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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 

73(Ι) του 2006 

153(Ι) του 2006 

93(Ι) του 2008 

36(Ι) του 2010 

169(Ι) του 2011. 

 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως 2011 (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 2012. 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

 2.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (10) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (11): 

  «(11) (α) Το Συμβούλιο Προσλήψεων, που συστήνεται 

δυνάμει του εδαφίου (10), για το σκοπό της 

πρόσληψης αστυνομικών ή ειδικών αστυνομικών, 

ανάλογα με την περίπτωση, καταρτίζει Πίνακα 

Διοριστέων, όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά 

σειράν επιτυχίας όπως καθορίζεται σε κανονισμούς. 

            (β) Ο Πίνακας Διοριστέων που καταρτίζεται από το 

Συμβούλιο Προσλήψεων χρησιμοποιείται για την 

πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την 

ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα 

κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την 

ημερομηνία αυτή.  Σε περίπτωση που όλοι οι 

υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 
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Διοριστέων διοριστούν ή διαγραφούν λόγω της μη 

αποδοχής από αυτούς διορισμού σε θέση που τους 

προσφέρθηκε και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, η 

διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα Διοριστέων 

αρχίζει εκ νέου: 

    

   
6(Ι) του 1998 

73(Ι) του 1998 
52(Ι) του 2001 
97(Ι) του 2006 

106(Ι) του 2008. 
 

52(Ι) του 2012. 
 

          Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε 

διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου ή του 

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτών, ο τελευταίος Πίνακας Διοριστέων, ο 

οποίος κατά την ημερομηνία έναρξης του περί 

Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 

χρησιμοποιείται για την πλήρωση κενών θέσεων, 

θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται τόσο για την 

πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά την 

ημερομηνία αυτή όσο και για θέσεις που θα 

κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την 

ημερομηνία που θα συμπληρωθεί ένα έτος από την 

ημερομηνία καταρτισμού του: 

             Νοείται περαιτέρω ότι ο πρώτος Πίνακας 

Διοριστέων που θα καταρτιστεί μετά την 

ημερομηνία έναρξης του περί Αστυνομίας 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 θα 

χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση των θέσεων που 

θα παραμείνουν κενές μετά την εξάντληση του 

Πίνακα ο οποίος αναφέρεται στην πιο πάνω 

επιφύλαξη και για τις θέσεις που θα κενωθούν στο 

διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία του 

καταρτισμού του εν λόγω πρώτου Πίνακα.». 

    

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

 3.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 6η 

Απριλίου 2012. 
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Νόμου. 
 

ΒΣΓ/ΟΠ/ΕΠ. (Αρ. Φακ.: 23.02.053.036-2012) 
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