
Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 28(Ι) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1999 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Εθνικής Φρουράς Νόμους του 1964 έως 1999 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964 έως 2000 

Συνοπτικός τίτλος. 
20 του 1964

 49 του 1964
 68 του 1964
26 του 1965
27 του 1965

 44 του 1965
5 του 1966

 14 του 1966
 41 του 1966
 76 του 1966
 38 του 1967
 70 του 1967
 66 του 1968
 95 του 1968
 24 του 1975
 56 του 1975
 33 του 1976
 16 του 1977
 22 του 1978
88 του 1979

 81 του 1981
 52 του 1984
89 του 1986

 131 του 1989
2 του 1992

 55(Ι) του 1995
 42(Ι) του 1996
 66(Ι) του 1996
 73(Ι) του 1997
 69(Ι) του 1998

 41(Ι) του 1999.

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: Τροποποίηση του άρθρου 2 
του βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Διοικητής» με τον πιο κάτω νέο 
ορισμό: 

«'Διοικητής' σημαίνει το Διοικητή της Δύναμης το διοριζόμενο δυνάμει του άρθρου 13 του 
παρόντος Νόμου, ο οποίος δύναται να φέρει τον τίτλο του Αρχηγού της Δύναμης.»· και 

 

(β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του πιο κάτω νέου ορισμού:  

«'Υποδιοικητής' σημαίνει τον Υποδιοικητή της Δύναμης το διοριζόμενο δυνάμει του άρθρου 
13 του παρόντος Νόμου, ο οποίος δύναται να φέρει τον τίτλο του Υπαρχηγού της Δύναμης.». 

 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: Τροποποίηση του άρθρου 3 
του βασικού νόμου. 

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), των πιο κάτω νέων εδαφίων: 

«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Δύναμη δύναται, σε έκτακτες 
περιστάσεις, να συνδράμει, ύστερα από 
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 πρόσκληση τους, τα αρμόδια όργανα της Δημοκρατίας για αντιμετώπιση κινδύνων που 
απειλούν τη ζωή ή την περιουσία των πολιτών της Δημοκρατίας· 

 (3) η Δύναμη που δημιουργείται δυνάμει του παρόντος άρθρου υπάγεται στο Υπουργείο 
Άμυνας.»· και 

 (β) με την αναρίθμηση των εδαφίων (2) και (3) ως εδαφίων (4) και (5), αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέων άρθρων. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 3 των 
ακόλουθων νέων άρθρων: 

«Εξουσίες 
Υπουργού. 

3Α.-(1) Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και 
των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, καθώς και των αποφάσεων του 
Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν στην αποστολή, στη διοίκηση και στον 
έλεγχο της Δύναμης και έχει τη γενική εποπτεία της Δύναμης. 

  (2) Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος Νόμου ο Υπουργός δίνει 
γενικές οδηγίες στο Διοικητή της Δύναμης αναφορικά με την αποστολή, τη 
διοίκηση, τον έλεγχο, την οργάνωση και την εκπαίδευση της Δύναμης, οι οποίες 
κρίνονται αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας. 

  (3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τις αρμοδιότητές του ο 
Υπουργός τις ασκεί, συνήθως, μέσω του Διοικητή της Δύναμης ή του Γενικού 
Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας. 

 Οργάνωση 
Γενικού 
Επιτελείου της 
Δύναμης. 

3Β. Η οργανωτική δομή, το προσωπικό και οι αρμοδιότητες του Γενικού 
Επιτελείου της Δύναμης ρυθμίζονται με απόφαση που εκδίδεται από τον 
Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή. 

 Επιτελείο 
Υπουργού Άμυνας. 

3Γ.-(1) Στο Υπουργείο Άμυνας δύναται να συγκροτηθεί, με απόφαση του 
Υπουργού, Επιτελείο το οποίο θα τον υποβοηθεί και θα το συμβουλεύει στην 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του στους τομείς των στρατιωτικών και στρατηγικών 
θεμάτων, καθώς και της αμυντικής διπλωματίας. 

  (2) Επικεφαλής του Επιτελείου ορίζεται από τον Υπουργό ανώτερος ή 
ανώτατος Αξιωματικός. Στο Επιτελείο δύναται να τοποθετείται τόσο στρατιωτικό 
όσο και πολιτικό προσωπικό. 

  (3) Η οργάνωση και λειτουργία του Επιτελείου θα καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού η οποία λαμβάνεται με βάση τα πιο κάτω πλαίσια: 

  (α) Του Επιτελείου προΐσταται διευθυντής ο οποίος διευθύνει, επιβλέπει 
και συντονίζει τη λειτουργία του· 

  (β) στο Επιτελείο λειτουργούν τμήματα που αφορούν στους πιο κάτω 
τομείς: 

  
(i) Επιχειρησιακά θέματα· 

  
(ii) στρατιωτικό προσωπικό· 

  
(iii) στρατολογικά θέματα· 

  
(iv) τύπος και εθιμοτυπία· 

  
(ν) πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης· 

  
(vi) αμυντική διπλωματία· 

  (γ) στο καθένα από τα πιο πάνω τμήματα υπηρετούν ένας έως δύο 
αξιωματικοί· 
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 (δ) ο συνολικός αριθμός των αξιωματικών του Επιτελείου δε δύναται να 
υπερβαίνει τους δέκα. 

 

Αρμοδιότητες 
Γενικού 
Διευθυντή 
Υπουργείου 
Άμυνας. 

3Δ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας ασκεί τις αρμοδιότητες που 
καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και 
τα εκάστοτε ισχύοντα σχέδια υπηρεσίας της θέσης του. 

 

 (2) Καμιά πρόνοια στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα του 
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας να ασκεί έλεγχο πάνω στα 
κονδύλια που αφορούν την Εθνική Φρουρά, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα 
περί Προϋπολογισμού Νόμο.». 

 

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή του με τα πιο κάτω 
νέα εδάφια: 

«(2) Ο Διοικητής, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 
που εκδίδονται με βάση αυτόν, έχει τη γενική διοίκηση και επίβλεψη της Δύναμης και είναι 
υπεύθυνος έναντι του Υπουργού για την οργάνωση, εκπαίδευση, ετοιμότητα, πειθαρχία, τάξη 
και ασφάλεια στη Δύναμη και για την εκτέλεση των οποιωνδήποτε γενικών οδηγιών και 
κατευθύνσεων που του δίνονται. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της διάταξης αυτής, ο 
Διοικητής είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού για κάθε υλικό το οποίο διατίθεται για τη 
Δύναμη. 

 

(3) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (2), ο Διοικητής-  

 (α) Συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση 
και τον έλεγχο της Δύναμης- 

 

 (β) ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσεις για κάθε θέμα που 
σχετίζεται με την αποστολή, τη διοίκηση και τον έλεγχο της Δύναμης- 
και 

 

 (γ) ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο.  

(4) Τις αρμοδιότητές του ο Διοικητής τις ασκεί διά του Γενικού Επιτελείου του, προς το 
οποίο και δύναται να εκχωρεί μέρος των εξουσιών του. 

 

(5) Ο Υποδιοικητής αναπληροί το Διοικητή σε περίπτωση απουσίας του ή πρόσκαιρου 
κωλύματος του.»· και 

 

(β) με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) αυτού ως εδαφίου (6).  

6. Το άρθρο 13Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το πιο κάτω νέο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 13Β του 
βασικού νόμου. 

«Τοποθέτηση, 
μετάθεση ή 
απόσπαση 
Αξιωματικών και 
Υπαξιωματικών. 

33 του 1990 
 103 του 1991 

 25(Ι) του 1992 
 6(Ι) του 1995 

 14(Ι) του 1995 
 92(Ι) του 1997. 

13Β.-(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση σε μονάδα της Δύναμης 
οποιουδήποτε Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού που διορίστηκε δυνάμει του 
άρθρου 13, ή αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει του άρθρου 6 
του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου ή τοποθετήθηκε δυνάμει του 
άρθρου 13Α, διενεργείται από τον Υπουργό αφού λάβει υπόψη του τις 
απόψεις του Διοικητή. 
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(2) Ο Υπουργός αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις του Διοικητή
δύναται να τοποθετεί, μεταθέτει ή αποσπά οποιοδήποτε Αξιωματικό ή 
Υπαξιωματικό στο Υπουργείο Άμυνας για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.
Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος Νόμου και των
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, το στρατιωτικό προσωπικό
που τοποθετείται στο Υπουργείο Άμυνας θα είναι υπόλογο στο Γενικό
Διευθυντή του Υπουργείου αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων
που του ανατίθενται στο Υπουργείο. 

(3) Αξιωματικοί ή και Υπαξιωματικοί δύνανται να τοποθετούνται και σε
άλλες Κρατικές Υπηρεσίες για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, με απόφαση 
του Υπουργού που λαμβάνεται σε συνεννόηση με το Διοικητή και τον
οικείο Υπουργό στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία στην οποία θα
τοποθετηθούν.». 
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