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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 958 της 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 

Αριθμός 157 
Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΜΟΜΙΑΣ Ν Ο Μ Ο Ι 

(ΚΕΦ. 285 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 26 ΤΟΥ 1959, 19 ΤΟΥ 1960, 21 
ΤΟΥ 1964, 29 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 53 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 10 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιο ν, ενασκούν τάς δυνάμει τοΰ άρθρου If 
του περί 'Αστυνομίας Νόμου ' χορηγούμενος αύτώ εξουσίας, κατόπι: 
γνωμοδοτήσεως του 'Αρχηγού της 'Αστυνομίας, εκδίδει τους ακολού
θους Κανονισμούς : \ 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Άστυνο- Έφημερίς 
μίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972 και θά ά ν ο Κυβερνήσεως 
γινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών Τρ^τ?μα 

του 1958 Μως 1971 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ως «οί. βασικοί 30.4.1958 
Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί 21.5.1959 
θά άναφέρωνται ^όμοΰ ώς οί περί 'Αστυνομίας (Γενικοί) Κανονισμοί 13.8.1960. 
τοΰ 1958 εως 1972. i g j j * 

Παράρτημα 
Τρίτον : 

4. 8.1967 
29. 3.1968 
21.11.1969 
21 . 5.1971. 

2. Ό Κανονισμός 8 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται διά της καταργήσεως της υποπαραγράφου (c) της 
παραγράφου (2) και τής αντικαταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου 
υποπαραγράφου : 

« ( γ ) λ ό γ ω άνικανότητος ή άκαταλληλότητος, ή οσάκις λαμβα
νομένης ύπ' δψιν τής χρησιμότητος τοΰ μέλους έ ν τή Δυνάμει 
ή άπόλυσις αύτοΰ κρίνεται επιθυμητή ή σκόπιμος διά λόγους 
δημοσίου συμφέροντος : 

(487) 
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Νοείται δτι, προ της απολύσεως του, τό μέλος της Δυ
νάμεως δέον δπως πληροφορήται τους λόγους δι' ους υπάρ
χει πρόθεσις απολύσεως του καΐ θά έχη τό δικαίωμα δπως 
προβάλη τους Ισχυρισμούς αύτοϋ και προσάγη ή προ
καλη τή,ν προσαγωγήν μέσων αποδείξεως κατά της απολύ
σεως του.». 

3. Ό Κανονισμός 16 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) διά της καταργήσεως της παραγράφου (1) και της αντι
καταστάσεως αυτής δια της ακολούθου παραγράφου : 

«(1) Προς άπαντα τά μέλη της Δυνάμεως, πλην των ειδι
κών αστυφυλάκων των διοριζομένων δυνάμει τοΟ εδαφίου 
(1) του άρθρου 30 του Νόμου, χορηγείται, εφόσον αϊ υπη
ρεσιακά! άνάγκαι τό επιτρέπουν, κατόιτιν υπηρεσίας επί εξ 
διαδοχικάς ημέρας, μία ήμεραργία, εν τοις εφεξής αναφε
ρομένη ώς άδεια ημέρας αναπαύσεως. Όσάκις ή άδεια 
ημέρας αναπαύσεως τυγχάνη να ει ναι Σάββατον, ή αμέσως 
επομένη Κυριακή χορηγείται επίσης ώς ήμεραργία.»* 

(β) διά της καταργήσεως της παραγράφου (6) και της αντι
καταστάσεως αυτής διά της ακολούθου παραγράφου : 

«(6) Ή άδεια ημέρας αναπαύσεως αποτελεί δικαίωμα, εις 
περίπτωσιν δε καθ* ήν, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, δεν 
χορηγείται αϋτη, αϊ ώραι επιπροσθέτου υπηρεσίας λογίζον
ται ώς ύπερωρίαι καί, τηρουμένων των διατάξεων της παρα
γράφου (3) τοΟ Κανονισμού 15, ρυθμίζονται διά της παρο
χής, είς εύθετώτερον χρόνον, άδειας ημέρας αναπαύσεως διά 
τάς ώς εΐρηται ώρας ή διά πληρωμής υπερωριών.». 

4. Ό Κανονισμός 19 τών βασικών Κανονισμών καταργείται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 

«19. Δημόσιαι άργίαι. 
. "Απαντα τά μέλη της Δυνάμεως, πλην τών ειδικών αστυφυλάκων 

τών διοριζομένων δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) τόϋ άρθρου 30 του Νόμου, 
δικαιούνται, έφ' δσον αί υπηρεσιακά! άνάγκαι τό επιτρέπουν, εις δη
μοσίας αργίας κατά τάς Ιδίας ημέρας καθ' άς δικαιούνται είς δημο
σίας αργίας τά μέλη της δημοσίας υπηρεσίας : 

Νοείται δτι, έάν άπαιτηθη παρ' οιουδήποτε μέλους ή προσφορά 
υπηρεσίας καθ' οιανδήποτε δημοσίαν άργίαν, χορηγείται άντ! της 
δημοσίας αργίας άδεια απουσίας είς εύθετώτερον χρόνον, εντός του 
'ιδίου έτους, καθοριζόμενον ύπό του 'Αστυνομικού Διευθυντού ή του 
Διοικητού Μονάδος, αναλόγως της περιπτώσεως.». 

5. Οί δασικό! Κανονισμό! τροποποιούνται διά της έν αύτοΐς ένθέ
σεως, ευθύς μετά τον Κανονισμόν 29, του ακολούθου νέου Κανονισμού: 

«29Α. 'Επίδομα συντηρήσεως έπ! μεταθέσει. 
Ό 'Αρχηγός τής 'Αστυνομίας δύναται νά χορήγηση είς μέλος 

της Δυνάμεως, μετατιθέμενον εξ ενός τόπου είς έτερον, επίδομα 
συντηρήσεως διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τάς δέκα ημέρας.». 

Έξεδόθησαν τη 3η Αυγούστου 1972. 
(Υ. Ε. 523/59/8.) 


