
Συνεργασία
Αστυνομίας - Ιδιωτικού Τομέα

για Ποιοτική  Ασφάλεια και Νομιμότητα

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
& ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μόνο από αδειούχους



Υπηρεσίες και συστήματα ασφαλείας
ΜΟΝΟ από αδειούχους

Γνωρίζετε ότι...;
Εταιρείες και άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας διέπονται από σχετική 
νομοθεσία.

Η προσφορά υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς άδεια από την Αστυνομία είναι 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Οι παραβάτες διώκονται ποινικά και έχουν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης 
μέχρι και δύο (2) χρόνια ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι και €30.000.

Κάθε αδειούχος κατέχει ειδική άδεια με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος, είναι 
γνωστός και ελέγχεται από την Αστυνομία.

Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στη νομοθεσία είναι:
Μελέτες & Σχεδιασμός συστημάτων1.  ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας
Ηλεκτρονική ασφάλεια2.  – συστήματα συναγερμού, κλειστά κυκλώματα 
παρακολούθησης, πυρασφάλειας, ελεγχου πρόσβασης κ.α.
Διαχείριση κέντρων3.  λήψης, ελεγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού
Υπηρεσίες στατικής φύλαξης4.  – κατοικιών, εγκαταστάσεων ιδιωτικών/ 
ημικρατικών / δημοσίων οργανισμών, εκδηλώσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, 
αθλητικών/ καλλιτεχνικών / γαμήλιων εκδηλώσεων, θεαμάτων ή άλλης κινητής 
περιουσίας 
Υπηρεσίες μηχανοκίνητων περιπολιών5.  – κατοικιών, εγκαταστάσεων της 
επιχείρησης σας
Χρηματαποστολές6.  – προστασία και μεταφορά χρημάτων, εγγράφων, 
πολύτιμων αντικειμένων
Συνοδείες VIP 7. – προστασία φυσικών προσώπων
Υπηρεσίες έρευνας (ντετέκτιβ)8.  – εντοπισμός αγνοουμένων προσώπων, 
πρόληψη ή αποκάλυψη βιομηχανικής κατασκοπείας, ζημιά ή απώλεια 
περιουσιακού δικαιώματος ή συμφέροντος
Έλεγχο & ρύθμιση τροχαίας κίνησης 9. σε ιδιωτική και άλλη περιουσία για την 
προστασία της

Για να ενημερωθείτε για τους νόμιμους αδειούχους φορείς υπηρεσιών ασφαλείας αποταθείτε:

Ιστοσελίδα Αστυνομίας www.police.gov.cy

Ιστοσελίδα Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ)
www.cyprussecurityassociation.com
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!!



Η Αστυνομία Κύπρου, πάντοτε δίπλα στους πολίτες 
ενημερώνει και καθοδηγεί

Εάν σας προσεγγίσει παράνομη εταιρεία ή άτομο 
ενημερώστε την Αστυνομία 

στα τηλέφωνα 22 808022, 22 808061, 22 808073

Για την καλύτερη δυνατή ασφάλεια και προστασία της οικογένειας, των 
εργαζομένων και της περιουσίας σας:

ΜΗΝ ζητάτε μελέτη ή προσφορά από μη αδειούχες εταιρείες και άτομα
ΜΗΝ δέχεστε επισκέψεις στο χώρο σας από παράνομες εταιρείες ή άτομα
ΜΗΝ έχετε πάρε - δώσε και μην ενθαρρύνετε σε καμία περίπτωση παράνομες 
εταιρείες ή άτομα
ΜΗΝ δίνετε ευαίσθητες πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν την προσωπική 
σας ασφάλεια σε παράνομες εταιρείες ή άτομα

Για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας ζητάτε πάντοτε ταυτότητα
και πιστοποιητικό άδειας ατόμου και εταιρείας.

ΝΑΙ στην ασφάλεια 
ΝΑΙ στην νομιμότητα 
ΝΑΙ μόνο σε αδειούχους επαγγελματίες
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Συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες ΜΟΝΟ από αδειούχους
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΟΥ:

Λαμβάνω αξιόπιστες υπηρεσίες ασφάλειας λόγω του 
συνεχούς και ενδελεχούς ελέγχου της Αστυνομίας.

Λαμβάνω ποιοτικές υπηρεσίες ασφάλειας από νόμιμα 
πρόσωπα ή άτομα.

Γνωρίζω ποιος εισέρχεται στην οικία ή στον 
επαγγελματικό μου χώρο.

Γνωρίζω ποιος έχει στην κατοχή του, ίσως τις πιο 
ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική 
μου ζωή, την ασφάλεια και προστασία της οικογένειας 
και της περιουσίας μου.

Γνωρίζει και η Αστυνομία ποιος με εξυπηρέτησε. 

Είμαι πλήρως εναρμονισμένος με τη σχετική 
νομοθεσία, δεν ενθαρρύνω και δεν συμμετέχω στην 
παρανομία.
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Για Επικοινωνία:
Αστυνομία Κύπρου

Ιστοσελίδα www.police.gov.cy
Γραφείο Χειρισμού θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας 

Τηλ. 22 808022, 22 808061, 22 808073, Φαξ 22 808951

Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ)
Ιστοσελίδα www.cyprussecurityassociation.com 

Ηλ. Ταχ. kysea@ccci.org.cy
ΤΚ. 21455, 1509, Λευκωσία, Τηλ. 22 889890, Φαξ 22 665793


