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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ3Τ0 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1964 της 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδί

δεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δη

μοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος., 

Αριθμός 52 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1981 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Εθνικής Φρουράς 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 και θα αναγινώσκηταί ομού μετά 
των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 1981 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί της Εθνικής 
Φρουράς Νόμοι του 1964 έως 1984. 
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2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, Τροποποίηση 
ευθύς μετά το άρθρον 10, του ακολούθου νέου άρθρου : του δασικού 
«Ειδική 
κλήσις 
προσώπων 
άνω των 
50 ετών. 

νομού 10Α.—{1) Εις εκτάκτους περιστάσεις ή οσάκις τούτο δ ι α τ η ς 
καθίσταται απαραίτητον διά την συγκρότησιν και λει προσθήκης 
τουργίαν ωρισμένων Μονάδων της Δυνάμεως διά τοπικήν νέου άρθρου, 
ή περιφερειακήν άμυναν δύνανται να καλούνται υπό του 
Υπουργού κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβου
λίου, δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δη
μοκρατίας, δι' υπηρεσίαν εις την Δύναμιν και πρόσωπα 
ηλικίας άνω των πεντήκοντα ετών : 

(1017) 
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Νοείται ότι η τοιαύτη κλήσις, αντί διά δημοσιεύσεως, 
δύναται να γίνη, εάν ούτως ήθελε καθορισθή εν τη απο
φάσει, διά προσωπικής κλήσεως εις ένα έκαστον των % 
κληθέντων. 

(2) Η κλήσις δύναται να γίνη κατά περιοχάς ή περιφε « 
ρείας, κατά κλάσεις ή μέρος αυτών, ή και κατ' άτομα 
ως ήθελε καθορισθή εν τη αποφάσει. 

(3) Η κλήσις γίνεται δι ' υπηρεσίαν διά περίοδον οριζο
μένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου κα ι εν πάση περί * 
πτώσει μη υπερβαίνουσαν τους είκσσι έξ μήνας. Η υπη
ρεσία αύτη κατά την περίοδον ταύτην δύναται να είναι 
συνεχούς απασχολήσεως ή μερικής απασχολήσεως ως ήθε
λε καθορισθή εν τη αποφάσει : 

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξου
σίαν όπως, δι ' οπτοφάσεως αυτού δημοσιευομένης εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, εν περιπτώσει καθ' 
ην λόγω σοβαράς επιδεινώσεως των συνθηκών των επι
κρατουσών κατά την ήμερο μη νίαν ενάρξεως ισχύος του 
περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 
1984 η στρατιωτική επάρκεια και αι στρατιωτικαί ανάγ
και της χώρας θα επέβαλλον αύξησιν του χρόνου της 
θητείας, παρατείνη την περίοδον ταύτης διά τοσούτον χρό ^ 
νον όσος θα ήτο οπταραίτητος προς οητπμετώπισιν της 
ούτω δημιουργούμενης καταστάσεως. 

(4) Εις οιαδήποτε των άνω αναφερομένων προσώπων 
ιδύναται να οπτονέμηται, κατ ' αξίαν, ο βαθμός του επι
κούρου αξιωματικού τον οποίον διατηρούσι μόνον κατά 
την διάρκειαν της εν τη Δυνάμει υπηρεσίας αυτών. 

(5) Ευθύς ως εκλείψωσιν αι προ'καλέσασαι την κλήσιν 
ανάγκαι τα ούτω καλούμενα πρόσωπα απολύονται υπό 
του Υπουργού κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , Λευκωσία. 


