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Ό περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) ('Αρ. 3) Νόμος του 1966 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δη
μοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 41 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 1964 ΕΩΣ 1966 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Εθνικής Φρουράς Συνοπτικός 
(Τροποποιητικός Άρ. 3) Νόμος του 1966 και θά άναγινώσκηται δμοΟ τίτλος, 
μετά των περί της 'Εθνικής Φρουράς Νόμων 1964 Ιως 1966 20 τοΰ 1964 
(έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός Νόμος»). 49τοϋΐ964 

68 του 1964 
26 του 1965 
2 7 τ ο ΰ 1 9 6 5 
4 4 τ ο ϋ 1 9 6 5 

5 τοΰ 1966 
1 4 τ ο ϋ 1 9 6 6 . 

2. Ή περιθωριακή σημείωσις τοΰ άρθρου 12 τοΟ βασικού Νόμου Τροποποίησις 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό τής ακολούθου σημειώσεως : της περιθωρι

«Στρατεύσιμοι και άλλοι έθελονταί.». σεωςτ^Γ6" 
βρθρου 12 
τοΟ βασικού 
Νόμου. 

3 . Τό άρθρον 12 του βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροποποίηση 
(α) Δια τής έν αύτώ παρενθέσεως αμέσως ιιετά τό εδάφιον (1) τοΰάρθρουΐ2 

του ακολούθου εδαφίου ώς εδαφίου (2) : ηόμο™™ 
«(2) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος 

Νόμου και των διατάξεων του εδαφίου (1) τοΰ παρόντος άρ
θρου, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεως δύναται 
νά έπιτρέψη τήν εις τήν Δύναμιν έθελοντικήν κατάταξιν προς 
έκπλήρωσιν τής θητείας αυτών πολιτών τής Δημοκρατίας 
οϊτινες αποφοιτήσαντες σχολής Μέσης Παιδείας έν τή Δη
μοκρατία συνεπλήρωσαν τό δέκατον Μβδομον έτος τής ηλι
κίας των κατά τήν ήμέραν τής κατατάξεως αυτών.». 

(β) Διά τής έπαναριθμήσεως τών εδαφίων (2) καΐ (3) ώς εδα
φίων (3) καΐ (4), αντιστοίχως' 

(γ) Διά τής διαγραφής έκ του εδαφίου (4)( ώς τούτο έ'χει έπα
ναριθμηθή, τής λέξεως «στρατεύσιμοι» (πρώτη γραμμή). 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


