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Ό περί Στράτου της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις καΐ Πειθαρ
χία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρώ 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 77 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΑΣ (ΣΥΝΘΕΣΙΣ , ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ) ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Στράτου της Δη Συνοπτικός 

μοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Τροποποιητικός τίτλος. 
Νόμος του 1966 και θά άναγινώσκηται όμου μετά του περί Στρα βτοθΐ96ΐ. 
τοΟ της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμου 16 τοθ 1962. 
(έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς δ «δασικός Νόμος»), 51 τοθΐ9.63. 

2. Ό δασικός Νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτω προσθήκης Τροποποίηση 
ε'ις τό Μέρος τών Εισαγωγικών διατάξεων καΐ μετά τό άρθρον 2 τοΟβασικοϋ 
τοθ κάτωθι νέου άρθρου : Νόμου διά 

1 ' προσθήκης 
«•Εζουσίαι 2Α. Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς 'Αμύνης φέρει τήν εύθύνην τής έφαρ νέου άρθρου 
•Υπουργοϋ μογής του παρόντος Νόμου καΐ Ιχε ι τήν γενικήν έποπτεί
Αμυνης. α ν T QQ ΣχρατοΟ. Ούτος εκδίδει τω Στρατώ τοιαύτας 

οδηγίας καθόσον άφορα είς τήν έκπλήρωσιν τών αρμοδιο
τήτων αύτου, ώς ήθελον κριθή άναγκαΐαι έν τω γενικω 
συμφέροντι τής Δημοκρατίας». 

3 . Τό άρθρον 3 τοθ δασικοΟ Νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτω Τροποποίηοις 
προσθήκης του κάτωθι εδαφίου τής ήδη υφισταμένης διατάξεως αύ τοθ άρθρου 3 
τοθ άριθμουμένης ώς εδάφιον (1)— τοΟβασικοϋ 

«(2) Τό Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται δι' αποφάσεως αυ
τού νά έξουσιοδοτή τον Ύπουργόν 'Αμύνης δπως— 

(α) αποσπά μέλη του Στράτου προς ΰπηρεσίαν έν τή Εθνική 
Φρουρφ' 

(δ) άνακαλή οίανδήποτε τοιαύτη ν άπόσπασιν.». 

4. Τό εδάφιον (4) του άρθρου 4 τοΰ δασικού Νόμου τροποποιεί Τροποποίησις 
ται διά τής έν αύτω αντικαταστάσεως τών λέξεων «και είς τόν Δεύ τοθ άρθρου 4 
τερον Πίνακα αντιστοίχως» (γραμμαι 4 και 5) διά των λέξεων «και το06ασικου 

του Δευτέρου Πίνακος αντιστοίχως». Νόμου. 
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1 ροποποίηοις 
τοΰ όρθρου 5 
τοΰ δασικοϋ 
Νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 7 
τοϋ βασικοΟ 
Νόμου. 

Α*ύ· ερος 
Πιναξ. 

Τρίτος 
ΠΙνοΤξ. 

5. Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 5 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιεί
ται ώς ακολούθως : 

(α) διά της προσθήκης εις τήν παραγραφον (α) αύτου της κάτα
θι επιφυλάξεως : 

^Νοείται δτι εις έξαιρετικάς περιπτώσεις τό Ύπουργικον 
Συμβούλιον δύναται να διορίση επί συμβάσει ώς αξιωμα
τικούς ή υπαξιωματικούς και πρόσωπα άτινα δεν ε [ναι πο
λΐται της Δημοκρατίας έάν κέκτηνται τά προς τούτο καθω
ρισμένα προσόντα

(β) διά της αντικαταστάσεως είς την παραγραφον (β) αυτού 
των λέξεων ^είκοσι ετών» (γραμμή 1) διά των λέξεων 
«δέκα οκτώ ετών»" 

(γ) διά της προσθήκης ευθύς μετά την παραγραφον (γ) αύτου 
της κάτωθι παραγράφου : 

«(δ) δεν κέκτηται τά καθορισμένα προσόντα». 

6. Τό άρθρον 7 του δασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) διά της αντικαταστάσεως του εδαφίου (2) διά των κάτωθι 

και της έπαναριθμήσεως των υφισταμένων εδαφίων (3) και 
(4) ώς εδαφίων (6) και (7) αντιστοίχως : 

«(2) Ή αμοιβή έκαστου βαθμού μονίμων υπαξιωματικών 
συνίσταται έκ των απολαβών τών καθοριζόμενων είς τήν 
τρίτην στήλη ν του Δευτέρου Πίνακος και έκ τών άλλων απο
λαβών τών παρατιθεμένων ύπό τήν επικεφαλίδα «"Αλλαι 
ΆπολαβαΙ» του αυτού Πίνακος. 

(3) Ή αμοιβή έκαστου βαθμού μή μονίμων υπαξιωματι
κών θά καθορίζηται είς 'έκαστην περίπτωσιν ύπό του 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου δέν θά ύπερβαίνη δμως τό κατώτερον 
δριον τών απολαβών τών προνοουμένων διά τους αντιστοί
χους βαθμούς μονίμων υπαξιωματικών είς τόν Δεύτερον 
Πίνακα. 

(4) Ή αμοιβή έκαστου όπλίτου συνίσταται έκ τών απο
λαβών τών καθοριζομένων είς τήν τρίτην στήλην του Τρί
του Πίνακος και έκ τών άλλων απολαβών τών παρατιθεμέ
νων ύπό' τήν επικεφαλίδα «"Αλλαι Άπολαβαί» τού αύτου 
Πίνακος. 

Διά τους σκοπούς του Πίνακος τούτου ή λέξις «έξηρτη
μένοι» περιλαμβάνει πάντα τά πρόσωπα διά τήν συντήρησιν 
τών όποιων ό οπλίτης είναι νόμω ύπόχρεως και τά όποια 
πράγματι εξαρτώνται έκ τών προσόδων του. 

(5) Είς άπαντα τά μέλη τοΰ Στράτου θά καταβάλλον
ται έπί πλέον επιδόματα τοιαΰτα οία ήθελον καθορισθή ύπό 
τών Κανονισμών εκδιδομένων έπί τη βάσει τοΰ παρόντος 
Νόμου.». 

(β) διά της προσθήκης εις τό εδάφιον (4) ώς τούτο εκτίθεται 
είς τό άρθρον 4 τοΰ Νόμου 16 τοΰ 1962) μετά τάς λέξεις 
«ήθελεν αποφασίσει» (γραμμή 5) τών λέξεων «και περιπλέ
ον οί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί θά λαμβάνωσι κατά 
τήν διάρκειαν ταύτην δωρεάν τροφήν και διαμονήν και θά 

. έφοδιάζωνται δωρεάν με στολήν και άλλα εφόδια άτινα 
ήθελον καθορισθή» και της αντικαταστάσεως είς τήν παρα
γραφον (β) της επιφυλάξεως τών λέξεων «Τρίτον Πίνακσ
(γραμμή 3) διά τών λέξεων «Δεύτερον Πίνακα». 
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7 . Το εδάφιον (2) του άρθρου 8 του βασικού Νόμου αντικαθιστά Tpownoi^oi,, 
ται δια του κάτωθι : τοϋ όρθρου 8 

, του βασικού 
«(2) Μόνιμος υπαξιωματικός, μη μόνιμος υπαξιωματικός η ^όμου. 

οπλίτης δικαιοΟται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, νά 
παραιτηθή κατόπιν εγκρίσεως τοΰ 'Υπουργού Αμύνης». 

ί$. Το άρθρον 9 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ί'ροποποίηοις 
- / ι \ - < c τοΰάρθρυυθ 

(α) δια της αντικαταστάσεως εις τό εδάφιον ( Ι ) των λέξεων τουδασικοΰ 
' /Αξιωματικός θα δικαιούται» (γραμμή Ι ) διά τών λέξεων Νόμου. 
«'Αξιωματικός και μόνιμος υπαξιωματικός θά δικαιούνται»' 

(β) δια της δ ιαγραφής τοΰ εδαφίου (2) και της έπαναριθμή

σεως τοΰ εδαφίου (3) ως εδαφίου (2) . 

9 . Τό εδάφιον ( Ι ) τοΰ άρθρου Π τοΰ βασικού Νόμου τροποποιεί Τροποποίηση 
ται ως ακολούθως : 10° fiPeP°u λ' 

τοΰ βασικού 
(α) δια της αντικαταστάσεως τών λέξεων «Δια τους σκοπούς Νόμου, 

τοΰ εδαφίου τούτου» (γραμμή 22) διά τών λέξεων «Δια 
τους σκοπούς της παρούσης επιφυλάξεως»' 

(β)δ ιά της προσθήκης είς τό τέλος αύτοΰ της κάτωθι επιφυλά

ξεως : 
«Νοείται περαιτέρω δτι ή επιλογή όπλίτου προς έπανα

πρόσληψιν δι' έτέραν τριετή περίοδόν τίθεται ύπό τήν κρί

σιν τοΰ Υπουργού 'Αμύνης όστις αποφασίζει περί της έπα

ναπροσλήψεως ή μή τοΰ όπλίτου». 

10 . Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 14 τοΰ δασικού Νόμου άντικαθίΤροποποίησις. 
σταται διά τών κάτωθι, τοΰ εδαφίου (2) αύτοΰ έπαναριθμουμένου το° fiPePou ι 4 

ως εδαφίου (6) : . Μ ό μ ο υ 

«(1) Οί αξιωματικοί θά έφοδιάζωνται δωρεάν με στολή ν και 
άλλα εφόδια άτινα ήθελον καθορισθή. 

(2) Οί υπαξιωματικοί θά εχωσι δωρεάν διαμονήν και θά έφο
διάζωνται δωρεάν μέ στολήν και άλλα εφόδια άτινα ήθελον καθο
ρισθή. 

(3) ΟΊ όπλΐται θά έχωσι δωρεάν τροφήν και διαμονήν και θά 
έφοδιάζωνται δωρεάν μέ στολήν και ά λ λ α εφόδια άτινα ήθελον 
καθορισθή. 

(4) Οί έπι δοκιμασία ή μόνιμοι υπαξιωματικοί ως και οί έπανα
προσληφθέντες μή μόνιμοι υπαξιωματικοί δικαιοΰνται νά επιλέ
ξουν δπως διαμένουν εΐς τόν στρατώνα ή έκτος τοΰ στρατώνος, 
οπότε αντί δωρεάν διαμονής δικαιοΰνται επιδόματος ενοικίου συμ
φώνως προς Κανονισμούς εκδιδόμενους έπί τη βάσει τοΰ παρόν
τος Νόμου. 

(5) Οί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί δύνανται κατόπιν εγκρί
σεως τοΰ Ά ρ χ η γ ο ΰ νά τρέφωνται έκ τοΰ συσσιτίου οπλιτών κατα
βάλλοντες τό άντίτιμον». 

1 1 . Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 16 τοΰ βασικού Νόμου (ώς τοΰτο Γροποποίησις 
εκτίθεται είς τό άρθρον 5 τοΰ Νόμου 16 τοΰ 1962) τροποποιείται τοΰ άρθρου ι6 
διά της έν αύτώ προσθήκης τών κάτωθι παραγράφων είς τάς οικείας ToCSora,KOU 

θέσεις ' Νόμου· 
(αα) αρχαιότητα'» 
.<(ρ) οιονδήποτε ζήτημα δπερ έπΐ τή βάσει τοΰ παρόντος Νόμου 

δύναται ή δέον δπως καθορισθή ν. 
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Γροτιοποίησις 
τοϋ Πρώτου 
ΓΚνακος 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

12. Ό Πρώτος Πίναξ του δασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακο
λούθως : 

(α) δια της αντικαταστάσεως της στήλης υπό τόν τίτλον Άπο
λαδαί» τοΰ μέρους αύτοΰ ύπό τήν επικεφαλίδα «Μέγιστος 
'Αριθμός και 'Αμοιβαί Αξιωματικών» δια του κάτωθι : 

Άπολαδαί 

Άντικατά-

στασις τοϋ 
Δευτέρου 
ΠΙνακος 
τοΰ βασικοΟ 
Νόμου. 

£ 1,452X48 - 1,644 
£1,236X42—1,404 
£ 1 ,056X36 - 1,272 
£ 960X30  1,020X36  1,164 
£ 900X301,020X361,056 
£ 720X30 960 
£ 498X24 738 
£ 408X18- 516 

(β) δια της διαγραφής τής παραγράφου (3) (ώς αϋτη εκτίθε
ται εις τό άρθρον 6 (α) του Νόμου 16 του 1962 ώς έτροπο
ποιήθη διά του άρθρου 2 (γ) τοΟ Νόμου 51 του 1963) και 
τής έπαναριθμήσεως τής παραγράφου (4) (ώς αϋτη εκτί
θεται εις τό άρθρον 6 (β) του Νόμου 16 του 1962) ώς πα
ραγράφου (3) τοΟ μέρους αύτου ύπό τήν επικεφαλίδα 
«"Αλλα ευεργετήματα (επιδόματα)». 

13. Ό Δεύτερος Πίναξ του βασικού Νόμου αντικαθίσταται διά 
του κάτωθι : 

.«ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ. 
Μέγιστος 'Αριθμός και Άμοιβαί Υπαξιωματικών. 

("Αρθρον 4 (4) και 7 (2).) 
Βαθμός Μέγιστος Άπολαβαί . 

αριθμός 
Επιλοχίας 
Λοχίας 
Δεκανεύς 

50 
173 
257 

£490X18580 
£400X18472 
£320X15-380 

"Αλλαι Άπολαβαί. 
1. Ό Υπαξιωματικός θά λαμδάνη επιπροσθέτως προς τάς άπο

λαδάς του Τιμαριθμικόν 'Επίδομα έπί τή βάσει τών αυτών συντελε
στών καΐ ύπό τους αυτούς δρους καΐ προϋποθέσεις ύφ' ους τό τοιού
τον επίδομα εκάστοτε καταβάλλεται είς τους δημοσίους υπαλλήλους 
τής Δημοκρατίας. 

2. 'Υπαξιωματικοί διαμένοντες έκτος του Στρατώνος θά δικαιούν
ται νά λαμβάνουν επίδομα ενοικίου έπί τή βάσει τών Ιδίων ποσο
στών καΐ ύπό τους 'ιδίους δρους ύφ' οΟς τό τοιούτον επίδομα πλη
ρώνεται άπό καιρού εις καιρόν εις τους δημοσίους υπαλλήλους τής 
Δημοκρατίας. 

3. 'Υπαξιωματικοί οί όποιοι λόγω τών καθηκόντων των απαιτείται 
παρ' αυτών δπως διαμένουν μακράν του συνήθους τόπου διαμονής 
τής έδρας τής Μονάδος των θά δικαιούνται, προς κάλυψιν τών δα
πανών διαμονής και διατροφής των, νά λαμδάνουν έπιπρόσθετον 
επίδομα ώς τό Ύπουργικόν Συμδούλιον ήθελε καθορίσει διά τής άπό 
καιρού είς καιρόν εκδόσεως Κανονισμών». 
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1 4 . Ό Τρίτος Πίναξ του δασικού Νόμου αντικαθίσταται δια του "Ανηκατά
Κάτωθΐ : στασιςτοΟ 

«ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ. 
Μέγιστος Αριθμός και Άμοιβα ί 'Οπλιτών. 

("Αρθρον 7 (2).) 
Βαθμός Μέγιστος Ά π ο λ α β α ί 

αριθμός 

Τρίτου 
ΠΓ. .» . 

τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Ό π λ ί τ η ς 1,313 £156X6240X12324 

"Αλλαι Ά π ο λ α δ α Ι 
1. Εις τους όπλίτας τους έχοντας έξηρτημένους θα πληρώνονται 

κατά μήνα τα ακόλουθα οικογενειακά επιδόματα : 
Εις έξηρτημένος £ 8. 
Δύο έξηρτημένοι £13. 
Πέραν των δύο £16. 

2. Όπλΐ τα ι οί όποιοι λ ό γ ω τών καθηκόντων των απαιτείται π α ρ ' 
αυτών δπως διαμένουν μακράν του Στρατώνος θά δικαιούνται, προς 
κάλυψιν τών δαπανών διαμονής και διατροφής των νά λαμβάνουν 
έπιπρόσθετον επίδομα, ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθο
ρίσει διά τής άπό καιρού είς καιρόν εκδόσεως Κανονισμών.». 

1 5 . Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Οικονομικών κέκτηται έξουσίαν δπως άναπροσ 'Εξουσία εις 
αρμόζη τάς άπολαβάς υπηρετούντων αξιωματικών, υπαξιωματικών Υπουργον 
και οπλιτών προς τας δια του παρόντος Νόμου δημιουργούμενος π ρ ο ς α ν α_ 
νέας κλίμακας και δπως τοποθετή τούτους είς τάς νέας κλίμακας προσαρμογών 
λαμβανομένου ύπ' δψιν μεταξύ άλλων δτι αί άπολαβαί έκαστου τού απολαβών, 
των δέον νά μη εΐναι μικρότεραι τών ήδη άπολαμβανομένων. 

1 6 . Αί υπό του παρόντος Νόμου προνοούμεναι νέαι άπολαδαΐ τί "Εναρξις 
θενται έν ίσχύ'ί άπό τής 1ης ' Ιουνίου 1966. Ισχύος 

διατάξεων 
περί 
απολαβών. 

"ετυπώ&η έν τφ Τυπογραφε(ω της Κι,ττριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία 


