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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2388 της 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1989
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Π ΡΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
Κανονιστικές Διοικητικές Π ράξεις
Αριθμός 51
Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άοθρο 10
του περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφ. 285, και αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο 10
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το
άρθρο 10 του περί Αστυνομίας Νόμου εκδίδει, με τη συμβουλή του
Αρχηγού της Αστυνομίας τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αστυνομίας
(Γενικοί) Κανονισμοί του 1989.
2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο
προκύπτει διαφορετική έννοια—
«έγγραφο» σημαίνει οποιοδήποτε επίσημο βιβλίο, έγγραφο ή
καταχώρηση·
«μισθός» σημαίνει το βασικό μισθό και περιλαμβάνει όλες τις
συντάξιμες απολαβές*
«Νόμος» σημαίνει τον περί Αστυνομίας Νόμο.
(2) Τηρούμενης της παραγράφου (1) του παρόντα Κανονισμού και
εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, λέξεις ή
φράσεις που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς θα έχουν την
έννοια που αποδείδεται σ* αυτές στον περί Αστυνομίας Νόμος ή σε
οποιοδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή που τον αντικαθιστά.
(155)

Κεφ. 285.
26 του 1959
19 του 1960
21 του 1964
29 του 1966
59 του 1966
53 του 1968
43 του 1972
78 του 1986
18 του 1987
69 του 1987
248 του 1988
27 του 1989.
Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

Κ.Δ.Π. 51/89
Κατανομή.

Προσόντα για
ι:γγραφή ή
διορισμό.

156

3. Η κατανομή της Δύναμης καθορίζεται από τον Αρχηγό σύμφωνα
με την εγκεκριμένη διάρθρωση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της
Δύναμης· για κάθε περίοδο καθήκοντος προνοείται υπεύθυνη επίβλεψη
και έλεγχος.
4.—(1) Υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στη Δύναμη πρέπει—
(α) να είναι πολίτης της Δημοκρατίας(β) να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το
χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στο Στρατό της
Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, σ τ η Δημόσια Υπηρεσία ή
σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή σε οποιαδήποτε αστυ
νομική δύναμη, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι
κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής
διαγωγής·
(γ) να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και
να μην έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος, εκτός αν έχει
προϋπηρεσία ως μέλος της Δύναμης κατά την ημέρα έναρξης
της ισχύος των παρόντων Κανονισμών ή είναι κάτοχος πτυχίου
ή διπλώματος πανεπιστημίου, οπότε μπορεί να διοριστεί αν δεν
έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος:
Νοείται ότι το ανώτατο όριο του εικοστού πέμπτου έτους της
ηλικίας αυξάνεται στο εικοστό όγδοο έτος προκειμένου για τις
πρώτες προσλήψεις που θα διενεργηθούν μετά τη δημοσίευση
των παρόντων Κανονισμών στην επίσημη εφημερίδα
της
Δημοκρατίας:
Νοείται περαιτέρω ότι τα πιο πάνω όρια ηλικίας
δεν
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ειδικών αστυφυλάκων που υπη
ρετούν στη Δύναμη κατά την έναρξη της ισχύος των παρόντων
Κανονισμών
(δ) να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό
λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική
διάπλαση του και η σωματική και πνευματική του κ α τ α λ λ η 
λότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται
μετά την πρόσληψη του. Μεταξύ άλλων πρέπει—
(ι) να διαπιστωθεί η καλή όραση του χωρίς τη χ ρ ή σ η
διόπτρων και η καλή ακοή του χωρίς τη χ ρ ή σ η ακου
στικών
(ιι) να διαπιστωθεί, ότι δεν υποφέρει από
αχρωματοψία,
πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παρα
μόρφωση του σώματος του ή μέλους αυτού, και
(ιιι) να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλ
ληλότητα του
(ε) με εξαίρεση ειδικούς λόγους που εγκρίνονται από τον Υπουργό
με εισήγηση του Αρχηγού, να είναι ύψους όχι μικρότερου του
1.67 μ.
(στ) να είναι κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαί
δευσης, να έχει καλή γνώση της ελληνικής ή τουρκικής και
μιας ξένης γλώσσας και να ικανοποιεί τον Αρχηγό ότι κατέχει
ικανοποιητική μόρφωση επιτυγχάνοντας σε γραπτή ή
και
προφορική εξέταση*
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(ζ) να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν
αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερη του εργασία ή
οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στη
Δύναμη και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτηση του ή σε
σχέση με την αίτηση του για διορισμό προβαίνει σε οποιαδή
ποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στη Δύναμη
διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση
καταδίκης
απολύεται από τη Δύναμη.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) της
παραγράφου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, σε ειδική περίπτωση,
να εξουσιοδοτήσει το διορισμό με σύμβαση για ορισμένο χρονικό
διάστημα προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
(3) Οι αναφερόμενες στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1)
καλή κατάσταση της υγείας, άρτια σωματική διάπλαση και σωματική
και πνευματική καταλληλότητα του υποψηφίου για να εκτελεί τα
καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψη του, θα
διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα των
παρόντων Κανονισμών και όλες οι σχετικές ιατρικές εξετάσεις ή
πιστοποιήσεις θα γίνονται δωρεάν.
5.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Προσλήψεων το οποίο θα απαρτίζε
ται από το Διευθυντή Εκπαιδεύσεως και δύο άλλους
Ανώτερους
Αξιωματικούς τους οποίους θα διορίζει ο Αρχηγός με την έγκριση του
Υπουργού:
Νοείται ότι στις περιπτώσεις εγγραφών για την Πυροσβεστική ο ένας
από τους δυο Ανώτερους Αξιωματικούς θα προέρχεται από την
Πυροσβεστική.
(2) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Προσλήψεων είναν
(α) Αξιολόγηση και ταξινόμηση των αιτήσεων των υποψηφίων για
πρόσληψη,
(β) Ορισμός ημερομηνίας εξέτασης των υποψηφίων, προφορικής ή
και γραπτής, κατά την κρίση του Συμβουλίου Προσλήψεων,
(γ) Διεξαγωγή και βαθμολογία των γραπτών ή και προφορικών
εξετάσεων των υποψηφίων,
(δ) Καταρτισμός πίνακα επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στις
εξετάσεις και υποβολή του στον Αρχηγό.
6.—(1) Ο Αρχηγός προκηρύσσει τις κενές θέσεις ανάλογα με τις
ανάγκες της Δύναμης με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της
Δημοκρατίας και σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.
(2) Αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Αρχηγό μέσα στην καθορισμένη
προθεσμία και στο καθορισμένο έντυπο.
(3) Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ο
Αρχηγός θα διαβιβάζει στο Συμβούλιο Προσλήψεων τις αιτήσεις, το
οποίο και θα ενεργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 των παρόντων
Κανονισμών.
(4) Ο Αρχηγός, με βάση τον πίνακα επιτυχόντων και τις απόψεις του
Συμβουλίου Προσλήψεων αναφορικά με τις προσωπικές συνεντεύξεις
και τα προσόντα των υποψηφίων, θα προβαίνει σε προσλήψεις σύμφωνα
με το άρθρο 13Α του Νόμου.
(5) Σε περίπτωση που ο προσλαμβανόμενος έχει πτυχίο ή δίπλωμα
πανεπιστημίου, ο Αρχηγός, με την έγκριση του Υπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να τον τοποθετήσει σε οποιαδήποτε
βαθμίδα της προβλεπόμενης μισθοδοτικής κλίμακας.

Πίνακας

Συμβούλιο
Προσλήψεω\

Προσλήψεις
στη Δύναμη.
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(6) Ο υπό του Συμβουλίου Προσλήψεων καταρτιζόμενος πίνακας
επιτυχόντων θα ισχύει μέχρι της συντάξεως από αυτό νέου πίνακα
επιτυχόντων.
Εκ/Ηΐίδευση
7.—(1) Οι επιλεγόμενοι για εγγραφή σ τ η Δύναμη εισάγονται στη
αστυνομικών. Σ χ ο λ ή Αστυνομίας για βασική
επαγγελματική
εκπαίδευση και
εκγύμναση, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.
(2) Οι αποτυγχάνοντες να εξασφαλίσουν τ η ν κατά την αναφερόμενη
στην παράγραφο (Ι) εκπαίδευση και εκγύμναση βάση της βαθμολογίας
του προγράμματος, που καθορίζεται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ
εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Σχολής, θα απολύονται από
τη Δύναμη.
Περίοδος
8.—(1) Τηρουμένων των πιο κάτω διαλαμβανόμενων προνοιών, η
δοκιμασίας, εγγραφή σ τ η Δύναμη θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, (στη
συνέχεια θα αναφέρεται ως «η δοκιμαστική περίοδος»), κατά τη διάρκεια
της οποίας ο αστυφύλακας θα τελεί υπό δοκιμασία.
(2) Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου
να απολύει οποιοδήποτε αστυφύλακα που κατά τη γνώμη του είναι
απίθανο να καταστεί ικανός αστυφύλακας.
(3) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο αστυφύλακας
εκτελεί τα καθήκοντα του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του
Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στη
Δύναμη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που θα εκδίδει ο Αρχηγός
της Αστυνομίας προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως αστυφύ
λακας.
(4) Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται από τον Αρχηγό
με τ η ν έγκριση του Υπουργού.
Ειδικές
9.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών 4, 5, 6 και 7
έγγραφες.
κ α ι τηρουμένων των πιο κάτω διαλαμβανόμενων προνοιών, ο Αρχηγός
μπορεί, με την έγκριση του Υπουργού, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
να εγγράψει πρόσωπο ως αστυφύλακα για αρχική περίοδο που δε θα
υπερβαίνει τα δύο έτη, αλλά κατά την εκπνοή της περιόδου αυτής ο
εγγραφείς μπορεί, αφού επιδώσει γραπτή προειδοποίηση τριών μηνών
στον Αρχηγό, να επιλέξει επαναπρόσληψη και αν ο Αρχηγός έχει
περαιτέρω ανάγκη των υπηρεσιών του και αν ο αιτητής απέδωσε
ικανοποιητικά, μπορεί να εγκρίνει επαναπρόσληψη του για περαιτέρω
περίοδο δύο ετών.
(2) Ο Αρχηγός μπορεί οποτεδήποτε να τερματίσει τις υπηρεσίες του
εγγραφέντα ή επαναπροσληφθέντα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό,
αφού επιδώσει σ' αυτόν γραπτή προειδοποίηση τριάντα ημερών.
(3) Κατά τη λήξη κάθε περιόδου για την οποία ο αστυφύλακας έχει
εγγραφεί ή επαναπροσληφθεί, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με
τον παρόντα Κανονισμό, αυτός παύει να είναι μέλος της Δύναμης, εκτός
αν ασκήσει το δικαίωμα εκλογής όπως συνεχίσει να υπηρετεί στη
Δύναμη παρέχοντας προειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (1).
(4) Ο Αρχηγός μπορεί να επιτρέψει σε αστυφύλακα που παρέλειψε
να δώσει τέτοια προειδοποίηση, όπως απαιτείται με την παράγραφο (1),
να συνεχίσει υπηρετεί, αν το επιθυμεί.
(5) Η περίοδος υπηρεσίας σ' όλες τις περιπτώσεις θα υπολογίζεται
από την ημέρα που ο αστυφύλακας έχει εγκριθεί για υπηρεσία και έχει
περιληφθεί στη Δύναμη της Αστυνομίας.
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(6) Αστυφύλακας που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό και του οποίου η υπηρεσία υπερβαίνει το ένα έτος δικαιούται
κατά τον τερματισμό της υπηρεσίας του να πάρει φιλοδώρημα ίσο με το
1/12 των ετήσιων απολαβών του για κάθε συμπληρωμένο
έτος
υπηρεσίας.
(7) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό, οι
πρόνοιες του περί Αστυνομίας Νόμου και των Κανονισμών
που
εκδίδονται με βάση αυτόν θα ισχύουν για στυφύλακες που έχουν
εγγραφεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό όπως αυτές ισχύουν για
αστυφύλακες που έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 4.
(8) Αστυφύλακας που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό και που γίνεται δεκτός για εγγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις
των Κανονισμών 4, 5 και 6 θα θεωρείται ότι έχει εγγραφεί από την
ημερομηνία της εγγραφής του σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και
θα παύει να δικαιούται οποιοδήποτε φιλοδώρημα που πληρώνεται
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
10. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, ο Αρχηγός με την
έγκριση του Υπουργού μπορεί να διορίσει σε βαθμό μέχρι Ανώτερου
Υπαστυνόμου για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε εξειδικευμένη
υπηρεσία πρόσωπο το οποίο έχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή
άλλο ισοδύναμο προσόν, συναφές προς τα ειδικά καθήκοντα, νοουμένου
ότι στους άμεσους προηγούμενους βαθμούς δεν υπηρετεί κατάλληλα
προσοντούχο μέλος της Δύναμης:
Νοείται ότι δε θα γίνεται τέτοιος διορισμός σε θέσεις που παραμένουν
κενές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών
στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.
11.—(1) Κάθε αιτητής για εγγραφή στη Δύναμη θα και επιτρέπει,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχηγού, να φωτογραφηθεί και να ληφθούν
τα δακτυλικά του αποτυπώματα.
(2) Οι φωτογραφίες και τα δακτυλικά αποτυπώματα μελών της
Δύναμης που λήφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντα
Κανονισμού θα φυλάγονται χωριστά από τις φωτογραφίες και τα
δακτυλικά αποτυπώματα προσώπων των οποίων οι φωτογραφίες και τα
δακτυλικά αποτυπώματα λήφθηκαν σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο
νομοθέτημα.
(3) Η φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα μέλους της
Δύναμης και όλα τα αντίτυπα και οι σχετικές καταχωρήσεις θα
καταστρέφονται με την αποχώρηση του από τη Δύναμη.
12.—(1) Εξαιρουμένου ειδικού αστυφύλακα που διορίζεται σύμφωνα
με το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του περί Αστυνομίας Νόμου, κανένα
μέλος της Δύναμης δεν μπορεί να παραιτηθεί από τη Δύναμη, εκτός αν
του επιτραπεί ρητά από τον Αρχηγό και στην περίπτωση των Ανώτερων
Αξιωματικών κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών:
Νοείται ότι:
(α) Από μέλη της Δύναμης, πλην των Ανώτερων Αξιωματικών,
απαιτείται ενός μηνός προειδοποίηση,
(β) από Ανώτερους Αξιωματικούς
απαιτείται
τριών
μηνών
προειδοποίηση:
Νοείται περαιτέρω ότι η περίοδος προειδοποίησης δυνατόν να είναι
μικρότερη, εφόσο ήθελε γίνει αποδεκτή από τον Αρχηγό με την έγκριση
του Υπουργού Εσωτερικών.

Διορισμοί
σε εξειδι
κευμένες
υπηρεσίες.

Φωτογράφηση,
λήψη
δακτυλικών
αποτυπωμάτων.

Παραίτηση.
Κεφ. 285.
26 του 1959
19 του 1960
21 του 1964
29 του 1966
59 του 1966
53 του 1968
43 του 1972
78 του 1986
18 του 1987
69 του 1987
248 του 1988
27 του 1989.
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Παράταση
υπηρεσιών
"ι: καιρό
.ι ιλέμου.
Λνακληρω
ίικτικοί
■πορισμοί.

Προσωπικοί
φάκελοι και
■ιτομικά
ιίι:λτία.

160

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (1) κανένα μέλος
της Δύναμης δεν μπορεί να παραιτηθεί από τη Δύναμη, ενόσω εκκρεμεί
εναντίον του πειθαρχική δίωξη.
13. Αν η περίοδος υπηρεσίας αστυνομικού λείγει κατά τη διάρκεια
εμπόλεμης κατάστασης, επανάστασης ή εχθροπραξιών, αυτός μπορεί να
κρατηθεί στη Δύναμη και η υπηρεσία του να παραταθεί από το Υπουρ
γικό Συμβούλιο για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.
14. Όταν κενώνεται θέση για οποιοδήποτε λόγο ή όταν ο κάτοχος
θέσης απουσιάζει με άδεια ή τελεί σε ανικανότητα, ο Αρχηγός μπορεί
να διορίσει για περιορισμένη χρονική περίοδο, που σε καμιά περίπτωση
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια, άλλο μέλος της Δύναμης για να
ενεργεί αναπληρωματικά στη θέση αυτή:
Νοείται ότι διορισμός σε θέση Ανώτερου Αξιωματικού διενεργείται με
την έγκριση του Υπουργού.
15.—(1) Ο Αρχηγός θα μεριμνά ώστε για κάθε μέλος της Δύναμης να
τηρείται προσωπικός φάκελος και ατομικό δελτίο.
(2) Το ατομικό δελτίο των μελών της Δύναμης θα περιέχει:
(α) Ατομική περιγραφή του μέλους,
(β) στοιχεία τόπου και ημερομηνία γέννησης του μέλους,
(γ) στοιχεία γάμου και τέκνων,
(δ) καταχώρηση για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, τον Κυπριακό
Στρατό, στις βρεττανικές στρατιωτικές ναυτικές ή αεροπορικές
δυνάμεις και την κυβερνητική υπηρεσία,
(ε) καταχώρηση για υπηρεσία του σε οποιαδήποτε άλλη αστυνο
μική δύναμη,
(στ) καταχώρηση της επιτυχίας ή αποτυχίας του σε οποιεσδήποτε
εξετάσεις προαγωγής στις οποίες ήταν υποψήφιος και της επι
τυχίας του σε οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις,
(ζ) καταχώρηση αναφορικά με την υπηρεσία του στη Δύναμη που
θα περιλαμβάνει στοιχεία όλων των προαγωγών, τοποθετήσεων,
μεταθέσεων, μετακινήσεων, σωματικών βλαβών που έχει υπο
στεί, περιόδων, ασθένειας, μετεκπαιδεύσεων, επαίνων, διακρί
σεων, υλικών αμοιβών, καταδικών, και ποινών από ποινικό
δικαστήριο ή πειθαρχικών ποινών, πλην επίπληξης, και την
ημερομηνία που έπαυσε να είναι μέλος της Δύναμης, με τους
λόγους, την αιτία ή τον τρόπο της παύσης, μαζί με λεπτομέρειες
οποιασδήποτε σύνταξης, φιλοδωρήματος ή κατά χάρη γενό
μενες πληρωμής:
Νοείται ότι οποιεσδήποτε καταδίκες και ποινές από ποινικό δικα
στήριο θα καταχωρούνται σε ειδική στήλη ανεξάρτητα από τις πειθαρ
χικές ποινές και, αναφορικά με τις πειθαρχικές ποινές, αν το μέλος
επιθυμεί —
(α) Ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις απολαβές δύο ημερών
ή επίπληξη θα διαγράφεται μετά πάροδο τριών ετών, εφόσο δεν
επιβλήθηκε άλλη ποινή πλην εκείνης της επίπληξης,
(β) οποιαδήποτε άλλη τιμωρία θα διαγράφεται μετά πάροδο επτά
ετών, εφόσο δεν επιβλήθηκε άλλη ποινή πλην εκείνης της
επίπληξης.
(3) Μέλος της Δύναμης δικαιούται, αν το επιθυμεί, να επιθεωρήσει
το ατομικό του δελτίο και τον προσωπικό του φάκελο.
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(4) Αντίγραφο του ατομικού δελτίου θα φυλάγεται στο αρχηγείο της
Διεύθυνσης ή Μονάδας στην οποία υπηρετεί το μέλος και κατά το χρόνο
της μετάθεσης του θα αποστέλλεται στη νέα του Διεύθυνση ή Μονάδα.
(5) Στον προσωπικό του φάκελο θα αρχειοθετούνται όλα τα έγγραφα
που αφορούν το μέλος.
16.—(1) Ό τ α ν μέλος της Δύναμης αποχωρεί από τη Δύναμη θα του
χορηγείται πιστοποιητικό στο οποίο θα φαίνεται ο βαθμός του, θα
εκτείθεται η περίοδος της υπηρεσίας του στη Δύναμη και ο λόγος, η
αιτία ή ο τρόπος της αποχώρησης του από τη Δύναμη μαζί με τα στο
ιχεία της ατομικής περιγραφής του:
Νοείται ότι αν μέλος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ή απολύθηκε, το
πιστοποιητικό δε θα περιέχει οποιαδήποτε περιγραφή των συνθηκών
κάτω από τις οποίες εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ή απολύθηκε.
(2) Ο Αρχηγός μπορεί να επισυνάψει στο πιστοποιητικό οποιεσδή
ποτε συστάσεις τις οποίες θεωρεί σκόπιμο να κάμει.
(3) Ό τ α ν μέλος της Δύναμης αποχωρεί από τη Δύναμη ο προσωπι
κός φάκελος και το ατομικό δελτίο του μέλους θα φυλάγονται για όσο
χρόνο ο Αρχηγός κρίνει σκόπιμο και ακολούθως θα καταστρέφεται.
17.—(Ι) Κάθε μέλος της Δύναμης θα εκτελεί όλες τις νόμιμες διάτα
γές που του δίνονται, θα εκτελεί πάντοτε με χρονική ακρίβεια και
προθυμία όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται και θα επιλαμβάνεται
όλων των ζητημάτων που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του
ως μέλους της Δύναμης.
(2) (α) Η κανονική καθημερινή περίοδος καθήκοντος (περιλαμβανο
μένης της περιόδου αναψυχής που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β))
μέλους της Δύναμης θα είναι διάρκειας 6 ωρών, εκτός αν ο Αρχηγός της
Αστυνομίας
ήθελε ορίσει διαφορετικά, και η κανονική εβδομαδιαία
περίοδος θα είναι διάρκειας 42 ωρών και επιπρόσθετα οποιοσδήποτε χρό
νος αναλίσκεται για παρουσία στο καθορισμένο για καθήκον μέρος πριν
την έναρξη της περιόδου καθήκοντος:
Νοείται ότι η περίοδος «καθηκόντων σκοπού ή φρουρού» δε θα υπερ
βαίνει τις 4 ώρες σε κάθε περίοδο καθήκοντος.
(β) Ό τ α ν η κανονική περίοδος καθήκοντος εκτελείται σε μια φάση
καθήκοντος, κανονικά θα επιτρέπεται διάλειμμα 30 λεπτών.
(γ) Η παράγραφος (2)(α) του παρόντα Κανονισμού δεν ισχύει για
μέλος της Δύναμης:
(ι) Το οποίο είναι Ανώτερος Αξιωματικός, ή
(ιι) το οποίο ασχολείται σε καθήκοντα που έχουν ειδικά εξαιρεθεί
από τον Αρχηγό.
(δ) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται στον παρόντα Κανονισμό,
κάθε μέλος της Δύναμης που κανονικά εντέλλεται ή εφόσο το καθήκον
του επιβάλλει να το πράξει, θα απαιτείται να εκτελεί οποιοδήποτε καθή
κον σχετικό με λειτούργημα του οπουδήποτε και, εκτός αν βρίσκεται με
άδεια, θα εκτελεί υπηρεσία όχι μικρότερη των 42 ωρών την εβδομάδα.
Ανώτεροι Αξιωματικοί θα έχουν 24ωρη ευθύνη.
(3) (α) Τηρούμενων των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού, όταν
μέλος της Δύναμης για το οποίο ισχύει η πιο πάνω παράγραφος (2)
παραμένει σε καθήκον μετά το πέρας της φάσης του καθήκοντος ή
ανακαλείται σε υπηρεσία μεταξύ δύο φάσεων καθήκοντος, θα χορηγείται
σ ' αυτό υπερωριακό επίδομα ή ανάλογος χρόνος ανάπαυσης, όπως στην
περίπτωση των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας.
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(β) Αν μέλος της Δύναμης περιλαμβανομένου και μέλους στο οποίο
καταβάλλεται επίδομα ανιχνευτή, για το οποίο ισχύει η παράγραφος (2)
του παρόντα Κανονισμού, εκτελεί σταθερά υπερωρίες, θα του κατα
βάλλεται κ α τ ' αποκοπή επίδομα, όπως θα ήθελε εγκρίνει ο Αρχηγός:
Νοείται ότι σε μέλος της Δύναμης στο οποίο καταβάλλεται επίδομα
ανιχνευτή θα πληρώνεται κατά αποκοπή επίδομα, μόνο όταν εκτελεί
υπερωριακό καθήκον πέραν του κανονικού ωραρίου που προνοείται στην
υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (2) του παρόντα Κανονισμού, που να
υπερβαίνει τις πέντε ώρες την εβδομάδα.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντα Κανονισμού αναφορά σε ανά
κληση σε υπηρεσία δεν περιλαμβάνει ειδοποίηση σε μέλος να βρίσκεται
σε ετοιμότητα για καθήκον, αν ήθελε παραστεί ανάγκη.
(5) Ο χρόνος συμμετοχής μέλους της Δύναμης σε συνήθη άσκηση ή
διάλεξη δε θα λογίζεται ως υπερωρία, εκτός κατόπιν προηγούμενης
έγκρισης του Αρχηγού.
18.—(1) Σε όλα τα μέλη της Δύναμης χορηγείται, εφόσο το επι
τρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν υπηρεσίας για επτά διαδοχικές
ημέρες, μια ημέρα ανάπαυσης, εκτός αν ο Α ρ χ η γ ό ς της Αστυνομίας
ήθελε ορίσει διαφορετικά. Ό τ α ν η ημέρα ανάπαυσης τυγχάνει να είναι
Σάββατο η αμέσως επόμενη Κυριακή χορηγείται επίσης ως ημεραργία.
(2) Σε μέλη της Δύναμης που εκτελούν γραφειακά ή τεχνικά καθή
κοντα θα χορηγείται άδεια ανάπαυσης που καθορίζεται από τον Αστυνο
μικό Διευθυντή ή το Διοικητή Μονάδας κατόπιν της έγκρισης του
Αρχηγού της Αστυνομίας.
(3) Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης άδειας οποιασδήποτε
φύσης δικαίωμα άδειας ανάπαυσης δεν υφίσταται.
(4) Κανένα μέλος της Δύναμης δε θα διαθέτει οποιοδήποτε μέρος της
άδειας ανάπαυσης του σε απόσταση πέραν των 100 χλμ. από το Σταθμό
του χωρίς την άδεια του Αστυνομικού του Διευθυντή ή του Διοικητή της
Μονάδας του.
(5) Η άδεια ανάπαυσης αποτελεί δικαίωμα και σε περίπτωση που
λόγω υπηρεσιακών αναγκών αυτή δε χορηγείται οι ώρες επιπρόσθετης
υπηρεσίας λογίζονται ως υπερωρίες και, τηρουμένων των διατάξεων της
παραγράφου (3) του Κανονισμού 17, θα χορηγείται σε ευθετότερο χρόνο
άδεια ανάπαυσης για τις ώρες αυτές ή η πληρωμή υπερωριών.
19.—(1) Προς μέλη της Δύναμης πλην των Ειδικών Αστυφυλάκων
μπορεί να χορηγείται άδεια απουσίας 42 ημερών το χρόνο. Ο χρόνος για
τους σκοπούς του παρόντα Κανονισμού λογίζεται ότι αρχίζει την πρώτη
Μα*ί·ου και λήγει την τριακοστή Απριλίου του επόμενου χρόνου.
(2) Χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Αρχηγού η άδεια απουσίας
δε θα συσσωρεύεται.
(3) Ά δ ε ι α απουσίας εξωτερικού δε θα χορηγείται σε μέλος της
Δύναμης που κατηγορείται για οποιοδήποτε ποινικό ή πειθαρχικό
αδίκημα, το οποίο δε θα έχει οριστικά εκδικαστεί.
(4) 'Αδεια απουσίας που συσσωρεύθηκε πριν από την έναρξη της
ισχύος των παρόντων Κανονισμών μπορεί να χ ο ρ η γ η θ ε ί κατά την κρίση
των Αστυνομικών Διευθυντών ή Διοικητών Μονάδων.
(5) (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων του
παρόντα Κανονισμού, κάθε μέλος της Δύναμης, άσχετα με το αν υπέβαλε
αίτηση για άδεια ή μη, λαμβάνει υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της

163

Κ.Δ.Π. 51/89

υπηρεσίας του την άδεια που δικαιούται και ο χρόνος κατά τον οποίο
λαμβάνεται τέτοια άδεια ορίζεται από τον Αρχηγό:
Νοείται ότι σε περίπτωση που το μέλος της Δύναμης πρόκειται να
αφυπηρετήσει σύντομα και τέτοια άδεια δε λήφθηκε προηγούμενα αυτή
λαμβάνεται κατά τέτοιο χρόνο, ώστε να συμπληρώνεται κατά την ημε
ρομηνία της αφυπηρέτησής του.
(β) Κατά τη διάρκεια του χρόνου της άδειας που καθορίστηκε από
τον Αρχηγό, το μέλος της Δύναμης δεν εκτελεί οποιαδήποτε καθήκοντα
της θέσης του και σε περίπτωση που η άδεια προηγείται αμέσως της
αφυπηρέτησής του, όπως προνοείται στην επιφύλαξη της υποπαρα
γράφου (α) της παραγράφου αυτής, η θέση του θεωρείται ως κενωθείσα
από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω άδειας και η θέση αυτή
μπορεί να πληρωθεί με διορισμό σ5 αυτή άλλου μέλους της Δύναμης.
20.—(1) Άδεια ασθένειας μπορεί να χορηγείται σε μέλη της Δύ
ναμης σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντα Κανονισμού.
(2) Μέλος της Δύναμης δε δικαιούται να απουσιάζει από το καθήκον
λόγω σωματικής βλάβης ή ασθένειας, εκτός αν κυβερνητικός ιατρικός
λειτουργός ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδιώτης ιατρός πιστοποιεί ότι
το μέλος είναι ανίκανο για υπηρεσία:
Νοείται ότι το πιστοποιητικό ιδιώτη ιατρού θα πρέπει να προσυπο
γράφεται από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό:
Νοείται περαιτέρω ότι ανεξάρτητα από την πιο πάνω πιστοποίηση
ανικανότητας για υπηρεσία, αν Κυβερνητικός ιατρικός λειτουργός εξε
τάσει το μέλος και πιστοποιήσει ότι είναι σε θέση να αναλάβει
υπηρεσία, το μέλος δε δικαιούται να απουσιάζει πλέον από το καθήκον.
(3) Σε μέλος της Δύναμης μπορεί να χορηγείται άδεια ασθένειας
μέχρι 42 ημέρες για κάθε ημερολογιακό χρόνο. Αν κατά τη λήξη των 42
ημερών άδειας ασθένειας το μέλος εξακολουθεί να είναι ανίκανο να επι
στρέψει στο καθήκον, θα ζητείται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρε
σιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να συγκαλέσει Ιατρικό Συμβούλιο
για εξέταση του μέλους αυτού για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή μη
του μέλους να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα οποία δυνατόν να του ανα
τεθούν ή για να αποφασιστεί η παράταση άδειας ασθένειας σύμφωνα με
τη διαδικασία που εφαρμόζεται στη Δημόσια Υπηρεσία:
Νοείται ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το μέλος δεν μπορεί
να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που δυνατόν να του ανατεθούν ο Υπουργός
με σύσταση του Αρχηγού μπορεί να συστήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο
την αφυπηρέτηση του μέλους για λόγους δημόσιου συμφέροντος:
Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε παράταση πέραν των 42 ημερών
για οποιαδήποτε ασθένεια ή σωματική βλάβη που υπέστη σε καθήκον ή
που άμεσα αποδίδεται στα καθήκοντα του ως μέλους της Δύναμης θα
είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδει ο Υπουργός:
Νοείται περαιτέρω ότι, αν το συγκληθέν Ιατρικό Συμβούλιο παρα
χώρησε παράταση άδειας πέραν των 42 ημερών και ο Αρχηγός κατέχει
στοιχεία που τον ικανοποιούν ότι η απόφαση του Ιατρικού Συμβουλίου
στηρίχθηκε πάνω σε αναληθή δεδομένα ή προκλήθηκε με δόλια μέσα ή
ότι δε δικαιολογείται λόγω συνθηκών που μεταβλήθηκαν, ο Αρχηγός
παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών που έχει την
εξουσία να διατάξει επανεξέταση της υπόθεσης από ειδική για το σκοπό
αυτό επιτροπή που θα αποτελείται από τρεις κυβερνητικούς ιατρικούς
λειτουργούς, άλλους από εκείνους που ήταν μέλη του Ιατρικού Συμ
βουλίου.
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(4) Άδεια ασθένειας δε θα συσσωρεύεται και δε θα χορηγείται εκτός
της Δημοκρατίας χωρίς την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.
(5) Κανένα μέλος της Δύναμης δε θα επανέρχεται σε καθήκον πριν
τη λήξη της άδειας ασθένειας του και πιστοποίησης από κυβερνητικό
ιατρικό λειτουργό.
(6) Οι πρόνοιες των παραγράφων (1) μέχρι και (5) θα ισχύουν για
Ειδικό Αστυφύλακα που απουσιάζει από το καθήκον μόνο λόγω ασθέ
νειας ή σωματικής βλάβης που υπέστη κατά την άσκηση των καθη
κόντων του ή που άμεσα αποδίδεται στα καθήκοντα του ως μέλους της
Δύναμης.
(7) Σε κάθε περίπτωση ασθένειας Ειδικού Αστυφύλακα που δεν
εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (6), μπορεί να χορηγείται σ'
αυτόν άδεια ασθένειας μέχρι 21 ημέρες για κάθε ημερολογιακό χρόνο.
Αν μετά τη λήξη της άδειας ασθένειας για 21 ημέρες ο Ειδικός
Αστυφύλακας δεν είναι σε θέση να αναλάβει καθήκοντα, ζητείται από το
Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας να
συγκαλέσει Ιατρικό Συμβούλιο για εξέταση του Ειδικού Αστυφύλακα
και μετά την εξέταση αυτή το Ιατρικό Συμβούλιο μπορεί να του
χορηγήσει παράταση άδειας ασθένειας μέχρι 42 επιπρόσθετων ημερών
με πλήρεις απολαβές και άλλη παράταση μέχρι 90 ημέρες χωρίς
απολαβές.
Δημόσιες
21. Ό λ α τα μέλη της Δύναμης δικαιούνται, εφόσο οι υπηρεσιακές
αργιες
'
ανάγκες το επιτρέπουν, τις ίδιες αργίες που δικαιούνται τα μέλη της
Δημόσιας Υπηρεσίας:
Νοείται ότι, αν απαιτηθεί από οποιοδήποτε μέλος της Δύναμης να
προσφέρει υπηρεσία κατά οποιαδήποτε δημόσια αργία, χορηγείται σ'
αυτό αντί της δημόσιας αργίας τέτοιος χρόνος άδειας ανάπαυσης ή
επίδομα υπερωριών, όπως στην περίπτωση των μελών της Δημόσιας
Υπηρεσίας:
Νοείται περαιτέρω ότι δημόσιες αργίες για τους σκοπούς του παρόντα
Κανονισμού είναι οι καθοριζόμενες από το Υπουργικό Συμβούλιο από
καιρό σε καιρό και δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές, εκτός αν οι εν
λόγω Κυριακές είναι δημόσιες αργίες.
Μισθολόγιο.
22. Τα επίπεδα μισθοδοσίας μελών της Δύναμης είναι τα απο καιρό σε
καιρό εγκρινόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των
Αντιπροσώπων και δημοσιευόμενα στις Αστυνομικές Διατάξεις.
Ιατρική
23.—(1) Ό λ α τα μέλη της Δύναμης και οι οικογένειες τους θα
περ1 ψη· δικαιούνται δωρεάν των ιατρικών γνωματεύσεων και θεραπείας, που θα
περιλαμβάνουν χειρουργήσεις, ειδικές εξετάσεις και φάρμακα, όπως
διατίθενται στα κυβερνητικά φαρμακεία και νοσοκομεία.
(2) Αν μέλος της δύναμης προσβληθεί από ασθένεια ή υποστεί
σωματική βλάβη που δεν μπορεί να τύχει ικανοποιητικής θεραπείας στη
Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατόν να εξουσιοδοτήσει παροχή
χορηγήματος για να μπορέσει το μέλος να μεταβεί στο εξωτερικό και να
τύχει εκεί θεραπείας υπό τον όρο ότι θα προσκομήσει πιστοποιητικό
από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
ότι η θεραπεία είναι αναγκαία και ότι αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί
στη Δημοκρατία.
(3) Μέλος της Δύναμης που εισάγεται σε κυβερνητικό νοσοκομείο θα
καταβάλλει νοσήλια σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς των
νοσοκομείων.
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(4) Ιατρικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται μέλη της Δύναμης,
ενώ διατελούν σε καθήκον ή εκπαίδευση στο εξωτερικό, μπορούν να
γίνουν δεκτές ως δημόσια επιβάρυνση, νοουμένου ότι αυτές είναι
λογικού ύψους και υποστηρίζονται από πιστοποιητικό ιατρού. Τα μέλη
της Δύναμης θα επωφελούνται, εφόσο είναι δυνατόν, ιατρικής περί
θαλψης σύμφωνα με τους όρους της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της
χώρας στην οποία εκπαιδεύονται ή τελούν σε καθήκον.
(5) Ό τ α ν μέλος της Δύναμης, του οποίου οι πιο κοντινοί συγγενείς,
διαβιούν εκτός της Δημοκρατίας, ασθενεί σοβαρά θα γίνονται διευθε
τήσεις για κοινοποίηση της πληροφορίας σ* αυτούς. Πρόσθετα θα
κοινοποιείται σ' αυτούς οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης του
ασθενή.
(6) Ό λ α τα μέλη της Δύναμης, που οι πιο κοντινοί συγγενείς τους
διαβιούν εκτός της Δημοκρατίας, θα εφοδιάζουν τον Αρχηγό με τα
πλήρη ονόματα και διευθύνσεις των συγγενών αυτών. Οποιεσδήποτε
μεταβολές θα γνωστοποιούνται επίσης.
(7) Αστυνομικοί Διευθυντές και Διοικητές Μονάδων θα υποβάλλουν
αναφορά που να παρέχει πλήρη στοιχεία, όταν μέλος της Διεύθυνσης ή
Μονάδας τους υφίσταται, ενώ διατελεί σε υπηρεσία, οποιαδήποτε σωμα
τική βλάβη ώστε να καταχωρούνται λεπτομέρειες και, όπου επιβάλλεται,
να αναφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
(8) Ό λ α τα μέλη της Δύναμης θα δικαιούνται δωρεάν οδοντιατρικής
περίθαλψης από κυβερνητικό οδοντίατρο, νοουμένου ότι η περίθαλψη
αυτή θα περιορίζεται μόνο σε εξαγωγές και σφραγίσματα δοντιών.
(9)(α) Συνταξιούχοι αστυνομικοί θα δικαιούνται δωρεάν ιατρικής
περίθαλψης στα κυβερνητικά νοσοκομεία και φαρμακεία και σε κατ'
οίκον επισκέψεις, εφόσο αυτές κρίνονται δικαιολογημένες από το
θεράποντα κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό. Η περίθαλψη αυτή θα
παρέχεται δωρεάν, μόνο αν η ασθένεια δεν είναι αποτέλεσμα απερι
σκεψίας ή αμέλειας του συνταξιούχου.
(β) Συνταξιούχοι που εισάγονται σε κυβερνητικό νοσοκομείο θα
καταβάλλουν νοσήλια σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς των
νοσοκομείων.
(γ) Ο κυβερνητικός ιατρικός λειτουργός που καλείται να επισκεφθεί
συνταξιούχο στο σπίτι του θα αποφασίζει κατά πόσο η επίσκεψη είναι
αναγκαία. Αν αποφασίσει ότι η επίσκεψη δεν είναι αναγκαία, ο
συνταξιούχος θα επιβαρύνεται με τα εγκριμένα τέλη για τις κατ' οίκον
επισκέψεις σε ιδιώτες ασθενείς.
24. Ό λ α τα επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα καλής διαγωγής και
ευδόκιμης υπηρεσίας, δε θα είναι συντάξιμα, τα δε ποσά και οι όροι
πληρωμής τους υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου
και δεν καταβάλλονται επιδόματα εκτός από αυτά που περιγράφονται
στους παρόντες Κανονισμούς ή εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
25.—(1) (α) Καταβάλλεται σε λοχίες ή αστυφύλακες για κάθε δύο
χρόνων υπηρεσία επίδομα καλής διαγωγής το ύψος του οποίου καθο
ρίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(β) Το επίδομα καλής διαγωγής καταβάλλεται τέσσερις φορές, μόνο
αν ο λοχίας ή αστυφύλακας συμπλήρωσε δύο χρόνων υπηρεσία με
συνεχή καλή διαγωγή και η υπηρεσία του κρίθηκε γενικά ικανοποιητική.
(γ) Το επίδομα ή τα επιδόματα καλής διαγωγής μπορούν να κατα
βληθούν κατά την κρίση του Αρχηγού σε λοχίες ή αστυφύλακες που

Επιδόματα.

Επιδόματα
καλής διο
ευδόκιμης
υπηρεσίας
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επέδειξαν εξαίρετη ή ευδόκιμη υπηρεσία ανεξάρτητα από τη χρονική
διάρκεια της υπηρεσίας τους.
(2) Στον παρόντα Κανονισμό «συνεχής καλή διαγωγή» σημαίνει ότι
δεν έχει επιβληθεί ποινή μεγαλύτερη από επίπληξη. Αν έχει επιβληθεί
μεγαλύτερη ποινή, η χρονική περίοδος συνεχούς καλής διαγωγής
θεωρείται ότι διακόπηκε και ότι επαναρχίζει την ημέρα που ακολουθεί
εκείνη κατά την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Ό τ α ν λοχίας ή
αστυφύλακας:
(α) Τιμωρείται δύο φορές μέσα σε ένα χρόνο με ποινή που
καταχωρείται στον προσωπικό του φάκελο, θα του αποκόπτεται
το τελευταίο επίδομα που απέκτησε, εκτός αν ο Αρχηγός ορίσει
διαφορετικά"
(β) τιμωρείται με χρηματική ποινή που υπερβαίνει τις απολαβές δύο
ημερών ή του επιβάλλεται μεγαλύτερη ποινή ή καταδικάζεται
από δικαστήριο, τα δύο τελευταία επιδόματα που απέκτησε θα
αποκόπτονται, εκτός αν ο Αρχηγός ορίσει διαφορετικά.
(3) (α) Επιδόματα καλής διαγωγής που έχουν αποκοπεί θα ανακτώνται
μετά πάροδο δύο χρόνων συνεχούς καλής διαγωγής.
(β) Επιδόματα για ειδικές ή εξαίρετες υπηρεσίες που έχουν αποκοπεί
δε θα ανακτώνται.
(4) Καταβάλλεται σε λοχίες ή αστυφύλακες που έχουν αποκτήσει τα
τέσσερα επιδόματα καλής διαγωγής και έχουν συμπληρώσει 15ετή
υπηρεσία επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας το ύψος του οποίου καθορίζεται
από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(5) Για τους σκοπούς του παρόντα . Κανονισμού ο όρος «ευδόκιμη
υπηρεσία» περιλαμβάνει την προσφορά ικανοποιητικής υπηρεσίας, την
πειθαρχία και την αφοσίωση στο καθήκον.
Επίδομα
ενοικίου.

26.—(1) Έ γ γ α μ ο ς αστυνομικός που δεν είναι διαζευγμένος από τη
σύζυγο του και:
(α)

(β)

(ι)

στον οποίο δεν έχει παραχωρηθεί ή προσφερθεί οικία από
την κυβέρνηση, και
(ιι) ο οποίος καταβάλλει ενοίκιο μεγαλύτερο του 1.864% του
βασικού του μισθού, ή
διαμένει, είτε αυτός είτε η σύζυγος ή μέλος της οικογένειας του
για τη συντήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος, σε οικία ή
διαμέρισμα που ανήκει σ ' αυτόν ή τη σύζυγο του ή στο μέλος
τούτο της οικογένειας του, ή σε οικία ή διαμέρισμα η οποία
έχει ανεγερθεί επί κυβερνητικού οικοπέδου σε συνοικισμό
αυτοστέγασης και η οποία οικία ή διαμέρισμα θα απέφερε αν
νοικιαζόταν ενοίκιο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «το
Όποθετικό ενοίκιο») μεγαλύτερο του 1.864% του βασικού του
μισθού, θα δικαιούται βοηθήματος από την κυβέρνηση με
μορφή επιδόματος ενοικίου:
Νοείται ότι:
(ι) αστυνομικός δε θα δικαιούται επίδομα ενοικίου, εκτός αν
διαμένει σε μη κυβερνητική οικία που θα έχει εγκριθεί
από τον Αστυνομικό Διευθυντή ή το Διοικητή Μονάδας εκ
μέρους του Αρχηγού.
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αστυνομικός που διαμένει σε οικία που δεν ανήκει στον
ίδιο ή τη σύζυγο ή μέλος της οικογένειας του για τη
συντήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος και που βρίσκεται
σε απόσταση πέραν των πενήντα χιλιομέτρων από τον
τόπο εργασίας του δε δικαιούται επίδομα ενοικίου, εκτός
κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού,
(ιιι) επίδομα ενοικίου σε καμιά περίπτωση δε θα υπερβαίνει τα
ακόλουθα όρια:
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ (ετησίως)
Αρχηγός Αστυνομίας
12.426% του βασικού μισθού
(ανώτατο όριο £1.036)
Υπαρχηγός Αστυνομίας
12.426% του βασικού μισθού
.0
(ανώτατο όριο £954)
Βοηθός
12.426% του βασικού μισθού
Αρχηγός Αστυνομίας
(ανώτατο όριο £913)
Ανώτερος Αστυνόμος
12.426% του βασικού μισθού
(ανώτατο όριο £832)
Αστυνόμος Α '
12.426% του βασικού μισθού
(ανώτατο όριο £733)
Αστυνόμος Β '
12.426% του βασικού μισθού
(ανώτατο όριο £593)
Ανώτερος Υπαστυνόμος
12.426% του βασικού μισθού
(ανώτατο όριο £504)
Υπαστυνόμος "]
17.397% του βασικού μισθού
Λοχίας
J
(ανώτατο όριο £432)
Αστυφύλακας
17.397% του βασικού μισθού
(ανώτατο όριο £412).
(ιν) το υποθετικό ενοίκιο θα υπολογίζεται από τον Αστυνομικό
Διευθυντή ή το Διοικητή Μονάδας και τον Επαρχιακό
Μηχανικό του Τμήματος Δημόσιων Έργων με βάση τα
ενοίκια που πληρώνονται για αντίστοιχη οικία ή δια
μέρισμα στην ίδια περιοχή:
Νοείται ότι τα ανώτατα όρια δε θα υπερβαίνουν αυτά που
αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ιιι) της παρούσας υποπα
ραγράφου.
(2) Μπορεί, με την έγκριση του Αρχηγού, να καταβάλλεται επίδομα
ενοικίου σε έγγαμο αστυνομικό που βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγο
του ή σε άγαμο αστυνομικό που έχει εξαρτώμενο συγγενή που ζει μαζί
του ή σε αστυνομικό που είναι διαζευγμένος και συντηρεί εξαρτώμενο ή
είναι χήρος:
Νοείται ότι το ως άνω επίδομα θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις
πρόνοιες του παρόντα Κανονισμού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
ανώτατα όρια που αναφέρονται πιο πάνω.
(3) Όταν μέρος οικίας ή διαμερίσματος για τα οποία καταβάλλεται
επίδομα ενοικίου ενοικιάζεται σε ή κατέχεται από άλλο πρόσωπο, ο
Αρχηγός μπορεί να αποκόπτει από το επίδομα ενοικίου ποσό αντίστοιχο
προς το ενοικιαζόμενο ή κατεχόμενο μέρος της οικίας ή του
διαμερίσματος.
(4) Ό λ α τα επιδόματα ενοικίου θα πληρώνονται κάθε μήνα εκ των
υστέρων μαζί με το μισθό του αστυνομικού.
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27.—(1) Μπορεί να παραχωρούνται κυβερνητικά καταλύματα τύπου
όχι τμηματικών καταλυμάτων σε αστυνομικούς που πληρούν τους προς
τούτο όρους. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους όρους υπηρεσίας
του αστυνομικού, το ενοίκιο για κατάλυμα χωρίς επίπλωση θα είναι
1.864% και για κατάλυμα με έπιπλα είναι 2.485% του βασικού μισθού του
αστυνομικού στον οποίο παραχωρείται το κατάλυμα.
(2) Τμηματικά καταλύματα και αστυνομικά καταλύματα, περιλαμβα
νομένων κατοικιών, διαμερισμάτων και χώρων διαμονής σε αστυνομικά
υποστατικά, θα παραχωρούνται κανονικά σε αστυνομικό με πληρωμή
ενοικίου 1.864% για κατάλυμα χωρίς επίπλωση και για κατάλυμα με
επίπλωση 2.485% του βασικού μισθού του αστυνομικού στον οποίο
παραχωρείται το κατάλυμα.
(3) Τα ενοίκια για όλα τα αστυνομικά και κυβερνητικά καταλύματα
θα αποκόπτονται κάθε μήνα εκ των υστέρων από το μισθό του αστυ
νομικού.
(4) Σε περιπτώσεις μελλοντικών μισθολογικών αυξήσεων το επίδομα
ενοικίου θα αναθεωρείται ανάλογα.
28. Μέλος της Δύναμης που κατά την κρίση του Αρχηγού απαιτείται
να μετακινήσει την οικογένεια, τη διαμονή ή τα υπάρχοντα του λόγω
υπηρεσιακών αναγκών δικαιούται, είτε να απαιτήσει να του καταβληθεί
εύλογο ποσό για τη μετακίνηση είτε να απαιτήσει να γίνει μετακίνηση
από την Αστυνομία.
29. Σε μέλος της Δύναμης που απαιτείται να εκτελεί υπηρεσία με
πολιτική περιβολή για περίοδο όχι μικρότερη της μιας εβδομάδας θα
καταβάλλεται επίδομα πολιτικής περιβολής, το ύψος του οποίου εκτί
θεται στον πιο κάτω πίνακα:
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΣΟ (ετησίως)
Ανώτερος Αξιωματικός
£72
Ανώτερος Υπαστυνόμος
£72
Υπαστυνόμος "]
Λοχίας
Ι·
£48
Αστυφύλακας J >
30.—(1) Όταν ο Αρχηγός είναι ικανοποιημένος ότι το μέλος της
Δύναμης, ενώ ασχολείται σε καθήκοντα ανίχνευσης ή σε ειδικά καθή
κοντα, συνήθως εκτελεί εξωτερικά καθήκοντα και ότι τα καθήκοντα
αυτά επιβάλλουν στο μέλος να εκτελεί υπερωριακά καθήκοντα τουλά
χιστο πέντε ωρών πλέον του κανονικού ωραρίου που καθορίζεται από
την υποπαράγραφο (2) του Κανονισμού 17 και ότι το μέλος υποβάλλεται
σε έξοδα σε σχέση με τα καθήκοντα του, στο μέλος αυτό θα κατα
βάλλεται επίδομα ανιχνευτή, το ύψος του οποίου εκτίθεται στον πιο
κάτω πίνακα:
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΣΟ (ετησίως)
Ανώτερος Αξιωματικός
£157
Ανώτερος Υπαστυνόμος Ί
«...
Υπαστυνόμος
J
Λοχίας
£105
Αστυφύλακας
£ 91
(2) Το επίπεδο ανιχνευτή δεν θα καταβάλλεται για περίοδο ανιχνευ
τικών ή ειδικών καθηκόντων, η διάρκεια των οποίων είναι μικρότερη
της μιας εβδομάδας.
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31.—(1) Μέλος της Δύναμης που υποβάλλεται σε έξοδα για εξασφά
λιση τροφής και διαμονής επειδή κρατείται για υπηρεσία πλέον της
συνηθισμένης περιόδου καθήκοντος του ή επειδή απασχολείται σε καθή
κον μακριά από τη συνηθισμένη περιοχή καθήκοντος του σταθμού που
υπηρετεί —
(α) θα λαμβάνει, αν η περίοδος για την οποία κατακρατείται ή
απασχολείται υπερβαίνει τη μια ώρα αλλά δεν υπερβαίνει τις
πέντε ώρες, «επίδομα αναψυχής»
(β) θα λαμβάνει, αν η περίοδος για την οποία κατακρατείται ή
απασχολείται υπερβαίνει τις πέντε ώρες, «επίδομα συντήρησης»·
(γ) θα λαμβάνει, αν η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε περιλαμβά
νει έξοδα για εξασφάλιση διαμονής, «επίδομα διαμονής».
(2) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (1), μέλος
της Δύναμης που ικανοποιεί τον Αρχηγό ότι κατά τη διάρκεια της συν
ηθισμένης περιόδου καθήκοντος του δεν μπόρεσε, λόγω υπηρεσιακών
αναγκών, να λάβει τα γεύματα του κατά το συνηθισμένο του τρόπο και
ότι αναγκαστικά υποβλήθηκε σε πρόσθετα έξοδα για το σκοπό αυτό
δύναται να λάβει επίδομα αναψυχής ή συντήρησης, όπως εκτίθεται στην
παράγραφο (1).
(3) Το ύψος των αναφερομένων στην παράγραφο (1) επιδομάτων δε
θα είναι μικρότερο ούτε μεγαλύτερο από τα ποσά που καθορίζονται από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και δημοσιεύονται στις
εκάστοτε εκδιδόμενες εβδομαδιαίες Διαταγές:
Νοείται ότι —
(α) Αν είναι πληρωτέο επίδομα διαμονής και επίδομα συντήρησης
σε σχέση με συνολική περίοδο κατακράτησης ή απασχόλησης
16 ή λιγότερων ωρών, το επίδομα συντήρησης θα είναι ποσό
που θα αντιστοιχεί με κατακράτηση ή απασχόληση για μια
περίοδο, όπως φαίνεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες εβδομαδιαίες
Διαταγές.
(β) Αν ο Αρχηγός ικανοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι το
ποσό των επιδομάτων που καθορίζεται στις εκάστοτε εκδιδό
μενες εβδομαδιαίες Διαταγές δεν επαρκεί για να καλύψει τα
αναγκαία πραγματικά έξοδα, μπορεί να εξουσιοδοτήσει την
πληρωμή της διαφοράς.
(γ) Αν ο Αρχηγός ικανοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι το
ποσό των επιδομάτων που καθορίζεται στις εκάστοτε εκδιδό
μενες εβδομαδιαίες Διαταγές είναι υπερβολικό λαμβανομένων
υπόψη των αναγκαίων πραγματικών εξόδων, μπορεί να διατάξει
να μειωθεί το ποσό του επιδόματος μέχρι του ποσού των εν
λόγω εξόδων.
(δ) Αν μέλος της Δύναμης κατακρατείται ή απασχολείται για
περίοδο πέραν της μιας εβδομάδας ο Αρχηγός μπορεί, αν ικα
νοποιείται ότι τα καθοριζόμενα στις εκάστοτε εκδιδόμενες
εβδομαδιαίες Διαταγές επιδόματα είναι υπερβολικά, να του
χορηγήσει, αντί αυτών, εβδομαδιαίο επίδομα το οποίο αρκεί για
την κάλυψη των λογικών εξόδων του μέλους.
32. Ο Αρχηγός μπορεί να χορηγήσει σε μέλος της Δύναμης που
μετατίθεται από ένα τόπο σε άλλο επίδομα συντήρησης για περίοδο που
δε θα υπερβαίνει τις δέκα ημέρες, αν το μέλος της Δύναμης έχει μεταβεί
στον τόπο που μετατέθηκε για εξεύρεση κατοικίας.

Επίδομα
αναψυχής
συντήρησης
και διαμονής.

Επίδομα
συντήρησης
σε περί πτωση
μετάθεσης.
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Επίδομα
εξωτερικού.

Τιμαριθμικό
επίδομα.

Επίδομα
οδοιπορικών

Εκμίσθωση
μελών της
Αστυνομίας.

Επίδομα
πυροτε
χνουργού.

Επίδομα
καθήκοντος.

Διάρκεια
επιδομάτων.
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33.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί επίδομα εξωτε
ρικού, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο,
σε αστυνομικό που μεταβαίνει για υπηρεσία ή εκπαιδευτικούς ή επι
μορφωτικούς λόγους σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.
(2) Δεν χορηγείται επίδομα εξωτερικού σε αστυνομικό στον οποίο
παρέχεται δωρεάν διαμονή και διατροφή, αλλά αντί τούτου δύναται να
χορηγείται κατ' αποκοπή ημερήσιο επίδομα για κάλυψη συνήθων αναγ
κών.
34. Χορηγείται σε μέλη της Δύναμης τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα
με το ποσοστό και κάτω από τους όρους που εκάστοτε εγκρίνονται από
το Υπουργικό Συμβούλιο.
35. Μέλος της Δύναμης που ταξιδεύει για υπηρεσιακούς λόγους
μπορεί να λαμβάνει επίδομα οδοιπορικών όπως πιο κάτω:
(1) Αν το μέλος είναι εξουσιοδοτημένο από τον Αρχηγό να χρησι
μοποιεί το ιδιόκτητο μηχανοκίνητο όχημα του όταν ταξιδεύει
για υπηρεσιακούς λόγους, μπορεί να λαμβάνει επίδομα οδοιπο
ρικών, όπως τούτο εκάστοτε ισχύει για τους δημόσιους υπαλλή
λους.
(2) Η χρησιμοποίηση οχήματος για το οποίο προβλέπεται μεγαλύ
τερο επίδομα από εκείνο που ο αστυνομικός είναι εξουσιοδο
τημένος να λαμβάνει, δεν παρέχει δικαίωμα για απαίτηση
λήψης μεγαλύτερου επιδόματος.
(3) Το επίδομα μπορεί να λαμβάνεται μόνο εφόσο το μέλος δια
τηρεί σε λειτουργήσιμη κατάσταση και χρησιμοποιεί το όχημα
για το οποίο είναι πληρωτέο το επίδομα.
(4) Καταβάλλεται σε οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Ανώτερο Αξιωμα
τικό τα καθήκοντα του οποίου συνεπάγονται συνεχή διακίνηση
ομοιόμορφου χαρακτήρα κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών,
σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα για τους δημόσιους
υπαλλήλους.
36. Μέλος της Δύναμης που, με έγκριση του Αρχηγού, ασχολείται σε
καθήκον κατά παράκληση οποιουδήποτε προσώπου (που στη συνέχεια
θα ονομάζεται «εκμισθωτής») το οποίο συμφώνησε να καταβάλει στην
κυβέρνηση για τις υπηρεσίες του μέλους αυτού ορισμένο ποσό, δε
δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή για τα καθήκοντα αυτά, εκτός αν απο
φασίσει διαφορετικά το Υπουργικό Συμβούλιο.
37. Σε πυροτεχνουργούς της Δύναμης που είναι εντεταλμένοι για την
αχρήστευση εκρηκτικών υλών ή μηχανισμών καταβάλλεται επίδομα
πυροτεχνουργού ύψους £30 το μήνα:
Νοείται ότι στο τέλος κάθε χρόνου, ο Υπουργός ύστερα από συνεν
νόηση με τον Υπουργό Οικονομικών μπορεί να αποφασίζει την παροχή
επιπρόσθετου ποσού αν αυτό κρίνεται εύλογο.
38. Σε πυροσβέστες στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα ομαδάρχη
ή ειδικά καθήκοντα (οι οποίοι θα ονομάζονται «Αρχιπυροσβέστες») θα
χορηγείται επίδομα καθήκοντος.
39. Αν μέλος της Δύναμης λαμβάνει τακτικά επίδομα πολιτικής
περιβολής, επίδομα ανιχνευτή ή οποιαδήποτε επιδόματα για αντιμετώ
πιση δαπάνης η οποία παύει να διενεργείται κατά τη διάρκεια της απου
σίας του μέλους από τα καθήκοντα του λόγω ασθένειας, το επίδομα θα
συνεχίσει να καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της απουσίας για περίοδο
που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και ακολούθως θα παύει να καταβάλλε
ται:
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Νοείται ότι το τιμαριθμικό επίδομα και το επίδομα εξωτερικού θα
συνεχίσουν να καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας ασθένειας
του μέλους.
40. Στα μέλη της Δύναμης χορηγούνται δωρεάν στολή και εξάρτυση
σύμφωνα με τις πρόνοιες των οικείων κλιμάκων στολής και εξάρτυσης:
Νοείται ότι —
(α) Η στολή και η εξάρτυση που χορηγούνται δεν αποτελούν
ιδιοκτησία του μέλους στο οποίο χορηγούνται και επιστρέ
φονται κατά την αποχώρηση του μέλους από τη Δύναμη, εκτός
αν δοθεί από τον Αρχηγό έγκριση όπως το μέλος κρατήσει τη
στολή ή εξάρτυση με ή χωρίς πληρωμή,
(β) Κατά την αντικατάσταση οποιουδήποτε αντικειμένου στολής ή
εξάρτυσης, το αντικείμενο που αντικαθίσταται θα επιστρέφεται
στον αστυνομικό αποθηκάριο,
(γ) Εξάρτυση που επιστρέφεται στον αποθηκάριο δύναται να χορη
γηθεί σε άλλο μέλος της Δύναμης, νοουμένου ότι είναι σε καλή
και χρησιμοποιήσιμη κατάσταση.
41.—(1) Τα μέλη της Δύναμης οφείλουν να απέχουν πάντοτε από
οποιαδήποτε δραστηριότητα που είναι ενδεχόμενο να επηρεάσει ή που
είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει την εντύπωση μεταξύ του κοινού ότι
αυτή δυνατόν να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων
τους, ειδικότερα δε απαγορεύεται στα μέλη της Δύναμης:

Στολή και
εξάρτυση.

Περιορισμός
δραστηριο

(α) Να μετέχουν σε οποιοδήποτε πολιτικό προσηλυτισμό,
(β) Να ενδιαφέρονται άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε τρόπο για
οποιαδήποτε δημόσια εκλογική εκστρατεία:
Νοείται ότι μέλη της Δύναμης που έχουν δικαίωμα ψήφου σε
οποιαδήποτε εκλογή μπορούν να ασκούν ελεύθερα το δικαίωμα
τους.
(2) Τα μέλη της Δύναμης απαγορεύεται να οργανώνουν ή μετέχουν
σε οποιαδήποτε παρέλαση, διαδήλωση ή δημόσια συνάθροιση, χωρίς
την άδεια του Αρχηγού, εκτός αν τούτο γίνεται κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
(3) Χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Αρχηγού, κανένα μέλος της
Δύναμης δεν αποδέχεται ένοικο σε οικία ή κατάλυμα που του παρα
χωρείται ή για το οποίο λαμβάνει επίδομα ενοικίου ούτε θα υπενοικιάζει
οποιοδήποτε μέρος της εν λόγω οικίας ή του καταλύματος αυτού.
42. Ο Αρχηγός μπορεί να υποβάλλει ετήσια ή οποτεδήποτε κληθεί
συνοπτική αναφορά για την κατάσταση της Δύναμης και του εγκλήμα
τος στη Δημοκρατία για ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και της
Βουλής των Αντιπροσώπων.
43. Ο Αρχηγός θα επισκέπτεται και θα επιθεωρεί όλα τα Αρχηγεία
των Αστυνομικών Διευθύνσεων και Μονάδων τουλάχιστο μια φορά το
χρόνο και όσους Σταθμούς είναι εφικτό κατά τη διάρκεια του χρόνου.
44. Ο Αρχηγός θα παρέχει στα μέλη της Δύναμης τα οποία επι
θυμούν να του γνωστοποιήσουν οποιοδήποτε παράπονο κάθε ευκαιρία
για το σκοπό αυτό.
45. Ο Αρχηγός θα αναθέτει στα μέλη της Δύναμης τα καθήκοντα που
θεωρεί αναγκαία για τη διατήρηση και βελτίωση της αποδοτικότητας
της Δύναμης.

Αναφορές
Αρχηγού.

Επιθεωρήσεις

Παράπονα.

Καθήκοντα.
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Ισχύουσες
Αστυνομικές
Διατάξεις ή
Διαταγές.

46. Ο Αρχηγός μπορεί από καιρό σε καιρό να εκδίδει ως μέρος των
Αστυνομικών Διατάξεων ισχύουσες διατάξεις ή διαταγές (που στους
παρόντες Κανονισμούς θα αναφέρονται ως «Αστυνομικές Ισχύουσες Δια
τάξεις») προς τις οποίες θα συμμορφώνονται και τις οποίες θα τηρούν
όλα τα μέλη της Δύναμης.

Διοίκηση
Διευθύνσεων.

47. Ο Αστυνομικός Διευθυντής ή Διοικητής Μονάδας θα έχει την
άμεση διεύθυνση και εποπτεία της Δύναμης που εκάστοτε εδρεύει στην
Αστυνομική Διεύθυνση, Τμήμα ή Μονάδα του και θα είναι υπόλογος
προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Διεύθυνση
και
ηγεσία.

48. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά, οι αστυνομικοί θα αναλαμβά
νουν τη διεύθυνση και θα π ρ ο ΐ σ τ α ν τ α ι ιεραρχικά σ ' όλες τις περιπτώ
σεις σύμφωνα με το βαθμό και τ η ν αρχαιότητα τους, αλλά δε θα ανα
λαμβάνουν οποιοδήποτε έλεγχο ή εξουσία λόγω αρχαιότητας, εκτός τ η ς
Διεύθυνσης ή Μονάδας τους, χωρίς ειδικές οδηγίες του Αρχηγού.

Αναφορά
στον Αρχηγό.
Καθήκοντα
σταθμού.

Εκγύμναση
και
οπλασκία.

49. Οι Ανώτεροι Αξιωματικοί κατά τον αρχικό διορισμό τους θα
αναφέρουν προσωπικά στον Αρχηγό.

παρ0υσιαζονται και

50. Ο Αστυνομικός υπεύθυνος Σταθμού φέρει την ευθύνη για:
(α) Τη διατήρηση του νόμου και της τάξης στην περιοχή του σταθ
μού,
(β) την πειθαρχία, εκπαίδευση και εμφάνιση των ανδρών του, την
τάξη, ασφάλεια και καθαριότητα των κτιρίων, όπλων, πυρομα
χικών και εξάρτυσης και οποιουδήποτε αντικειμένου που ανήκει
στο δημόσιο και που έχει τεθεί υπό την ευθύνη του,
τον
έλεγχο, τη φύλαξη και την κανονική τήρηση όλων των
(γ)
εγγράφων.
51.—(1) Κάθε μέλος της Δύναμης, πλην των Ειδικών Αστυφυλάκων,,
λαμβάνει μέρος σε ομαδική εκγύμναση και σε εκγύμναση με ρόπαλα
σύμφωνα με τις εκάστοτε Ισχύουσες Διατάξεις.
(2) Τα μέλη της Δύναμης μπορούν να καλούνται για ασκήσεις με
όπλα σύμφωνα με τις εκάστοτε Ισχύουσες Διατάξεις.

Μεταφορά
με οχήματα
δημόσιας
χρήσης

52. Τα μέλη της Δύναμης που ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους
με οχήματα δημόσιας χρήσης θα καταβάλλουν τα κανονικά κόμιστρα, τα
οποία όμως θα τους επιστρέφονται.

Οδοιπορικά
για εμφάνιση
ενώπιον
ποινικών
δικαστηρίων.

53. Τα μέλη της Δύναμης τα οποία κλητεύονται να εμφανιστούν και
καταθέσουν ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και τα οποία συμμορφούμενα
προς την κλήση αυτή υποβάλλονται σε πραγματικά μεταφορικά έξοδα
θα απευθύνονται προς τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου από το
οποίο κλητεύθηκαν για να πιστώσει το λογαριασμό των πραγματικών
μεταφορικών εξόδων και θα δικαιούνται σε πληρωμή τους.
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54.—(1) Ιδρύεται στη Δύναμη ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο
προστίμων και αμοιβών» (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως το
«Ταμείο»), στο οποίο θα καταβάλλονται τα πιο κάτω ποσά:
(α) ' Ολα τα χρήματα που βρίσκονται σε πίστη του Ταμείου κατά το
χρόνο έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών,
(β) όλες οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε μέλη της
Δύναμης για τη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων,
(γ) οποιαδήποτε χρήματα που προέρχονται από την πώληση αζή
τητης περιουσίας που βρέθηκε από την Αστυνομία ή που παρα
δόθηκε στην Αστυνομία και τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε να καταβάλλονται στο Ταμείο,
(δ) οποιαδήποτε δωρεά, συνεισφορά ή χρήματα που λήφθηκαν από
τον Αρχηγό με ειδικό σκοπό την ανταμοιβή ή πληρωμή σε
μέλη ή προς όφελος μελών της Δύναμης είτε ατομικά είτε συλ
λογικά.
(2) Ό λ α τα έσοδα του Ταμείου θα κατατίθενται στο Γενικό Λογι
στήριο και θα πιστώνεται ο λογαρισμός του Ταμείου.
(3) Ο Αρχηγός μπορεί να καταβάλει από το Ταμείο χρηματικές αμο
ιβές σε μέλη της Δύναμης:
(α) Για ανδραγαθία,
(β) για πολύτιμες πληροφορίες που αποκτήθηκαν με προσωπικούς
κινδύνους, κακουχίες ή με ασυνήθιστες ικανότητες,
(γ) για άλλες ειδικές και αξιόλογες υπηρεσίες:
Νοείται ότι δε θα διενεργείται οποιαδήποτε πληρωμή από το Ταμείο
υπερβαίνουσα τις £50 χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Υπουρ
γικού Συμβουλίου.
(4) Ο Αρχηγός δύναται να καταβάλλει από το Ταμείο χρηματικά
ποσά για προμήθεια εξοπλισμού αιθουσών αναψυχής, για αθλητικά είδη
και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που αποβλέπει στην εξύψωση ή στην
ευημερία της Δύναμης:
Νοείται ότι δε θα διενεργείται οποιαδήποτε πληρωμή από το Ταμείο
υπερβαίνουσα τις £200 χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του
Υπουργικού Συμβουλίου.
(5) Οι λογαριασμοί του Ταμείου θα τηρούνται από τον Αρχηγό και
θα ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.
(6) Όλες οι πληρωμές από το Ταμείο θα γίνονται ύστερα από εξου
σιοδότηση του Αρχηγού.
55. Μπορεί να χορηγείται σε αστυνομικό του οποίου τα καθήκοντα
απαιτούν όπως ταξιδεύει δάνειο για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος
ύστερα από την έγκριση του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και
σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ όρους που διέπουν τη χορήγηση
τέτοιων δανείων στα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας.
56.—(1) Τηρούμενης της παραγράφου (2) οι περί Αστυνομίας (Γενι
κοί) Κανονισμοί του 1958 μέχρι (Αρ. 2) του 1984 καταργούνται:
Νοείται ότι, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παρόντων Κανο
νισμών, κάθε μέλος της Δύναμης, το οποίο προήχθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού 10 των Κανονισμών που τώρα καταργούνται,
διά του παρόντος μονιμοποιείται στον αντίστοιχο βαθμό στον οποίο είχε
προαχθεί προσωρινώς.

Ταμείο
προστίμων
και
αμοιβών.

Χορήγημα
για αγορά
μηχανοκίνητου
οχήματος.

Κατάργηση.
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222/1959
277/1959
312/1960
640/1967
234/1.968
906/1969
359/1971
157/1972.
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10/1973
302/1974
177/1975
236/1976
152/1977
45/1979
30/1980
86/1980
209/1980
326/1980
72/1981
292/1981
293/1981
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113/1982
161/1982
272/1982
154/1983
180/1983
271/1984.
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(2) Ο Κανονισμός 11 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών
^ ^ μέχρι (Αρ. 2) του 1984 θα εξακολουθήσει να ισχύει αναφορικά
με μέλη της Δύναμης τα οποία διορίστηκαν με βάση τον εν λόγω Κανο-

του

ν ι σ μ ο
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.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Κανονισμός 4(1 )(δ) και 4(3)
ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η ιατρική εξέταση και αξιολόγηση σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων
θα βασίζεται στα πιο κάτω σωματικά και πνευματικά κριτήρια:
1. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει εξακριβωμένο ιατρικό δελτίο ή κλινική
διάγνωση οποιασδήποτε διανοητικής ανωμαλίας, διαταραχής της προσωπικότητας
ή νεύρωσης, που σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα τον καθιστά ή
δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο στην εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος
της Δύναμης:
Νοείται ότι περιστατικό οξείας τοξικής ψύχωσης, δυνατόν να μη θεωρηθεί ότι
αποκλείει τον υποψήφιο, εφόσο δεν έχει υποστεί μόνιμη βλάβη.
2. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει εξακριβωμένο ιατρικό δελτίο ή κλινική
διάγνωση οποιασδήποτε των πιο κάτω καταστάσεων:
(α) Προϊούσα ή μη ασθένεια του νευρικού συστήματος, οι συνέπειες της
οποίας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, δυνατόν να επηρεάσουν
αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του υποψηφίου"
(β) επιληψία·
(γ) οποιαδήποτε διαταραχή της συνείδησης χωρίς ικανοποιητική ιατρική
εξήγηση της αιτίας.
3. Περιπτώσεις τραυμάτων στην κεφαλή, οι συνέπειες των οποίων σύμφωνα με
επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή
εκτέλεση των καθηκόντων του υποψηφίου, θα αξιολογούνται ότι τον καθιστούν
ακατάλληλο.
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4. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε συγγενή ή επίκτητη καρδιο
πάθεια που δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων
του. Υποψήφιος που σύμφωνα με εξακριβωμένο ιατρικό πόρισμα έχει αναρρώσει
ικανοποιητικά μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να αξιολογηθεί ως
κατάλληλος.
Συνήθεις περιπτώσεις αναπνευστικών αρρυθμιών, εκτάκτων συστολών που παρου
σιάζονται από καιρό σε καιρό και που εξαφανίζονται με σωματική άσκηση,
αύξησης του καρδιακού ρυθμού που οφείλεται σε συγκινησιακούς λόγους ή φυσική
άσκηση ή βραδυκαρδίας που δεν οφείλεται σε βλάβες του βηματοδότη της καρδίας,
μπορεί να θεωρηθούν ότι βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά όρια.
5. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα θα αποτελεί μέρος της καρδιολογικής εξέτασης
κατά την πρώτη εξέταση και κατά την πρώτη επανεξέταση μετά την ηλικία των 40
ετών, μεταγενέστερα δε τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια, όπως επίσης και κατά τις
επανεξετάσεις σ5 όλες τις αμφίβολες περιπτώσεις.
Ο σκοπός του συνηθισμένου ηλεκτροκαρδιογραφήματος ενέχει διερευνητικό
χαρακτήρα. Τούτο δεν παρέχει επαρκή απόδειξη που να δικαιολογεί αποκλεισμό
χωρίς περαιτέρω ενδελεχή καρδιαγγειακή έρευνα.
6. Η συστολική και διαστολική πίεση του αίματος πρέπει να βρίσκεται μέσα σε
φυσιολογικά όρια. Η χρησιμοποίηση φαρμάκων για τον έλεγχο ψηλών πιέσεων
αποκλείει τον υποψήφιο, εκτός αν η χρησιμοποίηση αυτή δεν επηρεάζει, σύμφωνα
με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
7. Το κυκλοφοριακό σύστημα δεν πρέπει να πάσχει από οποιαδήποτε σοβαρής
μορφής λειτουργική ή δομική ανωμαλία. Η παρουσία κιρσών δε συνεπάγεται κατ'
ανάγκη ακαταλληλότητα.
8. Δεν πρέπει να υπάρχει οξεία ανεπάρκεια των πνευμόνων ούτε οποιαδήποτε
ενεργός ασθένεια των ιστών των πνευμόνων, του μεσοθωρακίου ή του υπεζωκότος.
Η ακτινογραφία θώρακος θα αποτελεί μέρος της ιατρικής εξέτασης σ' όλες τις
αμφίβολες κλινικές περιπτώσεις. Η ακτινογραφία πρέπει να αποτελεί επίσης μέρος
της αρχικής εξέτασης του θώρακα και στη συνέχεια να επαναλαμβάνεται περιοδικά.
9. Περιπτώσεις ενεργού πνευμονικού εμφυσήματος θα αξιολογούνται ότι συνε
πάγονται ακαταλληλότητα, μόνο όταν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα.
10. Περιπτώσεις διάγνωσης ενεργού πνευμονικής φυματίωσης θα αξιολογούνται
ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα. Περιπτώσεις λανθάνουσας φυματίωσης ή εστιών
φυματιώδους αιτιολογίας που επουλώθηκαν, δυνατόν να μη συνεπάγονται
ακαταλληλότητα.
11. Αμφίβολες περιπτώσεις κατά πόσο η πνευμονική πάθηση βρίσκεται σ'
ενέργεια ή όχι, όταν δεν εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα που να υποδηλώνουν ότι
αυτή είναι ενεργός, πρέπει να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλ
ληλότητα 'ρια περίοδο όχι μικρότερη από τρεις μήνες από την ημερομηνία της
εξέτασης. Με τη λήξη της τρίμηνης περιόδου πρέπει να λαμβάνεται δεύτερη
ακτινογραφία που θα συγκρίνεται προσεκτικά με την αρχική. Αν δεν υπάρχει
οποιαδήποτε ένδειξη για επέκταση της νόσου και ούτε γενικά συμπτώματα
παρουσιάζονται ούτε συμπτώματα που αφορούν το στήθος, ο' υποψήφιος μπορεί να
αξιολογηθεί ως κατάλληλος για περίοδο τριών' μηνών. Στη συνέχεια και με την
προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η απουσία ενδείξεων για επέκταση της νόσου, όπως
εξάγεται από τις ακτινογραφικές εξετάσεις που γίνονται στο τέλος κάθε τρίμηνης
περιόδου για συνολική περίοδο δύο χρόνων, και η σύγκριση όλων των ακτινο
γραφιών δε δείχνει οποιαδήποτε μεταβολή παρά μόνο υποχώρηση της πάθησης,
τότε η πάθηση θα θεωρείται ως λανθάνουσα ή θεραπευθείσα.
12. Περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών που συνεπάγονται σοβαρή ανωμαλία στη
λειτουργία του γαστροεντερικού σωλήνα και των μεγάλων αδένων του πεπτικού
συστήματος θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
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13. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να πάσχει από κήλη. Αν ο εξεταστής ιατρός
ικανοποιηθεί ότι η εφαρμογή κηλεπιδέσμου είναι αποτελεσματική λύση, ο υπο
ψήφιος μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος.
14. Οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης σ' οποιο
δήποτε τμήμα του πεπτικού σωλήνα και των μεγάλων αδένων τόυ, το οποίο πιθανόν
να προκαλέσει ξαφνική ανικανότητα, ιδιαίτερα οποιεσδήποτε αποφράξεις συνεπεία
στένωσης ή συμπίεσης, θα αξιολογείται ότι συνεπάγεται ακαταλληλότητα.
15. Περιπτώσεις ανωμαλιών του μεταβολισμού της θρέψης ή των ενδοκρινών
αδένων, που πιθανόν να επηρεάζουν αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων,
θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
16. Περιπτώσεις αποδειγμένου σακχαρώδη διαβήτη που εμφανίζουν δυνατότητα
ελέγχου, χωρίς τη χρησιμοποίηση αντιδιαβητικών φαρμάκων, δε συνεπάγονται
ακαταλληλότητα. Η χρησιμοποίηση αντιδιαβητικών φαρμάκων για τον έλεγχο του
σακχαρώδη διαβήτη αποκλείει τον υποψήφιο, εκτός αν πρόκειται για φάρμακα που
λαμβάνονται από το στόμα κάτω από συνθήκες που επιτρέπουν κανονική ιατρική
παρακολούθηση και έλεγχο και οι οποίες, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό
πόρισμα, συνάδουν με την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων.
17. Περιπτώσεις σοβαρής τοπικής ή γενικής διόγκωσης των λεμφικών αδένων
και ασθενειών του αίματος θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
18. Περιπτώσεις που παρουσιάζουν οποιεσδήποτε ενδείξεις οργανικής νόσου των
νεφρών θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
Περιπτώσεις που οφείλονται σε προσωρινή πάθηση δύνανται να αξιολογούνται
ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα. Τα ούρα δεν πρέπει να περιέχουν
οποιοδήποτε μη φυσιολογικό στοιχείο που να θεωρείται από τον εξεταστή ιατρό ως
παθολογικό. Περιπτώσεις παθήσεων των ουρικών διαβάσεων και των γεννητικών
οργάνων θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα. Περιπτώσεις που
οφείλονται σε προσωρινή πάθηση θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή
ακαταλληλότητα.
19. Οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης στους νεφρούς
και το ουροποιητικό σύστημα που είναι δυνατόν να προκαλέσει ξαφνική ανικανότητα,
ιδιαίτερα οποιεσδήποτε αποφράξεις συνεπεία στένωσης ή συμπίεσης, θα αξιο
λογείται ότι συνεπάγεται ακαταλληλότητα.
Οποιαδήποτε νεφρεκτομή που δε θα συνοδεύεται από υπέρταση ή ουραιμία
μπορεί να θεωρείται ότι δε συνεπάγεται ακαταλληλότητα.
20. Υποψήφιος που έχει προσβληθεί από σύφιλη θα πρέπει να παρουσιάσει στον
εξεταστή ιατρό ικανοποιητική απόδειξη ότι έχει υποβληθεί σε επαρκή θεραπεία.
21. Οποιαδήποτε ενεργός ασθένεια των οστών, των αρθρώσεων, των μυών ή των
τενόντων και όλες οι σοβαρές λειτουργικές ανωμαλίες που οφείλονται σε συγγενείς
ή επίκτητες ασθένειες θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα. Λει
τουργικές παρενέργειες πάθησης που επηρεάζει τα οστά, τους μυς ή τους τένοντες
και ορισμένα ανατομικά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν την ασφαλή εκτέλεση
καθηκόντων μπορούν να αξιολογούνται ότι δε συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
22. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζει:
(α) Ενεργό πάθηση, οξεία ή χρόνια του εσωτερικού ή μέσου αυτιού,
(β) μόνιμη διαταραχή του οργάνου της ισορροπίας. Παροδικές καταστάσεις
μπορούν να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα.
23. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζει σοβαρή παραμόρφωση ή σοβαρής
μορφής οξεία ή χρόνια πάθηση της στοματικής ή της ρινικής κοιλότητας.
Περιπτώσεις ελαττωματικής άρθρωσης ή τραυλισμού θα αξιολογούνται ότι συνε
πάγονται ακαταλληλότητα.
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24.—(α) Για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας μέσα σε φωτιζόμενο δωμάτιο, το
επίπεδο ανταύγειας του δωματίου πρέπει να βρίσκεται στα 50 LUX που κανονικά
αντιστοιχούν με λαμπρότητα 30 κεριών κατά τετραγωγικό μέτρο. Το επίπεδο
φωτισμού του δωματίου πρέπει να είναι περίπου το 1/5 του επιπέδου ανταύγειας του
δωματίου.
(β) Για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας μέσα σε σκοτεινό ή ημισκότεινο
δωμάτιο, το επίπεδο ανταύγειας πρέπει να είναι περίπου 15 LUX που κανονικά
αντιστοιχούν με λαμπρότητα 10 κεριών κατά τετραγωγικό μέτρο.
(γ) Η οπτική οξύτητα θα μετράται με τη βοήθεια μιας σειράς οπτικών πινάκων
του LANDOLT ή παρόμοιων οπτικών πινάκων που θα τοποθετούνται σε απόσταση
6 μέτρων από. τον εξεταζόμενο ή 5 μέτρων, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης που
ακολουθείται.
25. Η λειτουργία των οφθαλμών και των εξαρτημάτων τους πρέπει να είναι
φυσιολογική. Δεν πρέπει να υπάρχει ενεργός παθολογική κατάσταση, οξεία ή
χρόνια, οποιουδήποτε οφθαλμού ή εξαρτήματος του που πιθανόν να επηρεάζει την
ομαλή λειτουργία του οφθαλμού, σε βαθμό ώστε να θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή
εκτέλεση καθηκόντων.
26. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει φυσιολογικά πεδία όρασης.
27. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει οπτική οξύτητα για μακρινή όραση όχι
μικρότερη από 6/9 (20/30.0.7) για κάθε μάτι ξεχωριστά με ή χωρίς τη χρήση
διορθωτικών φακών.
Περιπτώσεις κατά τις οποίες το επίπεδο οπτικής οξύτητας αποκτάται μόνο με
διορθωτικούς φακούς θα αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
28. Ο υποψήφιος θα καλείται να επιδείξει την ικανότητα του να διακρίνει εύκολα
τα χρώματα εκείνα, που η αντίληψη τους είναι αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση
καθηκόντων.

