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'Αριθμός 1001 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 41 ΤΟΥ 1962, 7 ΤΟΥ 1964, 43 ΤΟΥ 1966, 41 ΚΑΙ 84 

ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ 1970) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 7 (2) (β). 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγού
μενος εις αυτό δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 7 του περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος»), τή συμβουλή του Συμ
βουλίου, γνωστοποιεί ώδε δτι επιπροσθέτως προς τα Πανεπιστήμια 
και Ιδρύματα τα καθοριζόμενα εις τον Δεύτερον Πίνακα τής Γνω
στοποιήσεως τής δημοσιευθείσης ύπ' άρ. 40 εις το Τρίτον Παράρτημα 
τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 24ης 'Ιανουαρίου 1963 
και ε'ις τάς Γνωστοποιήσεις τάς δημοσιευθείσας ύπ' άρ. 202, 821, 374, 
671. 103, 1, 323, 546, 682, 854, 565 και 847 ε'ις το Τρίτον Παράρτημα 
τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 25ης 'Ιουνίου 1964, 
30ης Δεκεμβρίου 1965, 18ης Μαΐου 1967, 11ης Αυγούστου 1967, 9ης 
Φεβρουαρίου 1968 2ας 'Ιανουαρίου 1970, 23ης 'Απριλίου 1970, 10ης 
'Ιουλίου 1970, 14ης Αυγούστου 1970, 23ης 'Οκτωβρίου 1970, 30ής 'Ιου
λίου 1971 και 29ης 'Οκτωβρίου 1971, αντιστοίχως, τά κάτωθι αναφερό
μενα Πανεπιστήμια ενεκρίθησαν ώς Πανεπιστήμια εμπίπτοντα εντός 
τών διατάξεων τής παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 7 
του Νόμου : 

(a) BAGHDAD UNIVERSITY OF BAGHDAD
IRAQ COLLEGE OF ENGINEERING, 

BACHELOR OF SCIENCE IN 
CIVIL ENGINEERING. 

(b) DENVER UNIVERSITY OF DENVER, 
STATE OF COLORADO MASTER OF SCIENCE IN 
UNITED STATES OF CIVIL ENGINEERING. 
AMERICA 

Έγένετο τή 9η Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 292/59/11.) 

'Αριθμός 1002 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑ Σ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1968 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6 (4). 

Ό 'Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς ε'ις αυτόν χορηγουμένας 
εξουσίας δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 6 τών περί τής 'Εθνικής 
Φρουράς Νόμων τοϋ 1964 εως 1968 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς 
«Ο Νόμος») διατάττει ώς ακολούθως : 

1.—(1) Οι διά τής 'Αποφάσεως ύπ' άρ. 10947 του Υπουργικού Συμ
βουλίου τής δημοσιευθείσης έν τω Τετάρτω Παραρτήματι τής επισή
μου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 10ης Δεκεμβρίου 1971, κλη
θέντες τής κλάσεως 1972, ήτοι άπαντες οί άρρενες οί γεννηθέντες 
μεταξύ τής 1ης 'Ιανουαρίου καΐ 31ης Δεκεμβρίου 1954' 
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(2) Οί δια προηγουμένων 'Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβου
λίου κληθέντες στρατεύσιμοι των κλάσεων 1958 εως 1971, αμφοτέρων 
συμπεριλαμβανομένων, ήτοι οι άρρενες οι γεννηθέντες μεταξύ της 
1ης 'Ιανουαρίου 1940 και της 31ης Δεκεμβρίου 1953, οιτινες ως ανή
κοντες ε'ις οιανδήποτε τών εν τη παραγράφω 2 κατωτέρω αναφερο
μένων κοτυηγοριών δεν εχουσιν εισέτι καταταγή' και 

(3) Οι δυνάμει της ύπ' άρ. 10614 'Αποφάσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 15ης 'Ιουλίου 1971 επιθυμούντες νά καταταγώσιν 
έθελονταί οΐτινες αποφοιτήσαντες Σχολής Μέσης Παιδείας εν τη 
Δημοκρατία συνεπλήρωσαν, ή μέχρι της 22ας 'Ιανουαρίου 1972 θά 
έχωσι συμπληρώσει, το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας των,. 
δέον όπως προσέλθωσι προς κατάταξιν εις τά Κέντρα Κατατάξεως 
τήν 20ήν, 21ην και 22αν 'Ιανουαρίου 1972 και ώραν 8 π.μ. ως ακολού
θως : 

(α) Οι καταγόμενοι εκ της πόλεως και τών χωρίων της 'Επαρ
χίας Λευκωσίας (πλην του διαμερίσματος Μόρφου) ανεξαρ
τήτως τόπου διαμονής, εις το Κέντρον Κατατάξεως Λευκω
σίας (Στάδιον Γ.Σ.Π.)" 

(β) Οί καταγόμενοι έκ της κωμοπόλεως και τών χωρίων του 
διαμερίσματος Μόρφου, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, εις το 
Κέντρον Κατατάξεως Μόρφου (Σωματεΐον Διγενής Ακρί
τας) ' 

(γ) Οί καταγόμενοι έκ της πόλεως και τών χωρίων της 'Επαρ
χίας 'Αμμοχώστου, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, εις το Κέν
τρον Κατατάξεως 'Αμμοχώστου (Κέντρον Εκπαιδεύσεως 
Νεοσύλλεκτων 'Αμμοχώστου— Στρατόπεδον Καραόλου)· 

(δ) ΟΙ καταγόμενοι έκ της πόλεως καί τών χωρίων της 'Επαρ
χίας Κυρήνειας, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής εις το Κέντρον 
Κατατάξεως Κυρήνειας (3ον Τακτικόν Συγκρότημα) 

(ε) Οί καταγόμενοι έκ τής πόλεως και τών χωρίων τής 'Επαρ
χίας Λάρνακος, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ε'ις το Κέντρον 
Κατατάξεως Λάρνακος (Κέντρον Εκπαιδεύσεως, Νεοσύλλε
κτων Λάρνακος). 

(στ) Οί καταγόμενοι έκ τής πόλεως και τών χωρίων, τής Επαρ
χίας Λεμεσού, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής εις το Κέντρον 
Κατατάξεως Λεμεσού (Κεντρικός 'Αστυνομικός Σταθμός 
Λεμεσού)' 

(ζ) Οί καταγόμενοι έκ τής πόλεως και τών χωρίων τής 'Επαρ
χίας Πάφου, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής εις το Κέντρον 
Κατατάξεως Πάφου (Κέντρον 'Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλεκτων 
Πάφου)' 

(η) Οί πολΐται τής Δημοκρατίας οί γεννηθέντες έκτος τής Δημο
κρατίας μεταξύ τής 1ης 'Ιανουαρίου 1940 και τής 31ης Δε
κεμβρίου 1954 και νυν ευρισκόμενοι έν τη Δημοκρατία, ε'ις 
τό πλησιέστερον προς το μέρος διαμονής των Κέντρον Κατα
τάξεως. 

2. Αϊ έν τη ύποπαραγράφω (2) τής παραγράφου 1 ανωτέρω άνα
φερόμεναι κατηγορίαι είναι αϊ ακόλουθοι : 

(α) Οί τυχόντες εξαιρέσεως ή αναστολής κατατάξεως δυνάμει 
οιασδήποτε τών έν τή ύποπαραγράφω (2) τής άνω παρα
γράφου 1 αναφερομένων αποφάσεων, ή οιασδήποτε ετέρας 
αποφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου, ή δυνάμει τών 
παραγράφων (α) (β) καί (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 
4, του εδαφίου (4) τοΟ άρθρου 11, ή της παραγράφου (α) 
τοΟ εδαφίου (2) του άρθρου 17 του Νόμου, καί τών όποιων 
οί λόγοι τής τοιαύτης εξαιρέσεως ή αναστολής έξέλιπον ή 
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θα έκλείψωσι μέχρι της 10ης Ιανουαρίου 1972. 
(β) Οι δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του Νόμου τυ

χόντες αναστολής και οϊτινες αφίχθησαν εν τη Δημοκρατία 
η θά άφιχθώσι έν τη Δημοκρατία μέχρι της 10ης 'Ιανουαρίου 
1972. 

(γ) Οί τυχόντες αναστολής υπηρεσίας δυνάμει της παραγράφου 
(α) τοΰ εδαφίου (2) τοΟ άρθρου 17 του Νόμου και των όποιων 
ή περίοδος τής τοιαύτης αναστολής έληξεν ή θά εχη λήξει 
μέχρι τής 10ης 'Ιανουαρίου 1972. 

(δ) Οί απολυθέντες δια σκοπούς φοιτήσεως δυνάμει τών ακο
λούθων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και οΐτινες 
μη άναχωρήσαντες εκ Κύπρου εντός ενός μηνός από τής 
απολύσεως των ή μη άρχίσαντες έν τω έξωτερικώ ή διακό
ψαντες ή μη συμπληρώσαντες την τοιαύτην φοίτησίν των υπο
χρεούνται προς έπανακατάταξιν προς συμπλήρωσιν τής θη
τείας αυτών συμφώνως προς τάς έν λόγω αποφάσεις : 

(i) Άπόφασις Άρ. 7826 τής 13.6.1968, ώς έτροποποιήθη 
διά τής 'Αποφάσεως Άρ. 7984 τής 25.7.1968 και τής 
'Αποφάσεως Άρ. 8282 τής 14.11.1968. 

(ii) Άπόφασις Άρ. 8888 τής 10.7.1969. 
(iii) Άπόφασις Άρ. 9631 τής 30.4.1970 και 
(iv) Άπόφασις Άρ. 10581 τής 28.6.1971. 

(ε) Οί μέχρι σήμερον μη καταταγέντες αδικαιολογήτως ήτοι; 
χωρίς ή μη κατάταξίς των νά βασίζεται έφ' οιασδήποτε εξαι
ρέσεως, αναστολής κατατάξεως, αναστολής υπηρεσίας, απο
λύσεως ή οιουδήποτε ετέρου έγγραφου χορηγηθέντος ή εκ
δοθέντος δυνάμει του Νόμου ή οιασδήποτε Αποφάσεως του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ή επί του εδαφίου (1) του άρθρου 
11 του Νόμου. 

3. 'Ωσαύτως οί κληθέντες στρατεύσιμοι τών κλάσεων 1958 εως 
1971, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων— 

(α) οί όποιοι κατόπιν συμπληρώσεως τής βασικής έν τη Δυνάμει 
εκπαιδεύσεως των, ετυχον αναστολής υπηρεσίας ή απολύ
σεως των χορηγηθείσης δυνάμει του Νόμου ή οιασδήποτε 
Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου και τών οποίων 
οί λόγοι τής τοιαύτης αναστολής ή απολύσεως θά έκλείψωσι 
καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την 10ην 'Ιανουαρίου 1972 και 
οΰτω θά υποχρεούνται νά καταταγώσι πάραυτα, δέον δπως 
ευθύς ώς οί προαναφερθέντες λόγοι έκλείψωσι προσέρχωνται 
προς κατάταξιν είς τά ο'ικεΐα Επαρχιακά Στρατολογικά 
Γραφεία είς ά ώς εκ του τόπου τής καταγωγής των υπά
γονται στροπολογικώς, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής 
των 

(β) οί όποιοι μη συμπληρώσαντες την βασικήν έν τή Δυνάμει 
έκπαίδευσίν των ετυχον αναστολής ή απολύσεως, και τών 
οποίων οί λόγοι τής τοιαύτης απολύσεως ή αναστολής θά 
έκλείψωσι μετά την 10ην 'Ιανουαρίου 1972, ώς αναφέρεται 
ανωτέρω έν τή παρούση παραγράφω, δέον δπως προσέρ
χωνται προς κατάταξιν κατά την αμέσως έπομένην, μετά 
τήν παρουσαν, γενησομένην κλήσιν προς κατάταξιν. 

4. Οί προσερχόμενοι προς κατάταξιν στρατεύσιμοι δέον δπως προ
σάγωσιν εις το κέντρον κατατάξεως δελτίον ταυτότητος και άποδει
κτικόν τών γραμματικών των γνώσεων, έν περιπτώσει δε μη προσα
γωγής δελτίου ταυτότητος, πιστοποιητικόν γεννήσεως.

Έγένετο τή 20ή Δεκεμβρίου 1971. 
(Υ.Ε. 40/Ζ/Κ/64/2.) . 


