
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ" Άρ. 320 της 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1964 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Εθνικής Φρουράς Νόμος του 1964, τό κείμενον του οποίου ακο

λουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 20 του 1964 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩ

ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΙ.ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

'Επειδή πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν άναγκαίαν την ΐδρυσιν Προοίμιον. 
χωριστής δυνάμεως δπως ύποδοηθή τάς τακτικάς δυνάμεις της Δη
μοκρατίας, ήτοι τον στρατόν αυτής καΐ τάς δυνάμεις ασφαλείας τής 
Δημοκρατίας είς δλα τα αναγκαία μέτρα δια την άμυναν αυτής. 

Διά ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Μέρος Πρώτον. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 
1. Ό παρών Νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί τής 'Εθνικής Φρου Συνοπτικός 

ρας Νόμος του 1964. τ1τλος· 
2. Έν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη άν 'Ερμηνεία, 

τίθετος έννοια— 
«αξιωματικός» σημαίνει τόν Διοικητήν καΐ πρόσωπον διορισθέν 

επί τη δάσει του παρόντος Νόμου ώς αξιωματικός έν τη Δυνάμει 
καΐ περιλαμβάνει τόν άνθυπασπιστήν' 

«Διοικητής» σημαίνει τόν Διοικητήν τής Δυνάμεως τόν διοριζό
μενον δυνάμει του άρθρου 13 ή έν τή απουσία ή άνικανότητι αύτου 
τόν αμέσως ίεραρχικώς έπόμενον άξιωματικόν, όστις εΐναι παρών 
και έκτελεΐ κοφή κοντά έν τή Δυνάμει" 

«Δύναμις» σημαίνει τήν 'Εθνικήν Φρουράν τήν δημιουργουμένην 
υπό του παρόντος Νόμου' 

«ενεργός υπηρεσία» σημαίνει τήν έν τή Δυνάμει ύπηρεσίαν άπό 
τής ημέρας τής κατατάξεως μέχρι τής συμπληρώσεως τής ύπό 
τοΰ παρόντος Νόμου προβλεπομένης χρονικής διαρκείας υπηρε
σίας καΐ περιλαμβάνει ύπηρεσίαν έφεδρου κληθέντος, επί τή δάσει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου, προς ύπηρεσίαν έν τή Δυ
νάμει" 

(351) 
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"Ιδρυσις καΐ 
νομική θέσις 
της 'Εθνικής 
Φρουράς. 

Ύποχρέωσις 
προς όπηρε

σίαν έν τη 
Δυνάμει. 

θητεία. 

«επίκουρος» σημαίνει πρόσωπον εις δ απενεμήθη λόγω ειδικών 
προσόντων τιμητικός βαθμός αξιωματικού, δν κατέχει κατά τήν 
διάρκειαν της υπηρεσίας αύτόυ* 

«κλάσις» σημαίνει τό έτος καθ' δ οί στρατεύσιμοι συμπληρώνουν 
τό δέκατον δγδοον έτος της ηλικίας των' 

«οπλίτης» σημαίνει οιονδήποτε μέλος της Δυνάμεως πλην 
αξιωματικού; 

«στρατεύσιμος» σημαίνει τόν υπέχοντα ύποχρέωσιν συμφώνως 
προς τό άρθρον 4 υπηρεσίας έν τη Δυνάμει και προς ^στράτευσιν 
ΰποχρέωσις» θα ερμηνεύεται αναλόγως" 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εσωτερικών. 

Μέρος Δεύτερον. 
Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Σ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣ Ι Σ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ 

3.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται δταν θεώρηση τούτο 
σκόπιμον λόγω απειλούμενης εισβολής ή οιασδήποτε ενεργείας 
κατευθυνόμενης κατά της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής άκεραιότη
τος της Δημοκρατίας ή άπειλούσης τήν άσφάλειαν ζωής ή περιου
σίας νά προβή εις τόν σχηματισμόν δυνάμεως, ήτις θά καλήται 
«Εθνική Φρουρά», έπί σκοπώ βοηθείας του στρατού τής Δημοκρα
τίας ή τών δυνάμεων ασφαλείας ταύτης ή και αμφοτέρων είς δλα τά 
μέτρα τά απαιτούμενα διά τήν άμυναν αυτής. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 10 ή Δύναμις συνί
σταται έκ στρατευσίμων πολιτών τής Δημοκρατίας οΐτινες ήθελον 
κληθή δι' ύπηρεσίαν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και συγκροτείται έξ αξιωματικών καΐ ανθυπασπιστών μονίμων, δο
κίμων και επικούρων και έξ οπλιτών αποτελουμένων έκ στρατευσί
μων και στρατευσίμων εθελοντών. 

(3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν άπό καιρού 
είς καιρόν δπως καθορίζη τόν αριθμόν τής. Δυνάμεως είς αξιωματι
κούς καΐ όπλίτας. 

4.— (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (3) άπαντες οί 
πολΐται τής Δημοκρατίας άπό τής 1ης Ιανουαρίου του έτους καθ' δ 
συνεπλήρωσαν τό δέκατον δγδοον έτος τής ηλικίας των μέχρι τής 
1ης 'Ιανουαρίου του έτους καθ' δ συνεπλήρωσαν τό πεντηκοστόν 
έτος τής ηλικίας των υπόκεινται είς τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου καΐ υπέχουν ύποχρέωσιν υπηρεσίας έν τή Δυνάμει. 

(2) Ή ύποχρέωσις υπηρεσίας έν τή Δυνάμει διακρίνεται είς ύπο
χρέωσιν θητείας και ύποχρέωσιν έφεδρου. 

(3) Εξαιρούνται τής ύπό του εδαφίου (1) υποχρεώσεως— 
(α) τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου οί υπηρε

τούντες είς τόν στρατόν ή τάς δυνάμεις ασφαλείας τής Δη
μοκρατίας" 

(β) οί κληρικοί" 
(γ) οί μονίμως έκτος Κύπρου διαμένοντες πολΐται τής Δημο

κρατίας' 
(δ) οί κατόπιν ιατρικής εξετάσεως έπί τή βάσει τών διατάξεων 

του παρόντος Νόμου κριθέντες ως ακατάλληλοι. 
5.—(1) Πας στρατεύσιμος υπόκειται εί'ς ύποχρέωσιν θητείας ή δι

άρκεια τής όποιας είναι εξάμηνος. 
(2) "Η προς θητείαν ύποχρέωσις άρχεται άπό τής ημερομηνίας τής 

κατατάξεως του στρατευσίμου συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 
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6.—(1) Ή προς ύπηρεσίαν κλήσις των στρατευσίμων εν εργε ί τα ι κλησιςπρός 
δι* αποφάσεως του 'Υπουργ ικού Συμβουλ ίου δημοσιευομένης ε ίς την ύπηρεσίαν. 
έπίσημον εφημερ ίδα της Δημοκρατ ίας . 

Νοουμένου δτ ι το Ύπουργ ικόν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν δύνατα ι να εξα ίρεση έκ 
της το ιαύτης αποφάσεως οιονδήποτε πρόσωπον ή κ α τ η γ ο ρ ί α ς ή τ ά 

ξ ε ι ς προσώπων ως ήθελε καθορισθή έν τ η άποφάσει , οσάκ ις λ ό γ ο ι 
δημοσίου συμφέροντος καθιστούν την έξα ίρεσ ιν άπαραίτητον . 

(2) Ή κλήσις γ ί ν ε τ α ι κ α τ ά κλάσιν ή τ μ ή μ α αυτής, κ α τ ά περιφε

ρε ίας ή κ α τ η γ ο ρ ί α ς ή ε ίς έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ά ς περιπτώσεις κ α τ ' ά τ ο μ α λ ό γ ω 
ε ιδ ικών προσόντων, ώς ήθελε καθορισθή έν τή άποφάσει . 

(3) Ο ι στρατεύσ ιμο ι καλούντα ι εντός του έτους καθ ' δ συνεπλή

ρωσαν τ ό δέκατον ένατον έτος τής η λ ι κ ί α ς των, ή κ α τ ά εν έτος ένω

ρίτερον ή καΐ βραδύτερον τούτου. 
(4) Ό 'Υπουργός δ ιά δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς καθορ ί ζε ι τάς α ν α γ κ α ί α ς λε

πτομέρε ιας έπί τής εφαρμογής τής αποφάσεως του Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ 
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τής αναφερομένης ε'ις τό εδάφιον ( 1 ) . 

7.—(1) Τό Ύπουργ ικόν Συμβούλ ιον δ ι ' αποφάσεως αυτού έξου Συμβούλια 
σιοδοτεΐ τον Ύπουργόν δπως προβή είς την ΐδρυσιν Συμβουλ ίων Κα Κατατάξεως 

, < - , ,,_
 r ' , . , r - c ' , '

1 ·*-' ' . , , ' , - και Επιτρο-

τ α τ α ξ ε ω ς κ α ι Επίτροπων Εξετάσεως Σ ω μ α τ ι κ ή ς Ι κανότητος των π α 1 Σ ω μ ^ _ 
στρατευσίμων. κηνίκανό

(2) Τό Συμβούλ ιον Κ α τ α τ ά ξ ε ω ς αποτελε ί τα ι— τητος. 
( α ) έκ του Ύποδιο ικητοΰ τής μονάδος' 
(β ) εξ ενός α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ οριζομένου ύπό τού Δ ιο ι κη τού τής 

μονάδος' 
( γ ) έξ ενός ι α τρού α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ , έν απουσία δε τούτου έξ ενός 

ι α τ ρ ι κ ο ύ λε ι τουργού ' κ α ι 
(δ) έκ τού έκτελούντος τ ά καθήκοντα α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ στρατολο

γ ί α ς τής μονάδος. 
(3) Ή 'Επιτροπή ' Εξε τάσεως Σ ω μ α τ ι κ ή ς Ι κ α ν ό τ η τ ο ς τών στρα

τευσίμων αποτελε ί τα ι έκ τού Ια τρ ικού λε ι τουργού τού διευθύνοντος 
τό Νοσοκομεΐον τής επαρχ ίας ή ά λ λ ο υ ' ιατρικού λε ι τουργού κ α ι δύο 
άλλων Ιατρ ικών λε ι τουργών διοριζομένων έπί τούτω ύπό τού Διευ

θυντού ' Ι α τ ρ ι κ ώ ν Υπηρεσιών. 
8.—(1) "Απαντες οι προς κ α τ ά τ α ξ ι ν προσερχόμενοι στρατεύσ ιμο ι κατάταξις, 

υποβάλλοντα ι είς έξέτασ ιν τής σωματ ι κής των Ι κανότητος ύπό τού σωματική 
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Κ α τ α τ ά ξ ε ω ς δπερ λε ι τουργε ί είς έκάστην μονάδα ή

 έ
ξ

έτα
σιςκαι 

κέντρον κατα τάξεως . απόλυες. 
(2) 'Από απόψεως σωματ ι κής Ι κανότητος ο ι στρατεύσ ιμο ι κρίνον

τ α ι παρά τού Συμβουλ ίου Κ α τ α τ ά ξ ε ω ς κ α τ ά τάς δ ια τάξε ι ς τού άρ

θρου 17. 
(3) ΑΊ αποφάσεις τού Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Κ α τ α τ ά ξ ε ω ς ώς προς την κρί

σιν τής σωματ ικής ι κανότητος εκδ ίδοντα ι ομοφώνως. Έ ν περιπτώ

σει διαφωνίας ή τή α ι τήσε ι τού στρατευσ ίμου ούτος παραπέμπετα ι 
προς έξέτασ ιν ενώπιον τής 'Επιτροπής ' Εξε τάσεως Σ ω μ α τ ι κ ή ς ' Ι κ α 

νότητος τής προβλεπομένης ύπό τού εδαφίου (3) τού άρθρου 7 τής 
οποίας ή άπόφασις ε ί να ι ορ ιστ ι κή . 

(4) Οι έκ τούτων κρινόμενοι α κ α τ ά λ λ η λ ο ι απολύοντα ι αυθημερόν 
έφοδιαζόμενο ι δ ιά προσωρινού απολυτηρίου. 

(5) Οί παραμένοντες προς έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων αυτών Παράρτημα, 
δίδουσι τον δρκον ή τήν δ ιαβεβα ίωσ ιν ώς έν τω Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ι εντός 
δεκαπέντε ήμερων άπό τής κ α τ α τ ά ξ ε ω ς αυτών καΐ έκτελοΰσ ι 
τήν ύπηρεσίαν αυτών ώς ό παρών Νόμος κ α ι οί σχετ ι κο ί Κανονισμοί 
κ α ι Δ ι α τ α γ α ί όρίζουσι . 

(6) Α ϊ υποχρεώσεις έκαστου άρχοντα ι άπό τής ημερομην ίας κα

τ α τ ά ξ ε ω ς αυτού. 
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Προσωρινή 
άπόλυσις 
πλεονα

ζόντων. 

ΕΙΒική 
κλήσις. 

"Αναστολή 
κατατάξεως. 

Στρατεύσιμοι 
έθελονταΐ. 

Διοικητής 
καΐ αξιωμα

τικοί τής 
Δυνάμεως. 

9. Δια διαταγής του Διοικητού δύνανται νά απολύονται προσωρι
νώς έφοδιαζόμενοι δια σχετικού σημειώματος οί τυχόν πλεονάζοντες 
έκ τών υπόχρεων θητείας ικανών, οΐτινες δμως υποχρεούνται νά πα
ρουσιασθώσι προς κατάταξιν μετά την αμέσως έπομένην γενησομέ
νην κλήσιν και εντός τών δια ταύτης καθοριζομένων προθεσμιών. 

10.—(1) Εις έκτακτους περιστάσεις δύνανται νά καλούνται ονο
μαστικώς ύπό του Υπουργού κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου πρόσωπα ειδικής μορφώσεως, προσόντων ή πείρας κρι
νόμενα απαραίτητα διά τήν Δύναμιν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και 
κατηγορίας, σωματικής ικανότητος ή βαθμού έφ' δσον επιτρέπει τού
το ή κατάστασις τής υγείας αυτών. 

(2) ΕΙς τά άνω αναφερόμενα πρόσωπα απονέμεται ό βαθμός του 
επικούρου αξιωματικού δν διατηρουσι μόνον κατά τήν διάρκειαν τής 
έν τή Δυνάμει υπηρεσίας αυτών και δστις είναι ανάλογος προς την 
θέσιν καΐ τάς γνώσεις των. 

(3) Ευθύς ως έκλείψωσιν αί πρόκαλέσασαι τήν κλήσιν άνάγκαι 
τά ούτω καλούμενα πρόσωπα απολύονται ύπό του 'Υπουργού κατό
πιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου. 

11.— (1) Πας στρατεύσιμος, δστις κατά τήν ήμέραν ενάρξεως τής 
Ισχύος του παρόντος Νόμου, απουσιάζει έκ Κύπρου τυγχάνει ανα
στολής κατατάξεως μέχρι τής επανόδου του εις Κύπρον δτε και υπο
χρεούται εις έκπλήρωσιν τής θητείας ευθύς ώς ήθελε κληθή προς 
τοΰτο ύπό του 'Υπουργού. 

(2) Ό τυγχάνων αναστολής κατατάξεως δυνάμει του εδαφίου (1) 
οφείλει αμα τή έπανόδω του εις Κύπρον δπως ειδοποίηση εγγράφως 
περί τούτου τον Ύπουργόν προσάγων και τό διαβατήριον αύτου. Ό 
παραλείπων νά πράξη τοΰτο διαπράττει αδίκημα προβλεπόμενον 
ύπό τής παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 22. 

12.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεως δύναται νά 
έπιτρέψη τήν εις τήν Δύναμιν κατάταξιν προς έκπλήρωσιν τής θη
τείας τών οπλιτών στρατευσίμων εθελοντών τών οποίων ή κλάσις δέν 
έχει ήδη κληθή. 

Νοουμένου δτι— 
(α) ό αριθμός τών οϋτω κατατασσόμενων στρατευσίμων εθε

λοντών δέν θά ύπερβαίνη τόν διά τής αποφάσεως του 
'Υπουργικού Συμβουλίου καθοριζόμενον αριθμόν 

(β) ό στρατεύσιμος εθελοντής έχει συμπεπληρωμένον τό δέκατον 
δγδοον έτος τής ηλικίας του κατά τό έτος τής κατατάξεως 
αύτοΟ και δέν έχει ύπερβή τό είκοστόν δγδοον έτος τής 
ηλικίας του κατά τό έτος τής κατατάξεως αύτου. 

(2) Ή κατάταξις ενεργείται έπί τή βάσει τών οικείων διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και τών εκάστοτε βάσει αύτου εκδιδομένων 
διά διατάγματος του 'Υπουργού οδηγιών. 

(3) 01 κατατασσόμενοι ώς στρατεύσιμοι έθελονταί έπί τή βάσει 
του παρόντος άρθρου άναλαμβάνουσιν έξάμηνον ύποχρέωσιν αρχο
μένη ν άπό τής ημερομηνίας τής κατατάξεως αυτών. 

Μέρος Τρίτον. 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ. 
13.— (1) Ό Διοικητής και οί αξιωματικοί τής Δυνάμεως διορί

ζονται υττό του 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπό τοιούτους δρους ώς 
τούτο ήθελε καθορίσει. 
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Νοουμένου δτι εις είδικάς περιπτώσεις τό Ύπουργικόν Συμβού
λιον δύναται νά προσλάβη και έπί συμβολαίω πρόσωπον μη πολίτην 
της Δημοκρατίας ώς Διοικητήν της Δυνάμεως η' άξιωματικόν ταύτης. 

(2) Ό Διοικητής, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νό
μου και των έπί τη βάσει τούτου γενομένων Κανονισμών κέκτηται 
την γενικήν διοίκησιν καΐ έπίβλεψιν της Δυνάμεως ών υπεύθυνος 
έναντι του 'Υπουργού δια την όργάνωσιν, έκπαίδευσιν, ετοιμότητα, 
πειθαρχίαν και τάξιν έν τη Δυνάμει καί, άνευ επηρεασμού της γενικό
τητας της διατάξεως ταύτης, είναι υπεύθυνος έναντι του 'Υπουργού 
δια πάντα δπλισμόν, ύλικόν καί εφόδια άτινα ήθελον διατεθή δια 
την Δύναμιν καί γεν ικώς δια την έκτέλεσιν οιωνδήποτε νομίμων δια
ταγών, αΐτινες ήθελον τέθή ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου ή τοΟ 
Υπουργοί). 

14 . Ό τρόπος π ρ ο α γ ω γ ή ς τών αξιωματικών καί οπλιτών ρυθμί Προαγωγοί, 
ζεται ύπό τών έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου γενομένων Κανονι

σμών ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου. 

Μέρος Τέταρτον. 

Ε Φ Ε Δ Ρ Ε Ι Α . 

15.—(1) Τήν έφεδρείαν της Δυνάμεως άποτελούσι— Συγκρότησις 
/ \ Λ . ι Λ » · «  Ά ' > ~ < εφεδρείας. 
(α) Οι εκπληρώσαντες τήν υποχρεωσιν θητείας αυτών ως προ

νοείται έν τοις άρθροις 5 καί 12 απολυόμενοι οριστικώς της 
Δυνάμεως. 

(β) ΟΊ ύπηρετήσαντες πέραν τών εξ μηνών εις τακτικόν Κυπρια
κόν στρατόν ώς καί εις τακτικόν Συμμαχικόν Στρσττόν κα
τά τον τελευταΐον παγκόσμιον πόλεμον. 

(2) "Απαντες οι ανωτέρω παραμένουσιν έν τή εφεδρεία μέχρι 
συμπληρώσεως του πεντηκοστού έτους της ηλικίας των. 

1 6 . Ή κλήσις έφεδρων ενεργείται δΓ αποφάσεως τού Υπουργ ικού Κλήσις 
Συμβουλίου. Αυτή ενεργείται κατά κλάσεις καί είναι γενική δι' Μδρων. 
δλον τό κράτος ή περιλαμβάνει ώρισμένα τμήματα αύτοΰ ή ώρισμέ
νας κατηγορίας ή εις έξαιρετ ικάς περιπτώσεις άτομα λ ό γ ω ειδικών 
προσόντων. Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς καθορίζει τάς λεπτομέρειας της τοιαύτης 
κλήσεως. 

Μέρος Πέμπτον. 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

17.—(1) Ή έξέτασις σωματικής ικανότητος κατά τήν διάρκειαν Εξέτασις 
της υπηρεσίας έν τή Δυνάμει ενεργείται ύπό τών Συμβουλίων ή Έ π ι  καίκρίσις 
τροπών τών προβλεπομένων ύπό του άρθρου 7. σωματικής 

/ON >Α » > ' ι , , ικανότητος. 
(Ζ) Απο απόψεως σωματικής ικανότητος κρίνονται αναλόγως 

τών σωματικών των παθήσεων ή βλαβών ώς καί τών πνευματικών 
των ικανοτήτων ώς ακολούθως : 

(α) οι στρατεύσιμοι κατά τήν κατάταξιν αυτών είτε ικανοί είτε 
ακατάλληλοι δι' ύπηρεσίαν, κατά δε τήν διάρκειαν της υπη
ρεσίας αυτών μόνον ακατάλληλοι διά τήν έν γένει ύπηρε
σίαν* 

(β) οι δόκιμοι αξιωματικοί καί οι έφεδροι όπλΐται κατά τήν 
κατάταξιν ώ ς καί κατά τήν διάρκειαν της υπηρεσίας αυτών 
είτε ικανοί είτε ακατάλληλοι διά τήν έν γένει ύπηρεσίαν' 

( γ ) ol στρατεύσιμοι έθελονταί κρίνονται ώς οι στρατεύσιμοι, 
τόσον κατά τήν άρχικήν κατάταξιν αυτών δσον καί κατά 
τήν διάρκειαν της υπηρεσίας των. 
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"Αδβια. 

Βοήθεια είς 
εξαρτώμενους 
τεθνεώτος 
μέλους της 
Δυνάμεως. 

Βοήθεια είς 
καταστάντα 
άνίκανον f\ 
είς έζαρτω 
μένους 

Κανονισμοί 
έν σχέσει ττρός 
χορήγησιν 
συντάζεων, 
κ.λ.π. 

'Αδικήματα. 

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου τά της 
άδε ιας των έν τη Δυνάμει υπηρετούντων κανονίζονται διά Κανονι
σμών γενομένων έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονική και ειδική άδεια, διαρκείας ή διακεκομμένη, χορη
γείται μέχρι δεκαπέντε ήμερων κατά τήν διάρκειαν της θητείας. Ό 
χρόνος της τοιαύτης αδείας υπολογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας. 

(3) 'Αναρρωτική άδεια χορηγείται διά πρόσκαιρους παθήσεις ή 
βλάβας ίατάς εντός βραχέος χρονικού διαστήματος μέχρις ενός μη
νός κοττά τήν διάρκειαν της θητείας και ό χρόνος της τοιαύτης αδεί
α ς υπολογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας. 

(4) Οιαδήποτε περίοδος αδείας πλην των προβλεπομένων είς τά 
εδάφια (2) και (3) δέν υπολογίζεται ώς χρόνος υπηρεσίας και υπη
ρετείται. 

19.—(1) Οι εξαρτώμενοι έξ οιουδήποτε μέλους της Δυνάμεως 
δπερ— 

(α) έφονεύθη έν ενεργώ υπηρεσία έν τή Δυνάμει και έν τή εκτε

λέσει τών καθηκόντων του" 
(β) άπέθανεν έκ τραυμάτων τά όποια υπέστη ένώ εύρίσκετο έν 

ενεργώ υπηρεσία έν τη Δυνάμει και έν τή εκτελέσει τών 
καθηκόντων του' 

( γ ) άπέθανεν έξ ασθενείας αμέσως οφειλομένης είς τήν ένερ

γόν ύπηρεσίαν έν τή Δυνάμει, 
λαμβάνουν ούνταξιν ή χορήγημα καθορισθησόμενον ύπό του 'Υπουρ
γ ικού Συμβουλίου. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου και του άρθρου 20 
«εξαρτώμενοι» σημαίνει τέκνα (περιλαμβανομένων και τών εξωγά
μων) , σύζυγον, γονείς, αδελφούς και άδελφάς οί όποιοι συνετηρουν
το ύπό του αποβιώσαντος. 

2 0 . Παν μέλος της Δυνάμεως δπερ κατέστη άνίκανον προς άσκη
σιν πάσης εργασίας συνεπεία τραυμάτων ή ασθενείας αμέσως οφει
λομένης είς τήν ένεργόν ύπηρεσίαν έν τή Δυνάμει λαμβάνει κατά τήν 
διάρκειαν της ζωής του και έν περιπτώσει θανάτου αύτοΰ οί έξ αυ
τού εξαρτώμενοι σύνταξιν ή χορήγημα καθορισθησόμενον ύπό του 
'Υπουργικού Συμβουλίου. 

2 1 . Το Ύπουργικόν Συμβούλιον διά Κανονισμών δημοσιευομένων 
είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει τά της συν
τάξεως ή χορηγήματος δυνάμει τών άρθρων 19 και 20, το άρμόδιον 
όργανον και τόν τρόπον εξακριβώσεως της ευθύνης προς πληρωμήν 
της τοιαύτης συντάξεως ή χορηγήματος . 

22.—(1) Πάς όστις— 
(α) παραλείπει άνευ ευλόγου αιτίας, το βάρος αποδείξεως 

της όποιας θά βαρύνη αυτόν, νά συμμορφωθή προς οιανδή

ποτε διαταγήν κλήσεως ή δέν προσέρχεται εντός τών ύπό 
τοιαύτης δ ιαταγής καθοριζομένων προθεσμιών 

(β) κατ ' άντιποίησιν εξουσίας άσκεΐ καθήκοντα ή εξουσία ν μέ

λους της Δυνάμεως ή μή ών μέλος της Δυνάμεως έμφανίζε 
ται ή παρουσιάζεται ώς μέλος ταύτης, 

εΐναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνου

σαν τά δύο έτη ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς δια

κοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της 
χρηματικής τοιαύτης. 
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(2) Πας δστις
(α) παραλείπει νά συμμορφωθή ή παραβαίνει τό εδάφιον (2) 

t του άρθρου 11" 
(β) έν γνώσει προβαίνει εγγράφως ή προφορικώς είς ψευδή δή

λωσιν έν σχέσει προς οίανδήποτε πληροφορίαν παρεχομέ
νην υπ* αύτου διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 

είναι Μνοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνου
σαν τό ένν έτος ή είς χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και της 
χρηματικής τοιαύτης. 

23.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς, δήμο Κανονισμοί. 
σιευομένους έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, διά τήν κα
λυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τών ύπό του εδαφίου (1) 
παρεχομένων εξουσιών, οίοιδήποτε Κανονισμοί δύνανται νά καθορί
ζουν δι' δλα ή δι' οίονδήποτε έκ τών κάτωθι θεμάτων— 

(α) τήν ρύθμισιν παντός ζητήματος άναφορικώς προς τό οποίον 
δύνανται δυνάμει του παρόντος Νόμου νά έκδοθώσι κανονι

w σμοί, και τόν καθορισμόν οιουδήποτε θέματος δπερ επί τη 
βάσει του παρόντος Νόμου οφείλει ή δύναται νά καθορισθή, 
περιλαμβανομένου τοΟ θέματος παροχής χορηγημάτων είς 
στρατευσίμους, 

ψ (β) διορισμούς, κατατάξεις, προαγωγάς και απολύσεις, 
(γ) αδείας καΐ ώρας εργασίας, 
(δ) πειθαρχίαν, πειθαρχικά αδικήματα, πειθαρχικά συμβούλια 

ή έπιτροπάς, πειθαρχικήν διαδικασίαν και δικαιοδοσίαν επι
βολής πειθαρχικών ποινών, 

(ε) τήν ρύθμισιν παντός θέματος άφορώντος είς στολάς, όπλι
σμόν, πυρομαχικά, έξάρτυσιν καΐ εφόδια τιθέμενα είς τήν 
διάθεσιν τής Δυνάμεως ή τών μελών αυτής. 

(3) Κανονισμοί γενόμενοι έπί τή βάσει του παρόντος άρθρου κα
τατίθενται είς τήν Βουλή ν τών Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
επτά ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπρο
σώπων δι* αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω 
κατατεθέντας Κανονισμούς, έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι τίθενται 

ψ αμέσως έν Ισχύϊ. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή 
έν μέρει ύπό τής Βουλής τών Αντιπροσώπων οδτοι τίθενται αμέσως 
έν ίσχύΐ ώς ήθελον οϋτω τροποποιηθή υπ' αυτής. 

Μέρος "Εκτον. 
♦ ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

24.—(1) 'Οσάκις πρόσωπον κληθέν δι* ύπηρεσίαν έν ένεργω ύπη Ύποχρέωσις 
ρεσία της Δυνάμεως δυνάμει των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου εργοδοτών, 
εργάζεται είς τακτική ν άπασχόλησιν παρά τινι εργοδότη, ή άπασχό
λησις αύτου ουδόλως διακόπτεται άλλ* απλώς αναστέλλεται διαρ
κούσης τής περιόδου καθ* ή ν τό πρόσωπον τοΟτο τελεί έν τή υπηρε
σία της Δυνάμεως. 

(2) Ό εργοδότης παντός τοιούτου προσώπου υπέχει ύποχρέωσιν 
δπως άμα τή απολύσει ή αποστρατεύσει αύτου προσλάβη τό πρόσω
πον τοΟτο είς τήν άπασχόλησιν είς ήν ήσχολεΐτο παρά τω εργοδότη 
πρό τής στρατεύσεως αύτου, καΐ ύπό δρους ουχί όλιγώτερον ευνοϊ
κούς τών δρων ύφ' οϋς θά είργάζετο έάν δέν έκαλεΐτο νά υπηρέτηση. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου— 
«τακτική άπασχόλησις» σημαίνει έργοδότησιν είς μόνιμο ν θέσιν 

ή έργοδότησιν είς προσωρινήν θέσιν οιαρκέσασαν πέραν τών §ξ 
μηνών. 
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'Εξουσία 
προς μετά

θεσιν. 

Άπαγόρευ
σις απο
δημίας. 

'Εξουσία είς 
τό Ύπουρ
γικόν Συμ
βουλιον προς 
διάλυσιν 
της Δυνά
μεως. 

Χορηγήματα 
είς στρατευ
σίμους. 

Μεταβατικά! 
διατάξεις. 

25 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλων δι" αποφάσεως δημοσιευομένης 
εϊς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας εξουσιοδοτεί, τόν 
Ύττουργόν δπως άποσπα μέλη τοΟ στρατοΟ της Δημοκρατίας είς τήν 
Δύναμιν. και άνακαλή οΙανδήποτε τοιαύτην. άπόσπασιν. 

26 . 'Απαγορεύεται ή έκ Κύπρου άναχώρησις οίουδήποτε στρατευ
σίμου κληθέντος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άνευ 
ειδικής αδείας του Υπουργού. 

27 . Παρ' οΙανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή οίουδήποτε 
διορισμού ή προσλήψεως είς ύπηρεσίαν ή κατατάξεως γενομένης επί 
τη βάσει του παρόντος Νόμου τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται 
καθ' οιονδήποτε χρόνον, διά διατάγματος δημοσιευομένου είς τήν 
έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, νά διάλυση τήν Δύναμιν ή 
οιονδήποτε μέρος ταύτης καΐ νά δώση οιασδήποτε οδηγίας, αΐτινες 
θά ήσαν άναγκαΐαι διά τήν έκτέλέσιν οίουδήποτε τοιούτου διατάγ
ματος. 

28 . "Εκαστος στρατεύσιμος έπι τη κλήσει αύτου και κατά τήν 
διάρκειαν της θητείας του δικαιούται χορηγήματος ώς ήθελε καθορι
σθή διά Κανονισμών. 

29.—(1) Είς έφαρμογήν του παρόντος Νόμου μέχρι συγκροτήσεως 
των μονάδων της Δυνάμεως καΐ έν πάση περιπτώσει ουχί άργότερον 
τών δύο μηνών άπό της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου 
συγκροτούνται είδικαΐ δυνάμεις ειδικής φρουράς, ώργανούμεναι συμ
φώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος άρθρου. 

(2) ΑΙ ούτω συγκροτούμεναι μονάδες θά άνήκωσιν εις τήν ένεργόν 
ύπηρεσίαν. 

(3) Είς τάς ώς άνω μονάδας θά ένταχθώσιν άπαντες ol κατά τήν 
ήμέραν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ύπηρετοΟντες έν 
ταΐς δυνάμεσι ασφαλείας της Δημοκρατίας ώς ειδικοί αστυφύλακες, 
οΐτινες άπό της ώς άνώ ημερομηνίας θεωρούνται ώς όπλΐται της 
ενεργού υπηρεσίας της Δυνάμεως άφου προηγουμένως δώσωσι τόν 
δρκον ή έπίσημον διαβεβαίωσα/ ώς έν Παραρτήματι του παρόντος 
Νόμου, και άπό της ημερομηνίας ταύτης θά ύπάγωνται είς τάς δια
τάξεις του παρόντος Νόμου και τών επί τή βάσει τούτου Κανονισμών. 

(4) Οι οϋτω εντασσόμενοι είς τάς άνω συγκροτουμένας είδικάς 
μονάδας, πλην τών ανηκόντων είς κληθεΐσαν κλάσιν, οΐτινες θά πα
ραμείνωσι προς συμπλήρωσιν της θητείας των, απολύονται θεωρού
μενοι ώς ίφεδροι μετά δίμηνον, δι' αποφάσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

Νοουμένου δτι ό Διοικητής δύναται νά προβη είς άμεσον άπόλυσιν 
παντός εντασσομένου, όστις κατά τήν κρίσιν του Διοικητού θεωρείται 
πλεονάζων. 

(5) ΟΙ έκ τούτων αυθαιρέτως έγκαταλείποντες τάς τάξεις της 
ένεργοΟ υπηρεσίας είναι ένοχοι αδικήματος καΐ όπέχουσι τάς έν τω 
έδαφίω (2) του άρθρου 22 προβλεπόμενος ποινάς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
("Αρθρον 7.) 

ΤΥΠΟΣ ΟΡΚΟΥ 'Ή ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ 
«Όρκίζομαι/έπισήμως διαβεβαιώ πίστιν είς τήν πατρίδα καΐ σεβα

σμόν προς δλόυς τους νόμους αυτής καΐ δτι πιστώς θά υπηρετήσω 
ταύτην ύπό τήν ιδιότητα μου ώς Διοικητου/άξιωματικου/όπλίτου, 
ώς θά ήτο ή περίπτωσις, καΐ δτι θά ύπόκειμαι είς οιουσδήποτε κανο
νισμούς έν σχέσει προς τήν διοίκησιν, όργανισμόν καΐ πειθαρχίαν της 
Εθνικής Φρουράς». 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


