
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟ 

 

                  H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 95. 

41 του 1973. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διενέργειας Εράνων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Διενέργειας Εράνων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος».). 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

2.   Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

       (α)  με την ένθεση μεταξύ των λέξεων «στολή» και «δύναται» 

(πρώτη γραμμή) των λέξεων «ή χωρίς στολή» και την 

αρίθμηση του κειμένου του, όπως αυτό διαμορφώθηκε, σε 

εδάφιο (1) και  

       (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά του ακόλουθου νέου 

εδαφίου: 

             «(2)  Σε περίπτωση μέλους της αστυνομικής δύναμης που 

δε φέρει στολή, αυτό επιδεικνύει την αστυνομική του 

ταυτότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο πριν προβεί στις 

ενέργειες που προβλέπονται στο εδάφιο (1).».   

 

  

ΕΣ/ΜΓ 

(23.02.024.2006) 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4078, 24/3/2006 37(I)/2006



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, 

ώστε να παρέχεται εξουσία και σε κάθε μέλος της Αστυνομίας, είτε φέρει είτε δε φέρει 

στολή, να προβαίνει σε σύλληψη προσώπου που διαπράττει αδίκημα και σε κατάσχεση 

των προϊόντων του εράνου, όταν πρόκειται για αυτόφωρο αδίκημα.  Περαιτέρω, σε 

περίπτωση μέλους της Αστυνομίας που δε φέρει στολή, αυτό οφείλει να επιδεικνύει την 

αστυνομική του ταυτότητα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, πριν προβεί στις ενέργειες που 

προβλέπονται στο βασικό νόμο. 

 

 

 

              Ελένη Μαύρου 

                                                      εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

                                                            ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις  

 

 

                                                                     Ελένη Θεοχάρους 

                                                     εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

                                                            του Δημοκρατικού Συναγερμού  

 

 

                                                                    Σοφοκλής Φυττής  

                                                     εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

                                                             του Δημοκρατικού Κόμματος 

 

 

                                                                    Γιαννάκης Ομήρου   

                                              εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

 

  

                    Ανδρούλα Βασιλείου 

                                                    εκ μέρους των Ενωμένων Δημοκρατών 
ΕΣ/ΜΓ (ΑΕ020206) 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4078, 24/3/2006 37(I)/2006
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