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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 181/2021 
Αρ. 5517, 29.4.2021 

 

Αριθμός 181 
 

Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό   Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 71 του περί της Εθνικής 
Φρουράς Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 
1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2020 

 

 
 

19(Ι) του 2011 
128(Ι)του 2013 
94(Ι) του 2014 

2(Ι) του 2015 
98(Ι) του 2015 

110(Ι) του 2015 
82(Ι) του 2016 

101(Ι) του 2018 
85(Ι) του 2019 
91(Ι) του 2019 

47(Ι) του 2020. 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

09.07.1964 
05.08.1965 
07.01.1966 

19.02.1966. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

21.04.1978 
17.07.1981 
21.10.1983 
18.10.1985 

05.12.1986 
26.06.1987 
11.12.1987 
10.02.1989 

17.04.1991 
23.12.1992 
20.03.1998 
25.02.2000 

08.03.2002 
15.07.2002 
18.04.2003 
29.05.2009 
15.02.2019. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 4Α 
των βασικών 
κανονισμών. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 71 
 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 71 
του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως  οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της 
Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται 
μαζί με τους περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας 
Κανονισμούς του 1964 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και 
οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Χορηγημάτων 
και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 1964 έως 

2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Ο Κανονισμός 4Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)    Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 
 

«Επιπρόσθετα μηνιαία χορηγήματα σε εθνοφρουρούς»·
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(β)    με την τροποποίηση της παραγράφου (4) αυτού, ως ακολούθως: 
 

(i)  Με την αντικατάσταση, στο τέλος της υπο-υποπαραγράφου (ii) της 
υποπαραγράφου (δ) αυτής, του σημείου του κόμματος με το σημείο της άνω 
τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων υπο- 
υποπαραγράφων: 

 
 «(iii) 

 
(iv) 

είναι υιός θανόντος γονέα· 
 

είναι  πατέρας  ενός  ή  περισσοτέρων 

 ζώντων τέκνων· 

(v) είναι άρρεν μη αναγνωρισθέν τέκνο· 

(vi) είναι  ο  δευτερότοκος  ή  ο  μικρότερος 

 από αυτόν υιός προσώπου, το οποίο 

114(Ι) του 1988 
65(Ι) του 1994 

 χαρακτηρίστηκε   με   βάση   τον   περί 
Ανακουφίσεως   Παθόντων   Νόμο   ως 

108(Ι) του 1998  εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή 

129(Ι) του 2001  πλήρως ανάπηρος, λόγω τραυμάτων ή 

145(Ι) του 2005 
176(Ι) του 2014 

 κακουχιών που προκλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια    της    υπηρεσίας    του    στη 

165(Ι) του 2019.  Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα 

  αναταραχής που σχετίζεται άμεσα με 

  την    άμυνα    ή   την    ασφάλεια    της 

  Δημοκρατίας· 

 (vii) είναι  ο  μόνος  ή  ο  μεγαλύτερος  υιός 

  προσώπου το οποίο κρίθηκε από την 

  Επιτροπή   Ανακουφίσεως  Παθόντων, 

που       προβλέπεται       στον       περί 
Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμο ως 
ανάπηρος  και  το  ποσοστό 
ανικανότητάς του υπερβαίνει το 49%· 

 

(viii)   είναι ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός 

οικογένειας  της  οποίας  και  οι  δύο 
γονείς είναι άτομα με αναπηρία που 
τους καθιστά πλήρως ανίκανους για 
εργασία,»·και 

 
(ii)    με  τη  διαγραφή  σε  αυτή  της  φράσης  «εφόσον  δεν  εμπίπτει  στις 

περιπτώσεις των υποπαραγράφων (α) έως (γ) της παρούσας παραγράφου» 
(εικοστή έβδομη και εικοστή όγδοη γραμμή)· και 

 

(γ)    
με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (4) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

 

 
 
 

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

«(4α) Σε περίπτωση που εθνοφρουρός υπάγεται σε περισσότερες από μία (1) 
περιπτώσεις από αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο (4), λαμβάνει μηνιαίο 
χορήγημα το μέγιστο για δύο (2) από αυτές.». 

 
3.  Η ισχύς των παρόντων Κανονισμών λογίζεται ότι άρχισε την 1η Μαΐου 2017. 


