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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.3 

Εκστρατείες ελέγχων εφαρμογής των προνοιών του Περί 

Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας {Ν.125(Ι)/2007} 

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για πρόληψη και καταστολή της 

εγκληματικότητας, η Αστυνομία διεξάγει ελέγχους και εποπτεία για την 

πιστή εφαρμογή των προνοιών της Νομοθεσίας που αφορά τα ιδιωτικά 

γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, τους εργοδοτούμενους φύλακες 

τους και τους αυτοεργαζόμενους ιδιώτες φύλακες. 

 

Η Νομοθεσία έχει τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2009 και 

προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο ή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 

τομέα των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας, οφείλει να εξασφαλίζει 

προηγουμένως τις προβλεπόμενες άδειες από τον Αρχηγό Αστυνομίας. 

 

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας αφορούν την φρούρηση και 

προστασία υποστατικών και προσώπων, τη διεξαγωγή ερευνών, καθώς 

και υπηρεσίες τεχνικής φύσεως, όπως εγκατάσταση/συντήρηση 

συστημάτων συναγερμού, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, 

πυρασφάλειας κτλ. 

 

Η Αστυνομία, αντιμετωπίζει ως συνεργάτες της όλα τα αδειούχα 

ιδιωτικά γραφεία, φύλακες και ιδιώτες φύλακες, προσβλέποντας στην 

από κοινού προσπάθεια για την πρόληψη και την καταστολή της 

εγκληματικότητας, με απώτερο πάντα στόχο της, την εμπέδωση της 

ασφάλειας στους πολίτες της Δημοκρατίας. 
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Ως εκ τούτου, οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας, κάθε φύλακας και 

ιδιώτης φύλακας, οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο 

της νομιμότητας και να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της σχετικής 

νομοθεσίας. 

 

Για το σκοπό αυτό, η Αστυνομία διενεργεί συχνούς ελέγχους τόσο 

στις εταιρείες ασφάλειας, όσο και στους φύλακες και ιδιώτες φύλακες, 

ούτως ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον δραστηριοποιούνται στο νόμιμο 

πλαίσιο και εκεί όπου διαπιστώνονται παρανομίες, γίνονται οι σχετικές 

συστάσεις και καταγγελίες. 

 

Με αφορμή πρόσφατη εκστρατεία, η οποία διενεργήθηκε σε 

νυχτερινά κέντρα αναψυχής συγκεκριμένης Επαρχίας, η Αστυνομία 

θέλει να μεταφέρει το μήνυμα σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι, πρέπει 

να τηρούν τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, να συνεργάζονται αποκλειστικά 

με αδειούχες εταιρείες και αδειούχα πρόσωπα και σε καμία περίπτωση 

να μην υποκύπτουν σε απειλές ή/και εκβιασμούς των οποιονδήποτε 

παράνομων προσώπων ή εταιρειών, αλλά να καταγγέλλουν τέτοιες 

περιπτώσεις.  

 

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας, 

οι οποίοι σύμφωνα με τη Νομοθεσία είναι αυτοεργοδοτούμενοι και 

προειδοποιούνται ότι οφείλουν να εργάζονται υπό αυτό το καθεστώς και 

σε καμία περίπτωση να μην συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες 

ασφάλειας νόμιμες ή παράνομες, ή άλλα πρόσωπα τα οποία δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, καθότι σε τέτοια περίπτωση 

οι άδειές τους θα ανακαλούνται. 

 

Επιπλέον, η Αστυνομία προειδοποιεί όλες τις ιδιωτικές εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τους εργοδοτούμενους φρουρούς 

τους, ότι σε περίπτωση που εντοπιστούν να παρανομούν, ή να 

συνεργάζονται με μη αδειούχα πρόσωπα ή εταιρείες, ή να προβαίνουν σε 

ενέργειες που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια του κράτους, 

οι ήδη χορηγηθείσες άδειές του θα ανακαλούνται, πράγμα το οποίο 
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προβλέπει και η Νομοθεσία βάσει της οποίας τους χορηγήθηκαν οι 

άδειες. 

 

Η Αστυνομία, προσβλέπει στη συνεργασία όλων με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων 

και της αποστολής της που αφορά στην ασφάλεια του πολίτη και του 

κράτους. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για ενημέρωσή σας, σχετικά με τους αδειούχους ιδιωτικούς φρουρούς 

ασφαλείας και αδειούχα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας, μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της Αστυνομίας: 

 

www.police.gov.cy / Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών 

Ασφάλειας 
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