
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 321 της 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1964 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964, το κείμενον του 

οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκροπίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 21 τοΰ 1964 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι καθ* δσον άφορφ είς τάς Δυνάμεις 'Ασφαλείας Προοίμιον. 
της Δημοκρατίας και τήν Διοίκησιν αυτών κατέστη αναγκαία ώς έκ 
των προσφάτων γεγονότων ή θέσπισις περαιτέρω προνοιών έπι τω 
τέλει καλλιτέρας και πλέον αποτελεσματικής ένασκήσεως τών καθη
κόντων αυτών. 

Νυν, δια ταύτα, ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολού
θως : ; .. · 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Άστυνο Συνοπτικός 
μίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964, θα άναγινώσκηται δέ όμου τίτλος, 
μετά του περί 'Αστυνομίας Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς Γο '̂ ^QSO 
«ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 2 του περί 'Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου Κατάργηση 
του 1960 διά τοΰ παρόντος καταργείται και αντικαθίσταται δια του Τ<>ϋ άρθρου 2 
ακολούθου:  " / " Χ α , 
«Άντικατά 2. Τό άρθρον 3 του δασικού Νόμου αντικαθίσταται διά <*ν™<ατά
£ Τ ς τ ° ° τών ακολούθων : οτασιςαύτοΰ 
άρθρου -J δια νέου 
τοΟ βασικού άρθρου. 
Νόμου δια 
νέων Λρθρων. 

«Καθίδρυσις 3. θ ά εξακολούθηση υφισταμένη έν τή Δη
υν μεως μοκρατία Δύναμις κληθησομένη 'Αστυνομική 

Δύναμις Κύπρου. 
■Εζουσίαι 3Α. Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς 'Εσωτερικών φέρει τήν 
Υπουργού εύθύνην της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, 

ίχει δε τήν γενικήν έποπτείαν τής Δυνάμεως* 
όδτος εκδίδει τή Δυνάμει τοιαύτας οδηγ ίας 
καθ ' δσον άφορα είς τήν έκπλήρωσιν τών 
αρμοδιοτήτων αυτής, ώς ήθελον κριθή άναγ
καΐαι έν τω γεν ικω συμφέροντι τής Δημο
κρατίας*. 
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3. Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 3 του περί Αστυνομίας (Τροποποι
ητικού) Νόμου 1960, αντικαθίσταται δια τοϋ ακολούθου : 

«(1) Ό βασικός Νόμος άναγινώσκεται και εφαρμόζεται υπό 
τάς ακολούθους τροποποιήσεις :,. 

(α) ό δρος «Άρχιαστυνόμος» αντικαθίσταται δια του δρου 
«'Αρχηγός της Αστυνομίας»

1 

Πίναξ. (g) επιφυλασσομένης οίασδήποτε διατάξεως του Πίνακος 
περί του εναντίου, οί δροι «Αποικία» και «Κυβερνήτης» 
αντικαθίστανται διά των δρων «Δημοκρατία» και 
«Ύπουργικόν Συμβούλιον» αντιστοίχως». 

4 . Ό Πίναξ τοΟ περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου τοΟ 
1960 διά του παρόντος καταργείται και αντικαθίσταται δια του 
συνημμένου Πίνακος. 

5.—(1) Πάς αστυνομικός δστις κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως 
της ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου υπηρετεί παρά τη Χωροφυλακή λο
γίζεται άπό της αυτής ημερομηνίας αστυνομικός του αύτοΟ βαθμού 
υπηρετών παρά τη 'Αστυνομική Δυνάμει Κύπρου. 

(2) Πας ειδικός αστυνομικός δστις κατά τήν ήμερομηνίοτν ενάρ
ξεως της Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου υπηρετεί παρά τη Χωροφυλακή 
λογίζεται άπό της αυτής ημερομηνίας ειδικός αστυνομικός υπηρε
τών παρά τη Αστυνομική Δυνάμει Κύπρου. 

(3) Πας αστυνομικός δστις κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της 
ίσχύος τοΟ παρόντος Νόμου υπηρετεί παρά τη Χωροφυλακή, εξακο
λουθεί νά ένέχηται διά πάν πειθαρχικόν αδίκημα διαπραχθέν ύπ* αύ
τοΟ πρό τής ημερομηνίας ταύτης, αί δέ διατάξεις του βασικού Νόμου 
καΐ των δυνάμει αύτου γενομένων Κοτνονισμών αί άφορώσαι εις τήν 
πειθαρχίαν, τά πειθαρχικά αδικήματα καΐ τήν άκολουθητέαν πει
θαρχικήν διαδικασίαν έξακολουθούσι νά τυγχάνωσιν εφαρμογής έπ' 
αύτου παρά τάς έν έδαφίω (1) διατάξεις. 

«Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 4)» 

« Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3 (2) ). 

"Αρθρον βασικού* Νόμου 

"Αρθρον 2. 
'Ορισμός «Δυνάμεως». 

αστυνομικός». 

Τροποποιήσεις 

« «Δύναμις» σημαίνει τήν Άστυνομικήν 
Δύναμιν Κύπρου, περιλαμβάνει δέ τήν 
Πυροσβεστική ν, τήν Τακτικήν Έφεδρείαν, 
τήν Έπικουρικήν "Αστυνομικήν Δύναμιν, 
τήν ΕΙδικήν Άστυνομίαν και τό Γυναικεΐ
ον Σώμα της 'Αστυνομίας' 

«αστυνομικός» σημαίνει παν μέλος της 
'Αστυνομικής Δυνάμεως Κύπρου πλην 
των επικουρικών, τών ειδικών αστυνομι
κών καΐ τών έκτακτων πυροσβεστών». 

Άντικατά-
στασις τοΟ 
εδαφίου (1) 
τοΟ Αρθρου 3 
τοΟ Νόμου 
19/1960 
διά νέου 
εδαφίου. 
19 του 1960. 

Άντικατά-
ΟΤΟΚΠ,ζ τ ο Ο 
ΠΙνακος τοΟ 
Νόμου 
19/1960 δια 
νέου τοιούτου. 
19/1960. 
ΠΙναξ. 
Μεταβατικοί 
διατάζεις. 
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Άρθρον δασικού Νόμου Τροποποιήσεις 

ΟΙ έναντι ορισμοί δέον δπως έντε
θώσι κατά τήν προσήκουσαν αυ
τών άλφαβητικήν τάξιν. 

Άρθρον 10. 

"Αρθρον 13. 

"Αρθρον 14. 

"Αρθρον 16. 

"Αρθρον 19. 

Άρθρον 27. 

Άρθρον 39. 

ι «Αρχηγός» σημαίνει τόν Άρχηγόν 
της Δυνάμεως' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Υπουργόν 
Εσωτερικών 

.«έκτακτος πυροσβέστης» σημαίνει πάν
τα δστις ασχολούμενος έν τη συνήθη αύ
τοΟ εργασία ή έπαγγέλματι δυνατόν νά 
κληθή ύπό του Αρχηγού τής Πυροσβεστι
κής ή έτερου επί τούτω έξουσιοδοτηθέν
τος άξιωμοττικοΟ της Πυροσβεστικής 
δπως, έφ" δσον παρίσταται ανάγκη, πα
ράσχη τήν δοήθειαν αύτοΟ είς τήν Πυρο
σβεστική ν». 

Έν έδαφίω (1) αϊ λέξεις «ό Άρχιαστυ
νόμος δύναται τη έγκρίσει του Κυβερνή
του» αντικαθίστανται διά τών λέξεων «Τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται τή γνω
μοδοτήσει του Αρχηγού της Αστυνο
μίας». 

Έν έδαφίω (1) αντικαθίσταται ή λέξις 
«Κυβερνήτης» διά της λέξεως «Υπουρ
γός», αϊ δέ λέξεις «τή έγκρίσει τοΟ Υ
πουργού και καθ' δν τρόπον ήθελεν ό 
Υπουργός ορίσει» ως καί ή έν αύτώ δια
λαμβανομένη έπιφύλαξις διαγράφονται. 

Έν έδαφίω (1) ή λέξις «Κυβερνήτης» 
αντικαθίσταται διά της λέξεως «Υπουρ
γός», ή δέ λέξις «πίστεως» διαγράφεται. 

Ή λέξις «Κυβερνήτης» αντικαθίσταται 
διά της λέξεως «Υπουργός». 

ΑΙ λέξεις «τηρούμενης οίασδήποτε οδη
γίας του Γενικού ΕΙσαγγελέως» διαγρά
φονται, έν αρχή δέ του άρθρου έντίθενται 
αϊ λέξεις «Τηρούμενης οίασδήποτε οδη
γίας του Γενικού Είσαγγελέως της Δημο
κρατίας». 

Έντίθενται αϊ λέξεις «τω παρόντι Νό
μω ή» μεταξύ τών λέξεων «εκτίθενται έν» 
καί «τω Πειθαρχικω Κώδικι» (έν τή τρίτη 
γραμμή). 

(α) Έ ν παραγράφω (α) του εδαφίου 
(1) αί λέξεις «τριών μηνών προειδοποίη
σα/» (έν τή Εκτη καί έβδομη γραμμή) 
αντικαθίστανται διά τών λέξεων «ενός 
μηνός προειδοποίησα/»" 

(β) Έν έδαφίω (2) ή υφισταμένη έπι
φύλαξις αντικαθίσταται διά της ακολού
θου : 

ν<Νοείται δτι ουδείς δύναται νά κατα
ταγή ώς μέλος της Επικουρικής Αστυ
νομίας έκτος έάν είναι πολίτης της Δη
μοκρατίας». 
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"Αρθρον βασικοΟ Νόμου 

"Αρθρον 52. 

Πρώτος Πίνάξ, Μέρος Ι. 

Πρώτος Πίναξ, Μέρος II. 

Δεύτερος ΠΙναξ, Μέρος II. 

Τροποποιήσεις 

ΑΙ έν έδαφίφ (1) (έν τη πέμπτη και 
έκτη γραμμή) λέξεις «Σύνδεσμος 'Ανω
τέρων "Αξιωματικών 'Αστυνομίας Κύ
πρου» καΐ «Σύνδεσμος 'Αστυνομίας Κύ
πρου.» άντικαθιστώσιν αντιστοίχως τάς 
λέξεις ,-<Σύνδεσμος 'Αξιωματικών 'Αστυ
νομίας και Χωροφυλακής Κύπρου? και 
«Σύνδεσμος 'Αστυνομίας και Χωροφυλα
κής Κύπρου». 

Έν τω τύπω του δρκου— 
(α) at λέξεις «καΐ τηρώ πίστιν εις 

τήν Κυρίαρχον Ημών Βασίλισ
σαν, τους Κληρονόμους και Δια
δόχους Αυτής» (έν τη δευτέρα 
και τρίτη γραμμή) διαγράφον
ται και αντικαθίστανται δια τών 
λέξεων «είς τήν Κυπριακήν Δη
μοκροττίαν»" 

(β) at λέξεις «τής Αυτής Μεγαλειό
τητος» (έν τη πέμπτη γραμμή) 
διαγράφονται καΐ αντικαθίσταν
ται δια τής λέξεως «ή». 

Έν τώ τύπω του δρκου— 
(a) at λέξεις «καΐ τηρώ αληθή πί

στιν είς τήν Κυρίαρχον Ημών 
Βασίλισσαν, τους Κληρονόμους 
και Διαδόχους Αυτής, καΐ δτι θα 
υπηρετώ πιστώς τήν Κυρίαρχον 
'Ημών Βασίλισσαν, τους Κληρο
νόμους και Διαδόχους Αυτής και 
τήν Κυβέρνησιν τής Κύπρου» 
(από τής δευτέρας μέχρι τής 
πέμπτης γραμμής) διαγράφονται 
καΐ αντικαθίστανται δια τών λέ
ξεων «είς τήν Κυπριακήν Δημο
κρατίαν, και δτι θά υπηρετώ πι
στώς τήν Κυπριακήν Δημοκρατί
αν καΐ τήν Κυβέρνησιν. αυτής». 

Έν τω τύπω του δρκου— 
(a) αϊ λέξεις «τήν Κυρίαρχον 'Ημών 

Βασίλισσαν, τους Κληρονόμους 
και Διαδόχους Αυτής» (έν τη 
δεύτερο; καΐ τρίτη γραμμή) δια
γράφονται καΐ αντικαθίστανται 
οιά τών λέξεων «Κυπριακήν Δη
μοκρατία ν»' 

(β) at λέξεις «τής Αυτής Μεγαλειό
τητος και τών Υπηκόων Αυτής 
(έν τη έβδομη γραμμή) διαγρά
φονται καΐ αντικαθίστανται διά 
τών λέξεων «τής Δημοκρατίας Kat 
τών πολιτών αυτής».» 


