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ΙΟΝ Ν- 5ί/75 

?Θ περί της Εθνικής φρουράς (Τροποποιητικός) r('Ap. 2) Νόμος του 1-975 
εκδίδεσαι δια .δημοσιεύσεως ^είς την έπίσημον 'εφημερίδα της Κυπριακής Δη
μοκρατίας συμφώνως τω %Αρθρω .52 του Σ υντάγιματος. 

'Αριθμός "56 του 1:975 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 €"ΏΣ 1975 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων «ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών.Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της 'Εθνικής Φρουράς 
(Τροποποιητικός) '('Αρ. 2) Νόμος του 1975 και θά άναγινώσκηται 
όμοΟ μετά τών περί της^Εθνικής Φρουράς 'Νόμων του 1964 εως 1975 
^έντοιςεφεξής ^εναφερορένων^ώς*«ό.Φασικός:νόμος») και ό βασικός 

Η/όμος^άίΦ*παρών:!^μο ot περί της Εθνι
κής Φρουράς ^Νόμο* του 1;9645£ως | (Άρ. 2) 1975. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
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27 τοϋ 
44 τοϋ 
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38 τοϋ 
70 τοϋ 
66 τοϋ 
95 τοΰ 
24 τοϋ 
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ΐ:·9.64 
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1965 
1965 
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1966 
1966 
1966 
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1968 
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1975 

2. !Η .παράγραφος |έ) του 'εδαφίου \3) τοΰ άρθρου 4 του δασικού Τροττοποίη
νόμου τροποποιείται "δια της εν τέλειαυτής προσθήκης τών άκο σιςτηςπαρσ
λούθων επιφυλάξεων, τής εις το τέλος αυτής $νω τέλειας άντικαθι γρά |^ ίε) 

ττταμένηςδια "δυο ιστιγμών: (3) τ ο ΰ ^ 
«Νοέΐται δτι έΙς περίπτωσιν καθ' ην ό ρηθείς πρεσβύτερος υίός— θΡ°υ 4 τοϋ 

/ ν » » ν · /  ο / . —. « βασικοϋ 
. χα) έχει εκτελέσει την θητειαν αυτρυ η νόμου. 

ΧΡ5 δενευρίσκεται έν "ζωή ή *εχει έξαφανισθή κατά την διάρ
κειαν υπηρεσίας αυτού, έν τή Δυνάμει' ή 

\(VJ εΐνάι ^μόνιμος άξιωμαι»ικός, υπαξιωματικός ή οπλίτης, 
τό δυνάμει τής παρούσης παραγράφου δικαίωμα εξαιρέσεως τής 
'υποχρεώσεως 'υπηρεσίας περιέρχεται ,είς τον •μετ' αυτόν αμέσως 
Γέττόμενον στρατεύσιμον άδελφόν, εάν δε και ή περίπτωσις του 
αδελφού τούτου είναι οιαδήποτε τών εκ τών ανωτέρω έν τή πα

;ρρύστ) επιφυλάξει αναφερομένων περιπτώσεων, τό ρηθέν δικαίωμα 
περιέρχεσαι :Μς τον αμέσως μεθεπόμενον στρατεύσιμον άδελφόν 
?κςα^ουτω ^καθεξής : 

Νοείται περαιτέρω δτι δυνάμει τής παρούσης παραγράφου δεν 
δύνανται νά έξαιρεθώσι τής υποχρεώσεως υπηρεσίας πλείονες του 
ενός αδελφού.». 

3. Τό άρθρον 7 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τ 
1 ' ι ' ΤροποποΙησις 

(α) Διά τής αντικαταστάσεως είς τό εδάφιον (1) τών λέξεων τοϋό:ρθρου7 
«Επιτροπών Εξετάσεως Σωματικής Ικανότητος» (γραμ ™",^σικου 

μη 3) διά τών λέξεων «Επιτροπής 'Εξετάσεως Σωματικής 
Ικανότητος»' και 

(β) διά τής αντικαταστάσεως είς τό εδάφιον (3) τών λέξεων 
«τό Νοσοκομεΐον τής επαρχίας» (γραμμαί 2 και 3) διά τών 
λέξεων «τό Γενικόν Νοσοκομεΐον Λευκωσίας». 

νόμου. 
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Τροττοττοίησις 
τοΰ άρθρου 8 
τοΰ βασικού 
νόμοο. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 
17 τοΰ βασι
κού νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικού 
νόμου διά 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

4. Τό άρθρον 8 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) δια της εις τό 'εδάφιον (3) αύτοΰ προσθήκης μετά τάς λέ

ξεις «των διατάξεων τοΰ εδαφίου (4)» (γραμμή 6) των 
λέξεων «και τοΰ άρθρου 17Α»' και 

(β) δια της εις τό εδάφιον (4) αυτού προσθήκης μετά τάς λέ
ξεις «ή άπόφασις τοΰ συμβουλίου τούτου» (γραμμαί 7 και 8) 
των λέξεων «.τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 17Α,». 

5. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 17 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της έν αύτώ αντικαταστάσεως της λέξεως «Επιτροπών» (γραμ
μή 2) διά της λέξεως «Επιτροπής». 

6. Ό δασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω προσθήκης 
μετά τό άρθρον 17 τοΰ ακολούθου νέου άρθρου— 
«Έπανεξέ 17Α. (1) Παρά τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου δσά
τασις  κ ι ς 0 *γπουργος Μχη ενδείξεις δτι άπόφασις Συμβουλίου 
καΐ άναθεωρη ν , c » »ι  »irc ± ·*τ ~ c t 

σιςάποφάσεωνΚαταταξεως λ Επιτροπής Εξετάσεως Σωματικής Ικα
Συμβουλίου νότητος Στρατευσίμων έστηρίχθη επί ψευδών παραστά
Κατατάξεως σεων ή προεκλήθη διά δολίων μέσων ή δτι δεν δικαιολο
Έ ^ ά Ρ 0 1 ^ ς Υε^τα ι λόγω μεταβληθεισών συνθηκών, ό Υπουργός κέ
ΣωματΓκήςς κτηται έξουσίαν νά διατάττη έπανεξέτασιν της υποθέσεως 
•Ικανότητος, ύπό ειδικής έπί τω σκοπώ τούτω συνισταμένης ύπ' αύτοΰ 

έν συνεννοήσει μετά τοΰ Ύπουργοΰ Υγείας Επιτροπής 
αποτελούμενης εκ τριών ιατρών. 

(2) Οί προς έπανεξέτασιν καλούμενοι δέον νά προσέλθω
σιν εντός της έν τη διαταγή τασσομένης προθεσμίας ενώ
πιον της έν αύτη καθοριζομένης Επιτροπής και τοΰ έν 
τη διαταγή καθοριζομένου τόπου. 

(3) Ή Επιτροπή προβαίνει είς τήν έπανεξέτασιν και 
αποφαίνεται οριστικώς εάν ό εξεταζόμενος υπόκειται είς 
τήν άντίστοιχον στρατιωτιικήν ύποχρέωσιν. 

(4) Διά τους προς έπανεξέτασιν καλουμένους κατά τά 
ανωτέρω καΐ.μή προσερχόμενους ίσχύουσι τά κάτωθι— 

(α) οί έχοντες κριθή ακατάλληλοι προς όπηρεσίαν ή 
ικανοί διά βοηθητικάς υπηρεσίας, θεωρούνται 
ικανοί' 

(β) διά τους τυχόντας αναστολής λόγω παθήσεως ή βλά
βης, ή αναστολή λήγει άμα τή πάρελεύσει της προς 
προσέλευση/ •προθεσμίας' 

(γ) άπαντες οί ανωτέρω ύπέχουσιν άκεραίας τάς στρα
τιωτικάς υποχρεώσεις θητείας ή έκγυμνάσεως ώς 
θά ύπεΐχον έάν έξ αρχής δέν εΤχεν εμφιλοχωρήσει 
ή ύπό άναθεώρησιν έξέτασις.». 


