
1030 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                Ν. 82(Ι)/2016 
Αρ. 4572, 25.7.2016                               

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 82(Ι) του 2016 

  ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2015 
 
 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 

19(Ι) του 2011 
128(Ι) του 2013 

94(Ι) του 2014 
2(Ι) του 2015 

98(Ι) του 2015 
110(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς  (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως (Αρ. 3) του 
2015 (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 2016.  

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού  
νόμου. 

2.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, ως ακολούθως: 
    
   (i) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την 
υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη, δυνάμει των παραγράφων (ε) έως 
(ι) και (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 ή έχουν απολυθεί οριστικά από τη 
Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41:»

. 

     
   (ii) με την προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 
     
     «Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι 

υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
θητείας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες: 

     
     Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης 

οπλιτών με σύμβαση έχουν και οι εθνοφρουροί, η πρόσληψη των οποίων όμως, 
σε περίπτωση που εξασφαλίσουν κατάλληλη σειρά επιτυχίας, τελεί υπό την 
αίρεση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, 
περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) 
του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.»

.
 και 

     
  (β) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (4) αυτού της φράσης «μέχρι δέκα 

(10) έτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού και εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση 
των ενδιαφερομένων.» (τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «ενός (1) 
μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν 
σχετικής πρότασης του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού και εφόσον 
υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, με ανώτατη συνολική διάρκεια της 
σύμβασης τα δέκα (10) έτη.». 

    
Τροποποίηση  
του άρθρου 14  
του βασικού  
νόμου. 

3.  Η παράγραφος (δ) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της άνω 

τελείας στο τέλος αυτής και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «, καθώς και οι οπλίτες που 
προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει των εν λόγω εδαφίων και στους οποίους απονέμεται 
βαθμός υπαξιωματικού·». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 20  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το εδάφιο (4) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από 

την παράγραφο (α) αυτού του σημείου του κόμματος, μετά τη λέξη «συμφέροντος» (τέταρτη 
γραμμή), με άνω και κάτω τελεία, με τη διαγραφή στο τέλος αυτού του διαζευκτικού «ή» και με την 
προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  
  «Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει αναλογικά για οποιεσδήποτε 

συνακόλουθες στρατολογικές μεταβολές συνεπάγεται η μείωση της διάρκειας της υποχρέωσης 
θητείας, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, ή». 

 
 


