Απόφ. ΥΠΑΜ Αρ.13
Αρ.Φακ.6.18.001.15
Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Απόφαση Δυνάμει των Άρθρων 50 και 60
ΘΕΜΑ:
Ρύθμιση Θεμάτων των Αντιρρησιών Συνείδησης και
Παροχή Σχετικών Οδηγιών σε Σχέση με την Εκπλήρωση Εναλλακτικής
Στρατιωτικής και Εναλλακτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας
Έχοντας υπόψη,
(α)

Τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011,

(β)

Τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

1.

Γενικά

α.
Η αναγνώριση ενδιαφερομένου ως αντιρρησία συνείδησης και η
κατάταξή του στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής
θητείας ή η διάθεσή του σε φορέα του δημοσίου τομέα για εκπλήρωση
εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού, αφού
ακολουθηθεί η διαδικασία που καθορίζεται από τον περί Εθνικής Φρουράς
Νόμο και την παρούσα Απόφαση.
β.
Οι έφεδροι που επικαλούνται λόγους συνείδησης και αρνούνται
να εκπληρώσουν την εφεδρική τους υποχρέωση στην Εθνική Φρουρά,
εφόσον υποβάλουν μέσω του Τμήματος Επιστράτευσης που τους
παρακολουθεί επιστρατευτικά, αίτηση για αναγνώρισή τους ως αντιρρησία
συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής εφεδρικής στρατιωτικής υπηρεσίας
ή εναλλακτικής εφεδρικής κοινωνικής υπηρεσίας, η αίτησή τους μαζί με τα
καθοριζόμενα από το παρόν δικαιολογητικά, υποβάλλεται απευθείας στη
Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ) και εξετάζεται κατ’ ανάλογο τρόπο
με τις αιτήσεις των στρατευσίμων.
2.

Αίτηση
Ο τύπος της αίτησης καθορίζεται στο Παράρτημα «Α».
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3.

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία και συνοδεύουν την αίτηση
καθορίζονται στο Παράρτημα «Β», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η
βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής σχετικά με το θρήσκευμα,
ο τύπος της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα «Γ».
4.

Προθεσμίες κατάθεσης και διαδικασία εξέτασης της αίτησης

α.
Οι στρατεύσιμοι που υπέχουν λόγους και επιθυμούν να
αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης:
(1)
Υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αίτηση
μαζί μετά απαιτούμενα δικαιολογητικά, για υπαγωγή στις διατάξεις που
αφορούν τους αντιρρησίες συνείδησης εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής απόφασης πρόσκλησης της ΕΣΣΟ.
(2)
Αίτηση στρατευσίμου που δεν κατατίθεται ή δεν
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην καθοριζόμενη
προθεσμία, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και ο εν λόγω στρατεύσιμος έχει
υποχρέωση κατάταξης για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.
(3)
Τα ΣΓ, αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης των
στρατευσίμων, προβαίνουν στον έλεγχο της και των δικαιολογητικών που τη
συνοδεύουν και εντός πέντε ημερών, τους παραπέμπουν στην ΕΕΣΙ για
εξέταση της σωματικής τους ικανότητας.
(4)
Η ΕΕΣΙ εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία
παραπομπής από τα ΣΓ, εξετάζει τους στρατευσίμους και αποστέλλει αμέσως
στα αρμόδια ΣΓ, τις γνωματεύσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.
(5)
Όσοι από τους στρατεύσιμους κριθούν από την ΕΕΣΙ,
ακατάλληλοι για στράτευση, τους χορηγείται από το ΣΓ το ανάλογο για
την περίπτωσή τους απολυτήριο.
(6)
Σε περίπτωση, που σε στρατεύσιμο χορηγηθεί από την
ΕΕΣΙ αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, η διαδικασία αναγνώρισής του
ως αντιρρησία συνείδησης τερματίζεται.
(7)
Τα Στρατολογικά Γραφεία, υποβάλλουν την αίτηση του
στρατευσίμου μαζί με τα δικαιολογητικά, τη γνωμάτευση της ΕΕΣΙ και ΑΦΜ
του αιτητή στη ΔΣΛ εντός 5 ημερών από τη λήψη της γνωμάτευσης της ΕΕΣΙ.
(8)
Η ΔΣΛ εντός 5 ημερών από την παραλαβή των αιτήσεων,
τις επιδίδει στο Γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής.
(9)
Στρατεύσιμος,
για
τον
οποίο
υποβάλλονται
δικαιολογητικά στη ΔΣΛ, σύμφωνα με τα παραπάνω, παραμένει νόμιμα εκτός

-3της ΕΦ μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί σ’ αυτή ή να
αναλάβει υπηρεσία σε φορέα του δημόσιου τομέα, ανάλογα με την
περίπτωση. Σε αυτόν δεν παρέχεται οποιαδήποτε παράταση της παραμονής
του εκτός της ΕΦ, εκτός για λόγους υγείας, φυλάκισης ή κράτησης.
(10) Η απόφαση για αναγνώριση ή μη στρατευσίμου ως
αντιρρησία συνείδησης, λαμβάνεται από τον Υπουργό, ο οποίος, σε
περίπτωση αναγνώρισής του ως αντιρρησία συνείδησης, καθορίζει και το
φορέα του δημοσίου τομέα στον οποίο θα διατεθεί, καθώς και την προθεσμία
μέσα στην οποία θα παρουσιασθεί. Για τη λήψη της απόφασης, λαμβάνεται
υπόψη η εισήγηση της καθοριζόμενης από το νόμο Ειδικής Επιτροπής.
5.
Κατάταξη
για
εκπλήρωση
υποχρέωσης
στρατιωτικής ή εναλλακτικής κοινωνικής θητείας.
α.
Όσοι
παρουσιάζονται:

αναγνωρισθούν

ως

αντιρρησίες

εναλλακτικής
συνείδησης

(1)
Για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας στα
ορισθέντα με την Απόφαση πρόσκλησης ΚΕΝ, μαζί με τους στρατευσίμους
της ιδίας ΕΣΣΟ και ακολούθως μετατίθενται στη Μονάδα τους.
(2)
Για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής θητείας στον
φορέα που διατίθενται, εντός της προθεσμίας που θα καθορισθεί στην
απόφαση του Υπουργού.
β.
Όσοι δεν αναγνωρισθούν ως αντιρρησίες συνείδησης,
υποχρεούνται να καταταγούν για εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής θητείας,
στο καθοριζόμενο από την Απόφαση πρόσκλησης της ΕΣΣΟ ΚΕΝ.
γ.
Για τους στρατεύσιμους που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες
συνείδησης και είναι υπόχρεοι για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής
θητείας, εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, όλα όσα ισχύουν και ακολουθούνται για
τους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας.
δ.
Τα υποδείγματα εγγράφων παραπομπής στην ΕΕΣΙ, καθώς και
κοινοποίησης στους αναγνωριζόμενους ως αντιρρησίες συνείδησης για
εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής και εναλλακτικής κοινωνικής θητείας,
καθορίζονται στα Παραρτήματα «Δ» έως «ΣΤ».
6.
Μονάδες εκπλήρωσης εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας,
εναλλακτικής εφεδρικής υπηρεσίας και εναλλακτικής κοινωνικής
εφεδρικής υπηρεσίας
α.
Η εναλλακτική στρατιωτική θητεία εκπληρώνεται στα Κέντρα
Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), στο Τάγμα Στρατηγείου (ΤΣ) του ΓΕΕΦ
και στους Λόχους Στρατηγείου/Διοικήσεως των Σχηματισμών/Συγκροτημάτων.
β.
Όσοι εκπληρώσουν υποχρέωση εναλλακτικής στρατιωτικής
θητείας, τοποθετούνται στην υπόλοιπη δύναμη των Τμημάτων Επιστράτευσης
(ΤΕ), για να εκπληρώσουν την εναλλακτική εφεδρική τους υπηρεσία.
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γ.
Η εναλλακτική κοινωνική εφεδρική υπηρεσία εκπληρώνεται σε
φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με προγραμματισμό και διαδικασία που
καθορίζει η Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΕΦ (ΔΕΠΣ).
7.

Συντονιστικές οδηγίες

α.
Σε κάθε περίπτωση, που γνωστοποιούνται στα ΣΓ αποφάσεις
του κ. ΥΠΑΜ για διάθεση στρατευσίμων σε φορείς του δημόσιου τομέα για
εκπλήρωση εναλλακτικής θητείας, τα ΣΓ προβαίνουν:
(1)
Στην επίδοση Σημειώματος Πρόσκλησης στους
ενδιαφερόμενους στρατευσίμους σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού
Άμυνας με την οποία τους καλεί να παρουσιασθούν στο φορέα του δημόσιου
τομέα που έχουν διατεθεί, για να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία.
(2)
Στην υποβολή προς τη ΔΣΛ των αιτήσεων και των
προβλεπόμενων για την περίπτωση δικαιολογητικών, που αφορούν αιτήματα,
για υπαγωγή σε διατάξεις μειωμένης θητείας.
β.
Τα ΣΓ με μέριμνά τους, ενημερώνονται σε μηνιαία βάση από
τους φορείς του δημόσιου τομέα, για όσους παρακολουθούν στρατολογικά και
εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία. Προς τούτο, τηρούν στατιστικά
στοιχεία για όσους εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία και
ενημερώνουν σχετικά τέλος κάθε μήνα τη ΔΣΛ.
γ.
Ο τύπος των εγγράφων, η βεβαίωση στρατολογικής κατάστασης
και η βεβαίωση απόλυσης όσων εκπληρώνουν εναλλακτική θητεία,
καθορίζονται στα Παραρτήματα «Ζ», «Η» και «Θ».
8.

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 απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της
Δημοκρατίας και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.

Λευκωσία, 24 Ιουνίου 2011

Κώστας Παπακώστας
Υπουργός Άμυνας

-5-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.13
ΠΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ………………..
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Επώνυμο

…………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Όνομα

Ημερομηνία Γέννησης

…………………………………………………………………………
…………
Όνομα Πατέρα
………………………………………………………………………….
Όνομα Μητέρας

……………/…………………… ……

Α.Κ.Α.

Στρατιωτικός Αριθμός./ Κλάση
……………………………………………………
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Τόπος Γέννησης
………………………………………………………… …………………………………………………… …………………….………...

……………………………………………………………………………………………. ……
………………………………..
Γραμματικές Γνώσεις
Επάγγελμα

……………...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
…………………………………………………………
ΟΔΟΣ
ΠΟΛΗ

………………………
ΑΡΙΘ.

………………………

……………………………
ΤΚ

………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ( Σημειώνεται με Χ στο κενό τετράγωνο )
1. Αναγνώρισή μου ως αντιρρησία συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας.
2. Αναγνώρισή μου ως αντιρρησία συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής θητείας.
3. Αναγνώρισή μου ως αντιρρησία συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής εφεδρικής
στρατιωτικής υπηρεσίας.
4. Αναγνώρισή μου ως αντιρρησία συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής εφεδρικής
κοινωνικής υπηρεσίας.
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ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ΔΗΛΩΣΗ
Εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δήλωσης, δηλώ
ότι:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( Σημειώνεται με Χ στο κενό
τετράγωνο για όσα επισυνάπτονται )
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
2. Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Βεβαίωση από την οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία να πιστοποιείται
ότι δεν κατέχω άδεια οπλοφορίας.
4. Βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με το θρήσκευμά μου
(α).
5. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή/και δικαιολογητικά προς υποστήριξη της
αίτησης.
Ημερομηνία ……………………………………………………….……

Σημειώσεις:

…………………………………………………………….
(Υπογραφή)

(α)
Η βεβαίωση απαιτείται να υποβληθεί σε περίπτωση που η αίτηση του
στρατεύσιμου βασίζεται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.13
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

(1)

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

(2)

Αντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας.

(3)

Βεβαίωση εκκλησιαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής σχετικά με το

θρήσκευμά του, σε περίπτωση που η αίτηση βασίζεται σε θρησκευτικές
πεποιθήσεις.
(4)

Βεβαίωση από την οικεία αρμόδια αρχή, με την οποία να

πιστοποιείται ότι δεν κατέχει άδεια οπλοφορίας.
(5)

Οποιαδήποτε

υποστήριξη της αίτησής του.

άλλα

στοιχεία

ή/και

δικαιολογητικά

προς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.13
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ...........................................
.............................................. (1)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
1.

Βεβαιώνεται ότι ο ................................ (2) .............................. (3)

(Α.Δ.Τ) ................................ (4) του ............................................................. (5)
(Α.Δ.Τ) ................................ (6) και της ..................................................... (7)
(Α.Δ.Τ) ................................ (8) που γεννήθηκε στις ......../......./...... (9) στ......
................................. (10) ανήκει στο θρήσκευμα .............................................
.............................................(11) από.................................. (12), βαπτίστηκε
στις .......................................... (13)

και (συμμετέχει

– δεν συμμετέχει)

(14) στις δραστηριότητες της θρησκευτικής κοινότητας του.
2.

Σύμφωνα με το θρήσκευμα στο οποίο ανήκει ο αναφερόμενος

(είναι – δέν είναι αντιρρησίας συνείδησης). (15)
3.

Στο

θρήσκευμα

......................................................................

ανήκουν και τα παρακάτω μέλη της οικογένειας του:
1. ................................................. (πατέρας)
2. ................................................. (μητέρα)
3. ................................................. (αδέλφια)
4. .................................................. (σύζυγος)
5.
4.

Να προσκομιστούν
επίσημα πιστοποιητικά
βάπτισης τους.

................................................. (τέκνα)

Η παρούσα εκδίδεται για στρατολογική χρήση.
.............................................. (16)
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./.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
(1)

Τίτλος Εκδότη

(2)

Επώνυμο

(3)

Κύριο Όνομα

(4), (6), (8)

Αριθμό Πολιτικής Ταυτότητας

(5)

΄Ονομα Πατέρα

(7)

΄Ονομα Μητέρας

(9)

Ημερομηνία Γέννησης

(10)

Τόπος Γέννησης

(11)

Ονομασία θρησκεύματος που πρεσβεύει ο στρατεύσιμος.

(12)

Χρονολογία ένταξης του στο θρήσκευμα.

(13)

Χρονολογία τυχόν βάπτισης του η οποία να επιβεβαιώνεται με
προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού βάπτισης.

(14), (15)

Να διαγραφεί αναλόγως.

(16)

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης.

(17)

Σφραγίδα και υπογραφή εκδίδοντας τη βεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.

Εφόσον ο στρατεύσιμος φοιτούσε σε σχολείο μέσης παιδείας να

προσκομίσει βεβαίωση ή πιστοποίηση των γραμματικών του γνώσεων από
την οποία να προκύπτει το θρήσκευμα του και η τυχόν απαλλαγή του από την
παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών.
2.

Να προσκομιστεί επίσημο Πιστοποιητικό Βάπτισης εφόσον

υπάρχει ισχυρισμός ότι βαπτίστηκε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.13

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΕΣΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΕΣΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤ. ΕΘΝ. ΦΡΟΥΡΑΣ
ΚΟΙΝ :

ΓΕΕΦ/ΔΣΛ
Κο………………………………

ΣΓ………………………………….
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

του……………………………...

Τηλέφ.: …………….FAX:……………

ΣΓ………………………………

Φ.422.6/
Σ.
……………, …. ……. 201….
Συν.:

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ:

1.

ΑΦΜ

Εξέταση Σωματικής Ικανότητας (Με Αυτοπρόσωπη Παρουσίαση)

α.

Άρθρο 52 (1) του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου

β.

Η από…………………αίτηση του ενδιαφερομένου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του (α) σχετικού,

παραπέμπεται ενώπιον σας ο στρατεύσιμος:
Επώνυμο:……………………………….
Όνομα:…………………………………..
Όνομα Πατέρα:…………………………
Όνομα Μητέρας:…………………………
ΑΣΜ: ………/…………
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ο οποίος προσκλήθηκε για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά με την…………
ΕΣΣΟ, αλλά για λόγους θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων ζητά να
αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης και να εκπληρώσει εναλλακτική
υπηρεσία.
2.

Παρακαλούμε όπως γνωματεύσετε σχετικά με τη σωματική του

ικανότητα, με την αυτοπρόσωπη παρουσίασή του μέχρι………….και στη
συνέχεια μας αποστείλετε άμεσα (με fax) αντίγραφο της γνωμάτευσης που θα
εκδώσετε. Σε περίπτωση μη παρουσίασής του ενώπιων σας, να μας
γνωρίσετε

σχετικά

εγγράφως

αμέσως

μετά

την

παρέλευση

της

προαναφερόμενης προθεσμίας.
3.

Στον ενδιαφερόμενο, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν

έγγραφο γνωρίζονται τα παρακάτω:
α.

Οφείλει να παρουσιαστεί στην ΕΕΣΙ που εδρεύει εντός

του Στρατιωτικού Νοσοκομείου στο Στρδο «Λγου Βασίλειου Καποτά» στη
Λευκωσία και συνεδριάζει κάθε…………….το αργότερο μέχρι………………….
β.

Κατά την παρουσίασή του στην επιτροπή να έχει μαζί του

την ταυτότητα ή διαβατήριό του.
γ.

Σε περίπτωση μη παρουσίασής του στην παραπάνω

επιτροπή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα θεωρηθεί απαράδεκτη η αίτησή
του και το αίτημά του θα απορριφθεί.
δ.

Για την οριστική κρίση της σωματικής του ικανότητας

απαιτούνται διαδοχικά στάδια εξέτασής του από τα εξωτερικά ιατρεία και στη
συνέχεια παρουσίαση στην επιτροπή για τελική κρίση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.13
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

Κο…………………………

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

……

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤ. ΕΘΝ. ΦΡΟΥΡΑΣ

του…………………………

ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

…..

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ :

Τηλέφ.: …………….FAX:……………

ΥΠΑΜ/Γενικό Δντή

Φ.420.11/

ΓΕΕΦ/ΔΣΛ

Σ.

ΣΓ
…………………………….

Συν.:

ΑΦΜ

Νομοθεσία Στρατολογίας (Αντιρρησίες Συνείδησης)

ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ:

……………, …. ……. 201….

α.

Περί ΕΦ Νόμος

β.

Η από…………………αίτηση του ενδιαφερομένου

γ.

(Η υπουργική απόφαση αναγνώρισης)

1.

Σας γνωρίζουμε ότι με το (γ) σχετικό αναγνωρισθήκατε ως

αντιρρησίας

συνείδησης

για

λόγους

θρησκευτικών

ή

ιδεολογικών

πεποιθήσεων.
2.

Έχετε υποχρέωση να καταταχθείτε με τους στρατευσίμους

της………….ΕΣΣΟ,

προκειμένου

να

εκπληρώσετε

εναλλακτική

στρατιωτική θητεία διάρκειας…………. μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
(α) σχετικού.
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Για

την

παραλαβή

δελτίου

κατάταξης

να αποταθείτε

στο ΣΓ………….
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΑρ.13
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

Κο…………………………

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

……

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤ. ΕΘΝ. ΦΡΟΥΡΑΣ

του…………………………

ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

…..

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ :

Τηλέφ.: …………….FAX:……………

ΥΠΑΜ/Γενικό Δντή

Φ.420.11/

ΓΕΕΦ/ΔΣΛ

Σ.

ΣΓ
…………………………….
(Αναγράφεται η υπηρεσία
στην

οποία

γίνεται

……………, …. ……. 201….
Συν.:

ΑΦΜ

η

διάθεση)
ΘΕΜΑ:
ΣΧΕΤ:

Νομοθεσία Στρατολογίας (Αντιρρησίες Συνείδησης)
α.

Περί ΕΦ Νόμος

β.

Η από…………………αίτηση του ενδιαφερομένου

γ.

(Η υπουργική απόφαση αναγνώρισης)

1.

Σας γνωρίζουμε ότι με το (γ) σχετικό αναγνωρισθήκατε ως

αντιρρησίας
πεποιθήσεων.

συνείδησης

για

λόγους

θρησκευτικών

ή

ιδεολογικών
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Έχετε υποχρέωση να παρουσιασθείτε στις……………………

στο ……………
προκειμένου

(αναγράφεται

να

η υπηρεσία που

εκπληρώσετε

εναλλακτική

γίνεται

η διάθεση),

κοινωνική

θητεία

διάρκειας…………. μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού.
3.

Το ………………(αναγράφεται η υπηρεσία που γίνεται η

διάθεση), παρακαλείται όπως γνωστοποιήσει αμέσως την ημερομηνία
παρουσίασης και ανάληψης υπηρεσίας από τον προαναφερόμενο στο
ΣΓ…………...
4.

Συνημμένα σας αποστέλλονται τα ατομικά έγγραφα, που θα

συμπληρώνονται και θα τηρούνται από εσάς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.13

ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

(1)

Για τους Αντιρρησίες Συνείδησης που εκτελούν εναλλακτική

στρατιωτική θητεία και αντίστοιχη εφεδρική υπηρεσία χρησιμοποιούνται τα
ίδια ατομικά έγγραφα (ΑΦΟ) με αυτούς που εκτελούν στρατιωτική θητεία.
(2)

Για τους Αντιρρησίες Συνείδησης που εκτελούν εναλλακτική

κοινωνική θητεία και αντίστοιχη εφεδρική υπηρεσία χρησιμοποιούνται από τον
ΑΦΟ μόνο οι καρτέλες ΕΦ 482, 483, 484,485,486, 487,492, 493 και 494 που
αφορούν στο δελτίο ατομικών στοιχείων, στρατολογικές μεταβολές, άδειες,
ποινές, αιτιολογικά ποινών, καθώς και μεταβολές και στοιχεία υγείας. Όπου
αναφέρεται η λέξη «οπλίτης» αυτή διαγράφεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.13
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ): …………………
Τηλέφωνο: ………………...
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
1.

Βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει από τα τηρούμενα από την

Υπηρεσία μας στοιχεία ο ……………………………………………………… με
Αριθμό Ταυτότητας………………….., ΣΑ: ………………… που γεννήθηκε το
έτος…………………… στ …………………………., με διεύθυνση διαμονής
………………………………………………………………………………………
παρουσιάσθηκε στην Υπηρεσία μας στις……………………. για εκπλήρωση
……………………..μήνης
υπηρετήσει

έως

σήμερα

εναλλακτικής

κοινωνικής

………………..μήνες

και

θητείας

και

έχει

………………..μέρες

πραγματικής υπηρεσίας.
2.

Ο ανωτέρω συνεχίζει να υπηρετεί στην υπηρεσία μας μέχρι

σήμερα.
3.

Η παρούσα χορηγείται μετά από αίτηση του, προκειμένου να

του χρησιμεύσει για κάθε νόμιμη χρήση.
…………….,
……………………
-ΟΔιοικητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.13
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
(Υπόδειγμα)
ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ………………...........

(ΕΦ 491Α)

Β Ε Β ΑΙ ΩΣ Η
1.
τ…..

Βεβαιώνεται ότι όπως προκύπτει

..............................(1)

στοιχεία

ο

από

τα τηρούμενα από

…………………….………(2)

του ............................. και της .................................ΑΣΜ……/………που
γεννήθηκε

στις

...........................

στο

............................

της

Επαρχίας…………………. με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας …………………..
εκπλήρωσε

………………..μηνη

εναλλακτική

κοινωνική

θητεία

από

…………………. μέχρι …………………… .
2.

Στον

παραπάνω

χρόνο

περιλαμβάνεται

και

χρόνος…………………. που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας.
3.

Η ανωτέρω θητεία εκπληρώθηκε έναντι της υποχρέωσης για

εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου.
4.

Η παρούσα χορηγείται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάθε

νόμιμη χρήση.
………………………….. (3)
-ΟΔιευθυντής

- 18 …….……………………. (4)
./.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(1)

Γράφεται το όνομα του φορέα απόλυσης.

(2)

Γράφεται το ονοματεπώνυμο του απολυόμενου.

(3)

Γράφεται ο τόπος και η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

(4)

Τίθεται η σφραγίδα του φορέα και υπογράφει ο Δντής του.

(5)

Η δεύτερη παράγραφος διαγράφεται εξ’ ολοκλήρου εάν ο απολυόμενος

δεν έχει χρόνο μη λογιζόμενο ως χρόνο πραγματικής θητείας.

