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Εις πίστωσιν του παρόντος οί υπογεγραμμένοι δντες εξουσιοδοτημένοι ιτρός 
τούτο υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλον. 

Συνετάγη έν Παρισίοις, σήμερον την 16ην ήμέραν Δεκεμβρίου 1961, εις την 
Άγγλικήν καΐ Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων δντων έξ ίσου έγκυρων, είς 
άπλοΰν δπερ θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τά ' Αρχεία του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θά άποστείλη έπικεκυρωμένα αντίγραφα 
προς έκαστη ν των ύπογραψασών Κυβερνήσεων. 

Ό περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Άρ. 2) Νόμος του 1967, 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλ<^ 
20 τοΰ1964 
49 τοΰ1964 
26 τοΰ 1965 
2 7 τ ο ΰ 1 9 6 5 
44 τοΰ1965 

5τοΰ 1966 
14 τοΰ1966 
41 τοΰ1966 
76 τοΰ1966 
3β τοΰ 1967. 

Τροποποίησκ; 
τοΰ όρθρου 2 
τοΰ δασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 4 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

'Αριθμός 70 τοϋ 1967 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 1964 ΕΩΣ 1967 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

, . .,, _- „ - Γ - - Γ _ , ..-,,-_. _ _ , . „ . (έν 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός Νόμος») καΐ ό βασικός 
Νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται ώς οί περί τής 'Εθνικής 
Φρουράς Νόμοι 1964 Μως 1967. 

2. Το άρθρον 2 του βασικοΰ Νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτώ 
ένθέσεως κατά την προσήκουσαν άλφαβητικήν τάξιν του ακολούθου 
όρισμοΰ : 

««ύλικόν» σημαίνει στολάς, όπλισμόν, πυρομαχικά, έξάρτυσιν, 
εφόδια, οχήματα, χρήματα και οιαδήποτε αντικείμενα, πράγματα 
ή υλικά οιασδήποτε φύσεως, χρησιμοποιούμενα ύπό, ή τιθέμενα 
είς τήν διάθεσιν, τής Δυνάμεως ή των μελών αυτής». 

3 . Το άρθρον 4 του βασικοΰ Νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτω 
προσθήκης μετά το εδάφιον (4) τοΰ κάτωθι νέου εδαφίου : 

«(5) Ευθύς ώς οί λόγοι ή αϊ συνθήκαι ύφ' άς χωρεί ή έξαίρεσις 
δυνάμει τοΰ έ.δα<ρίου (3) παύσωσι νά υφίστανται ό στρατεύσιμος 
υπέχει ύποχρέωσιν δπως προσέλθη προς έκπλήρωσιν ή συμπλήρωσα/ 
τής θητείας. Ό παραλείπων νά πράξη τοΰτο διαπράττει αδίκημα 
δυνάμει τής παραγράφου (α) τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 22». 
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■ \·. To i'.of'xcjjiov ( I ) MM άρθρου 5 ι ού βασικού Νόμου απαλείφεται Τροποποίηση 
και αντικαθίσταται δια του ακολούθου : του άρθρου 5 

τοΰ βασικού 
«θητεία. 5.— ( Ι ) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (4) πας Νόμου, 

στρατεύσιμος υπόκειται εις ύποχρέωσιν θητείας ή διάρκεια 
της οποίας είναι είκοσιτετράμηνος έκτος έάν το Ύπουργι
κόν Συμβούλιον διά σχετικής αποφάσεως ήθελεν ορίσει 
δτι αυτή θά εΐναι δεκαοκτάμηνος έν σχέσει προς οιανδή
ποτε κλάσιν. 

Νοείται δτι : 
(α) Μετά πάροδον θητείας ενός έτους ή οσάκις ή στρα

τιωτική επάρκεια καί άνάγκα ι της χ ώ ρ α ς έτατρέ
πωσιν ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος έπιβάλλωσι 
τοϋτο το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δι' απο
φάσεως αύτοΰ, δημοσιευομένης εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Δημοκρατίας, νά συντάμη τήν περίοδον 
θητείας εις οιανδήποτε περίοδον ουχί μικροτέραν των 
εξ μηνών, εϊτε κατά κλάσιν ή τμήμα αυτής εϊτε κατά 
περιφερείας ή κατηγορίας ή εις έξαιρετικάς περι
πτώσεις κατ ' άτομα, τή αιτήσει τούτων καί λ ό γ ω 
ειδικών περιστάσεων. 

(β) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον έν οιαδήποτε τοιαύτη 
άποφάσει διά σύντμησιν της περιόδου θητείας δύνα
ται νά όρίση όπως οί στρατεύσιμοι είς ους άφορα ή 
άπόφασις συμπληρώσωσι τήν θητείαν των δταν ό λό. 
γ ο ς διά τόν όποιον έγένετο ή σύντμησις παύση υφι
στάμενος, καί εις τοιαύτην περίπτωσιν ευθύς ως ό 
τοιούτος λόγος παύση υφιστάμενος οί ως ε'ίρηται 
στρατεύσιμοι υποχρεούνται δπως προσέλθωσι προς 
συμπλήρωσιν της θητείας των : 

Νοείται περαιτέρω δτι στρατεύσιμοι ανήκοντες είς τάς 
κλάσεις 1958 εως 1964, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, 
οί όποιοι έτυχον εξαιρέσεως ή αναστολής κατατάξεως ή . 
καταταγέντες άπελύθησαν προσωρινώς, υπόκεινται είς 
ύποχρέωσιν, ά μ α τή κλήσει των δι' έκτέλεσιν ή συμπλήρω
σιν θητείας, δπως έκτελέσωσιν ή συμπληρώσωσι τήν θητείαν 
είς ην ύπέκειντο διά τήν κλάσιν των αμέσως προς τής 2ας 
Νοεμβρίου 1967». 

5 . Το εδάφιον (4) τοΰ άρθρου 8 του βασικού Νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
διά τής έν αύτώ προσθήκης μετά τάς λέξεις «αυτή εσφαλμένως έλή τουώΡθΡ°υ_0 

η / > ΟΛ ~ > -c' " » .. . η  ' » «> <Γ >ί > ^η του δασικού 
φθη» ( γραμμή 3) των λέξεων /<η οτι αι συνθήκαι υφ ας αυτή ελήφθη ^ό μ ο υ . 
ουσιωδώς μετεβλήθησαν». 

6. Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 10 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιεί Τροποποίησις 
ται διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «τους δεκαοκτώ μήνας» ^0Q g^f°οϋΊ ° 
(τρίτη γ ρ α μ μ ή ) διά·τών λέξεων «τους είκοσιτέσσαρας μήνας». Νόμου. 

7. Το εδάφιον (4) τοΰ άρθρου 11 τοΰ βασικού Νόμου (ώς τοΰτο Τροποποίηση 
εκτίθεται είς τό άρθρον 4 τοΰ Νόμου 44 τοΰ 1965) τροποποιείται διά τοΰ άρθρου n 
τής έν αύτώ δ ιαγραφής τών λέξεων «ή υπηρεσία» ( γραμμή 2) καί ™£^ σ ι κ ο υ 

τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «ύπηρετοΰντος» καί «υπηρετών» 
(οπουδήποτε αΰται απαντώνται) διά τών λέξεων ,<τοΰ έκτελοΰντος 
θητείαν» καί «έκτελών θητείαν» αντιστοίχως. 

8 . Τό εδάφιον (4) τοΰ άρθρου 12 τοΰ βασικοΰ Νόμου τροποποιεί Tp?lcl°ir]a\% 
δ ν _ = » . ~ r „ .. , _ .. ~, Γ του άρθρου 12 

ια της αντικαταστάσεως της λέξεως «δεκαοκταμηνον» (τρίτη τ ο 0 6ασικοϋ 
γραμμή) διά τής λέξεως «είκοσιτετράμηνον». Νόμου. 
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Τροττοποίηοις 
τοΰ άρθρου 1 '.'> 
τοΰ (ίασικοΰ 
Νόμου. 

Ι ροτκκιοιηακ; 
του ύρΟυου Ι δ 
τοΰ βασικοί) 
Νόμου. 

Ί ροιιοποίησις 
τοΰ άρθρου 23 
τοΰ ϋασικοϋ 
Νόμου. 

Ι ροποποιησις 
του άρθρου 24 
tci) βασικού 
Nouon. 

Ι ροποποιησις 
του άρθρου 30 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

9 . Τό εδάφιον (2) τοϋ άρθρου 13 του βασικού Νόμου τροποποιεί
ται δια της αντικαταστάσεως των λέξεων «δια πάντα όπλισμόν, υλι
κών και εφόδια άτινα ήθελον» (έκτη και εβδόμη γ ρ α μ μ α ί ) διά των 
λέξεων διά παν ύλικόν όπερ ήθελε; . 

Η). Τό εδάφιον (2) του άρθρου 18 του δασικού Νόμου τροποποιεί
ται διά της αντικαταστάσεως των λέξεων «μέχρι τεσσαράκοντα πέντε 
ήμερων.» (δευτέρα γραμμή) διά των λέξεων «μέχρι εξήκοντα ημε
ρών». 

.11. Τό άρθρον 23 τοΰ δασικού Νόμου τροποποιείται : 

(α) διά της αντικαταστάσεως της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (ε) τοΰ εδαφίου 
(2) διά της ακολούθου παραγράφου : 

«(ε) την ρύθμισιν παντός θέματος άφορώντος εις ύλικόν». 
(6) διά της αντικαταστάσεως τοΰ εδαφίου (3) διά τοΰ ακολού

θου εδαφίου : 
«(3) Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει τοΰ παρόντος άρ

θρου κατατίθενται εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν 
μετά πάροδο ν είκοσι και μιας ήμερων από της τοιαύτης κα
ταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής 
δέν τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω κατατεθέντος Κανο
νισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάρο
δον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τή έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοιαύ
της δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν δλω ή έν μέρει, ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οΰτοι 
δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς 
ήθελον οϋτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό 
τής τοιαύτης δημοσιεύσεως». 

12 . Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 24 τοΰ βασικοΰ Νόμου (ώς τοΰτο 
έτροποποιήθη δ ι« τοΰ άρθρου 4 (α) τοΰ Νόμου 5 τοΰ 1966) τροπο
ποιείται διά τής προσθήκης εις τό τέλος αύτοΰ τών κάτωθι : 

«Πας εργοδότης δστις παραλείπει ή αμελεί νά καταβο
λή τήν ύπό τοΰ παρόντος εδαφίου προνοουμένην είσφοράν 
διαπράττει αδίκημα και υπόκειται έν περιπτώσει καταδί
κης του εις τάς ύπό τοΰ άρθρου 73 τοΰ περί Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων Νόμου τοΰ 1964 προνοουμένας ποινάς και 
υπόκειται περιπλέον εις τάς λοιπάς διατάξεις τοΰ άρθρου 
τούτου». 

2 τοΰ 1964 
3 τοΰ 1 966. 

1 3 . Τό εδάφιον (3) τοΰ άρθρου 30 τοΰ βασικού Νόμου τροποποι
είται— 

(α) διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «τής επιφυλάξεως» 
(δευτέρα γραμμή) διά τών λέξεων «τών διατάξεων»' και 

(β) διά τής άντικαταστάσεο^ς τών λέξεων «τους δεκαοκτώ μή
νας» (τρίτη γραμμή) διά τών λέξεων «τους είκοσιτέσσαρας 
μήνας». 

Έτυττώθη έν χφ ΤυτιογραφεΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


