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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 114(Ι) του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2016
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
73(I) του 2004
94(Ι) του 2005
28(Ι) του 2006
73(Ι) του 2006
153(Ι) του 2006
93(Ι) του 2008
36(Ι) του 2010
169(Ι) του 2011
52(Ι) του 2012
115(Ι) του 2012
4(Ι) του 2013
84(Ι) του 2015
64(Ι) του 2016
99(Ι) του 2016.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2) του 2016 (που στο εξής
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Αστυνομίας Νόμοι του 2004 έως (Αρ. 3) του 2016.
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Τροποποίηση
του άρθρου 17Α
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 17Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή της φράσης «ηλικίας μέχρι σαράντα ετών» (όγδοη γραμμή)·

(β)

με την τροποποίηση της πρώτης επιφύλαξης αυτού ως ακολούθως:
(i)

Με τη διαγραφή, από την παράγραφο (β) αυτής, της λέξης «και» (πέμπτη γραμμή)·

(ii)

με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτής, του σημείου της άνω και
κάτω τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης
«και»· και

(iii)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτής, της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου (δ):
«(δ) στις περιπτώσεις των ειδικοτήτων χειριστών πτητικών μέσων, μηχανικών πτητικών
μέσων, ηλεκτρονικών μηχανικών πτητικών μέσων, κυβερνητών αστυνομικών
ακάτων, ηλεκτρολόγων αστυνομικών ακάτων, ηλεκτρονικών αστυνομικών ακάτων,
μηχανολόγων μηχανικών αστυνομικών ακάτων, οι υποψήφιοι για διορισμό πρέπει
ο
να μην έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40 ) έτος της ηλικίας τους:».

