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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 42(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021 
 

                                        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

73(I) του 2004 
94(I) του 2005 
28(I) του 2006 
73(I) του 2006 

153(I) του 2006 
93(I) του 2008 
36(I) του 2010 

169(I) του 2011 
52(I) του 2012 

115(Ι) του 2012 
4(Ι) του 2013 

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

114(I) του 2016 
4(Ι) του 2018 

66(I) του 2018 
51(I) του 2019 

 101(I) του 2019 
162(Ι) του 2019 

4(Ι) του 2021 
18(Ι) του 2021. 

 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2) του 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. 3) του 2021.  
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Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών: 

  

 

46(Ι) του 1994 
94(Ι) του 1997 
75(Ι) του 2000 
43(Ι) του 2002 
95(Ι) του 2008 

134(Ι) του 2009 
15(Ι) του 2011 
55(Ι) του 2013 

175(Ι) του 2020. 
 
 
 

 
 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 

3.3.1989 
5.6.1992 

25.6.1993 
4.3.1994 

2.12.1994 
26.5.1995 
6.11.1998 

30.11.2001 
19.4.2002 
1.11.2002 

2.5.2003 
17.10.2003 

8.4.2004 
26.7.2005 

29.12.2006 
29.5.2009 

27.10.2016 
23.6.2017 

29.12.2017 
6.7.2018 

15.4.2019 
23.7.2019 

20.12.2019 
20.12.2019 

7.8.2020 
18.12.2020. 

 

«“Αστυνομία για τα Ζώα” σημαίνει το κλιμάκιο που συγκροτείται από μέλη της 
Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28Α· 

 
“Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων” έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο «Επαρχιακή Επιτροπή» στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί 
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου· 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ζώα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στις διατάξεις του άρθρου 
2 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου· 
 
“Κοινοτική Αστυνόμευση” σημαίνει το θεσμό της κοινοτικής αστυνόμευσης 
όπως αυτός προβλέπεται σε σχετική αστυνομική διαταγή που εκδίδεται 
δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 46 των περί Αστυνομίας (Γενικών) 
Κανονισμών· 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“μέλος της Αστυνομίας για τα Ζώα” σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας που 
ορίζεται από τον Αρχηγό για την άσκηση καθηκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου  28Α·». 
 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
28A. 
 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 28 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 
 
 
 

 «Συγκρότηση  
και αρμοδιότητα 
της Αστυνομίας 
για τα Ζώα. 

28A.-(1)  Ο Αρχηγός ορίζει- 
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  (α) μέλη της Αστυνομίας, τα οποία συγκροτούν την Αστυνομία για τα 
Ζώα, αρμοδιότητα της οποίας είναι η διερεύνηση υποθέσεων 
κακοποίησης και κακομεταχείρισης ζώων, όπως προβλέπεται στις 
διατάξεις του εδαφίου (2)· και 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (β) Αξιωματικό, ο οποίος προΐσταται αυτής. 
  
  

 
 
 
 

 
184(Ι) του 2002 
137(Ι) του 2005 
78(Ι) του 2019. 

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 39 ή 
οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Αστυνομία δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου και χωρίς 
επηρεασμό των αρμοδιοτήτων άλλων αρμόδιων αρχών σύμφωνα με την οικεία 
νομοθεσία αυτών, τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα διερευνούν υποθέσεις 
που αφορούν παραβάσεις των διατάξεων του περί Προστασίας και Ευημερίας 
των Ζώων Νόμου και του περί Σκύλων Νόμου. 

  
  (3) Τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα παρέχουν την αναγκαία βοήθεια 

στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των αρμόδιων τοπικών αρχών, σε περίπτωση 
που- 

  
 (α) τα πρόσωπα αυτά αδυνατούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας, λόγω άρνησης συμμόρφωσης των ελεγχόμενων προσώ-
πων με τις υποδείξεις τους· 

  
 (β) προκύπτουν θέματα που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των 

εξουσιοδοτημένων προσώπων, άλλων προσώπων ή ζώων. 
  
  (4) Τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα λαμβάνουν,  αμέσως μετά τον 

ορισμό τους από τον Αρχηγό και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλληλη και 
ειδική εκπαίδευση σε θέματα διερεύνησης υποθέσεων κακομεταχείρισης και 
κακοποίησης ζώων που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (2). 

  
  (5)(α) Τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε 

όλο τον εδαφικό χώρο στη Δημοκρατία και συνεργάζονται με τις Επαρχιακές 
Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων και την Κοινοτική Αστυνόμευση, τα μέλη της 
οποίας λαμβάνουν κατάλληλη και ειδική εκπαίδευση. 

   
  

 
 

(β) Η οργάνωση και η λειτουργία της Αστυνομίας για τα Ζώα ρυθμίζεται με 
αστυνομική διαταγή που εκδίδεται από τον Αρχηγό δυνάμει των προνοιών του 
Κανονισμού 46 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών. 

  
  (γ) Τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες 

υποχρεώσεις, τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες εξουσίες και υπόκεινται στις ίδιες 
διαδικασίες με τα υπόλοιπα μέλη της Αστυνομίας, όπως προβλέπονται στον 
παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.». 

  


