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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 51(Ι) του 2019 

                        ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

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(I) του 2016 

114(I) του 2016 
4(I) του 2018 

66(Ι) του 2018. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2) του 2018 (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 2019.   

 
 
 
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 17 
του βασικού νόμου.  

2.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) 

αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο:   

  
  «(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός 

δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να προβαίνει- 
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  (α) Σε διορισμό στο βαθμό Αστυφύλακα, ειδικού ή τακτικού ειδικού 

αστυνομικού, ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος ή έχασε τη ζωή του ή 
αγνοείται από πράξη ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του· 

    
  (β) σε προαγωγή στο βαθμό Λοχία, ειδικού ή τακτικού ειδικού 

αστυνομικού, αμέσως μετά το διορισμό του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου (α): 

    
    Νοείται ότι προαγωγή που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων 

της παρούσας παραγράφου δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε 
πρόσθετα συνταξιοδοτικά ωφελήματα· 

    
  (γ) σε διορισμό στο βαθμό Αστυφύλακα, ειδικού ή τακτικού ειδικού 

αστυνομικού, ο οποίος υπέστη επικίνδυνη σωματική βλάβη που 
εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ή αποδεδειγμένα αντιμετώπισε 
σοβαρά το ενδεχόμενο να υποστεί σωματική βλάβη που δυνατό να 
έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του από πράξη ανδραγαθίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του· 

    
  (δ) σε προαγωγή στο βαθμό Λοχία, ειδικού ή τακτικού ειδικού 

αστυνομικού, αμέσως μετά το διορισμό του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου (γ): 

    
  

 
 

 
 

51(Ι) του 2019. 
 

 Νοείται ότι, ειδικός ή τακτικός ειδικός αστυνομικός, ο οποίος έπεσε 
υπέρ πατρίδος ή έχασε τη ζωή του ή αγνοείται από πράξη ανδραγαθίας 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προασπιζόμενος τη δημοκρατία 
και τη συνταγματική τάξη, ή την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της 
Δημοκρατίας πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων 
του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 και ο οποίος δεν 
έχει μέχρι την ημερομηνία αυτή διοριστεί στο βαθμό Αστυφύλακα ή 
προαχθεί στο βαθμό Λοχία, δύναται να διοριστεί και να προαχθεί βάσει 
των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) ανωτέρω, μετά την εν λόγω 
ημερομηνία, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό: 

   
   Νοείται περαιτέρω ότι, ο διορισμός ή/και η προαγωγή που διενεργείται 

βάσει των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ), διενεργούνται χωρίς 
καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε η πράξη ανδραγαθίας: 

   
   Νοείται έτι περαιτέρω ότι διορισμοί ή/και οι προαγωγές που 

διενεργούνται δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ), 
δυνατόν να αφορούν πράξεις ανδραγαθίας που εκτελέστηκαν μέχρι 
δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
διατάξεων του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 και, 
στην περίπτωση αυτή, ο διορισμός ή/και η προαγωγή διενεργείται εντός 
δύο (2) μηνών από την εν λόγω ημερομηνία και τίθεται σε ισχύ 
αναδρομικά, το αργότερο δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατά την 
οποία εκτελέστηκε η πράξη ανδραγαθίας: 

   
   Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, η διαδικασία διενέργειας διορισμού και 

προαγωγής βάσει των παραγράφων (γ) και (δ), καθορίζεται με 
Κανονισμούς που εκδίδονται, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Αρχηγού, 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.». 

 
 
 
 
 
  


