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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 

 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

  19(Ι) του 2011 

128(Ι) του 2013 

  94(I) του 2014 

    2(I) του 2015. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς  

(Τροποποιητικός)  (Αρ. 2) Νόμος  του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως 2015 (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 (Αρ. 2) του 2015. 

  

Τροποποίηση  

του  άρθρου 21  

του βασικού   

νόμου. 

2. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο (6): 

 (6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εθνοφρουροί 

οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους στη Δύναμη και οι 

οποίοι με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται σε απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου,  η οποία εκδίδεται δυνάμει 

των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 16, 

επιλέχθηκαν ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί ή τους 

απονεμήθηκε βαθμός υπαξιωματικού ή ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία την ειδική εκπαίδευση στην οποία υποβάλλονται οι 

επιλεγέντες ως καταδρομείς-ειδικών επιχειρήσεως ή ως 

υποβρύχιοι καταστροφείς ή ως στρατονόμοι ή ως 

εθνοφρουροί ασφαλείας του ΓΕΕΦ, δεν έχουν δικαίωμα 

μείωσης της θητείας τους:     

  

 Νοείται ότι, το δικαίωμα μείωσης της θητείας παρέχεται 

στους ως άνω εθνοφρουρούς, εάν οι προϋποθέσεις που 
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απαιτούνται για τη μείωση της θητείας αποκτήθηκαν μετά την 

επιλογή τους ως Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών ή την 

απονομή σε αυτούς του βαθμού υπαξιωματικού ή μετά την 

ολοκλήρωση από αυτούς με επιτυχία της ως άνω ειδικής 

εκπαίδευσης ή οι εν λόγω εθνοφρουροί έπαυσαν να ανήκουν 

στις ως άνω κατηγορίες για λόγους υγείας ή για λόγους που δεν 

οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα. 

  

  
 

 

 


