
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΟτΓ Άρ. 347 της 12ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964, τό κείμε-

νον τοΟ οποίου ακολουθεί εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 49 του 1964 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1964 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Εθνικής Φρουράς Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1964 και θα άναγινώσκηται όμου μετά τίτλος. 
του* περί τής Εθνικής Φρουράς Νόμου του 1964 (έν τοΐς εφεξής άνα 2ο τοο 1964 
φερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτω ένθέσεως Τροποποίηση 
τοΟ ακολούθου νέου άρθρου ευθύς μετά τό άρθρον 4 : τοϋ βασικού 
«Μητρφον 4Α.(1) Πάς στρατεύσιμος υπέχει ύποχρέωσιν δπως, 1 ^ ° ^ 1 

^" ε υ σ 1 " εντός τής υπό τοΟ Υπουργού οριζόμενης διά γνωστοποιή νέου βόθρου 
σεως δημοσιευομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δη έν αύτφ. 
μοκρατίας προθεσμίας ή εντός δεκαπέντε ήμερων άφ' ής 
ημέρας ήρξατο υπέχων ύποχρέωσιν στρατευσίμου, ώς θά 
ήτο ή περίπτωσις, παρουσιασθή είς τόν ύπό του Υπουρ
γού όριζόμενον τόπον εντός τής επαρχίας ένθα έχει τήν 
συνήθη αύτοΟ διαμονήν καί προδή ενώπιον του ύπό του 
ΎπουργοΟ οριζομένου δημοσίου, στρατιωτικού ή κοινοτι
κού Λειτουργού είς τήν έγγραφον δήλωσιν τήν προβλε
πομένην υπό τοΟ, εδαφίου (2) των στρατολογικών αύτοΟ 
στοιχείων επί τώ σκοπώ συντάξεως στρατολογικού μη
τρώου. 

(2) Ή ύπό τοΟ στρατευσίμου έγγραφος δήλωσις θά 
περιέ^π λεπτομέρειας έν σχέσει προς τό όνοματεπώνυμον 
αύτου, όνοματεπώνυμον γονέων αύτου, τόπον διαμονής, 
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ΤροποποΙησις 
του άρθρου 
29 του βασι

κού Νόμου. 

ΤροποποΙησις 
του βασικού 
Νόμου δ ι " 
ένθέσεως 
νέου άρθρου. 

τόπον και ήμερομηνίαν γεννήσεως, επάγγελμα, οικογενει
ακή ν κατάστασιν (συμπεριλαμβανομένων και των έξ αύτου 
εξαρτωμένων). τήν έκπαίδευσιν αύτου και οιαδήποτε άλλα 
στρατολογικά στοιχεία ήθελον ζητηθή παρ' αύτου δτε τό 
δνομα αύτοΟ μετά των σχετικών λεπτομερειών καταχω
ρείται είς τό μητρώον στροπευσίμων. 

Ή δήλωσις γίνεται έπί του ύπό του 'Υπουργού εγκεκρι
μένου έντυπου και τό μητρώον κρατείται συμφώνως προς 
τόν υπό τοΰ 'Υπουργού έγκεκριμένον τύπον. 

(3) Πάς στρατεύσιμος δστις— 
(α) παραλείπει νά συμμορψωθή ή παραβαίνη τό εδά

φιον (1) ' 
(β) έν γνώσει προβαίνει είς οιανδήποτε ψευδή δήλωσιν 

έν σχέσει προς οιανδήποτε πληροφορίαν παρεχομέ

νην υπ' αύτου διά τους σκοπούς του εδαφίου (2), 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν μη 
ύπερβαίνουσαν τό έν έτος ή είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύχηςν. 

3. Τό άρθρον 29 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολού
θως : 

(α) αντί τών λέξεων «τών δύο μηνών άπό της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος Νόμου» έν τω έδαφίω (1) (γραμμή 3) 
θά υποκατασταθούν at λέξεις «της 2 Νοεμβρίου 1964»' 

(β) αντί τών λέξεων «θά ύπάγωνται είς τάς διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου καί τών έπί τη βάσει τούτου Κανονισμών» έν 
τω έδαφίω (3) (γραμμαί 7 και 8) θά υποκατασταθούν αϊ 
λέξεις «θά θεωρώνται ως καταταγέντες έν τή Δυνάμει καί 
θά ύπάγωνται είς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος Νόμου καί 
τών έπί τή βάσει τούτου Κανονισμών»' 

(γ) αντί τών λέξεων «απολύονται ώς έφεδροι μετά δίμηνον» έν 
τω έδαφίω (4) (γραμμή 4} θά υποκατασταθούν αϊ λέξεις 
«απολύονται ώς έφεδροι μέχρι της 2 Νοεμβρίου 1964». 

4 . "Ο βασικός Νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ ένθέσεως μετά 
τό άρθρον 29 τοΟ ακολούθου νέου άρθρου : 
«Είδικαΐ 30.—(1) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του πα
διατόξεις. ρόντος Νόμου, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δταν 

θεώρηση τούτο σκόπιμον δι* οιονδήποτε τών λόγων τών 
αναφερομένων είς τό εδάφιον (1) του άρθρου 3, δι' απο
φάσεως αύτου, δημοσιευομένης είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα τής Δημοκρατίας, νά καλέση στρατευσίμους ή έφε
δρους οιασδήποτε κλάσεως προς ύπηρεσίαν, ώς αϋτη ορί
ζεται έν τω έδαφίω (3), έν τή Δυνάμει. 

(2) Ή κλήσις γίνεται κατά κλάσιν ή τμήμα αυτής, κατά 
περιφερείας ή κατηγορίας ή τάξεις προσώπων ή εις έξαι
ρετικάς περιπτώσεις κατ' άτομα λόγω ειδικών προσόντων 
ώς ήθελε καθορισθή έν τή άποφάσει. 

(3) Ή κλήσις γίνεται δι* ύπηρεσίαν ή περίοδος τής 
οποίας δέν δύναται νά ύπερβαίνη τους έξ μήνας. Ή υπη
ρεσία κατά τήν περίοδον ταύτην δύναται νά εΐναι εϊτε συνε

. χους απασχολήσεως είτε μερικής απασχολήσεως ώς ήθελε 
καθορισθή έν τή άποφάσει : 

Νοείται δτι περίοδος υπηρεσίας έπί τή βάσει τοϋ παρόν
τος άρθρου λογίζεται έναντι τής περιόδου θητείας. 
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(4) Πρόσωπα απασχολούμενα είς ύπηρεσίαν επί τη 
βάσει του παρόντος άρθρου υπόκεινται είς τάς διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και των επί τη βάσει τούτου γενο
μένων Κανονισμών καΐ θεωρούνται ώς στρατιωτικοί δι* 
όλους τους σκοπούς του Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός 
και Δικονομίας τοΟ 1964 : 

Νοείται δτι, πρόσωπα υπηρετούντα επί μερική απασχο
λήσει, δέν θά απολαύουν των ευεργετημάτων των προ
βλεπομένων ύπό τών περί Χορηγηματων καΐ 'Απολαβών 
Κανονισμών της Εθνικής Φρουράς τής Δημοκρατίας 1964, 
ή οιωνδήποτε άλλων Κανονισμών, άφορώντων είς χορη
γήματα και άπολαβάς μελών τής Εθνικής Φρουράς. 

Νοείται περαιτέρω δτι οι εξαρτώμενοι προσώπων υπη
ρετούντων έπί μερική απασχολήσει θά απολαύουν τής βοη
θείας τής προβλεπομένης έν άρθρω 19 του βασικού 
Νόμου ». 

Έτυπώθη έν -χφ Timoypcupettp τής Κι/ττριακής Δημοκρατίας, Ιν Λευκωσία. 


