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ΙΙΑΡΑΡΊΉΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ* Ά ρ . 37 της 30ης ίΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1961 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 

'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί τοϋ Στράτου της Δημοκρατίας (Σύνθεσις 
και Κατάταξις) Νόμος, 1961, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται 
ύπό τοΟ Προέδρου και τοϋ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 8 τοϋ 1961. 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΤΗΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 
S. Ό παρών νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί του Στρατού της 

Δημοκρατίας (Σύνθεσις και Κατάταξις) Νόμος, 1961. 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

2. "Εν τω παρόντι νόμω, εκτός έάν έκ του κειμένου προκύτττη 
αντίθετος έννοια— 

«Στρατός» σημαίνει τον Στρατόν τής Δημοκρατίας ώς προνο
είται εϊς τήν παράγραφον Ι του άρθρου 129 τοΟ Συντάγματος· 

«Αρχηγός» σημαίνει τον Άρχηγόν τοΰ Στράτου, όστις διωρί
σθη δυνάμει τής παραγράφου Ι τοΰ άρθρου 131 τοΟ Συντάγματος* 

«Υπαρχηγός» σημαίνει τόν Ύπαρχηγόν τοΟ Στρατού όστις 
διωρίσθη δυνάμει τής παραγράφου S τού άρθρου 13 ί του Συν
τάγματος

«υπηρεσία» σημαίνει ύπηρεσίαν εις τόν Στρατόν. 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

Σ ύ ν θ ε σ ι ς Σ τ ρ α τ ο ύ . 
3. Ή υπηρεσία είς τόν Στρατόν θά είναι εθελοντική. 

4«Ρ—(Ι) "Ο Στρατός θά άποτελήται έξ αξιωματικών, υπαξιωμα
τικών καΐ οπλιτών. 

(2) ΟΙ αξιωματικοί θά είναι τών ακολούθων βαθμών :— 
(α) "Υποστράτηγος. 
(β) Ταξίαρχος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

' Η ύιτηρεσία 
θά είναι 
εθελοντική. 
'Αξιωματι

κοί καΐ 
άλλοι βαθ

μοί. 
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Πρώτος 
ΓΚναζ και 
Λεύτερος 
ΓΚναξ. 

Διορισμοί. 

(γ) Συνταγματάρχης. 
(δ) 'Αντισυνταγματάρχης. 
(β) Ταγματάρχης. 

(στ) Λοχαγός. 
(ζ) "Υπολοχαγός. 
(η) 'Ανθυπολοχαγός. 

Ό 'Αρχηγός θά κατέχη τόν βαθμόν του 'Υποστρατήγου καΐ ό 
'Υπαρχηγός θά κατέχη τόν βαθμόν τοϋ Ταξιάρχου. 

(3) Οί υπαξιωματικοί θά εΤναι των ακολούθων βαθμών:— 
(α) Επιλοχίας. 
(β) Λοχίας. 
(γ) Δεκανεύς. 

(4) "Ο αριθμός τών αξιωματικών καΐ τών υπαξιωματικών έκαστου 
βαθμού θά καθορίζεται ύπό τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, δεν θά 
ύπερβαίνη δμως τό άνώτατον δριον το καθοριζόμενον δι" εκαστον 
βαθμόν είς τήν δευτέραν στήλην τοϋ Πρώτου Πίνακος καΐ είς τόν 
Δεύτερον Πίνακα αντιστοίχως. 

(5) Πάντα τά μέλη τοϋ Στράτου τά μή ανήκοντα είς τήν τάξιν 
τών αξιωματικών ή υπαξιωματικών θά ανήκουν είς τήν τάξιν τών 
οπλιτών. 

5.—(Ι) "Ο διορισμός πάντων τών αξιωματικών καΐ υπαξιωμα
τικών θά γίνεται ύπό τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου. 

(Ι) Ουδείς θά διορίζεται ώς αξιωματικός ή υπαξιωματικός ό 
δποΤος— 

(α) δέν είναι πολίτης της Δημοκρατίας· 
(β) είναι κάτω τών είκοσι ετών ή είναι ηλικίας ανω τών 

τριάκοντα πέντε ετών: \ 
Νοείται δμως δτι τό Ύπουργικόν Συμβουλιον δύναται 

είς οιανδήποτε είδικήν περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώ
σεων να τροποποίηση τά δρια ηλικίας τά καθοριζόμενα 
είς τό εδάφιον τοΰτο* 

(γ) δέν εκρίθη κατάλληλος δι* υπηρεσίαν κατόπιν εξετάσεως 
του υπό Ιατρικού Λειτουργού. 

(3) "Εκαστος διορισμός αξιωματικού θά γίνεται επί δοκιμασία 
δύο ετών έάν δε κατά τήν λήξιν της δοκιμαστικής περιόδου έπι
κυρωθή ό διορισμός τοϋ αξιωματικού, ούτος θά εξακολούθηση 
νά παραμένη έν τη υπηρεσία μέχρις δτου ούτος συμπλήρωση τό 
πεντηκοστόν £τος της ηλικίας του ή παραιτηθή ή άπολυθή ώς 
προνοείται είς τόν παρόντα ή οιονδήποτε άλλον νόμον : 

Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβουλιον δύναται είς οιανδήποτε 
είδικήν περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων νά παρατείνη τό 
δριον ηλικίας άφυπηρετήσεως τό καθοριζόμενον έν τώ έδαφίω 
τούτω. 

(4) Οί διορισμοί υπαξιωματικών θά είναι δύο κατηγοριών:— 
(α) Μ ό ν ι μ ο ι ' Υ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί : 

Μόνιμος υπαξιωματικός θά διορίζεται έπί δοκιμασία 
διά περίοδον δύο ετών, έάν δέ κατά τήν λήξιν τής δοκι
μαστικής περιόδου έπικυρώθή ό διορισμός του, θά εξα
κολούθηση νά ευρίσκεται έν τη υπηρεσία μέχρις δτου 

-Μ 

Α 
Φ 
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to

il· 

συμπληρώσει το πεντηκοστόν €τος τής ηλικίας του fj 
παραιτηθή ή άττολυθη ώ ς προνοείται εις τόν παρόντα η 
οίονδήποτε άλλον νόμον: 

Νοείται δτι το "Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται είς οιαν
δήποτε είδικήν περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων νά 
παρατείνη τό δριον ηλικίας άφυπηρετήσεως το καθοριζό
μενον έν τω έδαφίω τούτω. 

(β) Μ ή Μ ό ν ι μ ο ι " Υ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί : 
Οί μή μόνιμοι υπαξιωματικοί 0ά διορίζωνται εκ των 

ήδη καταταγέντων ή έπαναπροσληφθέντων οπλιτών δια 
περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τήν περίοδον της έπαναπροσ
λήψεως αυτών ώ ς θα ήτο ή περίπτωσις : 

Νοείται δτι ό ολικός αριθμός των μή μονίμων ύπαξιωμα·? 
τικών δέν θα ΰπερβή καθ* οίονδήποτε χρόνον τό ήμισυ 
του ανωτάτου ορίου του καθοριζομένου δι* όλους τους 
υπαξιωματικούς είς τόν Δεύτερον Πίνακα. 

(5) ΟΙ όπλΐται θά κατατάσσωνται ώ ς προνοείται είς τό Δεύτερον 
Μέρος. 

6. Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, κατόπιν γνωματεύσεως 
αρμοδίου Στρατιωτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, νά άπολύση 
οίονδήποτε άξιωματικόν ή ύπαξιωματικόν ή όπλίτην όστις ευρέθη 
ένοχος ανοικείου συμπεριφοράς, ανυπακοής ή παραλείψεως των 
καθηκόντων του, ή όστις κατά τήν γνώμην τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου είναι ακατάλληλος νά είναι μέλος τοϋ Στρατού, άνεj 
πληρωμής προς οιονδήποτε τοιούτον άξιωματικόν, ύπαξιωματικόν 
ή όπλίτην, ©Ιασδήποτε αποζημιώσεως. 

7.—(Ι) Ή αμοιβή εκάστου βαθμού αξιωματικών συνίσταται εκ 
τών απολαβών τών καθοριζομένων είς τήν τρίτην στήλην του 
Πρώτου Πίνακος καΐ έκ τών άλλων απολαβών τών παρατιθεμένων 
υπό τήν επικεφαλίδα «Άλλαι Άπολαβαί» τού αυτού Πίνακος : 

Νοείται δτι, είς ην περίπτωσιν θά άπαιτηθή παρ* αξιωμα
τικού νά εκτέλεση καθήκοντα ειδικής ή τεχνικής φύσεως, θά 
πληρώνηται είς τούτον τοιούτο χορήγημα οίον ήθελεν άποφά
σίση τό "Υπουργικόν Συμβούλιον, τό όλικόν όμως ποσόν τό όποιον 
θά πληρωθή τοιουτοτρόπως είς αυτόν δέν θά ύπερβαίνη καθ' οίον
δήποτε έτος τό όλικόν ποσόν τό προνοούμενον δι* αυτόν τόν σκο
πόν ΰπό τού Προϋπολογισμού διά τό έτος τούτο. 

(2) Ή αμοιβή έκαστου βαθμού υπαξιωματικών και οπλιτών 
συνίσταται έκ τών απολαβών τών καθοριζομένων εϊς τήν πρώτην 
στήλην του Τρίτου Πίνακος και έκ τών απολαβών τών καθοριζο
μένων είς τήν δευτέραν στήλην τού Πίνακος τούτου. 

Διά τους σκοπούς τού Πίνακος τούτου ή λέξις «εξαρτώμενοι» 
περιλαμβάνει πάντα τά πρόσωπα διά τήν συντήρησιν τών οποίων 
ό υπαξιωματικός ή ό οπλίτης είναι νόμω ύπόχρεως καΐ τά όποια 
πράγματι εξαρτώνται έκ τών προσόδων του. 

(3) Τό Υπουργικόν Συμβούλιον έ*χει τήν έξουσίαν νά έντάσση 
οίονδήποτε άξιωματικόν ή ύπαξιωματικόν άμα τω πρώτω διορισμφ 
του, επί τοιαύτης βαθμίδος της μισθολογικής κΜμακος της θέσεως 
του, οίαν ϊΤ^^ττουργικόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει πρέπουσαν. 

Άπόλυσις. 

Αμοιβή. 

Τρίτος 
ΠΙναξ. 
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Ό άΕ,ιωμα
τικός νά μή 
παραάηtat 
άνευ 
άδειας. 

Ωφελήματα 
άφυπηρετή
σεως. 

Κατάταξις. 

Περίοδος 
κατατάξεως. 

(4) Παρά τάς έν τώ παρόντι άρθρω γενομένας διατάξεις ©Ι 
αξιωματικοί, ol υπαξιωματικοί καΐ οί όττλΐται λαμβάνουν κατά τήν 
διάρκειαν της εκπαιδεύσεως των αντιστοίχως, μηνιαίας άποδοχάς, 
ως ήθελεν καθορίσει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον: 

Νοείται δτι τοιαΰται άπολαβαί δέν θά υπερβαίνουν είς τήν περί
πτωσιν αξιωματικού ή υπαξιωματικού, τό κατώτατον δριον το 
προνοούμενον δια τον βαθμόν του, είς τον Πρώτον ή Τρίτον Πίνακα 
αντιστοίχως και είς τήν περίπτωσιν των οπλιτών, τό ποσόν το 
προβλεπόμενον εϊς τόν Τρίτον Πίνακα. 

8.—(Ι) 'Αξιωματικός θά είναι ελεύθερος νά παραιτηθή κατόπιν 
εγκρίσεως τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου. 

(2) Ό μόνιμος υπαξιωματικός δικαιούται νά παραιτηθή κατόπιν 
εγκρίσεως τοΰ 'Υπουργού 'Αμύνης. 

9.—(Ι) 'Αξιωματικός θά δικαιούται της αυτής συντάξεως, οικο
νομικής παροχής ή άλλων ωφελημάτων άφυπηρετήσεως, ως 
καί πάς λειτουργός έν τή δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας 
κατέχων συντάξιμον θέσιν καί υπό τους αυτούς ορούς και προϋ
ποθέσεις. 

(2) Μόνιμος υπαξιωματικός θά δικαιούται είς τά αυτά ωφε
λήματα άφυπηρετήσεως και θά υπόκειται είς τάς αυτάς υποχρεώ
σεις ως καί πας μή συντάξιμος υπάλληλος είς τήν μόνιμον ΰπηρε
σίαν της Δημοκρατίας καί ύπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. 

(3) Μή μόνιμος υπαξιωματικός, ή οπλίτης θά δικαιούται εϊς τά 
αύτα ωφελήματα άφυπηρετήσεως ώς καί πάς μή μόνιμος ή προσω
ρινός υπάλληλος της Δημοκρατίας καί υπό τους αυτούς όρους καί 
προϋποθέσεις. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 

Κ α τ ά τ α ξ ι ς . 
10.—(Ι) Κατάταξις καί έπαναπρόσληψις όπλίτου είς τόν Στρατόν 

καί άπόλυσις έξ αύτοϋ θά γίνεται συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος ή οίουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού γενομένων 
δυνάμει τούτου ή οίουδήποτε άλλου νόμου. 

(2) Ουδείς θά κατατάσσεται δστις— 
(α) δέν είναι πολίτης τής Δημοκρατίας· 
(β) είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών ή άνω των 

τριάκοντα ετών: 
Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται είς οίαν

δήποτε είδικήν περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων νά 
έπιτρέψη τήν κατάταξιν προσώπων ηλικίας άνω τών τριά
κοντα ετών ουχί δμως άνω τών τριάκοντα πέντε ετών 

(γ) δέν εκρίθη κατάλληλος δι* ύπηρεσίαν κατόπιν εξετάσεως 
του υπό Ιατρικού Λειτουργού. 

IS.—(Ι) Ύπό τήν έπϊφύλαξιντών κάτωθι διατάξεων του παρόντος 
4pfpou, ή κατάταξις θα είναι δι" αρχική ν περίοδον μή ύπψβαΐ-
ν&,υσαν τά τρία ετη, μετά τό πέρας τής οποίας τό καταταγώ 
Πρόσωπον δύναται, έάν ή ύτττ\ρεσία του ΰπηρξεν Ικανοποιητική 
καί εξακολουθώ νά πληροί τάς απαιτήσεις τάς προβλεπόμενος ύπό 

β 

~ * 
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τοΟ εδαφίου 2 τοΟ άρθρου 80 καΐ ύπό. τήν έπιφύλαξιν των κανο
νισμών των θεσπιζόμενων δυνάμει τοΟ παρόντος η οίουδήιτοτε 
άλλου νόμου, νά έπιλέξη έπαναπρόσληψιν δι° Ιτέραν τριετή περίοδον 
καΐ ούτω καθ* έξης άπό καιροΟ εϊς καιρόν μέχρις δτου συμπλήρωση 
τό τριακοστόν εννατον έτος τής ηλικίας του έκτος έάν ούτος 
άπολυθή ή άπαιτηθή παρ* αΰτοΟ νά άποσυρθή τής υπηρεσίας είς 
μικροτέραν ήλικίαν, ώς προβλέπεται είς τόν παρόντα ή οίονδήποτε 
άλλον νόμον: 

Νοείται ότι κατά τήν διάρκειαν της πρώτης φάσεως πρόσωπον 
τό όποιον κατά τόν χρόνον τής κατατάξεως του είναι ηλικίας 
άνω των τριάκοντα τριών ετών μικροτέρας δμως των τριάκοντα 
πέντε ετών, δικαιούται νά ζήτηση δευτέραν περίοδον υπηρεσίας 
διά τρία £τη μή λαμβανομένου Οπ* δψιν του γεγονότος δτι τό 
τοιούτο πρόσωπον συνεπλήρωσε ή θά συμπλήρωση κατά τήν 
διάρκειαν της τοιαύτης περιόδου τό τριακοστόν 2ννατον δτος 
της ηλικίας του. 

Διά τους σκοπούς τοΟ εδαφίου τούτου «πρώτη φάσις» σημαίνει 
τήν περίοδον κατά τήν διάρκειαν τής οποίας έγένοντο αϊ άρχικάΐ 
κατατάξεις διά τήν συγκρότησιν του Στράτου. 

(2) Πρόσωπον, καταταγέν ώς οπλίτης fj διορισθέν ώς μή μόνιμος 
υπαξιωματικός, δύναται κατά τήν διάρκειαν της αρχικής περιόδου 
της κατατάξεως του καΐ κατόπιν υπηρεσίας δύο ετών, νά επ<λέξ'( 
δπως αποχώρηση της υπηρεσίας άφοΟ δώση τριών μηνών 
γραπτήν προειδοποίησιν προς τόν Ύπουργόν "Αμύνης. 

(3) Ή περίοδος υπηρεσίας είς πάσας τάς περιπτώσεις (ά λογί
·* ζεται άπό τ4|ς %ιερομηνίας τής κατατάξεως. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ. 
Δ ι ά φ ο ρ α . 

12. *Εάν πρόσωπον τι, μέ σκοπόν νά διορισθή ώς αξιωματικός Ψευδής 
ή υπαξιωματικός ή νά καταταγώ ώς οπλίτης, έν' γνώσει δίδει *^<νΤϊσ,ς
ψευδή άπάντησιν είς οίανδήποτε έρώτησιν ε'ις τήν οποίαν έζητήθη O^AWIV 
άπό αυτόν νά απάντηση μέ σκοπόν τόν διορισμόν του τ) τήν κατά *ατατάςβ«ς. 
ταξίν του. θά υπόκειται κατόπιν καταδίκης του, είς φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς 
πεντήκοντα λίρας ή είς άμφοτέρας τάς πόινάς ταύτας καΐ έάν <ίχη 
διορισθή ή καταταγή θά απολύεται έκ τοΟ ΣτρατοΟ. 

13. "Αξιωματικός ή υπαξιωματικός πριν ή άναλάβη τα καθή Διαββ&αΐ
κοντά του καΐ οίοσδήποτε οπλίτης πρό τής κατατάξεως του, θά οκης 

δίδη καΐ θά υπογραφή ενώπιον τοΟ αρμοδίου λειτουργού και τΓ] 
παρουσία μάρτυρος, τήν κάτωθι διαβεβαίωσιν:— 

<<Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν προς τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου, 
σεβασμόν προς τό Σύνταγμα της καΐ τους συνάδοντας αύτώ 

β νόμους, καΐ δτι θά υπηρετήσω πιστώς τήν Δημοκρατίαν. Ώ ς 
*■ μέλος τοΟ £τρατοΟ θά συμμορφοΟμαι καΐ θά θεωρώ έμαυτόν 
* ύποκείμενον είς πάντας τους παρόντας καΐ μέλλοντας νόμους 

καΐ κανονισμούς, τους σχετιζομένους μέ τήν διοίκησιν, πειθαρχίαν 
καΐ όργάνωσιν τοΟ ΣτρατοΟ κάΙ είς πάντα τά εκάστοτε έν Ιατχύϊ 
διατάγματα τά σχετιζόμενα μέ τόν Στρατόν.» 
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ίίληρωμαΐ, 
δπλα, κ.τ.λ. 

"Επιστροφή 
βπλων καΐ 
εφοδίων 
Λφυιτηρε
τούντων 
μελών τοΟ 
ΣτρατοΟ. 

Κανονισμοί. 

14.—(J) Οι υπαξιωματικοί καΐ όττλΐται θά Εχουν δωρεάν τροφήν 
καΐ διαμονήν καΐ θά έφοδιάζωνται δωρεάν με στολήν καΐ άλλα 
εφόδια δτινα ήθελον προβλεφθή. 

(2) Πάντα τά μέλη τοΰ Στράτου θά έφοδιάζωνται επίσης μέ τά 
άναγκαιοΟντα δπλα, πυρομαχικά καΐ είδη έξαρτύσεως. 

15.—(Ι) Όσάκις μέλος του ΣτρατοΟ παύση νά άνήκη εις τον 
Στρατόν θά παραδώση αμέσως είς το ύπό τοΰ "Αρχηγού διωρι
σμένον πρόσωπον προς τον σκοπόν τούτον, πάντα τά δπλα, 
πυρομαχικά, είδη έξαρτύσεως, στολήν καί άλλα εφόδια, δτινα 
εδόθησαν είς αυτό καί τά οποία άποτελοΟσι περιουσίαν της 
Δημοκρατίας. 

(2) Οιονδήποτε μέλος τοΰ ΣτρατοΟ, τό όποιον άφοΰ έπαυσε νά 
άνήκη είς τον Στρατόν, παραλείπει νά έπιστρέψη οίαδήποτε είδη 
έξαρτύσεως, στολήν ή άλλα εφόδια, ώς απαιτείται ύπό τοΰ άρθρου 
τούτου, θά υπόκειται κατόπιν καταδίκης του, εϊς φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς πεντήκοντα λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, τό 
Δικαστήριον δε δύναται νά έκδώση ένταλμα διά τήν διεξαγωγήν 
έρεύνης καί τήν κατάσχεσιν πάντων τών τοιούτων ειδών έξαρτύ
σεως, στολών και άλλων εφοδίων, τά όποια δεν παρεδόθησαν 
ώς ανωτέρω. · 

(3) Οιονδήποτε μέλος τοΰ ΣτρατοΟ, τό όποιον, άφοΟ έπαυσε 
νά άνήκη είς τόν Στρατόν, παρέλειψε νά έπιστρέψη οίαδήποτε δπλα 
καί πυρομαχικά, ώς απαιτείται ύπό τοΰ άρθρου τούτου, θά υπόκειται, 
κατόπιν καταδίκης του, είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά 
επτά Ιτη ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας λίρας 
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, τό Δικαστήριον δέ δύναται 
νά έκδώση ένταλμα διά τήν διεξαγωγήν έρεύνης καί τήν κατάσχεσιν 
πάντων τών τοιούτων δπλων καί πυρομαχικών, δτινα δέν παρε
δόθησαν ώς ανωτέρω. 

16. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίζη Κανονι
σμούς, θέτοντας είς εφαρμογή ν τους σκοπούς τοΰ παρόντος νόμου 
καί είδικώς και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως 
ταύτης, διά σκοπούς σχετιζομένους μέ τήν κατάταξιν εις τόν 
Στρατόν καί τήν έκπαίδευσιν αύτοΟ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ. 

Μ έ γ ι σ τ ο ς " Α ρ ι θ μ ό ς κ α ί Ά μ ο ι β α Ι " Α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν 
("Αρθρα 4 (4) καί 7 (Ι).) 

Μέγιστος 
Βαθμός. αριθμός. 

Υποστράτηγος Ι 
Ταξίαρχος.. 

7 
13 
55 
62 

Συνταγματάρχαι . . 
Άντισυνταγματάρχαι 
Ταγματόρχαι 
Λοχαγοί 
Υπολοχαγοί 
"Ανθυπολοχαγοί . . 

Άπολαβαί. 
£1,236x42—1.404x48—1,! 
£1,128x36—1,236x42—1/ 
£580x24—748 
£500x24—620 
£430x24—550 
£360 χ 18—432x24—504 
£336x18—480 
ά00 χ 18-444 

■ % 
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Ά λ λ α ε υ ε ρ γ ε τ ή μ α τ α ( ε π ι δ ό μ α τ α ) . 
Ι. Θά παρέχεται διαμονή είς τον Ύποστράτηγον καΐ τόν Ταξίαρχον επί 

τή ύπ ' αυτών πληρωμή ενοικίου δέκα τοις εκατόν τοΟ αντιστοίχου μισθού" των. 
ΟΙ αξιωματικοί ούτοι θά χρησιμοποιούν δωρεάν αύτοκίνητον και τάς υπηρεσίας 
δδηγοΟ οσάκις εκτελούν τά δημόσια καθήκοντα της αντιστοίχου θέσεως των. 

2. Πας αξιωματικός θά λαμβάνη, επιπροσθέτως προς τάς άπολαβάς του, 
τοιούτο τιμαριθμικόν επίδομα οίον πληρώνεται άπό καιρού είς καιρόν προς άλλα 
μόνιμα μέλη τής υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

3. Πάς αξιωματικός θά λαμβάνη, άμα τω π ρ ώ τ ω διορισμώ ώ ς αξιωματικός, 
επίδομα πεντήκοντα λιρών διά προσωπικά εφόδια. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ. 
Μ έ γ ι σ τ ο ς Α ρ ι θ μ ό ς ' Υ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν . 

("Αρθρον 4 (4).) 
Βαθμός. Μέγιστος αριθμός. 

Έπιλοχίαι . . . . . . . . . . 50 
Λοχίαι 
Δεκανείς 

173 
257 

Α π ο λ α β α Ί 

Βαθμός. 

Έπιλοχίαι 
Λοχίαι . . 
Δεκανείς 
"Οπλΐται 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ. 
("Αρθρον 7 (2).) 

κ α ι ά λ λ α ε υ ε ρ γ ε τ ή μ α τ α π λ η ρ ω ν ό μ ε ν · - ; 
υ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς κ α ι ό π λ ί τ α ς . 

" Α λ λ α ι Α π ό λ α β α ι 
"Απολαβαϊ Τά ακόλουθα οικογενειακά επιδόματα θά 
κατά μήνα. πληρώνωνται κατά μήνα. 

δύο πέραν 
έξηρτημένοι τών δύο 

£15 
£13 
£12 
£10 

εις 
έξηρτημένος 

£10 
£8 
£8 
£8 

£15 
£13 
£13 
£13 

£18 
£16 
£16 
£16 

Έτυπώθη έν ιώ Γυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΛευκωσΙφ, 


