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Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 41 (2) (γ)

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση Στρατευσίμων Προσωρινά Ακατάλληλων 
για Στράτευση

Έχοντας υπόψη,

τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

1. Όπως  οι  στρατεύσιμοι  που  κρίνονται  Προσωρινά  Ακατάλληλοι  για 
στράτευση δυνάμει του άρθρου 41 (2) (γ) του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 
2011 παραπέμπονται από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία για επανεξέταση από 
τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές αμέσως μετά την συμπλήρωση ενός έτους 
από  την  προσωρινή  απόλυση  ή  την  τελευταία  επανεξέτασή  τους,  μέχρι  την 
συμπλήρωση  του  40ου  έτους  της  ηλικίας  τους.  Οι  εν  λόγω  στρατεύσιμοι 
υποχρεούνται  να  παρουσιαστούν  για  εξέταση,  εντός  δύο  μηνών  από  την 
ημερομηνία παραπομπής τους.

2. Οι στρατεύσιμοι που παραπέμπονται για επανεξέταση εφόσον:

α. Μπορούν  να  μετακινηθούν  για  παρουσίαση  στις  Υγειονομικές 
Επιτροπές και δεν παρουσιάζονται εντός της ταχθείσας προθεσμίας, θεωρούνται 
Ικανοί  κατηγορίας  πρώτης  (Ι/1)  από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας  λήξης  της 
προθεσμίας παρουσίασής τους και από την ίδια ημερομηνία υπέχουν στρατιωτικές 
υποχρεώσεις.

β. Δεν  μπορούν  να  μετακινηθούν  για  παρουσίαση  στις  Υγειονομικές 
Επιτροπές εφαρμόζονται αναλογικά τα καθοριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 
υπ’ αρ. 8/24 Ιουν 2011.
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γ. Κριθούν  Ικανοί  οποιασδήποτε  κατηγορίας  υπέχουν  στρατιωτικές 
υποχρεώσεις από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης.

δ. Τύχουν  αναβολή  υγείας  υποχρεούνται  να  εκπληρώσουν  τις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις τους μετά τη λήξη της αναβολής.

3. Οι  Υγειονομικές  Επιτροπές,  εκδίδουν  τις  γνωματεύσεις  για  τους 
επανεξεταζόμενους,  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  Διατάγματος  Νοσημάτων  που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011 και 
τις αποστέλλουν άμεσα στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία.

4. Διοικητικές  ερμηνευτικές  και  διαδικαστικής  φύσεως  οδηγίες  για  την 
εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του 
Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς.

5. Η  παρούσα  τυγχάνει  εφαρμογής  σε  όσους  στρατεύσιμους  κρίθηκαν  ή 
κρίνονται ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση μετά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011.

Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου 2012

       Δημήτρης Ηλιάδης
                                                                                  Υπουργός Άμυνας


