
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 
 

Απόφαση δυνάμει του άρθρου 20 (4) (α)  
  

Θέμα: Μείωση της διάρκειας υποχρέωσης θητείας στην Εθνική Φρουρά                
          και ρύθμιση συνακόλουθων στρατολογικών μεταβολών 

 
Α.  ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 

 
1. Η πλήρης στρατιωτική θητεία των υπηρετούντων στη Δύναμη, μειώνεται για 

όσους κατατάγηκαν με τη 2015Α΄ ΕΣΣΟ σε είκοσι δύο (22) μήνες, με τη 
2015Β΄ΕΣΣΟ σε δεκαοκτώ (18) μήνες και με τις 2016Α΄ και 2016Β΄ΕΣΣΟ σε 
δεκατέσσερις (14) μήνες. 

 
2. Η πλήρης στρατιωτική θητεία, όσων θα καταταγούν στη Δύναμη με επόμενες 

της 2016Β΄ ΕΣΣΟ, και οι οποίοι ανήκουν σε κλάσεις που δεν έχουν κληθεί για 
κατάταξη, μειώνεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες. 

 
3. Η πλήρης στρατιωτική θητεία, όσων ανήκουν σε κλάσεις, οι οποίες έχουν ήδη 

κληθεί, και οι οποίοι δε θα υπηρετούν στη Δύναμη κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Απόφασης, μειώνεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, εφόσον 
καταταγούν για εκπλήρωση ή επανακαταταγούν για συμπλήρωση της 
υποχρέωσης θητείας τους στη Δύναμη μέχρι το μήνα Ιούλιο του έτους 2019 
συμπεριλαμβανομένου, διαφορετικά θα υπέχουν υποχρέωση θητείας 
δεκαοχτώ (18) μηνών. Της συγκεκριμένης μείωσης θητείας δεν δικαιούνται 
όσοι υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά κατά τη 13η Ιουνίου 2016, 
ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 
νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016» που περιελάμβανε τη σχετική πρόνοια, και οι οποίοι υπέχουν 
υποχρέωση θητείας  ανάλογα με την ΕΣΣΟ κατάταξής τους.  
Για σκοπούς υπολογισμού της διάρκειας θητείας την οποία θα υπέχει 
επανακαταταγείς στρατεύσιμος θα αφαιρείται ο χρόνος που έχει εκπληρώσει 
πριν την προσωρινή απόλυσή του.  

 
4. Η προσαύξηση, που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του 

άρθρου 20 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016, στη 
διάρκεια της θητείας όσων κατατάγηκαν με τις 2016Α΄ και 2016Β΄ ΕΣΣΟ και 
υπηρετούν ειδική στρατιωτική θητεία και όσων θα καταταχθούν με επόμενες 
ΕΣΣΟ και θα υπηρετούν ειδική στρατιωτική θητεία,  μειώνεται σε τέσσερις (4) 
μήνες. 
 

5. Η προσαύξηση, που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 48 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016, όσων 
κατατάγηκαν με τις 2016Α΄ και 2016Β΄ ΕΣΣΟ και υπηρετούν εναλλακτική 
στρατιωτική θητεία και όσων θα καταταχθούν με επόμενες ΕΣΣΟ και θα 
υπηρετούν εναλλακτική στρατιωτική θητεία, μειώνεται ως ακολούθως: 

 
(α) τέσσερις (4) μήνες, εάν θα εκπλήρωναν πλήρη στρατιωτική θητεία· 

 
./. 
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(β) τρεις (3) μήνες, εάν θα εκπλήρωναν στρατιωτική θητεία έξι (6) μηνών 
και βραχύτερη της πλήρους θητείας· 

 
(γ) δύο (2) μήνες, εάν θα εκπλήρωναν στρατιωτική θητεία βραχύτερη 

των έξι (6) μηνών. 
 

6. Η προσαύξηση, που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 48 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016, όσων 
κατατάγηκαν με τις 2016Α΄ και 2016Β΄ ΕΣΣΟ και υπηρετούν εναλλακτική 
κοινωνική υπηρεσία και όσων θα καταταχθούν με επόμενες ΕΣΣΟ και θα 
υπηρετούν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, μειώνεται ως ακολούθως: 

 
(α) πέντε (5) μήνες, εάν θα εκπλήρωναν πλήρη στρατιωτική θητεία· 
 
(β) τέσσερις (4) μήνες, εάν θα εκπλήρωναν στρατιωτική θητεία έξι (6) 

μηνών και βραχύτερη της πλήρους θητείας· 
 

(γ) τρεις (3) μήνες, εάν θα εκπλήρωναν στρατιωτική θητεία βραχύτερη 
των έξι (6) μηνών. 

 
Β. ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

 

1. H κανονική άδεια ή η άδεια ανάπαυσης, των εθνοφρουρών ή αντιρρησιών 
συνείδησης, της 2016Β΄ και επομένων ΕΣΣΟ, μειώνεται από την ημερομηνία 
της κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, από δύο (2) ημέρες σε μία και μισή 
(1 ½) ημέρα για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας.  

 

Κατ’ ανάλογο τρόπο, ο επιπλέον αριθμός ημερών κανονικής άδειας που 
λαμβάνουν οι εθνοφρουροί δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 39 των περί Εθνικής Φρουράς 
Νόμων του 2011 έως 2016, χορηγείται πέραν της μίας και μισής ημέρας (1 ½ ) 
αντί των δύο (2) ημερών. 

 
Για τους εθνοφρουρούς, η χορήγηση της κανονικής άδειας θα είναι δυνατή 
μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή τμηματικά, και 
μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, για 
υπόχρεους πλήρους και εξάμηνης θητείας, αντίστοιχα. 
 
Σημειώνεται ότι, οι εθνοφρουροί σε περίπτωση  σπουδών, των οποίων τα 
μαθήματα αρχίζουν πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζόμενης διάρκειας 
θητείας τους, δύνανται να λαμβάνουν άδεια από τη δικαιούμενη κανονική τους 
και μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, 
αντίστοιχα. 

 
2. Η τιμητική άδεια των εθνοφρουρών της 2016Β΄ και επομένων ΕΣΣΟ,  

μειώνεται από την ημερομηνία της κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, από 
είκοσι (20) ημέρες σε δέκα (10) ημέρες για διακεκριμένες πράξεις, στην οποία 
θα συμπεριλαμβάνεται άδεια τεσσάρων (4) ημερών για τη συμπλήρωση 
δώδεκα (12) τουλάχιστον μηνών χωρίς να τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε 
πειθαρχική ποινή φυλάκισης. 
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3. Η αναρρωτική άδεια των εθνοφρουρών της 2016Β΄ και επομένων ΕΣΣΟ 
μειώνεται, από την ημερομηνία της κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, σε 
είκοσι (20) ημέρες για πλήρη πραγματική θητεία και η άδεια ασθενείας των  
αντιρρησιών συνείδησης μειώνεται σε είκοσι επτά (27) ημέρες για δεκαεννέα 
(19) πλήρεις μήνες υπηρεσίας. Η αναρρωτική άδεια ή η άδεια ασθενείας 
μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση θητείας ή υπηρεσίας μικρότερης διάρκειας. 

 
4. Κατά τον υπολογισμό της συνολικά δικαιούμενης κανονικής άδειας, 

αναρρωτικής άδειας, άδειας ανάπαυσης και άδειας ασθενείας ανάλογα με την  
περίπτωση, κλάσμα ημέρας λιγότερο του ½ θα αγνοείται, ενώ κλάσμα ίσο με 
το ½ και άνω θα λογίζεται ως μια ημέρα. 
 

5. Οι εθνοφρουροί ή αντιρρησίες συνείδησης, που έχουν καταταγεί στη Δύναμη 
με τις 2015Α΄ ή 2015Β΄ ή 2016Α΄ ΕΣΣΟ, σε περίπτωση που έχουν λάβει 
άδεια πέραν της δικαιούμενης, λογίζεται ότι έχουν υπερβεί τα ανώτατα 
χρονικά όρια άδειας απουσίας μόνον εφόσον η ληφθείσα άδεια είναι πέραν 
των ορίων που εδικαιούντο πριν από τη μείωση της θητείας. 

______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


