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ΓΕΙΤΟΝΕΣ Ο.Ε. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΦΙ∆ΝΟΥ 4 
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ΠΡΟΣ  ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
 

 
ΘΕΜΑ :  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 
Αγαπητοί κύριοι, 

 
 

Τις τελευταίες µέρες ,αρκετοί κάτοικοι αναρωτήθηκαν, αν οι ΓΕΙΤΟΝΕΣ 
σταµάτησαν να κάνουν περιπολίες κι αυτό γιατί παρατήρησαν την έλλειψη του 
πράσινου Φάρου που είχαν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Η απάντηση είναι 
σαφώς όχι.   
 
Με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου που µας κοινοποιήθηκε από την Ελληνική 
Αστυνοµία ,απαγορεύτηκε η χρήση ΦΑΡΩΝ στα οχήµατα που εκτελούν υπηρεσίες 
φύλαξης ανά την Ελληνική Επικράτεια. Σας παραθέτω τµήµα του συγκεκριµένου 
νόµου που µας αφορά. 
 
( Ν. 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/8-10-2008) : Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών 
ερευνών. Το άρθρο 4 του ως άνω ν. 2518/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Άρθρο 4 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων - προσωπικού ασφαλείας 

 
Nα µην χρησιµοποιούν, ιδίως στα αυτοκίνητα και τις µοτοσικλέτες, 
σήµατα, αυτοκόλλητες ή µη ταινίες ή χρωµατισµό, που καθιστούν την 
εξωτερική τους εµφάνιση όµοια ή παρεµφερή µε εκείνη των µέσων που 
χρησιµοποιούν τα σώµατα ασφαλείας και να µην φέρουν συσκευές 
ηχητικής ή φωτεινής προειδοποίησης (σειρήνες, φάρους)). 

 
Θέλουµε επίσης να σας ενηµερώσουµε ότι µετά την αποµάκρυνση των φάρων 
από τα αυτοκίνητά µας, το πρόγραµµα των περιπολιών δεν άλλαξε καθόλου 
αλλά αντιθέτως αυξήθηκε σε χρονική διάρκεια η παρουσία µας στους δρόµους 
της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Τα οχήµατα µας τώρα είναι πιο δυσδιάκριτα απ΄ότι 
στο παρελθόν, αν και προσπαθούµε µε διάφορους τρόπους να κάνουµε πιο 
αισθητή την παρουσία µας από ότι πριν µια και για τον λόγο αυτό περιπολούµε 
και µε αυτοκίνητα τα οποία δεν φέρουν τα διακριτικά µας σήµατα. Έχουµε 
τοποθετήσει διακριτικά φώτα στα αυτοκίνητα περιπολίας µας και συνεχίζουµε 
να βρούµε λύσεις ,οι οποίες βέβαια θα είναι συµβατές µε το γράµµα του νόµου.  
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Τις επόµενες ηµέρες θα έχετε όλοι την δυνατότητα να δείτε την νέα µορφή των 
αυτοκινήτων µας , µε τα νέα διακριτικά σήµατα και φώτα.    

 
 
Περιµένουµε από εσάς, όπως και όλα τα προηγούµενα χρόνια , παρατηρήσεις 
αλλά και την γνώµη σας για την καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη ασφάλεια της 
Ιπποκρατείου Πολιτείας.   

 
 
 

 
Βρισκόµαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση και διευκρίνιση. 

 
 
 

Με τιµή  
 
 
 

ΓΕΙΤΟΝΕΣ Ο.Ε.  
 
 

 
 

 


