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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 4(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2019 
 

 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 
51(Ι) του 2019 

101(Ι) του 2019 
162(Ι) του 2019.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως (Αρ. 3) του 2019 (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 2021.   
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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 

Τροποποίηση  
του άρθρου 8Α 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 8Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της 
τελείας, στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο της άνω και κάτω 
τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
17.3.2006 
29.4.2011 
28.6.2013 
11.7.2014. 

«Νοείται ότι, η χρονική περίοδος της υπηρεσίας μέλους σε οποιαδήποτε 
Πρεσβεία ή σε Διπλωματική Αποστολή ή άλλη αποστολή της Δημοκρατίας 
στο εξωτερικό δεν δύναται να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο υπηρεσίας 
μέλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, όπως 
αυτή καθορίζεται στους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί 
Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς.». 

 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
πρώτης επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη επιφύλαξη:  

  
  «Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με τη σύσταση του Αρχηγού, ο Υπουργός δύναται 

να χορηγήσει άδεια σε μέλος της Αστυνομίας για μερική ιδιωτική απασχόληση ή πρόσληψη, 
εφόσον- 

  
 (α) κρίνεται ότι αυτή δεν επηρεάζει την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων του, 
   
 (β) εξασφαλίζεται προς τούτο η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και 
   
 (γ) χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο για την παραχώρηση άδειας μερικής ιδιωτικής απασχόλησης στους 
δημόσιους υπαλλήλους:». 

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

