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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                       Ν. 4(Ι)/2018 
Αρ. 4636, 19.1.2018                               

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 4(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2016 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Προοίμιο.  

73(Ι) 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 

114(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως (Αρ. 3) του 2016 (που στη 
συνέχεια 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 2018.  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου.  

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

    «23(ΙΙΙ) του 2000 
     22(ΙΙΙ) του 2012. 

     22(ΙΙΙ) του 2006  
23(ΙΙΙ) του 2012. 

    Κεφ.161 
97(Ι) του 2012. 

51(Ι) του 2004 
62(Ι) του 2008. 

    Κεφ. 154. 
3 του 1962 

43 του 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 

58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 

13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983 

186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991 
6(I) του 1994 
3(I) του 1996 

99(I) του 1996 
36(I) του 1997 
40(I) του 1998 
45(I) του 1998 
15(I) του 1999 

“πράξεις διαφθοράς” σημαίνει τα αδικήματα που προβλέπονται στον περί 
της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της 
Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της 
Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο, 
στον περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους 
και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμο, καθώς και τα αδικήματα που 
περιλαμβάνονται στον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο, εναντίον της άσκησης 
νόμιμης εξουσίας, τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο του δεκασμού, ή της 
κατάχρησης εξουσίας ή εμπιστοσύνης ή εναντίον της άσκησης νόμιμης 
εξουσίας, και οποιαδήποτε άλλα αδικήματα που από τη φύση τους θα 
συνιστούσαν πράξη διαφθοράς·   



18 
 

37(I) του 1999 
38(I) του 1999 

129(I) του 1999 
30(I) του 2000 
43(I) του 2000 
77(I) του 2000 

162(I) του 2000 
169(I) του 2000 
181(I) του 2000 

27(I) του 2001 
12(I) του 2002 
85(I) του 2002 

144(I) του 2002 
145(I) του 2002 

25(I) του 2003 
48(I) του 2003 
84(I) του 2003 

164(I) του 2003 
124(I) του 2004 

31(I) του 2005 
18(I) του 2006 

130(I) του 2006 
126(I) του 2007 
127(I) του 2007 

70(I) του 2008 
83(I) του 2009 
64(I) του 2009 
56(I) του 2011 
72(I) του 2011 

163(I) του 2011 
167(I) του 2011 

84(I) του 2012 
95(I) του 2012 

134(I) του 2012 
125(I) του 2013 
131(I) του 2013 

87(I) του 2015 
91(I) του 2015 

112(I) του 2015 
113(I) του 2015 

31(I) του 2016 
43(I) του 2016 
31(Ι) του 2017 

72(Ι) του 2017. 
  “πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς” σημαίνει καταχρηστικές ή αθέμιτες 

συμπεριφορές, ενέργειες, παραλείψεις ή πρακτικές, οι οποίες παραβιάζουν 
ή σκοπό έχουν να παραβιάσουν οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, 
περιλαμβανομένης της κατάχρησης εξουσίας και περιλαμβάνει τη 
συγκάλυψη όλων ή οποιουδήποτε από τα ανωτέρω· 

   

  
3(Ι) του 2018. 

“Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας” σημαίνει την υπηρεσία 
που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του περί Σύστασης και Λειτουργίας της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμου·». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου.  

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (ε) 

και (στ) του εδαφίου (3) αυτού με τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 

 «(ε) πειθαρχική μετάθεση για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι πέντε (5) ετών·  
   
 (στ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)·». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 34 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

«εκτίθενται» (δεύτερη γραμμή), της ακόλουθης φράσης:  
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  «στον περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας 
Νόμο, ή». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
κατάργηση του 
άρθρου 37 
αυτού. 

5. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 38 
αυτού. 

6. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:  

 

 «Υποχρέωση 
αναφοράς και 
παροχής 
πληροφοριών σε 
σχέση με πράξεις 
διαφθοράς ή 
πράξεις εν δυνάμει 
διαφθοράς. 

38. Κάθε μέλος της Αστυνομίας οφείλει να καταγγείλει ή να αναφέρει στο 
Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας ή να 
παράσχει σ’ αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία που αφορούν 
πράξεις ή και παραλείψεις άλλου μέλους που συνιστούν πράξεις διαφθοράς 
ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς που υπέπεσαν στην αντίληψή του ή/και 
περιήλθαν σε γνώση του ή στην κατοχή του ή/και εύλογα πιστεύει ότι έχουν 
τελεστεί είτε εν ώρα καθήκοντος είτε οποτεδήποτε.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 38 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων: 

 «Διάπραξη 
πειθαρχικού 
αδικήματος από 
μέλος της 
Αστυνομίας για 
πράξεις 
διαφθοράς. 

38Α. Μέλος της Αστυνομίας που διαπράττει, συμμετέχει, συμπράττει, 
συνεργάζεται, συνωμοτεί για να διαπραχθεί ή αποπειράται να διαπράξει 
ή/και παρέχει συνδρομή, βοήθεια, καθοδήγηση ή συμβουλή στη διάπραξη 
οποιασδήποτε πράξης διαφθοράς διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα, και σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί πειθαρχική ευθύνη, υπόκειται στην ποινή της 
απόλυσης ή της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.   

   
 Αδικήματα 

συγκάλυψης.  
 

38Β. (1) Μέλος της Αστυνομίας που εν γνώσει του, αμελεί ή παραλείπει 
ή συγκαλύπτει ή αποκρύπτει αληθή γεγονότα ή ανέχεται τέτοια γεγονότα και 
δεν αναφέρει στο Διευθυντή της  Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της 
Αστυνομίας τη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς ή πράξεων εν δυνάμει 
διαφθοράς από άλλο μέλος, ανώτερου ή κατώτερου βαθμού του βαθμού 
που κατέχει, ανεξάρτητα αν το ποινικό αδίκημα που διαπράχτηκε είναι 
πράγματι το ίδιο ή διαφορετικό από εκείνο το οποίο γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει, νοουμένου ότι η εκτέλεση του ποινικού αδικήματος που 
διαπράχτηκε είναι πιθανή συνέπεια των περιστατικών που ήταν σε γνώση 
του, ή παρέχει πληροφορίες σχετικά με έρευνες που γίνονται για 
συγκάλυψή τους, διαπράττει αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης του 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή 
και στις δύο αυτές ποινές: 

   
  Νοείται ότι, η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως 

συστατικά στοιχεία των πιο πάνω αδικημάτων, δύνανται να συναχθούν από 
αντικειμενικές πραγματικές περιστάσεις: 

   
  Νοείται περαιτέρω, ότι η παράλειψη μέλους της Αστυνομίας, που ασκεί 

καθήκοντα διοικητικού προϊστάμενου να αναφέρει ή να παραδώσει ή να 
διαβιβάσει στο Διευθυντή της  Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της 
Αστυνομίας οποιαδήποτε στοιχεία ή οποιαδήποτε καταγγελία ή 
πληροφορία, επώνυμη ή ανώνυμη, που περιήλθαν στην αντίληψή του ή 
στην κατοχή του, συνιστά επιβαρυντικό παράγοντα που προσμετράται κατά 
την επιβολή της ποινής.   

   
  (2) Μέλος της Αστυνομίας που προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή 

ενέργεια, η οποία αποσκοπεί ή είναι ενδεχόμενο να αποτρέψει άλλο μέλος 
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της Αστυνομίας από το να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
38 ή η οποία ενδέχεται να παρεμποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να 
επηρεάσει τις εξουσίες ή αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
της Αστυνομίας ή έρευνα που διεξάγεται με βάση τις διατάξεις του περί 
Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της 
Αστυνομίας Νόμου, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή 
και στις δύο αυτές ποινές. 

   
 Προστασία μελών 

που αναφέρουν  
πράξεις 
διαφθοράς.   

38Γ. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων 
οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 
δύναται με διαταγές ή οδηγίες να λαμβάνει επιπρόσθετα μέτρα ή να 
εφαρμόζει μηχανισμούς για την προστασία των μελών της Αστυνομίας που 
καταγγέλλουν ή παρέχουν στοιχεία ή πληροφορίες για πράξεις διαφθοράς ή 
πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς ή για τη διευκόλυνση αντίστοιχων 
καταγγελιών ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών.».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

