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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 1188 της 19ης ΜΑΙΟΥ 1975 

ΜΟΜΟΘ£ΣΙΑ 

Ό- περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Α-ρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 24 του 1975 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ·. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ (Άρ. 2) ΤΟΥ 1968 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Εθνικής Φρου

ράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975 και. θά άναγινώσκηται όμοϋ 
μετά των περί τής Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 εως (Άρ. 2) 
του 1968 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό δασικός νόμος») 
και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου 
ώς οι περί τής Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964 εως 1975. 

2. Το άρθρον 19 του δασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του ακολούθου άρθρου. : 
«Βοήθεια είς 19.— (1) ΟΙ εξαρτώμενοι έξ οιουδήποτε μέλους τής 
εξαρτώμενους Δυνάμεως δπερ— 
τεθνεώτοςή , \ >' , Λ > » ~ « » > ~ A J 
εξαφανισθεί (α) εφονευθη εν ενεργώ υπηρεσία εν τη Δυνάμει 
τος μέλους της (β) άπέθανεν έκ τραυμάτων τά όποια υπέστη ένω 
Δυνάμεως. εύρίσκετο εν ενεργώ υπηρεσία έν τή Δυνάμει* 

(γ) άπέθανεν έξ ασθενείας αμέσως οφειλομένης είς 
ένεργόν ύπηρεσίαν έν τή Δυνάμει' 

(δ) εΐναι έξαφανισθέν, 
λαμδάνουσι σύνταξιν ή χορήγημα συμφώνως προς κανο
νισμούς εκδιδόμενους 'δυνάμει του άρθρου 21. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
20 του 1964 
49 τοΰ1964 
68 τοΰ 1964 
2 6 τ ο ΰ 1 9 6 5 
27 τ ο ΰ 1 9 6 5 
44 τ ο ΰ 1 9 6 5 

5 τοΰ1966 
1 4 τ ο ΰ 1 9 6 6 
41 τοΰ1966 
76 τοΰ1966 
3 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
70 τοΰ1967 
6 6 τ ο ΰ 1 9 6 8 
95 τοΰ 1968. 

Άντικατά-

στασις τοΰ 
άρθρου 19 
τοΰ βασικού 
νόμου. 
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(2) —(α) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
e εξαφανισθείς' σημαίνει παν μέλος της Δυνάμεως τό 
όποιον, δν εν ενεργώ υπηρεσία, έξηφανίσθη κατά ή μετά 
τό πραξικόπημα της 15ης 'Ιουλίου 1974, διά συνεχή πε
ρίοδον τουλάχιστον εξ μηνών, λόγω των από της ως 
εΐρηται ημερομηνίας δημιουργηθεισών περιστάσεων ή 
λόγω της από της 20ης Ιουλίου 1974 Τουρκικής είσβο
λής, και διά τό όποιον ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας 
δεν έχει οιανδήποτε θετικήν πληροφορίαν δτι τούτο εύρί
σκ'εται εν ζωή, και ή λέξις ' έξαφάνισις' θα έρμηνεύηται 
αναλόγως' 

(β) διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του 
άρθρου 20 e εξαρτώμενοι' ση'μαίνει σύζυγον, τέκνα (περι
λαμβανομένων και εξωγάμων) και γονείς του απο
βιώσαντος ή έξαφανισθέντος, οΐτινες ήσαν πλήρως ή κυ
ρίως έξηρτημένοι εκ τών απολαβών αύτου κατά τον 
χρόνον του θανάτου ή τής εξαφανίσεως του, ή θά ήσαν 
'έξηρτημένοι κατά την φυσικήν πορείαν τών πραγμάτων 
εάν ό αποβιώσας ή εξαφανισθείς δεν έξέλιπεν, οσάκις δε 
ούτος ήτο άγαμος και κατέλιπεν αδελφούς ή άδελφάς 
έξηρτημένους ώς ανωτέρω, περιλαμβάνει τους τοιούτους 
αδελφούς ή άδελφάς.». 

Τροποποίηση 3, Τό άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
2ΐτοθβα (α) ^ια τΠζ ε ν α υ τ ω ενθεσεως, ευθύς μετά τας λέξεις «τήν 
σικοΰνόμου. πηγήν εξ ής θά πληρώνεται ή τοιαύτη σύνταξις ή χορή

γημα» (έβδομη και ογδόη γραμμαί), τών λέξεων «τον 
τρόπον υπολογισμού τοΰ βαθμού άνικανότητος,»' και 

(β) διά τής εν τέλει αύτου προσθήκης τών ακολούθων ώς εδα
φίων (2) και (3), του υφισταμένου μέρους αύτου άριθμου
•μένου ώς εδαφίου (1) : — 

«(2) 'Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρ
θρου δύνανται νά έχωσιν άναδρομικήν ίσχύν από τής 15ης 
Ιουλίου 1974 ή οιασδήποτε μεταγενέστερος ημερομηνίας. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρ
θρου κατατίθενται εις τήν Β ουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. 
Έάν μετά πάροδον δέκα πέντε ήμερων άπό τής τοιαύτης 
καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως 
αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους οΰτω κατατεθέν
τος Κανονι'σμούς εν δλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως 
μετά τήν πάρο'δον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται 
εν τή έπισή'μω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν 
ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δη'μοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει 
τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει υπό τής Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή 
ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως.». 


