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Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 42
ΘΕΜΑ:

Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Υποχρέωσης Θητείας

Έχοντας υπόψη,
(α)

Τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011,

(β)

Τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

τον τύπο του Πιστοποιητικού Εκπλήρωσης Υποχρέωσης Θητείας, τη
διαδικασία, τον τρόπο χορήγησης και τη χρήση του.
1.

Τύπος Πιστοποιητικού Εκπλήρωσης Υποχρέωσης Θητείας

Ο τύπος του Πιστοποιητικού Εκπλήρωσης Υποχρέωσης Θητείας,
εμφαίνεται στο Παράρτημα «Α».
2.
Περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Εκπλήρωσης Υποχρέωσης
Θητείας
Στο πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας αναγράφονται τα
στρατολογικά στοιχεία του απολυομένου εθνοφρουρού, η διάρκεια και το
είδος της πραγματικής θητείας που εκπλήρωσε (στρατιωτική ή ειδική
στρατιωτική ή εναλλακτική στρατιωτική θητεία), οι ειδικότητες που απέκτησε
κατά τη διάρκεια της θητείας και η Μονάδα απόλυσης.
3.

Διαδικασία έκδοσης και χορήγησης

α.
Τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας εκδίδονται
από τις Μονάδες όσων εκπληρώνουν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά ένα
μήνα περίπου πριν την πιθανή ημερομηνία απόλυσής τους. Ως ημερομηνία
έκδοσης των πιστοποιητικών θεωρείται η ημερομηνία απόλυσης του

./.

-2εθνοφρουρού. Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τους Διοικητές των
Μονάδων ή τους νόμιμους αντικαταστάτες τους και επιδίδονται στους
εθνοφρουρούς κατά την ημέρα απόλυσής τους.
β.
Πιστοποιητικά χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως, που
εκπληρώνουν θητεία στην Εθνική Φρουρά, περιλαμβανομένων όσων
υπηρετούν μειωμένη θητεία σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου ή
απολύονται οριστικά για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους
σύμφωνα με το άρθρο 41 (5) του Νόμου ή εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική ή
εναλλακτική στρατιωτική θητεία.
4.

Χρήση των Πιστοποιητικών Εκπλήρωσης Υποχρέωσης Θητείας

α.
Τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας που
χορηγούνται από τις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, εφόσον θεωρηθούν από
τα κατά τόπου ΣΓ της Εθνικής Φρουράς υπέχουν θέση πιστοποιητικού
στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α».
β.
Οι απολυόμενοι εθνοφρουροί εφόσον λάβουν από τη Μονάδα
τους το πιστοποιητικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας τους και
επιθυμούν να το χρησιμοποιούν και ως πιστοποιητικό στρατολογικής
κατάστασης θα πρέπει να προσέρχονται είτε ή ίδιοι είτε εκπρόσωπός τους
στο ΣΓ προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εκπλήρωσης θητείας. Το ΣΓ εφόσον
ελέγξει την ορθότητα των αναγραφομένων σε αυτό στοιχείων και τη
νομιμότητα της απόλυσης, το θεωρεί με τη σφραγίδα του ΣΓ και την
υπογραφή του Διευθυντή ή νόμιμου αντικαταστάτη του.
γ.
Οι απολυόμενοι μετά την επικύρωση των πιστοποιητικών από
το ΣΓ δεν χρησιμοποιούν για κάθε νόμιμη χρήση το πρωτότυπο επικυρωμένο
πιστοποιητικό το οποίο διατηρούν στην κατοχή τους, αλλά πιστοποιημένο
από το ΣΓ φωτοαντίγραφό του.
δ.
Οποτεδήποτε απαιτηθεί, με τη προσκόμιση είτε του
πρωτότυπου
ή
πιστοποιημένου
φωτοαντιγράφου
πιστοποιητικού
εκπλήρωσης θητείας, τα ΣΓ μπορούν να πιστοποιήσουν νέα αντίγραφα.
5.

Τελικές διατάξεις

α.
Διοικητικές, ερμηνευτικές και διαδικαστικής φύσεως οδηγίες για
την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται από τη Διεύθυνση
Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.
β.
Η ισχύς της απόφασης αυτής, που δεν δημοσιεύεται στην
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρχίζει από την υπογραφή της.
Λευκωσία, 24 Ιουνίου 2011
Κώστας Παπακώστας
Υπουργός Άμυνας

