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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 18(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ  ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2021 
 

 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(I) του 2016 

114(I) του 2016 
4(I) του 2018 

66(Ι) του 2018 
51(Ι) του 2019 

101(Ι) του 2019 
162(Ι) του 2019 

4(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως 2021 (που στο εξής 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 2021.   
 
 
  

  

Τροποποίηση 
του  άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  



120 
 

 (α)  Με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «έκτακτος πυροσβέστης» ο οποίος 
περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «Αξιωματικό της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας που» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «μέλος της Αστυνομίας, το οποίο υπηρετεί 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και»· και  

 

 (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
 

«(2) Η περιοχή στην οποία ο αστυνομικός ορίζεται για υπηρεσία, είτε γενικά ή για 
ορισμένη περίοδο ωρών, θα είναι γνωστή ως «Τομέας Περιπολίας». Αριθμός τέτοιων 
τομέων ενωμένων για σκοπούς εποπτείας από Λοχία ή Αξιωματικό θα είναι γνωστός ως 
«Σταθμός». Αριθμός Σταθμών ενωμένων για σκοπούς εποπτείας από Αξιωματικό θα είναι 
γνωστός ως «Σύμπλεγμα». Αριθμός Συμπλεγμάτων ενωμένων για σκοπούς εποπτείας 
από Ανώτερο Αξιωματικό θα είναι γνωστός ως «Αστυνομική Διεύθυνση.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Mε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «εξουσιοδοτημένος από αυτόν 
Αξιωματικός» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
μέλος της Αστυνομίας»· και 

   

 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «εξουσιοδοτημένος από αυτόν 
Αξιωματικός» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
μέλος της Αστυνομίας». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 39 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 
λέξεων «αξιωματικού και στην παρουσία μάρτυρα» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «Ανώτερου 
Αξιωματικού». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 46 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «αξιωματικό» 
(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «Ανώτερο Αξιωματικό». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 51 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

 (α) Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «το ιεραρχικά αρχαιότερο μέλος της 
Υπηρεσίας που είναι παρόν (το οποίο στο εξής αναφέρεται ως “Ανώτερος Αξιωματικός 
Πυροσβεστικής”)» (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή) με τη φράση «το ιεραρχικά ανώτερο 
μέλος της Υπηρεσίας που είναι παρόν»· 

   

 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (9) αυτού, των λέξεων «Ανώτερου Αξιωματικού 
Πυροσβεστικής» (πρώτη και δεύτερη γραμμή),  με τη φράση «ιεραρχικά ανώτερου 
μέλους της Υπηρεσίας που είναι παρόν»· και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (10) αυτού, της φράσης «Ο Ανώτερος Αξιωματικός 
Πυροσβεστικής» (πρώτη γραμμή) και της λέξης «αξιωματικού» (τέταρτη γραμμή) με τη 
φράση «Οποιοδήποτε μέλος της Υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της Αστυνομίας»  
και τη λέξη «μέλους», αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 53 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «Αξιωματικού» 
(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «ιεραρχικά ανώτερου μέλους».  

 
 
 


