
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
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υπ Άρ. 134 της 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1962 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τ φ "Αρθρω 52 του Συντάγματτος δ ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί τοΰ Στράτου της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατά
ταξις και Πειθαρχία) (Τροποποιητικός) Νόμος 1962. τό κείμενον του οποίοι > 
ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρα
τίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον έφημερίόα της Κυπριακής Δημο
κρατίας. 

Αριθμός 16 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ) ΝΟΜΟΥ. 1961. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

Ι. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τοΟ ΣτρατοΟ της Δήμο- Συνοπτικός 
κρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις και Πειθαρχία) (Τροποποιητικός) Νόμος τ^λος. 
1962, και θα άναγινώσκηται καί έρμηνευηται όμοΰ μετά τοΰ περί τοΰ 
ΣτρατοΟ της Δημοκρατίας (Σύνθεσις και Κατάταξις) Νόμου 1961 (εν 
το ις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον Ι τοΰ βασικού Νόμου καταργείται και αντικαθίσταται Αντίκα™ 
δΐά TOU ακολούθου:-- <*ασιςτοϋ 

όρθρου 1 too 
<;Συνοτη.κ.κ; | 'Q παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τοΰ Στράτου βασικοΟ 
τπλος T~^ Δημοκρατίας (Σύνθεσκτ. Κατάταξις και Πειθαρχία) Νδμου°

ι
*

; 

Νόμος 1961.». ' νέου άρθρου 
3. Τό εδάφιον (4) τόΟ Αρθρου 4 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται διά Τροποποΐη 

της εν τούτω ένθέσεως της έξης επιφυλάξεως :— Λ V°° 
«Νοείται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται να διορίζη εϊς οίον β„σ^ο0 

δήττοτε βαθμόν αριθμόν αξιωματικών ή υπαξιωματικών πέραν τοΰ Νόμοο. 
τοιούτου ανωτάτου ορίου, έάν— 

(α) ό αριθμός τφν ρΟτω διρρισθησρμένων αξιωματικών ή υπαξιω
ματικών ^έν υττερβαίνει τον αριθμόν τών κενών θέσεων είς 
τόν άνώτέρρν βα$μ4

ν ή βάθμρύς αξιωματικών η υπαξιωματικών 
αντιστοίχως^ καί 

(β) ol διορισμοί γίνωνται ύπό τόν δρον δτι αϊ τριαΰται κεναΐ θέσεις 
δέν θά πληρωθούν κατά τήν διάρκειαν τών τοιούτων διορι
σμών.». 

4. Τό εδάφιον (4) τοΟ άρθρου 7 τοΰ βασικού Νόμου άκυροΰται καί Τροποποΐη 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου:— σιςτοό 

«(4) 'Ανεξαρτήτως τών οιωνδήποτε διαλαμβανομένων είς τάς προη ^ ^ 0
7 τ

°° 
γουμένας προνοίας τοΟ παρόντος άρθρου οϊ αξιωματικοί, ΰπαξιωμα Νόμου, 
τικοι καί όπλΐται αντιστοίχως θά λαμβάνουν μηνιαίως κατά τήν διάρ
κειαν της αρχικής εκπαιδεύσεως των τοιούτον ποσόν εν εΤδει απο
λαβών, ώς τό "Υπουργικον Συμβούλιον ήθελε αποφασίσει: 

(289) 
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Νοείται ότι αί τοιαϋται άπολαβαί— 
(«■) εις την περίπτωσιν τών αξιωματικών, δεν θά υπερβαίνουν τό 

κατώτατον δριον τό προνόουμενον εις τον Πρώτον Πίνακα 
διά τον βαθμόν Ανθυπολοχαγού σύν τρεις επαυξήσεις· 

(//) εις τήν περίπτωσιν τών υπαξιωματικών, δεν θά υπερβαίνουν 
τάς άπολάβάς τάς πρόνοουμένας διά τον βαθμόν τοϋ Δεκα
νέως είς τόν Τρίτον Πίνακα· κάΙ 

(γ) είς την περίπτωσιν τών οπλιτών δεν θά υπερβαίνουν τάς 
άπόλαβάς τάς προνόουμένας δι* όπλίτας είς τόν Τρίτον 
Πίνακα. 

Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου ό δρος «αρχική έκπαί
δευσις» σημαίνει έίς μέν τήν περίπτωσιν αξιωματικών ή υπαξιωμα
τικών τήν έκπαίδευσιν ήτις προηγείται τοΟ πρώτου διορισμού ως 
αξιωματικού ή υπαξιωματικού, αναλόγως της περιπτώσεως, είς δέ 
τήν περίπτωσιν των οπλιτών τήν έκπαίδευσιν της οποίας τυγχάνουν 
ουτόι αμα τή κατατάξει.». 

Κατάργηοις ς ρ0 άρθρον 16 του βασικού Νόμου άκυροϋται καΐ αντικαθίσταται 
τοΰ άρθρου 1 6 c , .  ■' \ ■ · Λ· 
τοΰδασ̂ κοο διά του ακολούθου : — 
Μόμουκαΐ «Κανονισμοί. 16.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά θεσπίζη 
αντικστ στα κανονισμούς διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων 
δ(άνέου τοϋ παρόντος Νόμου. 
^ Ρ 0 0 (2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος τών υπό τοϋ εδα

φίου (Ι) παρεχομένων εξουσιών οί τοιούτοι κανονισμοί 
δύνανται νά καθορίζουν δι' δλα ή δι' οιονδήποτε έκ τών 
έξης ζητημάτων :— 

(ά) διορισμούς· 
··(//)■ κατατάξεις 
(ν) ύπήρέσίαν, συμπεριλαμβανομένων τών ωρών καθή

κοντος· 
(Λ") απολύσεις

(.·:) προαγωγός και υποβιβάσεις

(στ) τόπον διαμονής και πληρωμήν επιδόματος ενοικίου

(4) αδείαν, συμπεριλαμβανομένων τών ήμερων αναπαύσεως 
κάΙ ήμερων επισήμου αργίας. 

(>/)■ στολή ν και έξάρτυσιν συμπεριλαμβανομένου και τοϋ 
Οπλισμού

(0) έκπαίδευσιν 
(/) άνάρρωτικήν αοειαν Rial Ιάτρικήν ττερίθαλψιν 
(Λ) περιορισμούς επί τών δραστηριοτήτων μελών τής 

Δυνάμεως· 
(Α) πληρωμήν αποζημιώσεως είς μέλη του Στράτου ή 

τους έξ αυτών εξαρτώμενους διά θάνατον ή σωματική ν 
βλάβην προκληθέΐσαν κατά τήν οιάρκειάν τής εκτε
λέσεως επισήμων καθηκόντων fj εκπαιδεύσεως· 

(//) ευημερίάν 
(ν) οδοιπορικά καΐ επιδόματα* 
(£) παραβάσεις πειθαρχίας· 
(ο) σόστασιν πειθαρχικών συμβουλίων κάΙ διορισμούς 

tt§ τΛΟτα· 
(ττ) πειθαρχικήν διαδικασίαν. 
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ΤρβποττοΙησις 
τρΟ Πρώτου 
Πίνακος 
του βασικού 
Νόμου. 

(3) Οίριδήπρτε κανονισμοί θεσπιζόμενοι δυνάμει του πα» 
ρόντρς Αρθρου δύνανται νά καθορίζουν διά τήν έττιβρλήν 
τών ακολούθων εΙδών τιμωρίας είς οιονδήποτε μέλος τόΟ 
Στρα,τοΟ διά παοάβασιν οιουδήποτε έκ τών τοιούτων Κανο
νισμών :— 

(α) αποβολή· 
(β) άπαίτησις δια παραίτησιν 
{}) υποβιβασμός είς βαθμόν ή τάξιν 
Μ) κατακράτηση, αναστολή ή αναβολή προσαυξήσεως· 
ίβ) πρόστιμον μη υπερβαίνον τόν μισθόν ενός μηνός* 
(στ) άνα,στρλή αδείας
ϊζ) αυστηρά έπίπληξις
(η\ έπΜηί ις · 
(0)· νουθεσία μετά ή άνευ προσθέτων καθηκόντων καΐ παρα

τάξεων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών εν τω 
Στρατώνι ή κατ* οίκον 

(;) κράτησις μή υπερβαίνουσα τους δύο μήνας μετά ή 
άνευ προσθέτων καθηκόντων.». 

6. Τό μέρος τό έ*χον επικεφαλίδα «Άλλα Όφέλη» τοϋ Πρώτου Πίνα
κος τοΟ βασικού Νόμου τροποποιείται ώς έξης :— 

(α) Διά τής αντικαταστάσεως τών παραγράφων (2) και (3) τούτου διά 
τών έξης παραγράφων :— 

«(2) "Ο αξιωματικός θά λαμβάνη, επιπροσθέτως προς τάς 
άπολάβάς του, επίδομα ενοικίου έπι τή βάσει τών Ιδίων ποσο
στών κάΙ υπό τους ιδίους δρους ΰφ* ους τό τοιούτον επίδομα 
πληρώνεται είς τους δημοσίους υπαλλήλους τής Δημοκρατίας. 

(3) "Ο αξιωματικός, δμα τω πρώτω διορισμώ του ώς αξιωμα
τικού, θά λαμβάνη επίδομα διά προσωπικά εφόδια έξ έβδομη
κοντά λιρών: 

Νοείται δτι έάν ό τοιούτος αξιωματικός προμηθευθή διά 
υλικών Ιματισμού τό άντίτιμον τών τοιούτων υλικών θά 
άφαιρήται έκ τοΰ δνωθι επιδόματος.». 

(β) Διά τής έν τούτω ένθέσε^^,ς τής έξης νέας παραγράφου :— 
«(4) 'Αξιωματικός τις παρά τοΟ οποίου απαιτείται δπως 

διαμένη μακράν τοϋ μέρους ένθα συνήθως εδρεύει θά λαμβάνη, 
δπως καλύψη τάς εύλογους δαπανάς διαμονής καΐ διατροφής 
του, τοιούτον έπιπρόσθετον επίδομα ώς τό "Υπουργικόν Συμ^ 
βούλιον ήθελε καθορίσει διά τής άπό καιρού είς καιρόν θεσπί
σεως Κανονισμών.». 

7„ Ό Τρίτος Πίναξ τοδ βασικρΟ Νόμου τροποποιείται διά τήξ έν αΰτώ Τροποποίηση 
καΐ είς τό τέλος τούτρ.υ ένθέσεως τών έξήςτταραγράφων :— "" nf^o'*9" 

«(Ι) Υπαξιωματικοί παρά τών οποίων απαιτείται δπως διαμένουν NJJJJ"* 0 0 

έν τω Στρατώνι θά δικαιούνται νά λαμβάνουν επίδομα ενοικίου επί τή 
βάσει τών Ιδίων ποσοστών κάί ΰπό τους Ιδίους δρους ύά* οΟς τό τοι
i$TQM επίδομα πληρφνέται άττό καιρού ςίς καιρόν είς τους δημοσίους 
■υπαλλήλους τής Δημοκρατίας. 

Φ ΎΐτάξϊωμίΐΙΐΊκοΙ κ?άι δπλίτάι ο! όττοΤοι λόγω τών καθηκόντων των 
άτϊαΐτεΤτάΐ πάρ^ αυτών δπως διαμένουν μακράν τοΟ Στρατώνος θά 

r6^Kai©pvfait προς κάλϋψιν τών δαπανών διαμονής καΐ διατροφής των, 
νΐ Χαμβ^νόυνέπιπάοοθέτον επίδομα, ώς τό Ύπουρνικόν Συμβούλίον 
ήθελε καθορίσει διά τής άπό καιρού είς καιρόν θεσπίσεως Κανο
νισμών.». 


