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5. Τό άρθρον 15 του δασικού Νόμου τροποποιείται διά της άντι- Τροποποί-

καταστάσεως τοΟ εδαφίου (1) διά του κάτωθι : ώ£θρου°ΐ5 
«(1) Την έφεδρείαν της Δυι/άμεως άποτελουσι— τοΟβασικοΰ 

(α) οι εκπληρώσαντες την ύποχρέωσιν θητείας αυτών ώς Νόμ°υ· 
προνοείται έν τοις άρθροις 5 και 12 απολυόμενοι ορι
στικώς της Δυνάμεως' 

(β) οι απολυόμενοι δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 
9 έκτος έάν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν άλλως 
ορίσει έν τη σχετική άποφάσει' 

(γ) οί στρατεύσιμοι οί ύπηρετήσαντες έπί μερική ή συνεχή 
απασχολήσει έν τη Δυνάμει δυνάμει τοΟ άρθρου 30' 

(δ) οί ύπηρετήσαντες πέραν τών £ξ μηνών είς τακτικόν Κυ
πριακόν Στρατόν και είς τακτικόν Συμμαχικόν Στρατόν 
κατά τόν τελευταΐον παγκόσμιον. πόλεμον.». 

Ό περί Μεταβιβάσεως της 'Ασκήσεως τών 'Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως καΐ περί Υπουργείου Παιδείας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 45 τοΟ 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ 
Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΈΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1965. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 
1. Ό παρών Νόμος 3ά άναφέρηται ώς ό περί Μεταβιβάσεως τής :^νοί„ικός 

'Ασκήσεως τών Αρμοδιοτήτων τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύ τίτλος, 
σεως και περί Υπουργείου Παιδείας (Τροποποιητικός) Νόιιος τοΟ 
1965 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά του περί Μεταβιβάσεως τής 
'Ασκήσεως τών Αρμοδιοτήτων τής Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύ
σεως και περί Υπουργείου Παιδείας Νόμου του 1965 (έν τοΐς εφεξής Ι2τοθΐ965 
αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος») 

2. Τό άρθρον 10 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής έν τοΐς Τροποποί 
έ&αφ'οις (1) και (2) αντικαταστάσεως ιών λέξεων 'μέχρι λήξεως ησιςτοϋ 
τής θητείας των» (γραμμαι 3 και 4, και 2 αντιστοίχως) διά ών λέ «ρθρουΐο 
ζέων «μέχρι λήξεως τής θητείας τών μελών τής παρούσης Βουλής ^ β α σ ι κ ο ° 
τωι 'Αντιπροσώπων ήτις παρετάθη δυνάμει του Νόμου 33 του 1965; "ό μ ο υ 


