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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 172(Ι)/2017
Αρ. 4630, 1.12.2017
Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 172(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
36 (Ι) του 2016
126 (Ι) του 2016.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους του 2016
(που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμοι του 2016 και 2017.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή από αυτό των όρων «Εθελοντής Οπλίτης» και «Εθελοντής
Πενταετούς Υπηρεσίας» και των ορισμών αυτών·

(β)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Εθελοντής Υπαξιωματικός» με τον
ακόλουθο νέο ορισμό:

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
23.03.1990
01.06.1990.
(γ)

«“Εθελοντής Υπαξιωματικός” σημαίνει μέλος του Στρατού, το οποίο
προσλήφθηκε ως Εθελοντής Υπαξιωματικός δυνάμει των προνοιών
των περί Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της
.
Δημοκρατίας Κανονισμών του 1990·» και

με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων
όρων και των ορισμών τους:
«“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

.

“κρατική υπηρεσία” σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και
περιλαμβάνει υπηρεσία σε θέση στη δημόσια υπηρεσία, στη δημόσια εκπαιδευτική
υπηρεσία, στις δυνάμεις ασφαλείας της Δημοκρατίας, στη Νομική Υπηρεσία της
Δημοκρατίας, στην Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς επίσης υπηρεσία σε οποιαδήποτε
θέση στην κρατική υπηρεσία αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο·
“μετάταξη” σημαίνει τη μετακίνηση μέλους του Στρατού από τον Κλάδο, Όπλο, Σώμα ή
Κοινό Σώμα στο οποίο ανήκε σε άλλο Κλάδο, Όπλο, Σώμα ή Κοινό Σώμα, όπως
προνοείται στους οικείους για κάθε μέλος του Στρατού Κανονισμούς, που εκδίδονται
.
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ».
Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (5) αυτού με τις
ακόλουθες παραγράφους (α) και (β):
«(α) Οι Αξιωματικοί διακρίνονται σε (i)

Υγειονομικού:
(αα) Ιατροί·
(ββ) κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
διαφόρων ειδικοτήτων, στους οποίους περιλαμβάνονται οι
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Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές
και Βιοχημικοί·
(γγ) Διοικητικοί·
(ii)

Αμυντικής Διπλωματίας·

(iii)

Πληροφορικής - Μηχανογράφησης·

(iv)

Στρατολογικού·

(v)

Οικονομικού·

(vi)

Δικαστικού·

(vii)

Μουσικού.

(β) Οι Υπαξιωματικοί διακρίνονται σε:
(i)

Υγειονομικού (Διοικητικοί και Νοσηλευτές)·

(ii)

Αμυντικής Διπλωματίας·

(iii)

Πληροφορικής - Μηχανογράφησης·

(iv)

Στρατολογικού·

(v)

Οικονομικού·

(vi)

Δικαστικού·

(vii)

Μουσικού.» και

.

(γ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (6) αυτού της φράσης «εντός του ιδίου Κλάδου ή σε
Κοινό Σώμα» (δεύτερη γραμμή).
Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

4. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη
διαγραφή από αυτή της φράσης «ή Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας» (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της
φράσης «των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών στον κάθε βαθμό, καθώς και των Οπλιτών,»
(πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «των μονίμων Αξιωματικών και μονίμων
Υπαξιωματικών στον κάθε βαθμό, καθώς και των μονίμων Οπλιτών,».

Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Πρόσληψη Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών με σύμβαση.»∙

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «σε οποιοδήποτε
βαθμό» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), της φράσης «ή Οπλίτη,»·

(γ)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της φράσης «Οι θέσεις για την πρόσληψη
Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών δυνάμει του εδαφίου (1) προκηρύσσονται με
Γνωστοποίηση του Υπουργού,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «Ο αριθμός
κατά βαθμό των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών που δύνανται να
προσληφθούν δυνάμει της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) του παρόντος Κανονισμού
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση και
.
προκηρύσσεται με Γνωστοποίηση του Υπουργού,» Και
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(δ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):
«(4) Η διαδικασία πρόσληψης Αξιωματικών, Υπαξιωματικών ή Οπλιτών στον Στρατό
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση προσόντα,
η διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι απολαβές τους, καθώς και άλλα συναφή θέματα
καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου.».

Κατάργηση
του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου καταργείται.

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

8. Το εδάφιο (3) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από
αυτό των λέξεων «εν όλων» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «εν όλω».

Τροποποίηση
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 29 του βασικού νόμου, εξαιρουμένης της επιφύλαξης αυτού,
αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Μόνιμος Αξιωματικός ή μόνιμος Υπαξιωματικός δεν μπορεί να προαχθεί σε ανώτερη
θέση εκτός εάν υπάρχει τέτοια κενή θέση και συμβασιούχος Αξιωματικός ή συμβασιούχος
Υπαξιωματικός δεν μπορεί να προαχθεί σε ανώτερη θέση εκτός αν υπάρχει διαθέσιμος αριθμός
για προαγωγή στον βαθμό για τον οποίο προορίζεται:».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
του νέου
άρθρου 29Α.

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 29 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 29A:

«Υπεράριθμοι
διορισμοί.

29Α.-(1) Όταν υπάρχει κενή θέση Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού σε
ανώτερο βαθμό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από πρόταση του
Υπουργού, να προβεί σε υπεράριθμο διορισμό Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού
σε θέση Ανθυπολοχαγού ή Λοχία, αντίστοιχα, εφόσον τούτο είναι απολύτως
απαραίτητο για τον διορισμό όλων των αποφοίτων Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.
(2) Κάθε υπεράριθμος διορισμός δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1),
γίνεται σε προσωρινή βάση και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένει
κενή η θέση ανώτερου βαθμού:
Νοείται ότι, εάν υπάρχει κενή θέση στην οποία έγινε ο υπεράριθμος
διορισμός, ο εν λόγω διορισμός μπορεί να συνεχισθεί μέχρις ότου η κενή αυτή
θέση πληρωθεί.».

Τροποποίηση
του άρθρου 33
του βασικού
νόμου.

11. Το εδάφιο (2) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
άνω και κάτω τελείας αμέσως μετά τις λέξεις «αφυπηρέτησής του» (τέταρτη γραμμή) με κόμμα
και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε
ισχύοντες Κανονισμούς κατά το χρόνο που το αρμόδιο ιατροσυμβούλιο κρίνει αυτόν ως μόνιμα
ανίκανο:».

Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

12. Το εδάφιο (2) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
άνω και κάτω τελείας αμέσως μετά τις λέξεις «αφυπηρέτησής του» (τέταρτη γραμμή) με κόμμα και
με την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες
Κανονισμούς κατά το χρόνο που το αρμόδιο ιατροσυμβούλιο κρίνει αυτόν ως μόνιμα ανίκανο:».

Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

13. Το εδάφιο (2) του άρθρου 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
άνω και κάτω τελείας αμέσως μετά τις λέξεις «αφυπηρέτησής του» (πέμπτη γραμμή) με κόμμα
και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε
ισχύοντες Κανονισμούς κατά το χρόνο του θανάτου του:».
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Τροποποίηση
του άρθρου 36
του βασικού
νόμου.

14. Το εδάφιο (2) του άρθρου 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
άνω και κάτω τελείας αμέσως μετά τις λέξεις «αφυπηρέτησής του» (πέμπτη γραμμή) με κόμμα
και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε
ισχύοντες Κανονισμούς κατά το χρόνο του θανάτου του:».

Τροποποίηση
του άρθρου 73
του βασικού
νόμου.

15. Η παράγραφος (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 73 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από
την ακόλουθη νέα παράγραφο (ι):
«(ι)

αναγκαστική αφυπηρέτηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, αναγκαστικό τερματισμό της
σύμβασης απασχόλησης, και».

