
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το Κεντροποιημένο Σύστημα Συναγερμών 
και τα τέλη υπηρεσίας, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της Αστυνομίας:

www.police.gov.cy
Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Τηλ.: 22808405,  Φαξ: 22808292
E-mail: alarmsystems@police.gov.cy 

Η Αστυνομία Κύπρου, ως σύγχρονος 
οργανισμός επιβολής του νόμου, υλοποιεί 
πολιτικές και μέτρα και προσφέρει υπηρεσίες 
που στηρίζονται στη φιλοσοφία της κοινοτικής 
και έξυπνης αστυνόμευσης.

Το Κεντροποιημένο Σύστημα Συναγερμών 
εντάσσεται σε αυτήν τη φιλοσοφία. Η 
συνεργασία της Αστυνομίας με τους πολίτες 
και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
μπορούν να συμβάλουν στην προστασία της 
ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας.

Κοινοτική και «Έξυπνη» Αστυνόμευση
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

για την προστασία των πολιτών και της περιουσίας

ΓΤΠ 196/2017-3.000
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας
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Άμεση ανταπόκριση!

Το Κεντροποιημένο Σύστημα Συναγερμών 
αποτελεί μια τεχνολογικά προηγμένη επιλογή 
των πολιτών στην προσπάθεια  για 
προστασία της περιουσίας τους, όπου κι αν 
βρίσκονται. Στελεχώνεται όλο το 24ωρο για:

        Συνεχή παρακολούθηση
        Άμεση ανταπόκριση.

Μέσω του Κεντροποιημένου Συστήματος 
Συναγερμών, η Αστυνομία συνεργάζεται 
ταυτόχρονα με την:

       Πυροσβεστική Υπηρεσία
       Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Η Αστυνομία Κύπρου αναβαθμίζει τις υπηρεσίες 
της για την ασφάλεια και την προστασία των 
πολιτών και της περιουσίας τους.

Το Κεντροποιημένο Σύστημα Συναγερμών είναι 
μια νέα υπηρεσία, η οποία συμβάλει στην 
πρόληψη και την πάταξη του εγκλήματος κατά 
περιουσίας.  

Μέσω του Συστήματος, η Αστυνομία έχει τη 
δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε 
περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και πυρκαγιών.

Γίνε συνδρομητής!

Με τις πιο κάτω απλές διαδικασίες, μπορείτε να 
γίνετε συνδρομητές στο Κεντροποιημένο 
Σύστημα Συναγερμών.

www.police.gov.cy   l   www.cypruspolicenews.com   l   Facebook: www.facebook.com/cypolice   l   Twitter: twitter.com/Cyprus_Police

Προμηθευτείτε το έντυπο αιτήσεων (Αστ. 
303) από την ιστοσελίδα της Αστυνομίας 
www.police.gov.cy στον σύνδεσμο «Έντυπα 
και Αιτήσεις».
Συμπληρώστε την αίτηση για το υποστατικό 
σας.
Στείλτε την αίτησή σας στο Επαρχιακό 
Λογιστήριο της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία θα σας αποστείλει γραπτή έγκριση 
του αιτήματός σας και θα σας καλέσει να 
συνάψετε συμβόλαιο.

Το Γραφείο Διαχείρισης του Κεντροποιημένου 
Συστήματος Συναγερμών αναλαμβάνει τη 
διαδικασία σύνδεσής του με το υποστατικό σας, 
σε συνεργασία με τεχνικό της εταιρίας που σας 
εγκατέστησε το σύστημα συναγερμού.

Σύστημα Συναγερμού
συνδεδεμένο με το 

Κέντρο Ελέγχου 
της Αστυνομίας
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