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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1343 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως ε ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 16 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1976 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί της Εθνικής Φρου
ράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1977 καΐ θα άναγινώσκηται όμου 
μετά των περί της 'Εθνικής Φρουράς Νόμων τοΟ 1964 έως 1976 (έν 
τοις εφεξής αναφερομένων ώς «6 δασικός νόμος») και δ (δασικός 
νόμος και ό παρών Νόμος θά αναφέρονται δ μου ώς 61 ιτερί της 'Εθνι
κής Φρουράς Νόμοι τοΰ 1964 'έως, 1977. 

Συνοπτικός 
τίτλος* 

20 τοΰ 
49 τοΰ 
68 τοΰ 
26 τοΰ 
27 τοΰ 
44 τοΟ 

5 τοΰ 
14 του 
41 τοΰ 
76 τοΰ 
3» τοΰ 
70 τοΰ 
66 του 
95 τοΰ 
24 τοΰ 
56 τοΰ 
33 τοΰ 

1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1968. 
{968 
1975 
1975 
1976. 

2. Τό άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά τής έν τω όρισμω τής λέξεως «αξιωματικός» ένθέσεως, 

ευθύς μετά τήν λέξιν «Διοικητήν» (πρώτη γραμμή)*, των λέ
ξεων «. τον 'Υποδιοικητήν»* καΐ 

(β) διά τής έν τω δριοιμω της λέξεως «Διοικητής» ένθέσεως, 
ευθύς μετά τάς λέξεις «ή άνυκανότητι αότοΟ» (δευτέρα γραμ
μή) , των λέξεων «τόν Ύποδιοικητήν ή, έν τη απουσία ή άνι
κανότητι αύτου,». 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 2 
τοΰ βοκιυκοϋ 
νόμου. 
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Άντικατά* 
στοσις τοΟ 
εδαφίου (1 ) 
τοΟ άρθρου 5 
του βασικοΰ) 
νόμου. 

ΤροτιοποΙησις 
του εδαφίου 
(2 ) του άρ

θρου 10 
τοϋβασικοΟ 
νομού. 

3. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 5 τοΰ δασικού νόμου διαγράφεται 
και αντικαθίσταται δια τοΰ ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ εδαφίου (4) τχδς στρατεύ
σιμος υπόκειται εις ύποχρέωσιν θητείας ή διάρκεια της οποίας 
είναι είκοσιεξάμηνος, έκτος έάν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθε
λεν ορίσει, έν σχέσει προς οιανδήποτε κλάσιν, βραχυτέραν τοιαύτην: 

Νοείται ;δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίοη/ δπως, 
δι* 'Αποφάσεως αύτοΰ δημοσιευομένης είς την έπίσημον εφημερίδα 
της Δημοκρατίας— 

(α) έν περιπτώσει καθ' ήν λόγω σοδαρας επιδεινώσεως των 
συνθηκών των έπικρατουσών κατά την ήμερομηνίαν ενάρ
ξεως Ισχύος τοΰ περί της 'Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητι
κού) Νόμου του 1977 ή στρατιωτική επάρκεια και αϊ στρα
τιωτικά! άνάγκαι της χώρας θά επέβαλλον αυξησιν τοΰ 
χρόνου της θητείας, παρατέίνη την περίοδον ταύτης διά 
τοσοΰτον χρόνον σσος θά ήτο απαραίτητος προς αντιμε
τώπιση/ της οΰτω δημιουργούμενης καταστάσεως' 

(β) μετά πάρσδον θητείας ενός Ιτους ή οσάκις ή στρατιωτική 
επάρκεια και άνάγκαι της χώρας έπιτρέπωσιν ή λόγοι δη
μοσίου συμφέροντος έπιβάλλωσι τοΰτο, συντάμη τήν περίο
δον θητείας είς οιανδήποτε περίοδον ουχί μικροτέραν των 
§ξ μηνών, είτε κατά κλάσιν ή τμήμα αύτης είτε κατά περι
φερείας ή κατηγορίας ή είς εξαιρετικάς περιπτώσεις κατ' 
άτομα, τη αιτήσει τούτων και λόγω ειδικών περιστάσεων. 

Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εν οιαδήποτε τοιαύτη Άπο
φάσει διά σύντμησιν της περιόδου θητείας δύναται νά δρίση 
δπως ol στρατεύσιμοι είς οϋς άφορα ή Άπόφασις συμπλη
ρώσωσι τήν θητείαν των δταν ό λόγος διά τον όποιον έγέ
νετο ή σύντμησις παύση υφιστάμενος, και είς τοιαύτην περί
πτωσιν ευθύς ώς ό τοιούτος λόγος παύση υφιστάμενος οί 
ώς εΐρηται στρατεύσιμοι υποχρεούνται δπως προσέλθωσι 
προς συμπλήρωσιν της θητείας των. 

Ot στρατεύσιμοι, δμως, ot ανήκοντες είς τάς κλάσεις 1958 
ίίως 1964, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων, ol όποιοι έτυ
χαν εξαιρέσεως ή αναστολής κατατάξεως ή καταταγέντες 
άπελύθησαν προσωρινώς, υπόκεινται είς ύποχρέωσιν, άμα 
τη κλήσει των δι' έκτέλεσιν ή συμπλήρωσιν θητείας, δπως 
έκτελέσωσιν ή συμπληοώσωσι τήν θητείαν εις ην ύπέκειντο 
διά τήν κλάσιν των αμέσως πρό της 2ας Νοεμβρίου, 1967.». 

4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 10 του βασικοΰ νόμου τροποποιείται— 
(α) διά της έξ αύτοΰ διαγραφής της λέξεως «είκοσιτέσσαρας» 

(τρίτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως 
«είκοσιέξ»' 

(β) διά της έν αύτω προσθήκης πρό της υφισταμένης επιφυλά
ξεως της ακολούθου νέας επιφυλάξεως : 

<^Νοεΐται δτι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξου
σίάν δπως, δι* Αποφάσεως αύτου δημοσιευομένης είς τήν 
έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, έν περιπτώσει καθ' 
ή ν λόγω σοβαρας επιδεινώσεως των συνθηκών των έπικρα
τουσών κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως Ισχύος του πεοί της 
Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικού) Νόμου του 1977 ή 
στρατιωτική επάρκεια και at στρατιωτικαΐ άνάγκαι της 
χώρας θά επέβαλλαν αΰξησιν του χρόνου της θητείας, πάρα
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τείνη τήν περίοδον ταύτης δια τοσούτον χρόνον δσος θά ήτο 
απαραίτητος προς άντιμετώπισιν της οϋτω δημιουργούμενης 
καταστάσεως:»' και 

(γ) δια της έν τη υφισταμένη αύτου επιφυλάξει ένθέσεως, 
ευθύς μετά την λέξιν «Νοείται» (πρώτη γραμμή), της λέξεως 
«περαιτέρω». 

5. Τό εδάφιον (4) του άρθρου 12 του δασυκοϋ νόμου τροποποιείται 
διά της έξ αύτου διαγραφής τής λέξεως «είκοσυτετράμηνον» (τρίτη 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «είκοσιε
ξάμηνον». 

6. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 13 του δασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής έν αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τάς λέξεις «Ό Διοικητής» 
(πρώτη γραμμή), των λέξεων «, ό Υποδιοικητής». 

7. Τό εδάφιον (3) του άρθρου 30 του δασικού νόμου τροποποιείται 
διά τής έξ αύτου διαγραφής τής ' λέξεως «εΐκοοιτέσοχχρας» (τρίτη 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «είκοσιέξ». 

8. "Ανεξαρτήτως των, πρό τής ήιμερομηνίας ενάρξεως τής Ισχύος 
του παρόντος Νόμου, περί διαρκείας τής θητείας ή υπηρεσίας δια
τάξεων του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 5, καΐ του εδαφίου (4) του άρ
θρου 12 του βασικού νόμου, και των, πρό τής ημερομηνίας ενάρξεως 
τής Ισχύος του παρόντος Νόμου, περί διαρκείας τής υπηρεσίας δια
τάξεων έν οιαδήποτε κλήσει γενομένη δυνάμει τοΟ εδαφίου (1) του 
άρθρου 10, και του εδαφίου (1) του άρθρου 30, του δασικού νόμου, 
ή διάρκεια τής θητείας ή ετέρας υπηρεσίας — έν σχέσει προς πάντα 
στρατεύσιμον, έθελοντήν ή έτερον πρόσωπον, δστις ή δπερ, δυνάμει 
των ρηθεισών διατάξεων τοΟ δασικού νόμου ή των ρηθεισών κλήσεων, 
κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου 
εκτελεί έν τη Δυνάμει είκοσιτετράμηνον θητείαν ή έτέραν είκοσιτε
τράμηνον ύπηρεσίαν, ή μελλοντικώς δυνάμει ήδη γενομένης κλήσίεως 
θά εκτέλεση τήν τοιαύτην θητείαν ή ύπηρεσίαν — θά εΐναΐ( τηρου
μένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (4) του άρθρου 5 και του 
εδαφίου (2) του άρθρου 10 του δασιικοΟ νόμου, ώς ταυττα τροποποι
ούνται διά του παρόντος Νόμου, είκοσιεξάμηνος. 

Γροποποιησις 
τοΰ εδαφίου 
(4) τοΰ άρ
θρου 12 
τοΰ βασικοϋ 
νόμου. 

Τρσποποίησις 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ άρ
θρου 13 τοΰ 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ εδαφίου 
(3) τοΟ άρ
θρου 30 
τοΰ βασικοϋ 
νόμου. 

Είκοοιεξά
μην«ος θη, 
τεία ή" έτερα· 
υπηρεσία 
υπό κληθέν
τωνδι* 
είκοσιτε
τράμηνον 
θητείαν 
ή ύπηρεσίαν 
στρατευ
σίμων, εθε
λοντών και 
έτερων προ
σώπων νϋν 
υπηρετούντων 
ή μή καποΗ 
τατνέντων 
εισέτι. 


