
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 146(Ι)/2021 
Αρ. 4857,  5.11.2021                             

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 146(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

73(Ι) του 2004 
94(Ι) του 2005 
28(I) 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 

4(I) του 2021 
18(Ι) του 2021 
42(Ι) του 2021. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως (Αρ. 3) του 2021 (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. 4) του 2021.  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α)  Με τη διαγραφή στον ορισμό του όρου «Αστυνομία», των λέξεων «την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία,» (δεύτερη γραμμή)∙ 

   

 (β)  με τη διαγραφή στον ορισμό του όρου «Αστυνομικός Διευθυντής», αμέσως μετά τη 
λέξη «Αρχηγείου» (τέταρτη γραμμή), του σημείου του κόμματος και των λέξεων «το 
Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας»∙ 

   

 (γ) με τη διαγραφή του όρου «Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» και του ορισμού 
αυτού· και 

   

 (δ) με τη διαγραφή του όρου «έκτακτος πυροσβέστης» και του ορισμού αυτού. 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
παραγράφου (ι) αυτού. 

  

Κατάργηση  
των άρθρων  
45 έως 54 
του βασικού  
νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του μέρους του που φέρει τον τίτλο 
«ΜΕΡΟΣ VII ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» και των περιλαμβανομένων σε αυτό 
άρθρων 45 έως 54. 

  

Έναρξη  
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

100(I) του 2021. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου. 

 


