
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 
--------------------------    

 
 

                 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

73(Ι) του 2004 

94(Ι) του 2005 

28(Ι) του 2006. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας 

(Τροποποιητικός)  (Αρ. 2) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως  2006 

(που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 

ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 

οι περί Αστυνομίας Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 2) του 2006.   

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:  

 

  

 «“εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας” σημαίνει τον κάτοχο 

θέσης των εδαφίων 35, 42 και 100 του Κεφαλαίου 13.03 – 

Αστυνομία,  του εκάστοτε εν ισχύ κρατικού προϋπολογισμού.    

  

 “συνδυασμένη θέση” σημαίνει δύο ή περισσότερες χωριστές 

θέσεις ή δύο ή περισσότερες τάξεις ή βαθμούς της ίδιας θέσης, 

οι οποίες έχουν ενιαίο τον ανώτατο αριθμό θέσεων.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή των παραγράφων (κγ) και (κδ) 

αυτού και την αναρίθμηση των παραγράφων (κε) και (στ) σε 

(κγ) και (κδ), αντίστοιχα. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού. 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (8) του άρθρου 17 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτή 

της λέξης “δώδεκα” (τρίτη γραμμή) με τη λέξη “πέντε”. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 17Α. 

6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 17 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 17Α : 

 

  

 «Διορισμοί, 

προαγωγές 

κ.λπ. 

εξειδικευμένων 

μελών της 

Αστυνομίας. 

17Α .  (1)  Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε 

άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου και 

τηρουμένων των λοιπών διατάξεων  του 

παρόντος άρθρου,  ο Αρχηγός δύναται 

ύστερα από έγκριση του Υπουργού, να 

διορίζει ως  εξειδικευμένο μέλος της 

Αστυνομίας στη συνδυασμένη θέση 

Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, 

Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β’,  

όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε εν 

ισχύ κρατικό προϋπολογισμό,  πρόσωπο 

ηλικίας μέχρι σαράντα ετών, το οποίο κατέχει 

αναγνωρισμένο με βάση την κειμένη 

νομοθεσία πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο 

ή άλλο ισοδύναμο προσόν συναφές προς τα  

καθήκοντα της συνδυασμένης θέσης, όπως 

αυτά θα καθορίζονται κατά την προκήρυξή 

της: 

   

         Νοείται ότι: 

   

   (α) ο διορισμός προσώπου που είναι 

κάτοχος πανεπιστημιακού 

διπλώματος ή τίτλου ή άλλου 

ισοδύναμου προσόντος, 
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περιλαμβανομένης σε ισχύ  

επαγγελματικής άδειας χειριστή,  

ηλεκτρολόγου, μηχανικού ή 

ηλεκτρονικού πτητικών μέσων, 

ανάλογα με την περίπτωση,  

διενεργείται στο βαθμό του Λοχία,   

         

   (β) στις περιπτώσεις ειδικοτήτων, ο 

διορισμός προσώπου που είναι 

κατάλληλο και κατέχει 

αναγνωρισμένο με βάση την 

κειμένη νομοθεσία δίπλωμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 

τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 

σπουδών, διενεργείται στο βαθμό 

του Αστυφύλακα και 

   

   (γ) σε περίπτωση που μέλος της 

Αστυνομίας που φέρει το βαθμό 

του Λοχία ή ανώτερο βαθμό 

διορίζεται ως εξειδικευμένο μέλος 

της Αστυνομίας σε συνδυασμένη 

θέση, εντάσσεται στο βαθμό της 

συνδυασμένης θέσης που 

αντιστοιχεί στο βαθμό  που 

κατείχε πριν το διορισμό του ως 

εξειδικευμένο μέλος της 

Αστυνομίας: 

   

        Νοείται περαιτέρω ότι έγκυρη και σε ισχύ 

επαγγελματική άδεια χειριστή, μηχανικού, 

ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού πτητικών 

μέσων θεωρείται μόνον η άδεια που έχει 

νόμιμα εκδοθεί ή ανανεωθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας 

της χώρας έκδοσης, εφόσον η εν λόγω χώρα 
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είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού 

Πολιτικής Αεροπορίας και η εν λόγω άδεια 

τυγχάνει αναγνώρισης  από το Τμήμα 

Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας.   

   

      (2) Για σκοπούς διορισμού δυνάμει της 

παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:  

   

    (α) Πριν από την προκήρυξη της θέσης, 

ο Αρχηγός, με την έγκριση του 

Υπουργού, διορίζει Συμβουλευτική 

Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη 

από ένα Βοηθό Αρχηγό, ως πρόεδρο, 

τρεις Ανώτερους Αξιωματικούς και 

ένα μέλος της δημόσιας υπηρεσίας 

που κατέχει θέση με μισθολογική 

κλίμακα Α13 ή ανώτερη, με 

εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα 

που πρόκειται να απασχοληθεί ο 

υποψήφιος για διορισμό: 

    

            Νοείται ότι το μέλος της 

δημόσιας υπηρεσίας διορίζεται από 

τον Υπουργό μετά από συνεννόηση 

με την αρμοδία αρχή του 

διοριζόμενου μέλους. 
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  (β) Ο Αρχηγός, ανάλογα με τις ανάγκες 

της υπηρεσίας, προβαίνει σε 

προκήρυξη της θέσης με δημοσίευσή 

της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, στην οποία 

αναφέρονται τα απαιτούμενα 

προσόντα, οι προϋποθέσεις 

διορισμού  και τα καθήκοντα της 

θέσης, καθώς και η προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων. 

    

  (γ) Η Συμβουλευτική Επιτροπή 

Επιλογής, αφού αξιολογήσει τις 

αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει 

της προηγούμενης παραγράφου, 

καλεί τους υποψηφίους που 

ικανοποιούν τα απαιτούμενα στην 

προκήρυξη προσόντα σε προφορική 

ή/και γραπτή εξέταση σε θέματα 

συναφή με τα  καθήκοντα της  θέσης. 

    

  (δ)   Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής 

μετά την ολοκλήρωση της 

προφορικής και/ή γραπτής εξέτασης, 

ανάλογα με την περίπτωση, 

υποβάλλει αιτιολογημένη έκθεση για 

κάθε υποψήφιο στον Αρχηγό, ο 

οποίος ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο 

(1) του παρόντος άρθρου. 

    

      (3) (α) Η προαγωγή εξειδικευμένου 

μέλους της Αστυνομίας στους βαθμούς της 

συνδυασμένης θέσης Αστυφύλακα, Λοχία, 

Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και 

Αστυνόμου Β΄ διενεργείται από τον Αρχηγό 

με έγκριση του Υπουργού, εκτός αν με 
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αιτιολογημένη απόφασή του θεωρήσει ότι 

αυτό είναι ακατάλληλο να ανταποκριθεί στα 

καθήκοντα του επόμενου βαθμού.  Η 

προαγωγή εξειδικευμένου μέλους της 

Αστυνομίας στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ 

διενεργείται από τον Υπουργό με σύσταση 

του Αρχηγού. 

   

        (β)  Οι όροι και διαδικασία προαγωγής 

των εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας 

στους βαθμούς της συνδυασμένης θέσης 

Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, 

Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β΄ 

και προαγωγής στο βαθμό του Αστυνόμου 

Α΄ προβλέπονται σε Κανονισμούς που 

εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, 

οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με διαγραφή της άνω τελείας στο 

τέλος αυτής και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης 

«οποιουδήποτε από τα πρόσωπα αυτά με συναίνεσή του ή 

κατόπιν διαταγής του Δικαστηρίου, αν αυτό δε συναινεί.». 

 
 
 
 
 
ΒΣΓ/ΓΧ  
23.01.059.2006-23.01.027.2006 
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