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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ
----------------------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τον

73(Ι) του 2004. περί Αστυνομίας Νόμο του 2004 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αστυνομίας Νόμοι του 2004 και του
2005.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή,

του άρθρου 2

από την ερμηνεία του όρου «ειδικός αστυνομικός», της φράσης «και

του βασικού

δεν περιλαμβάνει πρόσωπο, στο οποίο ανατέθηκαν αστυνομικά

νόμου.

καθήκοντα εκτός της Αστυνομίας» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη
γραμμή).

Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 8Α:

νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.
«Υπηρεσία

8Α. (1) Ο Αρχηγός αφού εξασφαλίσει έγκριση από

στο

το Υπουργικό Συμβούλιο για να προβεί σε αριθμό

εξωτερικό.

αποσπάσεων στο εξωτερικό δύναται, λαμβανομένων
υπόψη των προσωπικών καταστάσεων του
επηρεαζομένου-
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(α)

να αποσπάσει οποιοδήποτε μέλος της
Αστυνομίας σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε
άλλη Διπλωματική Αποστολή της
Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για την εκεί
εκτέλεση οποιωνδήποτε ειδικών καθηκόντων.

(β)

να διατάξει οποιοδήποτε μέλος της
Αστυνομίας όπως μεταβεί στο εξωτερικό για
να υπηρετήσει σε διεθνή οργανισμό ή σε
οποιαδήποτε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική
αποστολή διεθνούς ή Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για σκοπούς εκπλήρωσης
διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της
Δημοκρατίας.

(2) Όταν ο Αρχηγός προβαίνει σε οποιαδήποτε
ενέργεια, δυνάμει του εδαφίου (1), εκδίδει ταυτόχρονα
και σχετική διαταγή, στην οποία καθορίζει(α)

τα καθήκοντα και τις εξουσίες που θα ασκούν τα
μέλη της Αστυνομίας κατά την υπηρεσία τους
στο εξωτερικό,

(β)

οποιαδήποτε πρόσθετα επιδόματα ή άλλα
ωφελήματα που θα χορηγούνται στα εν λόγω
μέλη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο
εξωτερικό, σύμφωνα με τα κατά καιρούς
ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία,

(γ)

τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικά ή άλλα μέσα
που θα χρησιμοποιούν τα μέλη αυτά, κατά την
υπηρεσία τους στο εξωτερικό.
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(3) Τηρουμένων των εδαφίων (1) και (2), τα μέλη
της Αστυνομίας που υπηρετούν στο εξωτερικό,
σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αυτών,
εξακολουθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας
αυτής, να υπάγονται διοικητικά στον Αρχηγό της
Αστυνομίας και να υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις
του Νόμου και των Κανονισμών, που εκδίδονται με
Επίσημη

βάση αυτόν περιλαμβανομένων και των περί

Εφημερίδα,

Αστυνομίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών.».

Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
3.3.1989
21.5.1993
8.4.2004.
Τροποποίηση

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.
(α)

Με τη μετατροπή του εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (2)(α) και
την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
παραγράφου (β):
«(β) Ο Αρχηγός ενεργώντας σύμφωνα με την παράγραφο
(α) λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των υποψηφίων που
διενεργείται από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό
αυτό και η οποία, αφού αξιολογήσει τους υποψηφίους με
βάση την αξία, τα προσόντα και την αρχαιότητα, συντάσσει
αιτιολογημένη έκθεση για κάθε υποψήφιο για προαγωγή και
την παραδίδει στον Αρχηγό.». και
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(β)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (5)
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
« (α) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του
παρόντος Νόμου, ο Υπουργός, μετά από διαβουλεύσεις με
τον Αρχηγό, μπορεί, μετά από προκήρυξη, να διορίσει
Ανώτερο Αξιωματικό μέχρι το βαθμό του Ανώτερου
Αστυνόμου και ο Αρχηγός, με την έγκριση του Υπουργού,
μπορεί μετά από προκήρυξη να διορίσει μέχρι το βαθμό του
Ανώτερου Υπαστυνόμου για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων
σε εξειδικευμένη υπηρεσία της Αστυνομίας, σε θέση που
προβλέπεται για το σκοπό αυτό στον εκάστοτε κρατικό
προϋπολογισμό, πρόσωπα ηλικίας μέχρι σαράντα ετών που
κατέχουν αναγνωρισμένο με βάση την κειμένη νομοθεσία
πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν
συναφές προς τα ειδικά καθήκοντα της εξειδικευμένης
υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που διορίζονται δυνάμει της
παρούσας παραγράφου Ανώτεροι Αξιωματικοί, απαιτείται να
έχουν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης για την εκτέλεση
των ειδικών καθηκόντων.».

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 17

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.
«(3) (α) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (2), πριν
από κάθε προαγωγή στη θέση Λοχία, Υπαστυνόμου, ή
Ανώτερου Υπαστυνόμου, ο Αρχηγός(i)

ζητά τη συμβουλή του Συμβουλίου Κρίσης που
συστήνεται για το σκοπό αυτό.
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(ii)

δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού, να
αποφασίσει τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης και σε
τέτοια περίπτωση, το Συμβούλιο Κρίσης αναθέτει τη
διενέργειά τους σε ανεξάρτητη επιτροπή που
συστήνεται για το σκοπό αυτό, όπως καθορίζεται σε
κανονισμούς.

(β)

Το Συμβούλιο Κρίσης λαμβάνει υπόψη του την αξιολόγηση
των υποψηφίων που διενεργείται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό, και η
οποία αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση την αξία, τα
προσόντα και την αρχαιότητα, όπως καθορίζεται σε
κανονισμούς.

(γ)

Οι ενστάσεις των υποψηφίων για την αξιολόγησή τους από
την Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζονται από την Επιτροπή
Εξέτασης Ενστάσεων που συστήνεται για το σκοπό αυτό,
όπως καθορίζεται σε κανονισμούς.».

ΒΣΓ/ΓΧ
23.01.292.2004

