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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2388 της 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1989 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 xot 
Συντάγματος. 

Αριθμός 27 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αστυνομίας (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1989 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί 
Αστυνομίας Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός 
νόμος»). 

2. Το άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής των λέξεων 

«εξετάζει τους εκλεξίμους» (δευτέρα γραμμή) και της αντι

καταστάσεως των διά των λέξεων «αξιολογεί τους υποψηφίους» 
και της εξ αυτού διαγραφής της λέξεως «υποψηφίους» (τρίτη 
γραμμή) και 

(β) διά της ευθύς μετά το εδάφιον (4) αυτού προσθήκης του 
ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εις 
περιπτώσεις όπου απαιτούνται ειδικαί γνώσεις επιστήμης ή 
τέχνης διά την εκτέλεσιν ειδικών καθηκόντων, ο Υπουργός, 
κατόπιν διαβουλεύσεων μετά του Αρχηγού, δύναται να 
διορίση Ανώτερον Αξιωματικόν, μέχρι του βαθμού του 
Ανωτέρου Αστυνόμου, δι ' εκτέλεσιν ειδικών καθηκόντων εις 
εξειδικευμένη ν υπηρεσίαν, πρόσωπον το οποίον κατέχει 
πτυχίον ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμον 
προσόν συναφές προς τα ειδικά αυτά καθήκοντα που θα του 

Συνοπτικό 
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Τροποποίησις 
του άρθρου 
Ι3Α του βασι
κού νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 51 
του βασικού 
νόμου. 
Αντικατά-

στασις του 
άρθρου 52 
του βασικού 
νόμου. 

ανατεθούν, νοουμένου ότι εις τους αμέσως προηγουμένους 
βαθμούς δεν υπηρετεί κατάλληλον προσοντούχον μέλος της 
Δυνάμεως: 

Νοείται ότι δεν θα γίνεται τοιούτος διορισμός σε θέσεις 
που παραμένουν κενές κατά την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως 
του παρόντος Νόμου εις την επίσημον εφημερίδα της 
Δημοκρατίας». 

3. Το άρθρον 13Α του βασικού νόμου τροποποιείται: 
(α) Διά της εκ της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού διαγραφής 

των λέξεων «εγκρινομένων δυνάμει του παρόντος άρθρου, και 
δημοσιευομένων» (πέμπτη και έκτη γραμμαί) και της αντι

καταστάσεως των διά: των λέξεων «εγκρινομένων υπό της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και δημοσιευομένων, άμα τη 
εγκρίσει των»· 

(β) διά της εν τω εδαφίω (7) αυτού ενθέσεως αμέσως μετά την λέξιν 
«εκδιδομένων» (τρίτη γραμμή) των λέξεων., «τη; συστάσεί του

Αρχηγού» και της διαγραφής της εν τω τέλει αυτού τελείας: και 
της εν συνεχεία προσθήκης της φράσεως «και οι εν λόγω 
Κανονισμοί δύνανται ωσαύτως να προνοώσι. περί. της συστά^ 
σεως, αρμοδιότητος, διαδικασίας των μεθόδων ενεργείας Επι

τροπής Αξιολογήσεως των υποψηφίων διά προαγωγήν και 
(γ) διά της εν τω τέλει του εδαφίου (9) αυτού διαγραφής της τελείας 

και της εν συνεχεία προσθήκης της φράσεως «διά Κανονισμών 
εκδιδομένων, τη συστάσεί του Αρχηγού, υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου και εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπρο

σώπων.». 
4. Το εδάφιον (2) του άρθρου 51 του βασικού νόμου τροποποιείται» 

διά της ενθέσεως τελείας αμέσως μετά την λέξιν «αδικήματος», (δευτέρα 
γραμμή) και της διαγραφής όλων των άλλων λέξεων. 

5. Το άρθρον 52 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται, 
διά του ακολούθου νέου άρθρου: 

52.—(1) Ί ν α καθίσταται δυνατή η υπό μελών της: Δυνά

μεως μελέτη και υποβολή προς τον Αρχηγόν και τον 
Υπουργόν θεμάτων επηρεαζόντων την ευημερίαν και την 
επαγγελματικήν επάρκειαν των μελών της Δύναμης, περι

λαμβανομένων θεμάτων αναφορικώς προς την μισθοδόσίαν, 
σύνταξιν και τους όρους υπηρεσίας των, δύνανται., να 
ιδρυθώσιν υπ ' αυτών επαγγελματικοί σύνδεσμοι*. 

(2) Οι δυνάμει του. παρόντος, άρθρου ιδρυόμενοι; επάγγελμα?

τικού σύνδεσμοι; δεν δύνανται; να. είναι·, πλείονες'των δ.ύ'ό; ήτοιι 
είς διά τους Ανωτέρους Αξιωματικούς και: είς; δ\ά: τους. 
υπολοίπους βαθμούς. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων^ του παρόντος Νόμου, 
έκαστος επαγγελματικός σύνδεσμος θα διέπηται.υπό του ιδίου 
αυτού καταστατικού. 

(4) Ουδείς δύναται να είναι μέλος επαγγελματικού

συνδέσμου, εάν δεν είναι μέλος της Δυνάμεως. 
(5) Οι περί Συνδέσμου Ανωτέρων Αξιωματικών : Κανόνες 

1958 (ΚΔΠ. 283/58) και οι. περί Συνδέσμου Αστυνομίας 
Κανόνες 1958 (ΚΔΠ. 284/58) θα συνεχίσουν να υφίστανται 
μέχρις εγκρίσεως του Καταστατικού λειτουργίας των Επαγ

γελματικών Συνδέσμων.». 

«Επάγγελμα 
τικοί 
Σύνδεσμοι. 


