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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 162(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2019 
 

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 
52(Ι) του 2012 

115(Ι) του 2012 
4(Ι) του 2013 

84(Ι) του 2015 
64(Ι) του 2016 
99(Ι) του 2016 

114(Ι) του 2016 
4(I) του 2018 

66(Ι) του 2018 
51(Ι) του 2019 

101(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2) του 2019 (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αστυνομίας Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 3) του 2019.  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των επιφυλάξεων του 
εδαφίου (1) αυτού με τις ακόλουθες νέες επιφυλάξεις: 

  

  «Νοείται ότι ο Αρχηγός δύναται, σε περιπτώσεις που καθορίζεται σε Κανονισμούς, να διορίσει 
μέλος της Αστυνομίας ως αναπληρωτή για χρονική περίοδο, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια, 
νοουμένου ότι αυτό κατέχει τα προσόντα για προαγωγή στη θέση στην οποία διορίζεται να ενεργεί 
αναπληρωματικά: 

  

  Νοείται περαιτέρω ότι ο Αρχηγός δύναται πριν, κατά ή μετά τη λήξη της ως άνω αναφερόμενης 
χρονικής περιόδου των δύο (2) χρόνων και εφόσον οι λόγοι για τους οποίους διενεργήθηκε ο 
αναπληρωματικός διορισμός εξακολουθούν να υφίστανται, να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του 
αναπληρωματικού διορισμού ή να επαναδιορίσει το ίδιο μέλος της Αστυνομίας, για να ενεργεί 
αναπληρωματικά στην ίδια θέση, για ακόμα μία μόνο φορά για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα δύο (2) χρόνια: 

  

  Νοείται έτι περαιτέρω ότι η συνολική χρονική διάρκεια του αναπληρωματικού διορισμού στην 
ίδια θέση δεν υπερβαίνει για το ίδιο μέλος τα τέσσερα (4) χρόνια: 

  

  Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι ο αναπληρωματικός διορισμός ή η παράταση αναπληρωματικού 
διορισμού ή ο αναπληρωματικός επαναδιορισμός σε θέση βαθμού Ανώτερου Αξιωματικού 
διενεργείται μετά από έγκριση του Υπουργού.». 

 
 


