
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4475, 25.11.2014  Ν. 179(Ι)/2014 

179(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2011 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

125(Ι) του 2007 

54(Ι) του 2009 

101(Ι) του 2011. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Γραφείων 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμους του 2007 έως 2011 (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 2014. 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου 8Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Δυνατότητα 

άρνησης 

έκδοσης ή 

ανανέωσης 

άδειας 

άσκησης του 

επαγγέλματος 

φύλακα ή 

ιδιώτη φύλακα. 

8Α.  Ο Αρχηγός δύναται, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε αιτιολογία, να αρνηθεί την έκδοση ή 

την ανανέωση άδειας άσκησης του επαγγέλματος 

του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα, για λόγους που 

αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια 

του κράτους ή τη δημόσια τάξη: 

  

   Νοείται ότι, στην απορριπτική επιστολή που  

αποστέλλεται από τον Αρχηγό προς τον αιτητή, δέον 

να καταγράφεται ότι η αίτησή του απορρίπτεται 

επειδή, βάσει πληροφοριών, οι οποίες δεν μπορούν 
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να αποκαλυφθούν για λόγους που αφορούν την 

ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη, αυτός δεν 

κρίνεται κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει το εν 

λόγω επάγγελμα.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

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

αιτιολογία, να αρνηθεί την έκδοση ή την ανανέωση 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: 

  

   Νοείται ότι στην απορριπτική επιστολή που  αποστέλλεται 

από τον Αρχηγό προς τον αιτητή, δέον να καταγράφεται ότι η 

αίτησή του απορρίπτεται βάσει πληροφοριών, οι οποίες δεν 

μπορούν να αποκαλυφθούν για λόγους που αφορούν την 

ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

  «(4) Η άδεια που χορηγείται σε φύλακα ή σε ιδιώτη φύλακα ή 

για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γραφείου παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας δύναται να ανακληθεί ή να μην 

ανανεωθεί από τον Αρχηγό -  

   

  (α) οποτεδήποτε παύσει να υφίσταται οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, ή 
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  (β) σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε 

η άδεια παραβεί οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε  σ’ 

αυτό κατά τη χορήγησή της, ή 

   

  (γ) σε περίπτωση που το ιδιωτικό γραφείο παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας παραλείψει να συμμορφωθεί με 

τις διατάξεις του άρθρου 11, ή 

   

  (δ) σε περίπτωση που η ανάκληση ή η μη ανανέωση 

δικαιολογείται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος 

δεόντως αιτιολογημένους, ή 

   

  (ε) σε περίπτωση που η ανάκληση ή η μη ανανέωση 

δικαιολογείται, για λόγους που αφορούν ζητήματα που 

σχετίζονται με την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια 

τάξη, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία προς 

τούτο: 

  

   Νοείται ότι, στην απορριπτική επιστολή ή στην επιστολή 

ανάκλησης της άδειας που  αποστέλλεται από τον Αρχηγό 

προς τον αιτητή, δέον να καταγράφεται ότι η αίτηση 

απορρίπτεται ή η άδεια ανακαλείται βάσει πληροφοριών, οι 

οποίες δεν μπορούν να αποκαλυφθούν για λόγους που 

αφορούν την ασφάλεια του κράτους ή τη δημόσια τάξη.». 

 


