
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 

  Η Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

125(Ι) του 2007 

54(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών 

Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ιδιωτικών 

Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμους του 2007 και 

2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμοι 

του 2007 έως 2011. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από τον ορισμό του όρου «ιδιώτης φύλακας», αμέσως 

μετά τη λέξη «Νόμου» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και 

περιλαμβάνει τον τεχνικό συστημάτων ασφάλειας». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του  

βασικού νόμου.  

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

 (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) του εδαφίου 

(1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «λειτουργίας» (πρώτη 

γραμμή), των λέξεων «μηχανημάτων και» και με τη 

διαγραφή, αμέσως μετά τη λέξη «συστημάτων» 

(δεύτερη γραμμή), της λέξης «ασφάλειας».  

   

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά 

την παράγραφο (ιβ) της ακόλουθης νέας παραγράφου 

(ιγ):  

   

  «(ιγ)  λειτουργία και φύλαξη χώρων περιορισμού 
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Κεφ. 105. 

2 του 1972 

54 του 1976 

50 του 1988 

197 του 1989 

100(Ι) του 1996 

43(Ι) του 1997 

14(Ι) του 1998 

22(Ι) του 2001 

164(Ι) του 2001 

88(Ι) του 2002 

220(Ι) του 2002 

66(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2004 

8(Ι) του 2007 

184(Ι) του 2007 

29(Ι) του 2009 

143(Ι) του 2009. 

 

απαγορευμένων μεταναστών ή χώρων υποδοχής 

αιτητών ασύλου ή προσφύγων κατά την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο “απαγορευμένος μετανάστης” 

δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 

Νόμου και κατά την έννοια που αποδίδεται στους 

όρους “αιτητής” και “πρόσφυγας” δυνάμει του περί 

Προσφύγων Νόμου.». και  

6(Ι) του 2002 

53(Ι) του 2003 

63(Ι) του 2003 

9(Ι) του 2004 

241(Ι) του 2004 

154(Ι) του 2005 

112(Ι) του 2007 

122(Ι) του 2009. 

  

 (γ) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ιγ) 

του εδαφίου (2) αυτού σε παράγραφο (ιδ).  
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Τροποποίηση  

του άρθρου 7  

του βασικού  

νόμου. 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (1) αυτού με το σημείο του κόμματος και με την 

προσθήκη,  αμέσως μετά, της φράσης «εκτός αν αυτός έχει 

απαλλαγεί νόμιμα για λόγους που δεν αφορούν λόγους υγείας οι 

οποίοι δυνατό να επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων του 

φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «κάθε χρόνο 

στον Αρχηγό» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στον 

Αρχηγό κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο:  

   

  «(1)  Ουδεμία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού 

γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χορηγείται σε 

συνεταιρισμό ή εταιρεία, αν- 

   

  (α) οι εταίροι του συνεταιρισμού ή οι διοικητικοί 

σύμβουλοι, οι διευθυντές, ο γραμματέας και οι 

μέτοχοι της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, 

ή ο υπεύθυνος γραφείου, δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του 

παρόντος Νόμου, και 

    

  (β) οι εταίροι του συνεταιρισμού ή οι διοικητικοί 

σύμβουλοι και οι διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4289, 29/7/2011 101(I)/2011



 4 

με την περίπτωση, ή ο υπεύθυνος γραφείου δεν 

κρίνονται από τον Αρχηγό κατάλληλα πρόσωπα να 

ασκούν τα καθήκοντα του υπεύθυνου γραφείου:  

   

  Νοείται ότι, τα πιο πάνω στοιχεία καταχωρούνται 

στο Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφάλειας.». 

   

 (β) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, πριν 

από το σημείο της τελείας, της φράσης «και δεν κρίνεται 

κατάλληλο πρόσωπο να ασκεί τα καθήκοντα του 

υπεύθυνου γραφείου». 

   

 (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης 

«του άρθρου 7» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «του 

παρόντος άρθρου». 

   

 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): 

   

 

 

 

 

 

 «(3Α) Ο Αρχηγός δύναται, για σκοπούς εφαρμογής του 

παρόντος άρθρου, πριν τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας, να απαιτήσει από τον αιτητή ή τον υπεύθυνο 

γραφείου, σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο 

να επιτύχει σε γραπτή ή τουλάχιστον σε προφορική 

εξέταση: 

   

   Νοείται ότι, σε περίπτωση που αιτητής είναι 

συνεταιρισμός ή εταιρεία οι διατάξεις του παρόντος 

εδαφίου εφαρμόζονται σε σχέση με τους εταίρους του 

συνεταιρισμού ή τους διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα με 

την περίπτωση.». και 
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(ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο:  
   

  «(4) Ο Αρχηγός δύναται, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 

αιτιολογία προς τούτο, να αρνηθεί την έκδοση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας για λόγους που αφορούν ζητήματα 

που σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια 

τάξη.». 
    

Τροποποίηση  

του άρθρου 13  

του βασικού  

νόμου. 

7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (3Α): 

  

  «(3Α)  Ο Αρχηγός δύναται αν, μετά τη χορήγηση άδειας σε 

ιδιώτη φύλακα ή φύλακα ή για την ίδρυση ιδιωτικού 

γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, διαπιστώνεται μη 

συμμόρφωσή τους προς οποιαδήποτε υποχρέωση 

επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου να 

αναστείλει την ισχύ της εν λόγω άδειας μέχρις ότου 

ικανοποιηθεί ότι υπήρξε η απαιτούμενη συμμόρφωση, αλλά 

σε καμιά περίπτωση η περίοδος αναστολής δε δύναται να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.».  

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 15  

του βασικού  

νόμου. 

8. Το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού 

με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

   «Νοείται ότι, εξαιρείται της υποχρέωσης να φέρει στολή 

φύλακας ο οποίος εκτελεί αποκλειστικά τις δραστηριότητες 
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που αναφέρονται στις παραγράφους (ε), (στ), (η) και (ι) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 4.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 16  

του βασικού  

νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

επιφύλαξης αυτού με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, 

αμέσως μετά, της ακόλουθης δεύτερης επιφύλαξης: 

   

   «Νοείται περαιτέρω ότι, από την δυνάμει του παρόντος 

εδαφίου υποχρέωση - 

   

  (α) εξαιρείται φύλακας και το προσωπικό που ασκεί 

αποκλειστικά τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στις παραγράφους (ε), (στ), (η) και 

(ι) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, 

    

  (β) δυνατό να εξαιρεθεί προσωπικό το οποίο κατά 

την κρίση του Αρχηγού ασκεί βοηθητικά 

καθήκοντα. 

   
Τροποποίηση  

του άρθρου 18  

του βασικού  

νόμου. 

10. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «18.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, 

απαγορεύεται η έκδοση άδειας για κατοχή, χρήση, απόκτηση ή 

μεταφορά εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών ή επιθετικού όπλου ή 

πυροβόλου όπλου σε- 

   

 (α) ιδιώτη φύλακα ή φύλακα ή σε μέλος του προσωπικού ή   

   

 (β) 

   

πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών 
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ασφάλειας ή, αν το πρόσωπο αυτό είναι συνεταιρισμός ή 

εταιρεία, σε εταίρους του συνεταιρισμού ή σε διοικητικούς 

σύμβουλους και διευθυντές της εταιρείας, ανάλογα με την 

περίπτωση:  

  
 

 

113(Ι) του 2004 

91(Ι) του 2005 

56(Ι) του 2007 

32(I) του 2011. 

 Νοείται ότι, της πιο πάνω απαγόρευσης εξαιρείται η κατοχή, 

χρήση, απόκτηση ή μεταφορά πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ 

δυνάμει του περί Απόκτησης Κατοχής, Μεταφοράς και Εισαγωγής 

Πυροβόλων Όπλων και μη Πυροβόλων Όπλων και για Συναφή 

Θέματα Νόμου.». 

  

Τροποποίηση  

του βασικού νόμου  

με την προσθήκη  

νέου άρθρου. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 18 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 18Α: 

   

 «Υποχρέωση 

παροχής 

πληροφοριών 

στην 

Αστυνομία. 

18Α.(1)  Σε περίπτωση που κατά τη 

δυνάμει του παρόντος Νόμου παροχή 

οποιωνδήποτε υπηρεσιών ασφάλειας 

περιέλθουν σε γνώση- 

   
  (α) ιδιώτη φύλακα, φύλακα, μέλους 

του προσωπικού, 

    

  (β) προσώπου στο οποίο 

χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου 

παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 

ή, αν το πρόσωπο αυτό είναι 

συνεταιρισμός ή εταιρεία, σε 

γνώση εταίρων του 
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συνεταιρισμού ή διοικητικών 

συμβούλων, διευθυντών, 

γραμματέα ή μετόχων της 

εταιρείας, ανάλογα με την 

περίπτωση, 

    
  πληροφορίες που σχετίζονται με τη 

διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού 

αδικήματος, τα πιο πάνω πρόσωπα 

οφείλουν, όταν τους ζητηθεί από 

οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας, να 

παράσχουν κάθε τέτοια πληροφορία. 

   
      (2)  Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν 

συμμορφώνεται με τη δυνάμει του 

εδαφίου (1) υποχρέωση, είναι ένοχο 

ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση 

καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και 

στις δύο αυτές ποινές. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού ως εδαφίου (1) και με 

την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων εδαφίων (2), 

(3), (4), (5), (6) και (7): 
  
 «(2)  Το Δικαστήριο, το οποίο καταδικάζει πρόσωπο ή υπεύθυνο 

γραφείου για αδίκημα κατά παράβαση των προνοιών της 

παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), δύναται, επιπρόσθετα από την 

επιβολή ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, 

να διατάξει- 
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 (α) την παύση εργασιών του γραφείου που το καταδικασθέν 

πρόσωπο ή ο καταδικασθείς υπεύθυνος γραφείου 

λειτουργεί παράνομα ως ιδιωτικό γραφείο παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας και το κλείσιμο και ασφάλιση του 

κτιρίου ή χώρου που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς 

του γραφείου αυτού. και 
   

 (β) την κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου, μέσου ή 

οχήματος εγγεγραμμένου στο όνομα της εταιρείας που 

λειτουργεί το εν λόγω γραφείο ή οποιουδήποτε μετόχου ή 

αξιωματούχου της εταιρείας αυτής, το οποίο αντικείμενο, 

μέσο ή όχημα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του ιδίου 

γραφείου. 

  

  (3) Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία 

εναντίον προσώπου ή υπεύθυνου γραφείου για διάπραξη 

αδικήματος κατά παράβαση των προνοιών της παραγράφου (γ) 

του εδαφίου (1), δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης (ex parte) 

του Αρχηγού, ή μέλους της Αστυνομίας κατ΄ εντολή του Αρχηγού, 

να εκδώσει προσωρινό διάταγμα για- 

   

 (α) αναστολή εργασιών του γραφείου που ο κατηγορούμενος 

λειτουργεί παράνομα ως ιδιωτικό γραφείο παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας και το κλείσιμο και ασφάλιση του 

κτιρίου ή χώρου που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς 

του γραφείου αυτού. και 

   

 (β) την κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου, μέσου ή 

οχήματος εγγεγραμμένου στο όνομα του κατηγορουμένου 

ή της εταιρείας που λειτουργεί το εν λόγω γραφείο ή 

μετόχου ή αξιωματούχου της εταιρείας αυτής, το οποίο 

αντικείμενο, μέσο ή όχημα χρησιμοποιείται για τη 
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λειτουργία του ιδίου γραφείου. 

   

 

       Κεφ. 6. 

11 του 1965 

161 του 1989 

228 του 1989 

51(I) του 1999 

134(I) του 1999 

58(I) του 2003 

66(I) του 2004 

138(I) του 2006. 

 

14 του 1960 

50 του 1962 

11 του 1963 

8 του 1969 

40 του 1970 

58 του 1972 

1 του 1980 

35 του 1982 

29 του 1983 

91 του 1983 

16 του 1984 

51 του 1984 

83 του 1984 

93 του 1984 

18 του 1985 

71 του 1985 

89 του 1985 

96 του 1986 

317 του 1987 

49 του 1988 

 (4) Η έκδοση διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (3) υπόκειται 

στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί 

Δικαστηρίων Νόμου και των περί Πολιτικής Δικονομίας 

Διαδικαστικών Κανονισμών. 
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64 του 1990 

136 του 1991 

149 του 1991 

237 του 1991 

42(I) του 1992 

43(I) του 1992 

102(I) του 1992 

26(I) του 1993 

82(I) του 1995 

102(I) του 1996 

4(I) του 1997 

53(I) του 1997 

90(I) του 1997 

27(I) του 1998 

53(I) του 1998 

110(I) του 1998 

34(I) του 1999 

146(I) του 1999 

41(I) του 2000 

32(I) του 2001 

40(I) του 2002 

80(I) του 2002 

140(I) του 2002 

206(I) του 2002 

17(I) του 2004 

165(I) του 2004 

268(I) του 2004 

21(I) του 2006 

99(I) του 2007 

170(I) του 2007 

76(I) του 2008 

81(I) του 2008 

118(I) του 2008 
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119(I) του 2008 

36(I) του 2009 

129(I) του 2009 

138(I) του 2009 

19(I) του 2010. 

 

Δ.Ν. Τόμ. II, 

Σελ. 120,  

Επίσημη  

Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως 

Παράρτημα  

Τρίτο: 

20.5.1954 

21.6.1956 

8.5.1958. 

Επίσημη  

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Δεύτερο: 

19.11.1964 

14.10.1965 

23.12.1965 

29. 1.1969 

24.10.1969 

6.10.1972 

18.1.1974 

10.10.1975 

4.6.1976 

3.2.1978 

25.5.1980 

3.9.1982 

31.12.1983 
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25.4.1986 

14.11.1986 

27.2.1987 

12.2.1988 

12.10.1990 

29.12.1990 

23.10.1992 

23.12.1992 

12.3.1993 

2.4.1993 

19.11.1993 

24.2.1995 

3.3.1995 

2.2.1996 

23.2.1996 

5.7.1996 

19.7.1996 

27.9.1996 

18.10.1996 

1.11.1996 

11.12.1996 

25.7.1997 

6.2.1998 

8.5.1998 

3.7.1998 

29.5.1998 

27.11.1998 

23.12.1999 

29.12.2000 

29.12.2000 

29.12.2000 

12.4.2001 

30.11.2001 
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21.12.2001 

21.12.2001 

21.12.2001 

7.2.2003 

4.7.2003 

18.7.2003 

14.11.2003 

21.5.2004 

17.12.2004 

21.1.2005 

20.1.2006 

27.1.2006 

5.12.2007 

20.2.2009. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Κεφ. 155. 

93 του 1972 

2 του 1975 

12 του 1975 

41 του 1978 

162 του 1989 

142 του 1991 

9 του 1992 

10(I) του 1996 

89(I) του 1997 

 (5) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε 

διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ή (3) παραλείπει 

ή αμελεί να συμμορφωθεί με τέτοιο διάταγμα, εντός του χρόνου 

που καθορίζεται σε αυτό, είναι νόμιμο για τον Αρχηγό να εκτελεί 

το εν λόγω διάταγμα και σε τέτοια περίπτωση τα έξοδα που 

έγιναν για την εκτέλεσή του καταβάλλονται στην Αστυνομία από 

το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και τα 

έξοδα αυτά θεωρούνται και εισπράττονται ως χρηματική ποινή 

εντός της έννοιας του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου. 
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54(I) του 1998 

96(I) του 1998 

14(I) του 2001 

185(I) του 2003 

219(I) του 2004 

57(I) του 2007 

9(I) του 2009. 

  

  (6) Οποιοδήποτε πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε 

διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (2) ή (3), το οποίο δεν υπακούει ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί με τέτοιο διάταγμα, είναι ένοχο 

ποινικού αδικήματος, ανεξάρτητα από το αν ο Αρχηγός 

προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα αυτό και 

υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δυο αυτές ποινές. 

  

  (7) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή που επιβάλλει 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριο, ενώπιον του 

οποίου καταδικάζεται πρόσωπο για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται να διατάξει όπως ο 

καταδικασθείς καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας, τα οποία 

θεωρούνται και εισπράττονται ως χρηματική ποινή εντός της 

έννοιας του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου 21Α στο 

βασικό νόμο. 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, 

αμέσως μετά το άρθρο 21 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 

21Α: 

  

 «Απαγόρευση 

χρήσης σήματος 

μη αδειούχου 

γραφείου. 

21Α.(1)  Ουδείς δύναται να φέρει ή 

επιδεικνύει ή διαφημίζει ή χρησιμοποιεί με 

οποιοδήποτε τρόπο εμπορικό σήμα ή 

λογότυπο μη αδειούχου ιδιωτικού γραφείου 
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παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 

   

         (2)  Ο παραβάτης του εδαφίου (1) 

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που 

δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε 

χιλιάδες ευρώ (€5.000.00) ή και στις δυο 

αυτές ποινές.». 
 

 

Αρ. Φακ:         23.02.052.013-2011 

   23.01.052.101-2011 

 
 

ΟΠ/ΜΑΧ/23.02.052.013-2011-23.01.052.101-2011 
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