
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 413 της 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ Ί965, τό κεί-

μενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 26 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1.· Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί τής 'Εθνικής Φρου- Συνοπτικός 
ράς (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1965 και θά άναγινώσκηται όμου τίτλος, 
μετά των περί τής 'Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 (έν τοΐς εφεξής 20 τοΰ 1964 
αναφερομένων ώς «ό δασικός Νόμος»). 68
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2. To εδάφιον (3) του άρθρου 4 τοΰ δασικού Νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
διά τής έν αύτώ προσθήκης των κάτωθι παραγράφων : ' τοΟ άρθρου 4 

/ \ ι ί « ο . c  , ί  τ τ « ,
 τ

° ΰ βασικού 
«(ε) ό μόνος η πρεσβύτερος υιός, έαν ούτος είναι ό προστάτης Νόμου. 

τής οικογενείας, άλλως ό υιός ό όποιος ει ναι ό προστάτης 
τής οικογενείας, έ'χων πατέρα ή άδελφόν φονευθέντα ή έξα
φανισθέντα ή θανόντα έκ τραυμάτων ή κακουχιών κατά την 
διάρκειαν τής υπηρεσίας αύτου έν τη Δυνάμει ή υπηρεσίας 
αυτού άπό τής 21ης Δεκεμβρίου 1963 ώς ειδικού άστυφύλα
κος, ή λόγω των άπό τής ημερομηνίας ταύτης δημιουργηθει
σών περιστάσεων ή ή οικογένεια του οποίου λαμβάνει σύν
ταξιν δυνάμει του περί Ταμείου Συντάξεων και 'Εκτάκτων 4/1962 
'Επιδομάτων των έκ των πεσόντων κάί των θυμάτων του 4/1964. 
αγώνος εξαρτωμένων και τών αναπήρων αύτου Ελλην ι 
κού Κοινοτικού Νόμου, 

(στ) "Απαντες οι έχοντες κατά τήν ήμερομηνίαν τής κλήσεως 
των προς ύπηρεσίαν πλέον τών τριών εξαρτωμένων προσώ
πων : 

Νοείται δτι πας στρατεύσιμος υπηρετών έν τη Δυνάμει 
και δστις κατά την διάρκειαν τής υπηρεσίας του" ήθελεν 
αποκτήσει πλέον τών τριών εξαρτωμένων προσώπων εξαι
ρείται περαιτέρω υπηρεσίας. 

(391) 
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ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 5 
του βασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Γροιτοποίηοις 
τοϋ άρθρου β 
τοΰ βασικό» > 
Νόμου 

Διά τούς σκοπούς του παρόντος εδαφίου ό δρος εξαρτώ
μενοι» έχει τήν αυτήν έννοιαν ώς έν τω έδαφίω (4) του άρ
θρου 5 προβλέπεται». ; 

3. Το άρθρον 5 τοΰ δασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) το εδάφιον (1) καταργείται και αντικαθίσταται διά τοΰ 

κάτωθι : 
«(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ εδαφίου (4) πάς 

στρατεύσιμος υπόκειται εις ύποχρέωσιν θητείας ή διάρκεια 
της οποίας είναι δεκαοκτάμηνος : 

Νοείται δτι μετά πάροδον θητείας ενός έτους ή οσάκις ή 
στρατιωτική επάρκεια καΐ αί άνάγκαι της χώρας έπιτρέ
πωσιν ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος έπιβάλλωσι τοΰτο τό 
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δι* αποφάσεως αύτοΰ, δη
μοσιευομένης εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
νά συντάμη τήν περίοδον θητείας είς οιανδήποτε περίοδον 
ουχί μικροτέραν των εξ μηνών, εϊτε κατά κλάσιν ή τμήμα 
αυτής είτε κατά περιφερείας ή κατηγορίας ή είς έξαιρετι
κάς περιπτώσεις κατ' άτομα, τη αιτήσει τούτων, και λόγω 
ειδικών περιστάσεων», 

(β) προστίθενται έν αύτώ τά κάτωθι εδάφια : 
<(3) Είς τήν διάρκειαν θητείας και έν γένει της στρα

τιωτικής υπηρεσίας δεν λογίζεται— 
(α) ό χρόνος αγνοίας και λιποταξίας' 
(β) ό χρόνος έκτίσεως ποινής επιβληθείσης ύφ' οιουδή

ποτε δικαστηρίου και ό χρόνος προφυλακίσεως εφό
σον δεν έπηκολούθησεν απαλλαγή τοΰ προφυλακι
σθέντος. 

(4) Παρά τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) στρατεύσιμοι 
υπηρετούντες έν τη Δυνάμει κατά τήν Ιην Ιουνίου 1965, 
απολύονται μετά πάροδον θητείας δώδεκα μηνών έάν κατά 
τήν ήμερομηνίαν συμπληρώσεως τής δωδεκαμήνου θητείας 
ή καθ' οιανδήποτε ήμερομηνίαν μετά ταύτην έχωσιν έξαρ
τώμενον, πλην τών δοκίμων έφεδρων αξιωματικών οϊτινες 
απολύονται τή αιτήσει των και μετά πάροδον θητείας δεκα
οκτώ μηνών και τών υπαξιωματικών οΐτινες έάν μεν κατά 
τήν ήμερομηνίαν συμπληρώσεως δεκαπενταμήνου θητείας ή 
καθ* οιανδήποτε ήμερομηνίαν μετά ταύτην έχωσιν έξαρτώ
μενον απολύονται μετά πάροδον θητείας δεκαπέντε μηνών, 
έάν δέ δέν έχωσιν έξαρτώμενον απολύονται μετά πάροδον 
θητείας δεκαοκτώ μηνών. 

Διά τούς σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου «εξαρτώμενοι» 
σημαίνει— 

(α) τέκνα έχοντα ήλικίαν κάτω τών δεκαοκτώ ετών* 
(β) σύζυγοV 
(γ) εξώγαμα τέκνα, τέκνα άνω τών δεκαοκτώ ετών, γο

νείς, αδελφούς και άδελφάς, οι όποιοι συντηρούνται 
υπό τοΰ στρατευσίμου*. 

4 . Τό άρθρον 7 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής έν τω 
έδαφίω (3) προσθήκης μετά τάς λέξεις και δύο άλλων· (γραμμαί 
3 και 4) τών λέξεων ιατρών αξιωματικών ή έν απουσία τούτων . 

5. Τό άρθρον 8 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) διά τής έν τω έδαφίω (3) προσθήκης μετά τάς λέξεις τής 

όποιας ή άπόφασις είναι (τελευταία γραμμή) τώ\ λέξεων 
τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (4) . 
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(β) διά τής προσθήκης ευθύς αμέσως μετά τό έοαφιοι (3) τοΰ 
κάτωθι εδαφίου, των εδαφίων (4) . (5) και (6) έπαναριθ
μουμένω\ αντιστοίχως ως εδαφίων (5) , (6) κ α ι . 7 άντι
στο ί χω ς 

■■<(4) Ό σ ά κ ι ς ή άπόφασις της Ε π ι τ ρ ο π ή ς Σωματ ικής 
' Ικανότητος δέν είναι ομόφωνος ή ό 'Υπουργός έχει βάσι
μους λόγους νά πιστεύη δτι αϋτη εσφαλμένως ελήφθη, ό 
'Υπουργός δύναται νά συστήση, έν συνεννοήσει μετά τοΰ 
'Υπουργού 'Υγείας, ίατρικόν συμβούλιον άποτελούμενον έκ 
τριών ιατρών εις δ παραπέμπεται προς έπανεξέτασιν ή 
ύπόθεσις α π α λ λ α γ ή ς ή μη α π α λ λ α γ ή ς στρατευσίμου και ή 
άπόφάσις του Συμβουλίου τούτου εΐναι οριστική». 

6 . Τό άρθρον 9 του δασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) διά τής αντικαταστάσεως του πλαγιοτ ίτλου διά τοΰ άκο του άρθρου 9 

> / η > Α ' κ ' τοΰ βασικού 
λουθου < Απολυσις στρατευσίμων». , Νόμου 

(β) διά τής προσθήκης τοΰ κάτωθι εδαφίου, τοΰ υφισταμένου 
μέρους τοΰ άρθρου άριθμουμένου ώς εδαφίου (2) : 

<(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεως αύτοΰ, 
δημοσιευομένης είς την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρα
τίας, απολύει στρατευσίμους εϊτε κατά κλάσιν ή τμήμα αυ
τής είτε κατά περιφερείας ή κατηγορίας ή εις έξαιρετικάς 
περιπτώσεις κατ' άτομα τή αιτήσει τούτων και λ ό γ ω ειδι
κών περιστάσεων». 

7 . Ό δασικός Νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ προσθήκης Τροποποίησις 
ευθύς μετά τό άρθρον 9 τοΰ κάτωθι άρθρου : τοϋβασικοΰ 
«Άπόλυσις 9Α. Ό 'Υπουργός δύναται, έάν Ίκανοποιηθή δτι στρα ^ΐ10"81* 
καταταγέντων · Ι· χ ~ Λ α « ~ ι »  « τ η ς προσθήκης 
ή ύπηρε τευσιμος κατετάγη έν τη Δυνάμει ή υπηρετεί έν αυτή κατά νέου άρθρου, 
τούντωνέν παράβασιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή τών έπι 
τή Δυνάμει, τή βάσει τούτου γενομένων Κανονισμών ή έκδοθεισών απο

φάσεων τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, νά διάταξη την 
άμεσον άπόλυσιν τούτου.. 

8 . Τό άρθρον 10 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται ώς άκολού Τροποποίησις 
θ ω ς : τοΰ άρθρου 10 

(α) διά τής έν αύτώ προσθήκης ευθύς μετά τάς λέξεις «Είς έκ τοϋβασικοΰ 
τακτούς περιστάσεις» (γραμμή 1), τών λέξεων «ή οσάκις Νο^ου· 
τοΰτο καθίσταται άπαραίτητον διά την συγκρότησιν και λει
τουργίαν ώρισμένων υπηρεσιών τής Δυνάμεως»' 

(β) διά τής προσθήκης τοΰ κάτωθι εδαφίου, τών εδαφίων (2) 
και (3) έπαναριθμουμένων ώς εδαφίων (3) και (4) : 

«(2) Ή κλήσις γίνεται δι' ύπηρεσίαν ή περίοδος τής όποιας 
δεν δύναται, τηρούμενης τής επιφυλάξεως τοΰ εδαφίου (1) 
τοΰ άρθρου 5, νά ύπερβή τους δεκαοκτώ, μήνας. Ή υπηρεσία 
αυτή κατά την περίοδον ταύτην δύναται νά είναι συνεχούς 
απασχολήσεως ή μερικής απασχολήσεως ώς ήθελε καθορι

. σθή i.v τή άποφάσει : , 
Νοείται δτι εις περίπτωσιν στρατευσίμων ή περίοδος υπη

ρεσίας έπί τή βάσει τοΰ παρόντος άρθρου λογίζεται έναντι 
τής περιόδου θητείας. 

9 . Τό άρθρον 1.1 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτώ Τροποποίησις 
προσθήκης τών tκάτωθι εδαφίων : τοΰ άρθρου n 

<■ (3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, έάν ή στρατιωτική ™ α°ικου 
επάρκε ια καί άνάγκα ι τής χώρας έπιτρέπωσιΐ' ή λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος έπιβάλλωσι τοΰτο δΓ αποφάσεως αύτοΰ, δημοσιευο
μένης είς την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, νά χορηγή 
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ΤροποποΙησις 
τοϋ <5ρθρου 12 
του βασικοΟ 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοϋ άρθρου 17 
τοϋ βασικοΟ 
Νόμου. 

Τροηοποίησις 
Τοϋ άρθρου 1 8 
τοϋ βασ ι κοΰ 
Νόμου. 

ΤροιτοποΙησις 
τοϋ άρθρου 23 
τοϋ βασικοΟ 
Νόμου. 

ΤροποττοΙησις 
τοϋ άρθρου 30 
τοϋ βασικοϋ 
Νόμου. 

Κατάργησις 
τοϋ Νόμου 68 
τοϋ 1 964 

άναστολήν κατατάξεως εις στρατευσίμους κατά κατηγορίαν η τά
ξιν προσώπων και υπό τοιούτους δρους ώς ήθελε· καθορισθή έν 

. τη άποφάσει. 
(4) 'Αναστολή κατατάξεως χορηγείται έν περιπτώσει κλήσεως 

στρατευσίμων ανηκόντων είς τήν αυτήν οίκογένειαν δτε δ μή υπη
ρετών καλείται προς κατάταξιν μετά τήν λήξιν της περιόδου της 
θητείας του ήδη υπηρετούντος ούτως ώστε νά άποφεύγηται ή ταυ
τόχρονος θητεία ή υπηρεσία πλέον του ενός μέλους της αυτής οικο
γενείας. 
(5)" Πάς στρατεύσιμος— 

(α) Μή, τυχών αναστολής κατατάξεως.συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του παρόντος άρθρου ή αδείας αποδημίας εκδοθεί
σης συμφώνως τών διατάξεων του άρθρου 26, δστις κατά 
τήν ήμερομηνίαν της κλήσεως τής κλάσεως αύτοΰ απουσι
άζει εκ Κύπρου, οφείλει νά έπανέλθη εις Κύπρον τό ταχύ
τερον προς κατάταξιν αύτου και ύπηρεσίαν έν τη Δυνάμει 
άλλως, 

. (β) όστις τυχών αναστολής κατατάξεως υπό δρους παραλείπει 
νά συμμορφωθή προς τους δρους τούτους, 

διαπράττει τό υπό του άρθρου 22 (1) (α) προβλεπόμενον αδίκημα 
και υπόκειται εις τάς ύπό του εδαφίου (1) του άρθρου τούτου προ
βλεπόμενος ποινάς.». 

10. Τό εδάφιον (3) του άρθρου 12 του βασικού Νόμου τροποποι
είται διά τής έν αύτω αντικαταστάσεως τής λέξεως «έξάμηνον» 
(γραμμή 2), διά τών λέξεων «τηρουμένων τής επιφυλάξεως του εδα
φίου (1) καΐ του εδαφίου (4) του άρθρου 5, δεκαοκτάμηνον». 

1 1 . Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 17 του δασικού Νόμου τροποποι
είται διά τής αντικαταστάσεως τής παραγράφου (α) αύτου διά τής 
κάτωθι παραγράφου : 

<'('α) οί στρατεύσιμοι κατά τήν κατάταξιν ώς κα! κατά τήν διάρ
κειαν τής θητείας αυτών εϊτε λαμβάνουσιν άναστολήν κατα
τάξεως ή υπηρεσίας μέχρι τριών μηνών λόγω παροδικής πα
θήσεως ή μέχρις εξ μηνών τοιαύτην διά μή παροδικάς πα
θήσεις εϊτε κρίνονται Ικανοί, εϊτε ικανοί διά βοηθητικάς μό
νον υπηρεσίας τής Δυνάμεως εϊτε ακατάλληλοι διά τήν έν 
γένει ύπηρεσίαν'». 

12. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 18 του βασικού Νόμου (ώς τούτο 
έτροποποιήθη διά του άρθρου 2 τοΰ vcuou 68/64) περαιτέρω τροπο
ποιείται διά τής έν αύτω αντικαταστάσεως τών λέξεων «τριάκοντα 
ήμερων» (γραμμή 2), διά τών λέξεων «τεσσαράκοντα πέντε ήμερων». 

13. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 23 τοΰ βασικού Νόμου τροποποι
είται διά τής έν αύτω προσθήκης τής κάτωθι παραγράφου : 

«(στ) τήν ρύθμισιν παντός ζητήματος άφορώντος είς τήν όργά
νωσιν και λειτουργίαν τών έν τη Δυνάμει υπηρεσιών συμ
περιλαμβανομένων και τών βοηθητικών τοιούτων.?. 

14. Τό εδάφιον (3) του άρθρου 30 τού βασικού Νόμου (ώς τούτο 
εκτίθεται είς τό άρθρον 4 τοΰ νόμου 49 τοΰ 1964) τροποποιείται διά 
τής αντικαταστάσεως τών έν αύτω λέξεων «τους εξ μήνας» (γραμ
μή 2) διά τών λέξεων , τηρουμένων τής επιφυλάξεως τοΰ εδαφίου 
(1) και τοϋ εδαφίου (4) τοϋ άρθρου 5, τους δεκαοκτώ μήνας . 

15. Ό περί τής Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Άρ . 2) Νό
μος τοΰ 1964 καταργείται . 


