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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(Ν. 125(Ι)/2007 ως έχει τροποποιηθεί) 
 

Αν οποιαδήποτε στοιχεία στην αίτηση αποδειχθούν αναληθή, ο αιτητής υπόκειται σε ποινική 
δίωξη. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
_____________________________________________________________________ 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ (Χ ) ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
 
                        Έκδοση  Άδειας                                                Ανανέωση Άδειας 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 
 
Να συμπληρωθεί το πεδίο που εφαρμόζεται: 

 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

(συνεταιρισμοί/εταιρείες) 
 

Όνομα: Επωνυμία: 

Επίθετο: Διεύθυνση: 

Αρ. Δ.Τ/ARC: Ταχ.Κώδ:                           Ταχ.Κιβ: 

Δ/νση διαμονής: 

 

Δ/νση αλληλογραφίας: 

Ταχ.Κώδ: Ταχ.Κώδ:                           Ταχ.Κιβ: 

Κινητό τηλ:                    Αρ. εγγραφής εταιρείας: 

Σταθερό τηλ:                            Φαξ: Αρ. Φ.Π.Α: 

E-Mail: Τηλ:                                    Φαξ: 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Επωνυμία: 

E-Mail: 

Στοιχεία Εξουσιοδοτημένου Προσώπου 

Όνομα: 

Αριθμός Εμπορικής Επωνυμίας: Επίθετο: 

Διεύθυνση εγγεγραμμένου ιδιωτικού γραφείου: 

 

                                            Ταχ. Κωδ.: 

 

Τηλ:                                  Φαξ: 

Email: 

Τηλ.:                               Φαξ:  

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ       ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Αίτησης: 

……………. 

 (Έντυπο Αστ.360) 
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ΜΕΡΟΣ Γ’   

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ   

 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………......................…….. 

Φύλο (άρρεν/θήλυ):…………………………………………………………………........................… 

Θέση:………………………………………………………………………………......................……  

Αρ. Δ./Τ.:………………………...............……… Υπηκοότητα:..………………………….............. 

Αρ. Διαβ.:…………………...................…………Τόπος έκδοσης:………………………………… 

Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού:………...................……………………………………………….. 

Διεύθυνση διαμονής:…………………………………....................………………………………... 

Ταχ. Κωδ:………………….............……………..Ταχ. Κιβ:……………...........…………………… 

Τόπος γέννησης:……………………........……….Ημερ. γέννησης:………..............………………... 

Αρ.τηλ.οικίας.:……............………………………Αρ.τηλ.εργασίας:……….….……..............…… 

Αρ.κινητού τηλ.:………………………………………………………………………...................... 

Ακαδημαϊκά προσόντα:…………………………………………………………………..................... 

……..………………………………………………..…………………………………………………

..…...………………………………………………………………………..…………………….……

………........................................................……………………………………………………….…. 

………………………………………………......................…………………………………………. 

Επάγγελμα και άλλες δραστηριότητες:…………….....................…………………………………… 

……………………………………………………..………………………...………………………...

……………………………………………………………………………..………………………..…

……………………………………………………………….….……………………………..………

…………………………………………………….……………………………………………..……

……………………………………….…………………………………………………………..…… 
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ΜΕΡΟΣ Δ’  (Αφορά συνεταιρισμούς / εταιρείες) 

 
 Το μέρος αυτό συμπληρώνεται για κάθε ένα από τους συνεταίρους/διευθυντές/διοικητικούς 

συμβούλους/γραμματείς και/ή μετόχους εταιρείας/συνεταιρισμού. 

  Για στοιχεία πέραν του ενός προσώπου, να επισυνάπτεται ξεχωριστό έντυπο του μέρους Δ’. 

 Οι  πιο  πάνω να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά / έγγραφα (ΜΕΡΟΣ Η’). 

 

 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………........................ 

Φύλο (άρρεν/θήλυ):……………………………………………………………………........................ 

Θέση:……………………………………………………………………………………...................... 

Αρ. 

Δ./Τ.:……….…………...................…………….Υπηκοότητα:..………….…………………………. 

Αρ. Διαβ.:………………………..........……...…Τόπος έκδοσης:……….....………………………… 

Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού:……………………………………….............................................. 

Διεύθυνση διαμονής:…………………………………………………………………........................ 

Ταχ. Κωδ:…………………………....................Ταχ. Κιβ:……..……………………….…………… 

Τόπος γέννησης:………….........……………….Ημερ. γέννησης:………….................………….... 

Αρ.τηλ.οικίας.:………………....................……Αρ.τηλ.εργασίας:……….….………..……....……. 

Αρ.κινητού τηλ.:……………………………………………………………......................………….. 

Ακαδημαϊκά προσόντα: 

…………………………………………………………………………………….…………………

………………..………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………………… 

Προηγούμενες ασχολίες και δραστηριότητες:………………………………………….................. 

……………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………….….………………………………………

………………………………………………….……………………………...............................……

…………..............................................................................................................................……… 
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ΜΕΡΟΣ Ε’ 
 
Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τον αιτητή, Υπεύθυνο Γραφείου και κάθε ένα από τους 
συνεταίρους/διευθυντές/διοικητικούς συμβούλους/γραμματείς και/ή μετόχους εταιρείας/νεταιρισμού.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ (1)-Άρθρο 5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  

Παρακαλώ συμπληρώστε (Χ) στο αντίστοιχο τετράγωνο. 

 

1. Γενικών Υπηρεσιών Ασφάλειας    

2. Ειδικών Υπηρεσιών Ασφάλειας   

3. Παροχής Υπηρεσιών Έρευνας   

Σημείωση: Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά τις κατηγορίες (1) ή (2) πιο πάνω, στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ΕΡΕΥΝΑΣ, (άρθρο 4(2)(ι) εκδίδεται  εκτός από την 

άδεια  (έντυπο Αστ.362) και η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (έντυπο Αστ.363). 

 

 

 

(α) Έχετε απολυθεί από τη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή την 
Αστυνομία ή το Στρατό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, για 
πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής 
αισχρότητας; 
 
(β) Κατέχετε θέση στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή στην 
Αστυνομία ή στο Στρατό ή είστε υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο 
δημόσιου δικαίου; 
 
(γ) Είστε χρήστης οποιωνδήποτε ναρκωτικών φαρμάκων ή άλλων 
ψυχοτρόπων ουσιών; 
 
(δ) Πάσχετε από οποιαδήποτε ψυχική ασθένεια;  
 
(ε) Είστε κατασκευαστής ή έμπορος ή πωλητής όπλων και πυρομαχικών 
ή εκρηκτικών υλών; 
 
(στ) Κριθήκατε στο παρελθόν από τον Αρχηγό Αστυνομίας ως μη 
κατάλληλο πρόσωπο για άσκηση του επαγγέλματος του φύλακα ή ιδιώτη 
φύλακα ή για λειτουργία ιδιωτικού γραφείου;  
 
(ζ) Έχετε καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα; 
 
(η) Έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις  (για  άρρενες);  

 

ΝΑΙ        ΟΧΙ 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ (2) – Άρθρο 4 
 

Σε περίπτωση που η αίτηση σας αφορά Ειδικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Μέρος ΣΤ(1), κατηγορία 2), 

συμπληρώστε (Χ) στο αντίστοιχο τετράγωνο, για τις υπηρεσίες ασφαλείας που προτίθεστε να παρέχετε. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 

 

(α)  Aφού υποβάλω την αίτηση και πληρώσω τα καθοριζόμενα τέλη και ακολούθως αποδειχθεί ότι 

για την έκδοση της σχετικής άδειας δεν πληρώ τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά 

αναφέρονται στη Νομοθεσία που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

δεν θα έχω κανένα συμφέρον / απαίτηση επί των δικαιωμάτων που έχω ήδη πληρώσει. 

 

(β) Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία στην παρούσα αίτηση, περιλαμβανομένων των    

πιστοποιητικών και εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι αληθή και ορθά. 

 

 

 

Ημερομηνία:.…....../.....…./.…....….  Υπογραφή:……………..........………………………..  

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

(β)   προστασία φυσικών προσώπων. 

(γ)   προστασία για ομαλή διεξαγωγή θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρíων, διαγωνισμών ή 

       αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων.                                             

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

(ε)   εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων  

       ασφαλείας, 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 σχεδιασμός συστημάτων ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας. 

(θ)  έλεγχο ή ρύθμιση της διακίνησης του κοινού με τη χρήση οχημάτων ή 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. 

(ιγ) λειτουργία και φύλαξη χώρων περιορισμού απαγορευμένων μεταναστών ή χώρων υποδοχής 

αιτητώ ασύλου ή προσφύγων κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο ‘απογορευμένος  

μετανάστης’ δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και κατά την έννοια που 

αποδίδεται στους όρους  ‘αιτητής’  και ‘πρόσφυγας’ δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου 
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ΜΕΡΟΣ Η’ 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:- 

Κατά την παράδοση της παρούσας αίτησης πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται αναλόγως, τα 

πιο κάτω έγγραφα:- 

 

1. Αντίγραφο ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή/και ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (και οι δύο όψεις). 

2. Αντίγραφο ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ή Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης ΤΥΠΟΥ Α. 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Certificate of Registration – YELLOW SLIP), για Μη Κύπριους Ευρωπαίους 

Πολίτες. 
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ(C.R.O.) από Αστυνομία Κύπρου (πρωτότυπο). 
5. Πρωτότυπη  ΔΗΛΩΣΗ (για Οικονομικό Συμφέρον), ΜΟΝΟ από αιτητή (άρθρο 9(3)(ε), του 

Ν.125(Ι)/07) (επισυνάπτεται).   
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για εκκρεμούσες υποθέσεις, ΑΠΟ αιτητή, Υπεύθυνο Γραφείου, Διευθυντές, 

Γραμματέα, Μετόχους (επισυνάπτεται). 
7. Ακριβές Αντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ {Εγγραφής/Σύστασης Εταιρείας, 

Διευθυντών, Γραμματέα και Μετόχων (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο)}.  
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΤΟΜ) ΕΓΓΡΑΦΗΣ μηχανοκίνητου ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και έγγραφη 

βεβαίωση κατοχής αλεξίσφαιρων γιλέκων και προστατευτικών κρανών, για τις υπηρεσίες ασφάλειας (δ) 
και (ιβ) του ΜΕΡΟΥΣ Ε’ (2) πιο πάνω. 

9. Εγκριμένο ΛΟΓΟΤΥΠΟ (LOGO) του ιδιωτικού γραφείου, σε ηλεκτρονική μορφή (CD) j-pex. 
10. ΑΠΟΔΕΙΞΗ (Γ.Λ.18) καταβολής τελών. 

 

 

Σημείωση:  - Αναφορικά με Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου Μη Κύπριων Ευρωπαίων Πολιτών, 
να προσκομίζεται και από την χώρα του αιτητή (πρωτότυπο), στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα. Σε 

περίπτωση που αυτό εκδίδεται σε άλλη γλώσσα, τότε να πιστοποιείται από την ανάλογη Πρεσβεία στην 

Κύπρο.     

         -  Οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα έγγραφα, τα οποία δυνατόν να απαιτηθούν. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:- 

Κατά την παράδοση της παρούσας αίτησης πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται αναλόγως, τα 

πιο κάτω έγγραφα:- 

 
1. Πρωτότυπη  ΔΗΛΩΣΗ (για Οικονομικό Συμφέρον), ΜΟΝΟ από αιτητή (άρθρο 9(3)(ε), του 

Ν.125(Ι)/07) (επισυνάπτεται).   
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για εκκρεμούσες υποθέσεις, ΑΠΟ αιτητή, Υπεύθυνο Γραφείου, Διευθυντές, 

Γραμματέα, Μετόχους (επισυνάπτεται). 
3. Ακριβές Αντίγραφο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ {Εγγραφής/Σύστασης Εταιρείας, 

Διευθυντών, Γραμματέα και Μετόχων (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ)}.  
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΤΟΜ) ΕΓΓΡΑΦΗΣ μηχανοκίνητου ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ και 

έγγραφη βεβαίωση κατοχής αλεξίσφαιρων γιλέκων και προστατευτικών κρανών, για τις υπηρεσίες 
ασφάλειας (δ) και (ιβ) του ΜΕΡΟΥΣ Ε’ (2) πιο πάνω. 

 

ΜΕΡΟΣ Θ   

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Νόμος 138(Ι)/2001 

Στο Αρχηγείο Αστυνομίας τηρείται αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία 

αιτητών που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

σκοπούς εφαρμογής του νόμου περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.  

_____________________________________________________________________ 
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ΜΕΡΟΣ Ι’  

 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Αριθμός Αίτησης Επαρχίας:……………………………………………….................…………… 

Ημερομηνία παραλαβής αίτησης:……………………………………………………................… 

Στοιχεία παραλήπτη:………………………………………………………………................…… 

Αριθμός απόδειξης πληρωμής:…..………………………………………………................…….. 

 

                   …………......……………………… 

                          Υπογραφή Παραλήπτη 

 

 

Ονοματεπώνυμο/Βαθμός/Αριθμός:……………………………………………..................……… 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλεγξα προσωπικά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

αίτηση περιλαμβανομένων και των συνημμένων σ’ αυτήν εγγράφων και διαπίστωσα ότι αυτά είναι 

ορθά και ότι πληρούνται / δεν πληρούνται * όλες οι προϋποθέσεις που προνοεί ο σχετικός Νόμος 

για την έκδοση της αιτούμενης άδειας.  

Σε περίπτωση που δεν πληρείται οποιαδήποτε προϋπόθεση, να αναφέρεται πιο κάτω. 

 

……………………………………………………..………………………………...………………

……………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………….…..................................................... 

…………………………………………………………………………………...................………. 

 

                    ………………………………… 

                                   Υπογραφή Εξεταστή 

Ονοματεπώνυμο/Βαθμός/Αριθμός:…………..………………………………………… 

 

 

 

*Να διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται. 
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ  

για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας / ανανέωσης άδειας 
ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 

Ν 125(Ι)/2007 και Ν 54(Ι)/2009- ΄Αρθρο 9(3) (ε)  
 
 

Δ Η Λ Ω Σ Η 
 

 

Δηλώνω ότι δεν έχω οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή  και ανάμιξη σε επιχείρηση, 

προς την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες ασφάλειας, και ότι δεν θα αναλάβω την παροχή 

τέτοιας υπηρεσίας σε επιχείρηση ή οργανισμό που στο μέλλον δυνατό να αποκτήσω 

συμφέρον, εφόσον η παροχή τέτοιων υπηρεσιών θα συγκρούεται με τις δραστηριότητες 

της επιχείρησης ή του οργανισμού προς τον οποίο θα παρασχεθούν υπηρεσίες 

ασφάλειας. 

 

Πληροφορούμαι ότι σε περίπτωση που η πιο πάνω δήλωση αποδειχθεί εν όλω ή εν μέρει 

ότι είναι ψευδής ή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα υπόκειμαι σε ποινική 

δίωξη. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ……………………………………. 
                                                                                        Υπογραφή 
                                                                        
 
……………………                                          ……………………………………... 
 
     Ημερομηνία                                                            Ονοματεπώνυμο  
 
 

 

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   ΚΥΠΡΟΥ 
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ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ  
για ανανέωση άδειας λειτουργίας 

ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 
Ν.125(Ι)/2007 - ΄Αρθρο 11  

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ 

 
Με την παρούσα δηλώνω ότι, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση/ανανέωση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλεια με την 
επωνυμία: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
μέχρι και σήμερα, εκκρεμεί / δεν εκκρεμεί (*) ποινική ή άλλη υπόθεση εναντίον μου. 
 
 
Σε περίπτωση που εκκρεμεί, παρακαλώ δώστε σύντομη περιγραφή του αδικήματος και σε ποιο 
στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή σας: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
Σε περίπτωση που ενέχεστε, αλλά δεν έχετε καταδικαστεί, σε οποιαδήποτε ποινική ή άλλη 
υπόθεση, δώστε σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται: 
 

………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………….… 

 
<<Πληροφορούμαι ότι σε περίπτωση που η πιο πάνω δήλωση αποδειχθεί εν όλω ή εν 
μέρει ότι είναι ψευδής ή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα υπόκειμαι σε 
ποινική δίωξη>>. 

 
 
                                                                           ……………………………………. 
                                                                                         Υπογραφή 
 
                                                               
……………………                                            ……………………………………... 
 
    Ημερομηνία                                                                      Ονοματεπώνυμο  
 
(*) Διαγράψετε ότι δεν είναι εφαρμόσιμο 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ   ΚΥΠΡΟΥ 
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