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Ο περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταζις και Πει

θαρχία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως 
εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 34 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΣΥΝΘΕΣΙΣ , ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1981 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί του Στρατού της Συνοπτικός 

Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) (Τροποποιη TlTXo<:",qfi1 
τικός) Νόμος του 1983 και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά των περί 16 του 1962 
του Στρατού της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρ 51 του 1963 
χία) Νόμων του 1961 έως 1981 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως 77 του 1966 
«ο βασικός νόμος») και ο δασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 46 του 1973 
αναφέρονται ομού ως οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Σύν 8 0 ^ 1 9 8 ΐ 
θεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) Νόμοι του 1961 έως 1983. 

2. Ο δασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ ενθέσεως, Προσθήκη εις 
ευθύς μετά το άρθρον 9Β, του ακολούθου νέου άρθρου: τονβασικόν 

νόΐΑΟν νέθυ 
«Συντάξεις εις 9Γ. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 16 του «^ρουθΐ. 
εξαρτωμένας ^ ^ Συντάξεων Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων 
και°μονΙμου XT1^ δευτέρας επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του άρθρου 
υπαξιωμα 25 του εν λόγω Νόμου, εις περίπτωσιν καθ* ήν Αξιωμα
τικού απο τικός ή μόνιμος Υπαξιωμοαικός όστις συνεπλήρωσεν υπη
βιώσαντος ρεσίαν δέκα ή περισσοτέρων ετών αποθάνη— 
λέσειτου (α) ενώ διετέλει εν υπηρεσία και εν τη ενεργώ εκτε
καθήκσντος. λέσει του καθήκοντος οχ>τού' και 
Κεφ. 3ΐι. (β) όςνευ ιδικής του αμελείας* και 
17 του I960 ) Γ \ , , ' , r . _ , c , 
9 του 1967 (Υ) λόγω περιστάσεων αι οποίαι δύνανται ειδικώς να 

18 του 1967 αποδσθώσιν εις την φύσιν του καθήκοντος αυτού, 
5ο του 1qfο *1 ε ι^ τ τ 1 ν ΧήΡ0™ κ α ι τ α τέκνα αυτού χορηγητέα σύνταξις 

Π9του 1971 ε ^ ν α ι εκείνη η οποία θα κατεδάλλετο εις αυτούς εάν ο 
65 του 1973 αποθανών εξηκολούθη να ευρίσκεται εν τη υπηρεσία και 
42τουΐ976 απέθνησκε κατά την ημερομηνίαν καθ* ήν θα συνεπλή
32T°"i98i Ρ ω ν ε τ ο ° Ρ ι ο ν ηλικίας αναγκαστικής αψυπηρετήσεως, 
39 του 19δΐ.υπολογίζεται δε επί της ανωτάτης βαθμίδος της μισθοδο

τικής κλίμακος του δαθμού του αμέσως ανωτέρου του 
δαβμού τον οποίον ούτος κατείχε κατά την ημέραν του 
θοίνάτου του. Η ούτω προστιθειμένη περίοδος υπηρεσίας 
θεωρείται ως υπηρεσία >μετ* εισφορών: 
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Κεφ. 3ΐι. Νοείται ότι εάν αι δυνάμει του άρθρου 16 ή του Μέ
1 qTOU ιQ67 Ρ

ο υ ς '''
 τ ο υ π ε

Ρ^ Συντάξεων Νόμου χορηγητέαι συντά
ιβ του 1967 ^

ε ι ς ειναι συνολικώς μεγαλύτεραι των δυνάμει του na
si του 1968 ρόντος άρθρου χορηνητέων συντάξεων καταβάλλονται 

119 του 1968 αι συνολικώς μεγαλύτεραι συντάξεις». 
9 του 1971 

65 του 1973 
42 του 1976 
38 του 1979 
2 του 1981 

39 του 1981. 

Ινιτώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


