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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 175(Ι) του 2022 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2022 

 
 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 

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

146(Ι) του 2021 
198(Ι) του 2021 

93(I) του 2022.                

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αστυνομίας Νόμους του 2004 έως 2022 (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. 2) του 2022.  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(3), των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

  «(4)(α) Δεν επιτρέπεται σε μέλος της Αστυνομίας να- 
 

   (i) συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή 
άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης∙ και 
 

   (ii) κατέχει μετοχές, ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή 
συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης∙ 
 

  εφόσον δεν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια από τον Υπουργό, η οποία δύναται να 
χορηγηθεί κατόπιν σύστασης του Αρχηγού, με τέτοιους όρους όπως ήθελε καθορίσει ο 
Υπουργός, υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση τέτοιας άδειας δεν είναι ασυμβίβαστη με 
την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους της Αστυνομίας. 

    
   (β) Δεν επιτρέπεται σε μέλος της Αστυνομίας να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε 

δημόσιας εταιρείας. 
  
    (5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4), ο Υπουργός χορηγεί σε μέλος της 

Αστυνομίας άδεια, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) αυτού, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

  
  (α) Όταν η χορήγησή της εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον∙ 
    
  (β) όταν το συμφέρον του μέλους της Αστυνομίας στην εταιρεία, στον συνεταιρισμό ή 

στην επιχείρηση ιδιωτικής φύσης προήλθε από κληρονομική διαδοχή και η κατοχή 
των μετοχών δεν επηρεάζει το μέλος στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  (6)  Μέλος της Αστυνομίας δύναται να κατέχει μετοχές δημόσιων εταιρειών, ο αριθμός 
των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο καθορίζει ο 
Υπουργός Οικονομικών, για ανάλογες περιπτώσεις, για τους δημόσιους υπαλλήλους της 
Δημοκρατίας: 

   
  Νοείται ότι, μέλος της Αστυνομίας δεν δύναται να κατέχει μετοχές σε δημόσια εταιρεία, 

οι οποίες του παρέχουν δικαίωμα για έλεγχο ή διοίκηση σε αυτή. 
   
  (7) Κάθε μέλος της Αστυνομίας, μετά τον διορισμό του στην Αστυνομία και στη 

συνέχεια κάθε έτος, δηλώνει στον Αρχηγό τα στοιχεία οποιασδήποτε επένδυσης ή 
συμφέροντος τα οποία τυχόν έχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμό ή επιχείρηση 
ιδιωτικής φύσης, οι εργασίες της οποίας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα καθήκοντά 
του.». 


