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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3057της 3ης ΜΑΊΟΥ 1996 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 66(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1995 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόαος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τρόπο Συνοπτικός 
ποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Εθνικής τίτλος 

Φρουράς Νόμους του 1964 έως 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμοο αυχός^θα αναφέρονται 68 του 1964 

20 του 1964 
49 του 1964 

μαζί ως οι περί της Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964ΊΟΕ18 1996. 2 6 τ ο υ 1965 

44 του 1965 
5 του 1966 
14 του 1966 
41 του 1966 
76 του 1966 
38 του 1967 
70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
81 του 1981 
52 του 1984 
89 του 1986 
131 του 1986 
2 του 1992 

55(1) του 1995. 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά το τέλος της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (3) αυτού της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (η): 

«(η) οι υιοί οικογένειας των οποίων και οι δυό γονείς δε βρίσκονται στη 
ζωή κατά το χρόνο της κατάταξης: 

Νοείται ότι στρατεύσιμος που υπηρετεί στη Δύναμη και του οποίου 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αποθνήσκουν και οι δύο γονείς ή 
ο ένας σε περίπτωση που ο άλλος γονέας δε ζούσε πριν από τη κατά
ταξη του εν λόγω στρατεύσιμου εξαιρείται οποιασδήποτε περαιτέρω 
υποχρέωσης θητείας.». 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 
μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (2) και την αναρίθ
μηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4) σε (3), (4) και (5), αντίστοιχα: 

«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου στρατεύσιμος του οποίου ο ένας γονέας κατά το χρόνο της κατά
ταξης δε βρίσκεται στη ζωή έχει υποχρέωση θητείας μειωμένη κατά 
τέσσερις μήνες. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση που 
ο ένας γονέας του στρατεύσιμου αποθνήσκει κατά τη διάρκεια της θητείας του: 

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση ο συνολικός χρόνος θητείας είναι 
μικρότερος των έξι μηνών.». 


