
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

TUX ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' Άρ. 475 της 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της 'Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966, το κεί-

μενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγ
ματος. 

Αριθμός 5 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 1965 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Εθν ικής Φρου- Συνοπτικός 
ρας (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1966 και θά άναγινώσκηται όμου τ[τλ°ζ· 
μετά των περί τής Ε θ ν ι κ ή ς Φρουράς Νόμων του 1964 και 1965 (έν 49 τοΰ 1964 
τοις εφεξής αναφερομένων ώ ς «ό βασικός Νόμος»). 68τοθΐ964 

26 τοΰ1965 
27 τοΰ1965 
44 τοΰ 1965. 

2. Ή παράγραφος (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του δασικού Τροποποίηση 
Νόμου τροποποιείται διά τής άπαλείψεως τής άνω τελείας εις τό τοΰ άρθρου 4 
τέλος αυτής και τής προσθήκης των κάτωθι : ί5ϊ^σιΚΟυ 

«ή την ύπηρεσίαν των φυλακών τής Δημοκρατίας'». 

3 . Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτω προσθήκης Τροποποίησις 
μετά τό άρθρον 6 του κάτωθι νέου άρθρου : ' τοΰβασικοϋ 
 , , . . /Λ / ι \ >Λ <? ' « c , r. , Γ , Νόμου διά της 

«Ειδικαΐ 6Α.—(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του πα προσθήΚης 
διατάξεις ρόντος Νόμου στρατεύσιμοι διαμένοντες εις τό έξωτερι νέου άρθρου. 
κλήσεως των Α c > » ι r\ ~ ' « · ^ · ■> 
έν τώ έζωτερικ<>ν δύνανται να κληθωσι προς υπηρεσιαν συμφωνως προς 
κωδιαμενόν τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
των· (2) Ή προς ύπηρεσίαν κλήσις στρατευσίμων διαμε

νόντων εις τό έξωτερικόν γίνεται δι' αποφάσεως του 
Υπουργ ικού Συμβουλίου δημοσιευομένης εις την έπ'ση
μον εφημερίδα τής Δημοκρατίας και ύπό τοιούτους δρους 
οϊους ήθελε καθορίσει τό Ύπουργικόν Συμβούλιον έν τή 
άποφάσει. 

(3) Ή εις τό εδάφιον (2) αναφερομένη άπόφασις του 
'Υπουργικού Συμβουλίου κοινοποιείται εις τον προξ^νι
κόν ύπάλληλον τής Δημοκρατίας, τόν έπί τούτω υποδει
χθέντα ύπό του Υπουργ ικού Συμβουλίου, τής χ ώ ρ α ς έν 
τή οποία διαμένουσιν οι κληθέντες στρατεύσιμοι δστις 
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ΤροττοποΙησις 
τοΰ άρθρου 24 
τοΰ δασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 26 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

40τοΰ1964 
70 τοΰ1964 
77 τοΰ 1964. 

άμα τη λήψει της τοιαύτης αποφάσεως κοινοποιεί περίλη
ψιν ταύτης εις τους έν τη περιφέρεια αύτου διαμένοντας 
στρατευσίμους διά παντός προσφορωτέρου μέσου και κα
λεί τούτους δπως προσέλθωσιν είς τόν ύποδειχθησόμενον 
τόπον και κατά τόν ύποδειχθησόμενον χρόνον καΐ λάβωσι 
φύλλον πορείας. 

(4) Οί οϋτω καλούμενοι όφείλουσιν δπως εντός της έν 
τη κλήσει αναφερομένης προθεσμίας προσέλθω,αι κατά 
τόν ύποδειχθησόμενον χρόνον εις τόν ύποδειχθησόμενον 
τόπον ένθα χορηγείται εις αυτούς ύπό τοΰ* προξενικού 
υπαλλήλου της Δημοκρατίας φύλλον πορείας δπως άνα
χωρήσωσι κατά τόν έν αύτω οριζόμενον τόπον και χρό
νον και προσέλθωσιν εντός της έν τω φύλλω πορείας ορι
ζόμενης προθεσμίας είς την έν αύτω καθοριζομένη ν μο
νάδα. 

(5) Ό προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας απο
στέλλει το ταχύτερον προς τόν Ύπουργόν όνομαστικόν 
κατ,άλογον με πλήρη λεπτομέρειας τών λαδόντων. φύλλον 
πορείας σύμφωνος προς το εδάφιον (4). 

(6) Οί μη παρουσιαζόμενοι εντός τών κατά τσ·" έδαφίον 
(4) τασσομένων προθεσμιών θεωρούνται ώς ανυπότακτοι 
και τιμωρούνται διά τών δι ' ανυπότακτους προβλεπομέ
νων ποινών ύπό του ΣτρατιωτικοΟ Ποινικού Κωδικός και 
Δικονομίας Νόμου του 1964. 

4. Τό άρθρον 24 τοΟ βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) διά της προσθήκης είς τό τέλος του εδαφίου (Ι) τών κάτωθι · 

«ό εργοδότης δμως υποχρεούται δπως έξακόλόϋθη' νά'κα
ταβάλλη, διαρκούσης της τοιαύτης αναστολής, τή\;ν, εβδθ|ΐα
διαίαν αυτού είσφοράν συμφώνως προς τό άρθρον,Sjqu frgpi 
Κοινωνικών "Ασφαλίσεων Νόμου τοΰ 1964 και,οπωςτκα'τα( 
βάλλη περαιτέρω τήν ύπό του μισθωτού πληρωτέάν^^φοριΙ^ 
συμφώνως προς τό ρηθέν άρθρον ανεξαρτήτως ίού of ι δ 
μισθωτός ούδεμίαν ύπηρεσίαν παρέσχεν είς τόν εργοδότη ν 
διαρκούσης της περιόδου ταύτης.»· 

(β) τό εδάφιον (2) αντικαθίσταται διά τοΟ κάτωθι: 
«(2) Παν πρόσωπον άναφερόμενον έν τω έδαφίω (Ι)

!
ε^τιόξ 

ενός μηνός άπό της απολύσεως ή απόστρατεύσεώς
7 d^WtT 

αιτείται παρά τοΰ εργοδότου δπως προσλάβη αυτόν? ε% τήν 
άπασχόλησιν εϊς ην ήσχολείτο παρά τω εργοδότη προ της στοα
τεύσεως αυτού και 6 εργοδότης υποχρεούται δπώς πρ5σλΉ|ΐΓΐ 
τούτον εϊς τήν τοιαύτην ή παρομοίαν άπασχόλησιν'ύπό δροϋί* 
ουχί όλιγώτερόν ευνοϊκούς τών δρων ύφ' οϋς θά είργδζϊε+ο;1 
εάν δέν έκαλεΐτο νά υπηρέτηση και εϊς περίπτωσϊν καθ '*j\$ffi. 
τοιαύτη άπασχόλησις θά ήτο αορίστου διαρκείας διά περίΌ5.ον; 
ουχί όλιγωτέραν τών εξ μηνών.». 

5. Τό άρθρον 26 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά, της έν αύ
τω προσθήκης του κάτωθι εδαφίου του υφισταμένου μέρους αύτοΟ 
άριθμουμένου ώς εδαφίου (1) : 

«(2) Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως απαγόρευση τήν έκ 
Κύπρου άναχώρησιν οίουδήποτε πολίτου της Δημοκρατίας συμ
πληρώσαντος τό δέκατον έ'κτον έτος της ηλικίας αύτοΟ ή οίουδή
ποτε στρατευσίμου καίτοι μή κληθέντος, έάν κατά τήν κρίσιν αύ
τοΟ ή τοιαύτη άναχώρησις αποσκοπεί είς τήν διαφυγήν στρατιω

. τικής υποχρεώσεως συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος 
Νόμου». 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογρα<?ε(φ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευχο-οία. 


