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525 Ν. 43/72 

Ό περί 'Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 43 τοΰ 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αστυνομίας (Τρο
ποποιητικός) Νόμος του 1972 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΰ 
περί 'Αστυνομίας Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός 
νόμος»). 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται 
διά της εξ αύτοΰ διαγραφής τοΰ όρισμοΰ τών λέξεων «Διοικητής 
Μονάδος» ( "Un i t Commander") και τής αντικαταστάσεως του διά 
τοΰ ακολούθου όρισμοΰ : 

«'Διοικητής Μονάδος' σημαίνει οιονδήποτε μέλος της Δυνά
μεως το όποιον είναι ύπεύθυνον διά τήν Άστυνομικήν Σχολήν, 
τήν Τακτικήν Έφεδρικήν Μονάδα, τήν Κεντρικήν Ύπηρεσίαν Πλη
ροφοριών, τήν Ύπηρεσίαν 'Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως καθώς 
και δι ' οιανδήποτε άλλην Μονάδα ήτις ήθελε καθιδρυθή ύπό τοΰ 
Άρχηγοΰ τής Αστυνομίας». 

3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής εν αύτω ένθέσεως, 
ευθύς μετά το άρθρον 56, τοΰ ακολούθου νέου άρθρου 56Α : 
«Εξουσία τοΰ 56Α. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (2) τοΟ 
Αρχηγού της άρθρου 56, ό 'Αρχηγός τής 'Αστυνομίας δύναται νά δια

δι· αφαίρεσαν τάττη την άφαίρεσιν μηνιαίως εκ τοΰ βασικού μισθού μέ
ποσοΰέκτου λους τής Δυνάμεως τοιούτου ποσοΰ δπερ ήθελε καθ'ορισθή 
βασικού υ π ο τοΰ Δικαστηρίου προς άποπληρωμήν έκ δικαστικής 
μ
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ϊ αποφάσεως χρέους τοΰ έν λόγω μέλους τής Δυνάμεως καΐ 
πρόςάποπλη

 τ
ή

ν πληρωμήν τοΰ οΰτω αφαιρουμένου ποσοΰ εις τον δι
ρωμήνχρέους.καιούμενον εις το διά τής ε'ιρημένης αποφάσεως πληρω

τέον ποσόν.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 285. 
26 τοΰ 1959 
19 τοΰ 1960 
21 τοΰ1964 
29 τοΰ1966 
59τοΰ1966 
53 τοΰ 1968. 

Τροποποίησις 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ 
άρθρου 2 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου διά 
τής προσθή
κης νέου 
άρθρου 56Α. 


