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Με αθοπμή πποβλημάηα πος πποκύπηοςν ζηιρ πεπιπηώζειρ παπαίηηζηρ ή παύζηρ επγοδόηηζηρ 
θςλάκων, οι οποίοι ζηη ζςνέσεια απεςθύνονηαι ζηην Αζηςνομία για εξαζθάλιζη νέαρ άδειαρ θύλακα 
για επγοδόηηζη ηοςρ από άλλο ιδιωηικό γπαθείο, ζαρ επιζημαίνονηαι ηα ακόλοςθα: 

 

 

Φπζηθό πξόζσπν πνπ επηζπκεί λα εξγνδνηεζεί από ηδησηηθό γξαθείν παξνρήο ππεξεζηώλ αζθάιεηαο, 

ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Αζηπλνκία κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηδησηηθνύ γξαθείνπ θαη θαηαβάιιεη 

ην θαζνξηδόκελν ηέινο γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο θύιαθα (άξζξν 6(1)&(2)(γ)). 

 

Η άδεηα θύιαθα έρεη ηζρύ πέληε εηώλ, αλαλεώλεηαη αλά πεληαεηία κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θαζνξηδόκελνπ ηέινπο 

θαη ηζρύεη ΜΟΝΟ γηα εξγνδόηεζε ηνπ θαηόρνπ ηεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηδησηηθό γξαθείν παξνρήο ππεξεζηώλ 

αζθάιεηαο. Αλεμάξηεηα από ηε ζπκπιήξσζε ή κε, ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ησλ πέληε εηώλ, ε άδεηα ηζρύεη γηα 

ΟΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ (άξζξν 13(1)(2)). 

 

Σν ηδησηηθό γξαθείν εθνδηάδεη ηνλ θύιαθα κε δειηίν επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ν θάηνρόο ηνπ (θύιαθαο), 

ππνρξενύηαη λα ην επηζηξέςεη ζηελ Αζηπλνκία, όηαλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεξκαηηζζεί ε εξγνδόηεζε ηνπ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηδησηηθό γξαθείν (άξζξν 14(5)(β)).  

 

Από ηα πιο πάνω πποκύπηει όηι, η άδεια πος σοπηγείηαι ζε θύλακα 
είναι πποζωπική και ΑΝΗΚΕΙ ΣΟΝ ΦΤΛΑΚΑ πος είναι και ο αιηηηήρ 

 

Σα ηδησηηθά γξαθεία νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζηελ Αζηπλνκία θαηαιόγνπο δξαζηεξηνηήησλ θπιάθσλ θάζε 

Φεβξνπάξην θαη ζε πεξίπησζε αιιαγώλ όπσο ΠΑΤΗ, ΠΑΡΑΙΣΗΗ  ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν 

ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ  θύιαθα, ν Τπεύζπλνο Γξαθείνπ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΡΑΠΣΩ ηελ Αζηπλνκία, 

ην αξγόηεξν κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο κέξεο (άξζξν 10(3)).  

 

ΜΗ ζπκκόξθσζε, ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα γηα ην ηδησηηθό γξαθείν παξνρήο ππεξεζηώλ αζθάιεηαο θαη 

απνηειεί ιόγνπο ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΙΥΤΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ηδησηηθνύ γξαθείνπ κέρξη θαη έμη κήλεο. 

 

Από ηα πιο πάνω πποκύπηει όηι, ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ  -  για ηον οιονδήποηε λόγο - 
Η ΚΑΣΑΚΡΑΣΗΗ αδειών θςλάκων από ηα ιδιωηικά γπαθεία 

 

Η νθεηιή κηζζνύ, ε θαηαβνιή θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ, ε κε επηζηξνθή ζηνιήο/εμνπιηζκνύ  
ή άιινη παξεκθεξή ιόγνη, ΔΕΝ ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ,  

γηα ΚΑΣΑΚΡΑΣΗΗ ησλ αδεηώλ θπιάθσλ. 
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