παρόντα Νόµο.  
 

Κανονισµοί. 24. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για 
καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και για τον καθορισµό κάθε 
θέµατος το οποίο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισµού. 
 

 (2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισµοί 
δύνανται να καθορίζουν τον τύπο της άδειας και των άλλων εγγράφων που 
προβλέπονται στο παρόντα Νόµο, καθώς και τα θέµατα που αναφέρονται 
στο εδάφιο (4) του άρθρου 20. 
 

 ΜΕΡΟΣ VI 
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Μεταβατικές 
∆ιατάξεις. 

25.- (1) Γραφεία τα οποία, κατά το χρόνο της ηµεροµηνίας έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόµου, παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας, θα 
συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές, νοουµένου ότι θα 
εξασφαλίσουν, για το σκοπό αυτό, προσωρινή άδεια από τον Αρχηγό και 
νοουµένου ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες ασφάλειας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού 
εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις των ιδιωτών φυλάκων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών έρευνας.  
 

20(α) του 54(Ι) του 
2009. 

(2) Η προσωρινή άδεια ισχύει για χρονική περίοδο έξι µηνών και 
εξασφαλίζεται ύστερα από αίτηση στον Αρχηγό, αφού ο αιτητής 
καταβάλει το καθορισµένο τέλος. 
 

20(β) του 54(Ι) του 
2009. 

(3) Πριν από τη λήξη της ισχύος της προσωρινής άδειας, το γραφείο ή ο 
ιδιώτης φύλακας υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας που χορηγείται 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και ο Αρχηγός δύναται κατά 
την κρίση του να εκδώσει την αιτούµενη άδεια µε όρους ή χωρίς όρους: 
 

 Νοείται ότι, στους όρους που δυνατόν να επιβάλει ο Αρχηγός, δύναται να 
περιλαµβάνεται και όρος ως προς τον υποχρεωτικό εφοδιασµό των 
φυλάκων µε στοιχεία αναγνώρισής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. 
 

21 του 54(Ι) του 
2009. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 

Νόµου. 
54(Ι) του 2009. 

 

26. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας του περί Ιδιωτικών Γραφείων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικού) Νόµου του 2009. 
 

  
 


