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Ό περί Ε θ ν ι κ ή ς Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 
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Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου δια της 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 
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77 τοΰ 1965. 
'Επίσημος 
Έφημερίςτης 
Δημοκρατίας. 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
3.12.1964. 

'Αριθμός 38 τοΰ 1967 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Ί964 Ε Ω Σ 1966 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της 'Εθνικής Φρου
ράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967 και θά άναγινώσκηται όμου 
μετά των περί της Ε θ ν ι κ ή ς Φρουράς Νόμων 1964 εως 1966 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός Νόμος») και ό βασικός Νόμος 
και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται ώς οι περί της Ε θ ν ι κ ή ς Φρουράς 
Νόμοι 1964 εως 1967. 

2 . Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ προσθήκης 
μετά το άρθρον 13, του ακολούθου νέου άρθρου : 
«Τοποθέτησις 13Α.—(1) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 13 
αξιωματικών κα\ οιασδήποτε άλλης διατάξεως του παρόντος Νόμου το 
και οπλιτών Ύ^ουργ ικόν Συμβούλιον εξουσιοδοτεί τον Διοικητήν δπως. 
κλισινάπό προς συμπλήροίσιν τής στελεχώσεως τής Δυνάμεως, τοπο
τοΰ άρθρου 13.θετή έν αυτή έτερους αξιωματικούς και όπλίτας έπί πλέον 

των έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 13 άναφερομέ\ων, μη 
πολίτας τής Δημοκρατίας, ο'ίτινες κατά την κρίσιν του Δι
οικητού θά ήσαν απαραίτητοι προς τον σκοπόν τούτον. 

(2) Οι έν τω έδαφίω (1) αναφερόμενοι αξιωματικοί και 
όπλ ΐται τοποθετούνται ύπό τοΰ Διοικητού έν τή Δυνάμει 
βάσει των αναγκών ταύτης. 

(3) Πάς αξιωματικός τοποθετούμενος έπί τή βάσει του 
παρόντος άρθρου κέκτηται πάσας τάς εξουσίας αξιωματι
κού διορισθέντος έπί τή βάσει τοΰ άρθρου 13 και πάς οπλί
της ούτω τοποθετούμενος κέκτηται π ά σ α ς τάς εξουσίας 
τάς προβλεπομένας ύπό τοΰ παρόντος Νόμου και των έπί 
τή βάσει τούτου εκδιδομένων Κα\ονισμών. 

(4) Οι ούτω τοποθετούμενοι αξιωματικοί και όπλΐται 
υπάγονται ώς προς την άσκησιν των διοικητικών αυτών 
καθηκό\των εις τον Διοικητήν δέν υπόκεινται δμως εις τάς 
διατάξεις του περί Στρατ ιωτ ικού Ποινικού Κωδικός και 
Δικονομίας Νόμου τοΰ 1964 και τους Πειθαρχικούς Κανο
νισμούς τής Ε θ ν ι κ ή ς Φρουράς τοΰ 1964, ουδέ θεωρούνται 
ώς δημόσιοι υπάλληλοι τής Δημοκρατίας.». 


