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Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 47(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) TOY 2019 

 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

19(Ι) του 2011 
128(Ι) του 2013 

94(Ι) του 2014 
2(Ι) του 2015 

98(Ι) του 2015 
110(Ι) του 2015 

82(Ι) του 2016 
101(Ι) του 2018 

85(Ι) του 2019 
   91(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως (Αρ. 2) του 2019 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 2011 έως 2020. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2 
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στον όρο «Φρουρά» 
της φράσης «των εθνοφρουρών και των στελεχών της Δύναμης» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με 
τη φράση «των στρατευσίμων, των εθνοφρουρών και των στελεχών της Δύναμης, ανάλογα με την 
περίπτωση». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 16  
του βασικού  
νόμου. 
 

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά τις λέξεις «κατανομής των» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «στρατευσίμων ή». 



188 
 
Τροποποίηση  
του άρθρου 30  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α)  Με την αντικατάσταση της λέξης «κατατάσσονται» (πρώτη γραμμή) με τη φράση 

«καλούνται για κατάταξη»· και 
   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «υποβάλλονται» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων 

«πριν ή». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 32 
του βασικού  
νόμου. 

5.  Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη 
παράγραφο: 

   
  «(β) δύο (2)  ιατρούς,  του  Υγειονομικού Σώματος της Δύναμης ή/και του δημόσιου 

ή/και  του  ιδιωτικού τομέα: 
   
  Νοείται ότι οι ιατροί του ιδιωτικού τομέα δυνατόν να διορίζονται ως μέλη της 

Επιτροπής Κατάταξης, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατόν να διοριστούν ως μέλη ιατροί 
του Υγειονομικού Σώματος της Δύναμης ή του δημόσιου τομέα.»· 

   
   (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «μετά από εισήγηση του 

Αρχηγού» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «μετά από εισήγηση του Υπουργού 
Υγείας ή/και του Αρχηγού ή/και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ανάλογα με την 
περίπτωση»· 

   
  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
   
     «(4) Επιτροπή Κατάταξης δύναται να λειτουργεί σε κάθε επαρχία της Δημοκρατίας 

για την εξέταση των στρατευσίμων που καλούνται για κατάταξη στη Δύναμη, σε χώρο 
και χρόνο που καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του 
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου»· και 

   
   (δ) 

  
με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «οποιουδήποτε» (δεύτερη 
γραμμή), των λέξεων  «στρατευσίμου ή» και, αμέσως μετά τη λέξη «απόφασης» (τρίτη 
γραμμή), των λέξεων «ή ο στρατεύσιμος». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 66  
του βασικού  
νόμου. 

6.  Το άρθρο 66 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «οπλιτών», των λέξεων 
«ή στρατευσίμων»· 

   
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «οπλιτών» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «ή των στρατευσίμων, ανάλογα με την περίπτωση,»· και 
   
  (γ)

  
με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «οπλίτη» (πρώτη γραμμή), 
της φράσης «ή στρατευσίμου, ανάλογα με την περίπτωση,». 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


