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Ό περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 33 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΌΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ (Άρ. 2) 1975 

■Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της 'Εθνικής Φρου- Συνοπτικός 
ρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 ικαί θα άναγινώσικηται όιμοΟ τίτλος. 
μετά των περί τής ΈβνιΙκής Φρουράς Νόμων του 1964 εως ('Αρ. 2) 20τοϋ1964 
1975 (Ιέν τοις Ιέφεξής αναφερομένων ώς «ιό 'βασϋκός νόμος») και ό 49 τοϋ 1964 
βασικός νόμος ικαί ό παρών Νόμος θά αναφέρονται οιμου ώς οι περί ^ το^ \ „ « 
τής ΈΘνιΙκής Φρουράς Νόμοι του 1964 εως 1976. 27τοθΐ965 

44 του 1965 
5 του 1966 

s 1 4 τ ο ϋ 1 9 6 6 
41 τ ο ϋ 1 9 6 6 
76το0 1966 
3 8 τ ο ϋ 1 9 6 7 
70 τοϋ 1967 
6 6 τ ο ϋ 1 9 6 8 
9 5 τ ο ϋ 1 9 6 8 
24 τοϋ 1975 
56 τοϋ 1975. 

2." Τό άρθρον 4 του ■βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπαποίηρις 
(α) Δια τής διαγραφής τής πρώτης επιφυλάξεως τής παραγρά τ ° ο ^ ™ υ

4 

φου (ε) του εδαφίου (3) αύΐτου (ώς αυτή εκτίθεται έν τω 
άρθρω 2 του περί τής Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικού) 
(Άρ. 2) Νόμου του 1975) καΐ τής αντικαταστάσεως της 
δια τής ακολούθου νέας επιφυλάξεως: 

«Νοείται δτι εις περίπτωσιν κοοθ' ην ό ρηθείς πρεσβύτερος 
υιός — 
(α) έχει εκτελέσει την θητείαν αύτοΰ ή είναι μόνιμος αξιω

ματικός, υπαξιωματικός ή οπλίτης' ή 
(β) δεν ευρίσκεται έν ζωή ή έχει έξαφανισθή κατά την διάρ

κειαν υπηρεσίας αύτοΟ έν τή Δυνάμει ή είναι πρόσωπον 
άγνοούμενον συνεπεία εχθρικών επιχειρήσεων' ή 

(γ) πάσχει έκ σοβαρας σωματικής ή διανοητικής ανικανό
τητας και εκρίθη ακατάλληλος δι' ύπηρεσίαν έν τή Δυ
νάμει ύπό τής Επιτροπής Εξετάσεως Σωματικής 'Ικα
νότητος, 

τό δυνάμει τής παρούσης παραγράφου δικαίωμα εξαιρέσεως 
τής υποχρεώσεως υπηρεσίας περιέρχεται εις τόν μετ' αυτόν 

 αμέσως έπόμενον στρατεύσιμον άδελφόν, εάν δε και ή περί

νομοα. 
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πτωσις του αδελφού τούτου εΐναι οιαδήποτε των έκ τών 
ανωτέρω εν τη παρούση επιφυλάξει αναφερομένων περιπτώ
σεων, το ρηθέν δικαίωμα περιέρχεται εις τον αμέσως μεθε
πόμενον στρατεύσιμον άδελφόν και ούτω καθ' έξης:»' 

(β) δια της εν τω έδαφίω (3) αύτου ένθέσεως, ευθύς μετά τήν 
παράγραφον (ε) αύτου, τών ακολούθων νέων παραγράφων: 

«(εα) ό μόνος ή ό πρεσβύτερος οίος ό έχων πατέρα ή 
άδελφόν (άρρενα) — 
(i) δστις έξηφανίσθη ή έδολοφονήθη ή άπεβίωσεν έκ 

τραυμάτων η καΐκουχιών ύπό ε'ιδυκάς περιστάσεις 
προ του πραξικο,πήίματος ΐ η ς ΐ 5 η ς 'Ιουλίου, 1974, 
και τοΰ οποίου εξαρτώμενα πρόσωπα, ώς έκ τού
του, λαμβάνουσι χορήγηιμα παρά της Δημοκρα
τίας' ._ 

(Μ) δστις έξηφανίσθη ή έφονεύθη η άπεβίωσεν έκ 
τραυμάτων ή κακουχιών ή έτραυματίσθη λόγω 

" . ' · ; . 1: των κατά η μετά το πραξικόπημα της 15ης Ίου
 ■ λίου, ,1974 ή των από της 20ης 'Ιουλίου, 1974, 

Τουρκικής εισβολής δηιμιόυργηθεισών συνθηκών 
 . : " . ' : · . και σστις έχαρακτηρίσθη ύπό της Επιτροπής χο

.. ., . ,. . ρηΥημςχτων ώς «πεσών» ή ώς «πλήρως ανάπηρος», 
; : Γ αναλόγως τής περιπτώσεως, δυνάμει τών περί της 

Έιιίση,μός ,  'Εθνικής Φρουράς (Χορηγήματα . εις Έξαρτωμέ
Παρά^μα 'νους Πεσόντων .και είς Αναπήρους) Κανονισμών 
Τρίτον : . του 1966 εως 1975 και τών περί Χορήγημάτων ε!ς 
15.Ϊ2.196~6 '" 'Εξαρτώμενους Πεσόντων καΐ είς 'Αναπήρους Νό: 

28' l'\lll μών του 1967 εως 1975:' 
23 . 7.1971 
23. ,3.,1973 
30. J5.1975 

4 7 τ ο 0 1 9 6 7 
77 τοΰ 1967 

7 τοΰ 1968 
6 7 τ ο ΰ 1 9 6 8 
44το0 1971 

7 τοΰ 1973 
25 τοΰ 1975. 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν καθ' ην ό ρηθείς πρεσβύτερος 
υιός— : ■ . : 
(α) έχει εκτελέσει τήν'θητείαν αύτου ή είναι μόνιμος αξιω

ματικός, υπαξιωματικός ή οπλίτης' ή 
(β) δεν ευρίσκεται εν ζωή ή έχει έξαφανισθή κατά τήν διάρ

κειαν υπηρεσίας αύτου εν τη Δυνάμει ή είναι πρόσωπον 
άγνόούμένον συνεπεία εχθρικών επιχειρήσεων' ή 

(γ) πάσχει έκ σοβαρας σωματικής ή διανοητικής άνικανό
τητος και εκρίθη ακατάλληλος δι' ύπηρεσίαν έν τη Δυ
νάμει ύπό τής 'Επιτροπής 'Εξετάσεως Σωματικής Ι κ α 
νότητος, το δυνάμει τής παρούσης παραγράφου δικαία 
ωμα εξαιρέσεως τής υποχρεώσεως υπηρεσίας περιέρ
χεται είς τον μέτ' αυτόν αμέσως έπόμενον στροττεύ
σιμον άδελφόν, εάν δέ και ή περίπτωσις_ του. αδελφού 
τούτου είναι οιαδήποτε τών έκ τών ανωτέρω έν τή πα
ρούση επιφυλάξει αναφερομένων περιπτώσεων, το ρηθέν 
δικαίωμα περιέρχεται είς τον αμέσως μεθεπόμενον στρα
τεύσιμον άδελφόν και οϋτω.καθεξής: 

Νοείται περαιτέρω δτι δυνάμει τής παρούσης παρα
γράφου και τής παραγράφου (ε) δεν δύνανται νά έξαι
ρεθώσι τής υποχρεώσεως υπηρεσίας πλείονες του ενός 
αδελφοί' 
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',··■'■' (ιεβ) οι διατελέσαντες αιχμάλωτοι πολέμου και θεω
:7 ,: .. ρούμενσι ώς τοιούτοι αιχμάλωτοι συμφώνως προς 

τήν περί Μεταχειρίσεως των Αιχμαλώτων Πολέμου 
...>, · Σύμβασιν της. Γενεύης της 12ης Αυγούστου, 1949 

(ώς αυτή εκτίθεται εν τω Μέρει 11 του Πίνακος του 
περί των Συνθηκών της Γενεύης Κυρωτικού Νόμου 

" ! ' 4θτοθΐ9'66;" του 1966) και όί κρατηθέντες ώς όμηροι ύπό των 
. ' . ,{ . δυνάμεων εισβολής κατά ή μετά την Τουρκικήν 

.. είσβολήν και. κατέχοντες σχετικό ν προς τοΰτο πιστο
.'. ποιητικόν του Διεθνούς Ερυθρού Σταύρου.»' 

ν"'·'' (Υ) διά της εν τέλει του εδαφίου (3) αύτου προσθήκης των ακο
λούθων επιφυλάξεων, της εις το τέλος του εν λόγω εδαφίου 

:.·.· τελείας άντικαθ ιστάμενη ς διά δύο στιγμών: 
■■.['.·::■■'■ «Νοείται δτι, έκτος εάν ό Υπουργός, λόγω ειδικών περι
■:τ :■.-.'■ στάσεων της υποθέσεως, ήθελεν άλλως αποφασίσει, ουδείς 

θά τυγχάνη εξαιρέσεως ή αναστολής κατατάξεως δυνάμει 
^οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου ή.οιασδήποτε 

.  r αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθείσης βάσει 
του παρόντος Νόμου, έάν οδτος εχη παραβή ή δεν εχη συμ
μορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή 

..' οιανδήποτε άπόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου έκδοθεΐ
σάν ή οιονδήποτε διάταγμα του Υπουργού εκδοθέν δυνάμει 

.[■'■■'■': του.παρόντος Νόμου: 
Νοείται περαιτέρω δτι αϊ διατάξεις της ώς άνω επιφυλά

ξεως δεν θά εφαρμόζονται εις τήν περίπτωσιν στρατευσίμου 
όστις έξηρεΐτο της υποχρεώσεως προς ύπηρεσίαν εν τη Δυ
νάμει κατά την ήμέραν της κλήσεως αύτου προς ύπηρε
σίαν.»' και 

(δ) διά της έν τέλει του εδαφίου (4) αύτου προσθήκης της ακο
λούθου επιφυλάξεως, της είς το τέλος του έν λόγω εδαφίου 
τελείας άντικαθισταμένης διά δύο στιγμών: 

«Νοείται δτι πάσα οϋτω συσταθείσα συμβουλευτική επι
τροπή θά προβαίνη εις έξαίκρίβωσιν τών πραγματικών γε
γονότων εκάστης περιπτώσεως παραπεμπόμενης είς αυτήν 
ύπό του Υπουργού και είς υποβολήν προς αυτόν του πορί
σματος της ύπ' αυτής γενομένης έρεύνης έν σχέσει προς 
πάν θέμα επί τοΟ όποιου ό Υπουργός αποφασίζει δυνάμει 
οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου, ή οιασδήποτε 
αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου εκδοθείσης ή έικδι
δοιμένης, ή οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων ή εκδιδομέ
νων επί τη βάσει τοΟ παρόντος Νόμου.». 

3. Ή πχχράγραφος (γ) του εδαφίου (3) τοΟ άρθρου 5 του 6ασυκου Άντικατά
νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου νέας πα στασιςτης 
ραγράφου: παραγρά· 

/ \ χ » ' α ~  * » « * ' φου (γ) του 
«(γ) ο χρόνος εκτισεως "πειθαρχικής ποινής δι οιονδήποτε πει εδαφίου (3) 

θαρχικόν παράπτωμα ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του άθροί τοϋ άρθρου 
σματος πειθαρχικών ποινών διά πειθαρχικά παραπτώματα, εκτός 5 τ°"> α̂σι
εαν, εν εικατερα των περιπτώσεων, ό Υπουργός, λόγω · ειδικών 
περιστάσεων της 'υποθέσεως, ήθελεν αποφασίσει περί μειώσεως του 
οΰτω ·μή (λογιζομένου χρόνου έκτίσεως της ποινής ή αθροίσματος 
τών ποινών, άλλ' έν ουδεμία περιπτώσει ή έν λόγω μείωσις θά 
είναι τοιαύτη ώστε ο ρηθείς ιμή λογιζόμενος χρόνος νά είναι 'κατώ
τερος του ενός μηνός». 



Ν . 33/76 572 

Τροποποίη 4 . Το ά ρ θ ρ ο ν 30 τοϋ 'βασικού νάμου τροποπο ι ε ί τα ι ώς ακολούθως : 
σιςτοΰάρ , 
θρου30του (α) Δια της ·έν τω έδαφίω (1) αύτοΟ εκθέσεως, ευθύς μετά τάς 
δασικού λέξεις κ α ι αριθμούς «εις το εδάφιον (1) του άρθρου 3» μ 
νόμου

· ( τ ε τ ά ρ τ η γ ρ α μ μ ή ) , των λέξεων «ή λ ό γ ω τ ω ν έπυκρατουσών 
έ κ τ α κ τ ω ν συνθηκών». 

(β) Δια της εν τέλει του εδαφίου (ιΐ) αύτοΟ προσθήκης της 
ακολούθου επιφυλάξεως, της είς το τέλος τοΟ ιέν λόγω έδα ^ 
φίου τελείας άντικαθισταμένης δια δύο στιγμών : ^ 

«Νοείται στ ι ή τοιαύτη κλήσις, ιάντί δ ια δημοσιεύσεως, 
δύναται να γίνη, εάν ούτως ήθελε καθορισθή έν τη άποφά
σει, διά προσωπικής .κλήσεως είς ενα εκαστον τών κληθέν
των.». 

(γ) Διά της 'έικ του εδαφίου (2) αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων 
«ιή εις ίέξαιρετικάς περιπτώσεις κατ' άτομα λόγω είδκκών 
προσόντων» (δευτέρα και τρίτη γραμμαΐ) καΐ της άντικα * 
ταστάσεώς των διά τών λέξεων «ή κατ' άτομα». 

(δ) Δ ιά τής έν αύτώ ενθέσεως, ευθύς ιμετά τό εδάφιον (3), του 
ιάοκσλούθου νέου εδαφίου ώς εδαφίου (4) , τοΟ υφισταμένου 
εδαφίου (4) ιάναριθμουμένου είς 'εδάφιον (5) : 
. «(4) Ό Υπουργός διά διατάγματος, f\ δ ι ' οδηγιών προς 

τον Διοικητήν τής Δυνάμεως, ή δ ι ' ιάμφοτέρων, καθορίζει τάς 
αναγκαίας λεπτομέρειας ιέπί τής ΐέφαρμογής τής αποφάσεως 
του Υπουργικού Συμβουλίου τής 'αναφερομένης είς τό εδά
φιον (1).». * 

» 


