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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (Ν.125(Ι)2007), ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 54(Ι)/2009 

 
Γνωστοποίηση Αρχηγού Αστυνομίας 

Με βάση το άρθρο 22(2) 
 
 Ο Αρχηγός Αστυνομίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Άρθρο 22(2) του 

Νόμου που προνοεί για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Ασφάλειας 

και για Συναφή Θέματα (Ν.125(Ι)/2007), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 54(Ι)2009, 

καθόρισε τα πιο κάτω κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων προσώπων που επιθυμούν να 

συνδεθούν με το σχέδιο σύνδεσης αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης 

διάρρηξης/πυρκαγιάς της Αστυνομίας: 

 

1) Κάθε ενδιαφερόμενος  ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού, πρέπει να υποβάλει ή 

αποστείλει κατάλληλα συμπληρωμένη αίτηση έντυπο Αστ.303, προς τον Αρχηγό 

Αστυνομίας στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης της 

Επαρχίας του. Ακολούθως, ο αιτητής ενημερώνεται γραπτώς (έντυπο Αστ.303Β) για 

σύναψη του συμβολαίου.  Η περίοδος ισχύος της σύνδεσης θα αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής του Συμβολαίου και θα λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου 

έτους, με δικαίωμα ανανέωσης μέσω προπληρωμής, χωρίς κατ’ ανάγκη τη σύναψη 

νέου συμβολαίου, εκτός και αν έχουν διαφοροποιηθεί οποιαδήποτε στοιχεία από την 

αρχική αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο 

Παράρτημα της παρούσας Γνωστοποίησης.  Μαζί με την αίτησή του, ο 

ενδιαφερόμενος, να υποβάλει τα ακόλουθα: 

 

 (α) Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφάλειας 

 Η αίτηση να συνοδεύεται από αντίγραφο της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του 

Ιδιωτικού Γραφείου Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας σε ισχύ, το οποίο θα 

εγκαταστήσει το Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης Πυρκαγιάς / Διάρρηξης. 

 

 Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος Συναγερμών: 

(1) Ηχητικό Μήνυμα. 

(2) Η εγκατάσταση του συστήματος συναγερμού να γίνεται από αδειούχα εταιρεία. 

(3) Να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προδιαγραφές:  Grade 2, 3 ή 4 και CE. 



 

 

Ανάλογα με την ιδιότητα του αιτητή οφείλει να υποβάλει και τα ακόλουθα: 

 (β) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

(i) Με Κυπριακή Υπηκοότητα: Η αίτηση να συνοδεύεται με αντίγραφο του Δελτίου 

Ταυτότητας. 

(ii) Υπήκοοι Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η αίτηση να συνοδεύεται με αντίγραφα Δελτίου 

Ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου και  Βεβαίωσης Εγγραφής, (Έντυπο MEU 1, 2 ή 3 

ανάλογα). 

(iii) Υπήκοοι Τρίτων Χωρών: Η αίτηση να συνοδεύεται με αντίγραφα Διαβατηρίου και 

Άδεια Προσωρινής Παραμονής, (Έντυπο Μ62Α). 

 

(γ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Εταιρείες: Η αίτηση να συνοδεύεται με αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής  από τον 

Έφορο Εταιρειών. 

 

 (δ) ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:  

Να υποβάλλεται αντίγραφο της Άδειας  λειτουργίας του υποστατικού. 

 

 (ε) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: 

 Η αίτηση να συνοδεύεται από επιστολή του προϊσταμένου.  

 

(2) Η σύνδεση των συστημάτων συναγερμού των υποστατικών, να γίνεται από τον 

εγκαταστάτη/συντηρητή του συστήματος συναγερμού του αιτητή με ειδικό τηλέφωνο 

της Αστυνομίας, που θα γνωστοποιείται στον αιτητή κατά την υπογραφή της 

συμφωνίας. 

 

(3) Ο συνδρομητής/συμβαλλόμενος θα καταβάλλει τα εκάστοτε εγκρινόμενα από τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τέλη και τα οποία καθορίστηκαν στο 

ποσό των €50 (Ευρώ), για σύνδεση του συστήματος και στα €77 (Ευρώ) σε 

περίπτωση ανταπόκρισης της Αστυνομίας σε Λανθασμένη Κλήση.  Σημειώνεται ότι 

τα τέλη καθορίστηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4265, ημερομηνίας 

24/4/2008. 

 

 



 

(4) Το ηχογραφημένο μήνυμα κάθε συστήματος συναγερμού να είναι στην ελληνική 

γλώσσα και το περιεχόμενο του να είναι σύντομο, κατανοητό και ευκρινές.   

Συγκεκριμένα να δηλώνει την ονομασία / τίτλο και είδος του υποστατικού, πλήρη 

διεύθυνση του υποστατικού και το είδος συναγερμού (διάρρηξη / πυρκαγιά). 

 

(5) Στις περιπτώσεις ανταπόκρισης της Αστυνομίας μετά από έγκυρη ή λανθασμένη 

κλήση ή κλήση για σκοπούς ελέγχου, θα δίδεται στον ιδιοκτήτη ή στο άτομο 

επικοινωνίας που παρουσιάζεται στο μέρος, σχετική ενημέρωση ή/και ειδοποίηση για 

πληρωμή σε περίπτωση λανθασμένης κλήσης (Έντυπο Αστ.303Α).  Σε περίπτωση 

μη παρουσίασης των αναφερόμενων το έντυπο αυτό θα αποστέλλεται στη διεύθυνση 

του ιδιοκτήτη. 


