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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 69 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αστυνομίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται ομού 
μετά του περί Αστυνομίας Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο 
βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής των ορισμών «Ανώτερος 
Αξιωματικός», «Αστυνομικός Διευθυντής» και «δακτυλικόν 
αποτύπωμα» και της αντικαταστάσεως των διά των 
ακολούθων νέων ορισμών, αντιστοίχως: 

« ' Ανώτερος Αξιωματικός ' σημαίνει παν μέλος της 
Δυνάμεως βαθμού Αστυνόμου Β και ανωτέρου* 

4 Αστυνομικός Διευθυντής ' σημαίνει τον Ανώτερον 
Αξιωματικόν, ο οποίος είναι υπεύθυνος Διευθύνσεως 
Επαρχίας και περιλαμβάνει οιονδήποτε υπεύθυνον Διευ
θύνσεως του Αρχηγείου, τον Διευθυντήν της Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας, τον Διευθυντήν Μελετών και τον 
Διευθυντήν Εκπαιδεύσεως* 

' Δακτυλικόν αποτύπωμα ' περιλαμβάνει αποτύπωμα 
αντίχειρος και παλάμης*»* 

(β) διά της εν αυτώ ενθέσεως κατά την προσήκουσαν 
αλφαβητικήν τάξιν του ακολούθου νέου ορισμού: 

* Αξιωματικός ' σημαίνει παν μέλος της Δυνάμεως 
βαθμού Ανωτέρου Υπαστυνόμου και Υπαστυνόμου»* 

(γ) διά της εν τω ορισμώ του όρου «Αστυνομική Διάταξις» 
ενθέσεως αμέσως μετά τας λέξεις «οιανδήποτε διάταξιν» των 
λέξεων «ή διαταγήν»* και 

(δ) διά της εκ του ορισμού του όρου «Διοικητής Μονάδος» 
διαγραφής των λέξεων «την Τακτικήν Εφεδρικήν Μονάδα» 
και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «την 
Μηχανοκίνητον Μονάδα Αμέσου Δράσεως». 

3. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτώ 
ενθέσεως αμέσως μετά τας λέξεις «και θα συγκροτείται» (πρώτη γραμμή) 
των λέξεων «συμφώνως προς τας εκάστοτε εγκεκριμένος οργανικάς 
θέσεις και διάρθρωσιν». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 28S 
26 του 1959 
19 του 1960 
21 του 1964 
29 του 1966 
59 του 1966 
53 του 1968 
43 του 1972 
78 του 1986 
18 του 1987. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 
Αντικατά-

στασις 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου διά 
νέων άρθρων. 

4. Το άρθρον 10 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της διαγραφής 
των εδαφίων (2) και (3) αυτού και της.αντικαταστάσεως των διά των 
ακολούθων νέων εδαφίων: , < 

«(2) Άνευ βλάβης της γενικότητος των δυνάμει του εδαφίου (1) 
χορηγουμένων εξουσιών, οι Κανονισμοί θα προνοούν δι' άπαντα ή 
δι' οιαδήποτε των ακολούθων ζητημάτων: 

(α) όρους υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των ωρών καθήκοντος* 
(β) πειθαρχικά αδικήματα και πειθαρχικήν διαδικασίαν 
(γ) σύνθεσιν, αρμοδιότητας και διαδικασίαν λειτουργίας του 

Συμβουλίου Παραπόνων 
(δ) αναστολήν υπηρεσιών και διαθεσιμότητα* 
(ε) διαμονήν και καταβολήν επιδόματος ενοικίου* 

(στ) καταβολήν επιδομάτων 
(ζ) άδειαν απουσίας, περιλαμβανομένων των ημεραργιών και 

δημοσίων αργιών 
(η) ταμείον προστίμων και αμοιβών 
(θ) ειδικούς αστυφύλακας· 
(ι) πυροσβεστικήν υπηρεσίαν και επικουρικήν τοιαύτη ν 

(ια) χορήγησιν ή στέρησιν επιδόματος καλής διαγωγής ή 
ευδόκιμου υπηρεσίας· 

(ιβ) στολήν και εξάρτησιν περιλαμβανομένου οπλισμού, 
(ιγ) εκπαίδευσιν περιλαμβανομένης της εκγυμνάσεως· 
(ιδ) άδειαν ασθενείας* 
(ιε) γυναίκας αστυνομικούς* 

(ιστ) προσωπικά αρχεία και ατομικά δελτία* 
(ιζ) μίσθωσιν αστυνομικών υπηρεσιών 
(ιη) περιορισμούς επί δραστηριοτήτων μελών της Δυνάμεως* 
(ιθ) ευημερίαν. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται 
να προνοώσι την επιβολήν των κάτωθι ποινών επί των μελών της 
Δυνάμεως άτίνα ήθελον παραβή τους τοιούτους Κανονισμούς— 

(α) ,απόλυσιν 
. (β) υποχρεωτικήν αφυπηρέτησιν 

(γ) υποβιβασμόν κατά βαθμόν ή τάξιν 
(δ) κατακράτησιν, διακοπήν ή αναβολήν ετησίας προσαυξήσεως* 
(ε) πειθαρχικήν μετάθεσιν 

(στ) χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας απολαβάς δέκα 
ημερών 

(ζ) αυστηράν επίπληξιν 
(η) επίπληξιν.». 

5. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού 
διαγραφής των λέξεων «Πας αστυνομικός» και της αντικαταστάσεως των 
διά των λέξεων «Παν μέλος της Δυνάμεως». 

6. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά των ακολούθων νέων άρθρων: 
"Προαγωγοί, 13.—(1) Τηρουμένων των επομένων διατάξεων, οι 
κλπ. Ανω Ανώτεροι Αξιωματικοί προάγονται και απολύονται υπό του 
ΑξΓματικών Υπουργού, κατόπιν συστάσεως του Αρχηγού. 
της Δυνά (2) Επί τω τέλει υποβολής της συστάσεως του, ο Αρχηγός 
μεως". εξετάζει τους εκλεξίμους διά προαγωγήν εις ·> τη ν θέσιν 

Ανωτέρου Αξιωματικού υποψηφίους και αποστέλλει δεόντως 
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ητιολογημένην έκθεσιν δι' έκαστον τούτων ενς τον 
Υπουργόν, περιέχουσαν επίσης κατ* αλφαβητικήν σειράν 
τα ονόματα των συνιστώμενων διά προαγωγήν: 

Νοείται ότι, ουχί ολιγώτεροι των τεσσάρων, δέον όπως 
συστηθώσι δι' εκάστην κενήν θέσιν εφ' όσον υπάρχουσι 
πρόσωπα κατάλληλα διά τοιαύτη ν σύστασιν. 

(3) Ο Υπουργός προβαίνει εις την προαγωγήν των υπό του 
Αρχηγού συσταθέντων υποψηφίων διά δεόντως ητιολογη
μένης αποφάσεως αυτού. 

(4) Οι όροι και η διαδικασία προαγωγής και απολύσεως 
των Ανωτέρων Αξιωματικών θέλουσι προβλεφθή διά 
Κανονισμών εκδιδομένων, τη συστάσει του Αρχηγού, υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου και εγκρινομένων υπό της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, δυνάμει του παρόντος άρθρου, και 
δημοσιευομένων εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρα
τίας. 

Διορισμοί, 13 Α .—(1) Τα μέλη της Δυνάμεως μέχρι και του βαθμού 
κλπ· μ^ ί>ν του Ανωτέρου Υπαστυνόμου διορίζονται, εγγράφονται, προ
μέχρικαι άγονται και απολύονται υπό του Αρχηγού, τη εγκρίσει του 
του βαθμού Υπουργού. 
Υπαστυνόμου. (2) (α) Οι όροι και η διαδικασία διορισμού, εγγραφής, 

προαγωγής, υπηρεσίας και απολύσεως μελών της Δυνάμεως 
μέχρι και του βαθμού Ανωτέρου Υπαστυνόμου θα προβλέ
πονται διά Κανονισμών εκδιδομένων, τη συστάσει του 
Αρχηγού, υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και εγκρινομένων 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, και δημοσιευομένων εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(β) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος εδαφίου 
θέλουσιν ωσαύτως κατοχυρώσει και διασφαλίσει κατά τας 
προσλήψεις εις την Δύναμιν την δικαίαν μεταχείρισιν όλων 
των υποψηφίων ώστε να εκλέγονται οι άξιοι τηρουμένων των 
γενικών αρχών της ισότητος. 

(3) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (2), 
προ πάσης προαγωγής εις την θέσιν Λοχίου, Υπαστυνόμου ή 
Ανωτέρου Υπαστυνόμου, ο Αρχηγός ζητεί την συμβουλήν 
του προς τούτο συσταθησομένου Συμβουλίου Κρίσεως. 

(4) Το Συμβούλιον Κρίσεως θα καταρτίζη κατ' έτος 
Πίνακας περιέχοντας τα ονόματα των συνιστώμενων διά 
προαγωγήν κατ' αλφαβητικήν σειράν. 

(5) Ο Αρχηγός προβαίνει εις την επιλογήν των προαχθη
σομένων εκ των υπό του Συμβουλίου Κρίσεως καταρτι
σθέντων Πινάκων. 

(6) Οι υπό του Συμβουλίου Κρίσεως καταρτιζόμενοι κατ' 
έτος Πίνακες θα ισχύουν μέχρι της κατά το ερχόμενον έτος 
συντάξεως υπό του Συμβουλίου των νέων Πινάκων. 

(7) Η σύστασις, αρμοδιότητες, διαδικασία και μέθοδοι 
ενεργείας του Συμβουλίου Κρίσεως καθορίζονται διά 
Κανονισμών, εκδιδομένων υπό τόυ Υπουργικού Συμβουλίου 
και εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων και 
δημοσιευομένων, άμα τη εγκρίσει των, εις την επίσημον 
εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

(8) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των παραγράφων (2) έως 
(6) ο Αρχηγός δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργού, να 
προβαίνη εις την προαγωγήν επ' ανδραγαθία ή λόγω 
ιδιαιτέρων ικανοτήτων ή ιδιαζούσης κλίσεως εις ειδικήν 
εργασίαν, ως προνοείται διά των ρυθμιζόντων τας προαγωγός 
Κανονισμών: 

Νοείται ότι ο αριθμός των προαγόμενων λόγω ιδιαιτέρων 
ικανοτήτων ή ιδιαζούσης κλίσεως δεν θα υπερβαίνη το 10% 
των προς πλήρωσιν υφισταμένων θέσεων κατ* έτος. 

(9) 'Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (2), 
προ πάσης προσλήψεως εις την Δύναμιν, ο Αρχηγός ζητεί 
την συμβουλή ν του | προς τούτο συσταθησομένου Συμβουλίου 
Προσλήψεων, η σύνθεσις και αι αρμοδιότητες του οποίου 
θέλουσι καθορισθή.». 

7. Το άρθρον 14 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 

14. Έκαστος αστυνομικός δέον όπως, κατά την εγγραφή ν 
ή την επανεγγραφήν του, δίδη και υπογραφή, ενώπιον του 
Αρχηγού ή εκπροσώπου τούτου, την ακόλουθον διαβε-

βαίωσιν: 
' Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν και σεβασμόν εις το 

Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και εις την 
διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραι-

ότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου ' : 
Νοείται ότι ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός θα δίδουν και 

υπογράφουν την ρηθείσαν διαβεβαίωσιν ενώπιον του 
Υπουργού.». 

«Διαβεβαί-

ωσις, κλπ. 

Αντικατά-

στασις του 
άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου διά 
νέου 
άρθρου. 

8. Το άρθρον 16 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«ιδιωτική 16.—(1) Το σύνολον του χρόνου των μελών της Δυνάμεως 
απασχόλησις. τ ε χε( ε ΐ ς τ η ν διάθεσιν της Δημοκρατίας, εκτός εάν άλλως 

ρητώς προβλέπεται εις τους όρους του διορισμού των. 
(2) Μέλος της Δυνάμεως του οποίου το σύνολον του 

χρόνου τελεί εις την διάθεσιν της Δημοκρατίας δεν 
επιτρέπεται ν* ασκή οιονδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή 
ν ' άσχολήται ή μετέχη εις οιανδήποτε εργασίαν ή 
επιχείρησιν: 

Νοείται ότι εις εξαιρετικός περιπτώσεις και τη συστάσει 
του Αρχηγού, ο Υπουργός δύναται, να χορήγηση άδειαν εις 
μέλος της Δυνάμεως διά μερικήν απασχόλησιν ή πρόσληψιν 
εφ' όσρν τούτο δεν επηρεάζει αμέσως ή εμμέσως την αρτίαν 
εκτέλεσιν των συμφώνως του' παρόντος Νόμου καθηκόντων 
του: 

Νοείται περαιτέρω ότι πάσα τοιαύτη άδεια δυνατόν να 
υπόκειται εις όρον ότι το σύνολον ή οιονδήποτε μέρος πάσης 
αμοιβής πληρωτέας εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην 
απασχόλησιν ή πρόσληψιν θα καταβάλληται εις το δημόσιον 
ταμείον. 

(3) Παν μέλος της Δυνάμεως, του οποίου μέλος της 
οικογενείας διατηρεί κατάστημα ή ασκεί εμπόριον ή 
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προτίθεται ν ' ανοίξη κατάστημα ή ν* ασκήση εμπόριον, 
οφείλει να δώση περί τούτου έγγραφον ειδοποίησιν εις τον 
Αρχηγόν. 

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 4 μέλος της 
οικογενείας ' σημαίνει σύζυγον, μετά της οποίας το μέλος 
της Δυνάμεως δεν ευρίσκεται εις διάστασιν και τέκνον του 
μέλους της Δυνάμεως διαμένον μετ' αυτού.». 

9. Το εδάφιον (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται διά 
της εν αυτώ ενθέσεως αμέσως μετά τας λέξεις «πληροφορίαν επη
ρεάζουσαν την δημοσίαν γαλήνην» των λέξεων «και την ασφάλειαν της 
Κυπριακής Δημοκρατίας». 

10. Το άρθρον 28 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 

28.—(1) Παν μέλος της Δυνάμεως βαθμού Λοχίου ή 
ανωτέρου, δύναται να συλλαβή ή να διάταξη την σύλληψιν 
οιουδήποτε ετέρου μέλους της Δυνάμεως, μη όντος του αυτού 
ή ανωτέρου βαθμού, το οποίον διαπράττει οιονδήποτε διά 
φυλακίσεως τιμωρούμενον αυτόφωρον αδίκημα κατά παρά
βασιν του παρόντος Νόμου. 

(2) Προ της ενάρξεως διαδικασίας διά καταχώρησιν 
αιτήσεως δι* έκδοσιν δικαστικού εντάλματος συλλήψεως 
καθ' οιουδήποτε μέλους της Δυνάμεως πληροφορείται περί 
τούτου ο Αρχηγός.». 

«Σύλληψις 
δι' αδίκημα 
κατά 
παράβασιν 
του 
παρόντος 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατά-

στασις 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου διά 
νέου 
άρθρου. 

μαρτύρων. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της διαγραφής εξ αυτού του 
άρθρου 29 και της προσθήκης των ακολούθων νέων άρθρων 29 και 29Α: 
«Υποχρέωσις 29. Παν πρόσωπον όπερ, κληθέν να προσέλθη διά να δώση 
ϋϋϋϋ£ϋ?ί?εως μαρτυρίαν κ α τ α τ η ν ακροασιν πειθαρχικής υποθέσεως καθ' 

οιουδήποτε μέλους της Δυνάμεως, παραλείπει, άνευ ευλόγου 
αιτίας, να προσέλθη κατά τον εν τη κλήσει ή διαρκούσης της 
υποθέσεως ορισθέντα χρόνον και τόπον ή αρνείται να 
απάντηση εις οιανδήποτε ερώτησιν νομίμως τεθείσαν εις 
αυτό, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις 
φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους δυο μήνας ή εις χρη
ματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας ή και εις 
τας δύο ποινάς: 

Νοείται ότι ουδείς υποχρεούται να απάντηση εις οιαν
δήποτε ερώτησιν τείνουσαν να τον ενοχοποίηση. 

29Α.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Παραπόνων, (εν τω 
παρόντι άρθρω αναφερόμενον ως ' το Συμβούλιον' ) διά την 
εξέτασιν παραπόνων κατά μελών της Δυνάμεως, η σύνθεσις 
και αι αρμοδιότητες του οποίου θέλουσι καθορισθή.». 

Συμβούλιον 
Παραπόνων. 

Αντικατά-

στασις 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου διά 
νέων 
άρθρων. 
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•οποποιησις 
.· άρθρου 47 
.' βασικού 
μου. 

χ εφ. 96 
14 του 1959 
67 του 1963 
6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 
53 του 1987. 

12. Το εδάφιον (5) του άρθρου 47 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της αντικαταστάσεως της εν τω τέλει αυτού τελείας διά άνω και 
κάτω τελείας και της εν αυτώ προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως: 

«Νοείται ότι εάν τα υδροστόμια πυροσβέσεως τοποθετούνται εις 
γην διανοιγομένην ή διαιρουμένην εις οικόπεδα συμφώνως προς 
άδειαν χορηγηθείσαν δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου, η αξία των υδροστομίων και τα έξοδα εγκατα
στάσεως αυτών θα καταβάλλωνται υπό του προσώπου προς το οποίον 
εχορηγήθη η τοιαύτη άδεια.». 


