
Δ.Π. ΙΠ/72 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 942 της 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ 8 
Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 

'Αριθμός 111 
Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 285 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 26 ΤΟΥ 1959, 19 ΤΟΥ I960, 
21 ΤΟΥ 1964, 29 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 53 ΤΟΥ 1968) 

; Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 10 

Ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ 26τοθΐ959 
άρθρου 10 τοΰ περί 'Αστυνομίας Νόμου, το Ύπουργικόν Συμβούλιον, 19 τοΰ i960 
κατόπιν γνωμοδοτήσεως του 'Αρχηγού της 'Αστυνομίας, διά του πα- 21 τ ο^1 9 6 4 

ρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 53τοθΐ968 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί 'Αστυνομίας 
(Προαγωγαί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972 και θά άνανι.
νώσκωνται όμου μετά των περί 'Αστυνομίας (Προαγωγαί) Κανονι
σμών του 1958 και 1966 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς οί «βασι
κοί Κανονισμοί») οί δέ βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανο
νισμοί θά άναφέρωνται δμοΟ ώς οί περί 'Αστυνομίας (Προαγωγαί) 
Κανονισμοί του 1958 Μως 1972. 

2. Ή παράγραφος (1) του Κανονισμού 9 καταργείται και άντι. 
καθίσταται διά τών ακολούθων παραγράφων : 

(1) Πας άστυφύλαξ δστις ήθελε ειδοποιήσει δεόντως τον Άρχη
γόν 'Αστυνομίας θά δικαιούται νά παρακαθήση εις το Μορφωτικόν 
Μέρος τών 'Εξετάσεων διά προαγωγήν από 'Αστυφύλακα ε'ις 
Λοχίαν. Ωσαύτως πας άστυφύλαξ δστις ήθελεν ειδοποιήσει δεόν
τως τόν Άρχηγόν 'Αστυνομίας θά δικαιούται νά παρακαθήση εις 
το Μορφωτικόν Μέρος τών Εξετάσεων διά προαγωγήν από Λοχίαν 
εις Ύπαστυνόμον, νοουμένου δτι θά παρέλθουν πέντε έτη άπό της 
ημερομηνίας επιτυχίας του ε'ις τό Μορφωτικόν Μέρος τών 'Εξετά
σεων διά προαγωγήν άπό 'Αστυφύλακα ε'ις Λοχίαν : 

Νοείται δτι δεν θά άπαιτηθη παρ' αστυφύλακα; δπως έπιτύχη 
εις τό Μορφωτικόν Μέρος τών 'Εξετάσεων διά προαγωγήν άπό 
Λοχίαν εις Ύπαστυνόμον εάν μέχρι της ήμερομηννας τής δημοσιεύ
σεως τών παρόντων Κανονισμών έπέτυχεν εις τάς έν λόγω Έξε-. 
τάσεις. 

Έφημερίς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
30.4.1958. 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
22 12.1966. 
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(2) Πας Λοχίας όστις ηθελεν είδοποιήσει δεόντως τον Άρχηγόν 
'Αστυνομίας θά δικαιούται να παρακαθήση εις το Μορφωτικόν 
Μέρος των Εξετάσεων δια προαγωγή ν ΟΊ;Ο Λοχίαν εις .'Υπαστυ
νόμο ν. 

3. Αί παράγραφοι (2), (3) και (4) του Κανονισμού 9 επανα
ριθμούνται ώς παράγραφοι (3), (4) και (5) αντιστοίχως. 

4. Ή έπιφύλαξις της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) 
τοΟ Κανονισμού' 11, καταργείται καΐ αντικαθίσταται δια της ακο
λούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι παρά υποψηφίου άποτυγχάνοντος εις ουχί πέραν 
τών δύο θεμάτων της ομάδος του Μορφωτικού, Μέρους τών εξε
τάσεων, δέν θά άπαιτηθή δπως έξετασθη έκ νέου εις άπαντα τά 
θέματα της ομάδος, έάν ό υποψήφιος ούτος— 

(i) έπέτυχεν είς τά υπολειπόμενα δύο ή τρία θέματα με ελάχι
στον μέσον δρον βαθμολογίας 60% και έλαχίστην βαθμολο
γίαν είς ένα έκαστο ν θέμα 50%, και 

(ii) έπιτύχη είς το εναπομείναν θέμα ή θέματα εντός τών αμέσως 
επομένων από της έν λόγω αποτυχίας, δύο ετών, μέ ελά
χιστον μέσον δρον βαθμολογίας 60%, τών δύο θεμάτων λαμ
βανομένων συγχρόνως, καί επιτυγχάνων έλαχίστην βαθμο
λογίαν 50% είς ένα εκαστον, η 60% έφ* δσον πρόκειται περί 
ενός μόνον θέματος.». 

Έξεδόθησαν τη 25η Μαΐου 1972. 
(Υ.Ε. 523/59/8.) 

ί 


