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Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 73(1) ΧΟΌ 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1996 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων -ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιη Συνοπτικός 

τικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εθνικής Φρουράς τιτ2οζ
Του 1964 

Νόμους του 1964 έως (Αρ. 2) του 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 49 του 1964 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ^ ί°υ 1965 
ως οι περί Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964 έως 1997. 27 του 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 1989 
2 του 1992 

55(1) του 1995 
42(1) του 1996 
66(1) του 1996. 

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης νέας παραγράφου: ίου βάσκοι)4 

«(θ) οι κατέχοντες και τις δύο υπηκοότητες Κυπριακή και Ελληνική, εφό νόμου. 
σον κατά τη διάρκεια της μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα έχουν 
αποδεδειγμένα εκπληρώσει (όχι εξαγοράσει) την προβλεπόμενη από 
τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας υποχρέωση τους για υπη
ρεσία στον Ελληνικό Στρατό.». 

3. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού της ακόλουθης ίου βασικού 

νέας παραγράφου: νόμου. 
«(στ) οι αποδεδειγμένα εκπληρώσαντες (χωρίς εξαγορά) την προ

βλεπόμενη από τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας 
υποχρέωση τους για υπηρεσία στον Ελληνικό Στρατό, εφό
σον διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατέ
χουν και τις δύο υπηκοότητες, Κυπριακή και Ελληνική.»· 
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(β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ή 

άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του δύναται 
να επιτρέψει την εθελοντική κατάταξη στην εφεδρεία της Δύναμης 
μόνιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν 
αποδεδειγμένα εκπληρώσει την υποχρέωση τους για υπηρεσία στον 
Ελληνικό Στρατό, την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της Ελληνι
κής Δημοκρατίας.». 


