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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 99 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 
- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Αστυνομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεψ. 285. 
26 του 1959 
19 του 1960 
21 του 1964 
29 του 1966 
59 του 1966 
53 του 1968 
43 του 1972 
48 του 1986 
18 του 1987 
69 του 1987 
248 του 1988 
42 του 1990. 

και Φιλο
δωρήματα. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 
33 αυτού με το ακόλουθο άρθρο: 
«Συντάξεις 33.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί: 

(α) Σύνταξη, φιλοδώρημα ή επίδομα τέτοιου ύψους και 
κάτω από τέτοιους όρους, όπως θα αποφάσιζε: 

(ί) Σε οποιοδήποτε ειδικό αστυφύλακα που διορί
στηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, ο οποίος 
έχει υποστεί σωματική βλάβη κατά την εκτέ
λεση των καθηκόντων του ή κάτω από περι
στάσεις ειδικού αστυφύλακα ο οποίος έχει 
πεθάνει εξαιτίας σωματικής βλάβης την οποία 
υπέστη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
ή κάτω από περιστάσεις που οφείλονται στα 
καθήκοντα του ή έχει πεθάνει από ασθένεια 
που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα του* 

φιλοδώρημα τέτοιου ύψους και κάτω από τέτοιους 
όρους, όπως θα αποφάσιζε: 

(ί) Σε οποιοδήποτε ειδικό αστυφύλακα ο οποίος 
αναγκαστικά αφυπηρετεί με τη συμπλήρωση 
του πεντηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας 

42 του 1964 
48 του 1970. 
Επίσημη 
εφημερίς, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
3.3.1966 
8.6.1970. 

(β) 

του, 
(ϋ) στους εξαρτώμενους ειδικού αστυφύλακα ο 

οποίος πεθαίνει σε ενεργό υπηρεσία. 
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, 

τηρουμένων των αναλογιών, οι περί Πολιτικής Αμύνης Νόμοι 
του 1964 και 1970 και οι περί Πολιτικής Αμύνης Γενικοί 
Κανονισμοί του 1966 και 1970, σαν να ίσχυαν οι προανα
φερθέντες Νόμοι και Κανονισμοί για ειδικούς αστυφύλακες 
που διορίστηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο.». 

Αντικα
τάσταση του 
άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 


