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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2156 της 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 1986 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 89 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1984 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Εθνικής 

Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 και θα αναγιγνώσκηται 
ομού μετά των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 1984 
(εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί της 
Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964 έως 1986. 

Συνοπτικός 
τίτλος.. 

20 του 1964 
49 του 1964 
68 του 1964 
26 του 1965 
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. 

(1335) 



. Ν. 89/86 1336 

Διαγραφή και 2. Το άρθρον 12 του βασικού νόμου τροποποιείται δ ι ά της 
αντικαταστασις διαγραφής του εδαφίου (2) αυτού και της αντικαταστάσεως τ ο υ διά 
του άρθρου 12 του ακολούθου νέου εδαφίου: 
του βασικού / η ι . . ν , ~ , ? - t , ■ ' Χ Τ , 

νόμου «(2) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νομού 
και των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος ά ρ θ ρ ο υ , το 
Υπουργικόν Συμβούλιον δ ι ' αποφάσεως δύναται να επιτρέχμη την 
εις την Δύναμιν εθελοντικήν κατάταξιν, προς εκπλήρωσιν της 
θητείας αυτών, πολιτών της Δημοκρατίας οίτινες αποφοιτήσαντες 
σχολής Μέσης Παιδείας ή συμπληρώσαντες την φοίτησίν των εν 
τοιαύτη σ χ ο λ ή , συμπληρώνουν το δέκατον έβδομον έ τ ο ς της 
ηλικίας των εντός του έτους της κατατάξεως αυτών.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


