
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ "Αρ. 660 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1968 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται 

διό: δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 66 του 1968 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 1964 ΕΩΣ 1967 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Εθνικής Φρουράς 

(Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1968 και θα άναγινώσκηται ομού* μετά 
τών περί τής 'Εθνικής Φρουράς Νόμων 1964 £ως 1967 (έν τοις εφεξής 
αναφερομένων ώς /<ό βασικός Νόμος») και ό βασικός Νόμος και ό 
παρών Νόμος θά αναφέρονται ώς ol περί τής 'Εθνικής Φρουράς Νό
μοι του 1964 εως 1968. 
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Τροποποίησις 
τοϋ άρθρου 19 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

2 . Τό άρθρον 19 τοΟ βασικού Νόμου (ώς τούτο εκτίθεται είς τό 
άρθρον 2 του Νόμου 76 τοΟ 1966) τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) δια τής διαγραφής τών λέξεων «και έν τη εκτελέσει τών κα
θηκόντων του» έν ταΐς παραγράφοις (α) (γραμμή 2) και (β) 
(γραμμαί 2 και 3) του εδαφίου (1) ' 

(β) δια τής προσθήκης είς τό τέλος του εδαφίου (2) των λέξεων 
«και οσάκις ό αποβιώσας ήτο άγαμος περιλαμβάνει τους γο
νείς του αποβιώσαντος και μή υπαρχόντων γονέων ή του ενός 
έκ τούτων, τους ανηλίκους αδελφούς και τάς ανύπανδρους 
άδελφάς αύτου, ανεξαρτήτως του έάν οδτοι συνετηρουντο ή 
ού" ύπό του άποβιώσοαττος». 

3 . Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής 15ης Δεκεμβρίου Εναρξις 
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