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2(Ι)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2014 

 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

  19(Ι) του 2011 

128(Ι) του 2013 

  94(I) του 2014. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς  

(Τροποποιητικός)  Νόμος  του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως 2014 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εθνικής Φρουράς 

Νόμοι του 2011 έως 2015. 

  

Τροποποίηση  

του  άρθρου 2  

του βασικού   

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση από αυτό του ορισμού του όρου 

«πολίτης της Δημοκρατίας», με τον ακόλουθο νέο ορισμό:   

  

   

 

141(Ι) του 2002 

  65(Ι) του 2003 

  76(Ι) του 2003 

  62(Ι) του 2004 

  13(Ι) του 2006 

123(Ι) του 2007 

  92(Ι) του 2009 

  81(Ι) του 2010 

  44(Ι) του 2011 

  36(Ι) του 2013 

174(Ι) του 2013. 

 «“πολίτης της Δημοκρατίας” σημαίνει 

πρόσωπο που είναι πολίτης της 

Δημοκρατίας σύμφωνα με τους περί 

Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 

2002 έως (Αρ. 2) του 2013, όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται.». και 
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 (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  

 «“Φρουρά” σημαίνει γεωγραφική περιοχή στο έδαφος της 

Δημοκρατίας, τα όρια της οποίας καθορίζονται με 

απόφαση του Αρχηγού, για σκοπούς τοποθετήσεων και 

μεταθέσεων των εθνοφρουρών και των στελεχών της 

Δύναμης∙». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 18  

του βασικού  

νόμου. 

3. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο εδάφιο (1) αυτού, μετά τη φράση «όλοι οι πολίτες της 

Δημοκρατίας,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), της φράσης «καθώς 

επίσης και όσα πρόσωπα έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς 

κυπριακής καταγωγής, αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της 

Δημοκρατίας,». 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 21  

του βασικού  

νόμου. 

4. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του βασικού 

νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)   Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (ii) αυτού. και  

  

 (β)  με την αναρίθμηση των υφισταμένων υποπαραγράφων (iii), 

(iv) και (v) αυτής, σε υποπαραγράφους (ii), (iii) και (iv), 

αντίστοιχα∙ 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 39  

του βασικού    

νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης 

της παραγράφου (α) αυτού με άνω και κάτω τελεία και με 

την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
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επιφύλαξης: 

  

      «Νοείται περαιτέρω ότι, οι εθνοφρουροί, για κάθε 

πλήρη μήνα πραγματικής θητείας που δικαιούνται 

μοριοδότησης για σκοπούς μετάθεσης με βάση τη  

διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 66 του παρόντος 

Νόμου, ανάλογα με τη φρουρά που υπηρετούν σε 

σχέση με τη φρουρά επιθυμίας τους, θα λαμβάνουν, 

πέραν των δύο (2) ημερών, επιπλέον αριθμό ημερών 

κανονικής άδειας, όπως καθορίζεται με σχετική 

απόφαση του Αρχηγού.». 

  

 (β) με την προσθήκη στην πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου 

(β) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «υποχρέωση,» (πέμπτη 

γραμμή), της φράσης «η διάκριση σε επίσημους διεθνείς 

διαγωνισμούς γνώσεων,»∙ και 

  

 (γ)  με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (ε): 

  

 «(ε) Ειδική, διάρκειας συνολικά μέχρι δεκαπέντε (15) 

ημερών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και 

επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης, σε 

εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο 

εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν, με την 

κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις για 

εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 66  

του βασικού  

νόμου. 

6. Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

της τελείας στο τέλος αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

φράσης «και σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης που καθορίζεται 

από τον ίδιο.». 
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Έναρξη της     

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

7. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος 

τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 (2) Η παράγραφος (α) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου τίθεται 

σε εφαρμογή επί των στρατολογικών κλάσεων που θα κληθούν για 

κατάταξη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου. 

  

  
 

 


