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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 504/2021 
Αρ. 5637, 10.12.2021 

 
Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί 

του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της 
Δημοκρατίας Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση   Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989 
όπως  τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021 

 
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 76 

 

 
Προοίμιο. 

Κανονισμός 

1.         Συνοπτικός τίτλος. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

2.         Ερμηνεία. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 

3.         Κανονικό ή ειδικό ωράριο εργασίας. 
 

4.         Συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας. 
 

5.         Μέγιστη δυνατή εβδομαδιαία διάρκεια χρόνου εργασίας. 
 

6.         Εκπαίδευση. 
 

7.         Ειδικά καθήκοντα. 
 

8.         Ασκήσεις. 
 

9.         Μέτρα ασφάλειας και σχέδια ετοιμότητας. 
 

10.        Εξαιρέσεις για τα μέλη του Στρατού από την υποχρέωση  συμμετοχής σε εκπαιδεύσεις και από την 
ανάθεση ειδικών καθηκόντων. 

 

11.        Αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης. 
 

12.        Σίτιση. 
 

ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

13.        Εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών. 
 

14.        Εξουσία Αρχηγού για έκδοση οδηγιών. 
 

15.        Παρουσία μελών του Στρατού πέραν του καθορισθέντος ωραρίου εργασίας λόγω έκτακτου γεγονότος. 
 
 

16.        Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Αριθμός 504 
 

 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) 2021

 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L. 299, 
18.11.2003, 

σ. 9. 

 
36(I) του 2016 

126(I) του 2016 
172(I) του 2017 
173(I) του 2017 
122(Ι) του 2019 
137(Ι) του 2021 

171(Ι) του 2021. 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 76 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την «Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας», 
 
 

 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 76 
του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο 
Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021. 

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Ερμηνεία.                       2.-(1)  Στους  παρόντες  Κανονισμούς,  εκτός  εάν  από  το  κείμενο  προκύπτει  διαφορετική 
έννοια- 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

29.3.1991 
18.10.1991 

8.4.1994 
19.12.1994 

25.2.2000 
16.6.2000 
11.2.2002 

31.12.2003 

10.2.2006 
17.7.2009 
24.3.2011 
15.6.2012 

1.12.2017. 

«αργία»  έχει  την  έννοια που  αποδίδεται  στον  όρο  αυτό  στον  Κανονισμό  41  των  περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών· 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«άσκηση» σημαίνει  δραστηριότητα του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς ή άλλων κρατών 
στο έδαφος της Δημοκρατίας ή σε έδαφος άλλου κράτους, στην οποία συμμετέχουν, κατά 
περίπτωση,  μέλη του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς, η οποία, είτε διεξάγεται σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Αρχηγού, είτε η συμμετοχή των μελών του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς 
αποτελεί απόρροια οδηγιών του Αρχηγού και περιλαμβάνει βολές, ασκήσεις εφαρμογής 
μέτρων ασφάλειας ή δοκιμής σχεδίων επιχειρήσεων ή επιχειρησιακής ετοιμότητας ή ασκήσεις 
μονοήμερες/πολυήμερες, μικρής και μεγάλης  κλίμακας: 
 

Νοείται ότι, πολυήμερη άσκηση είναι η άσκηση η οποία έχει χρονική διάρκεια σαράντα 
οκτώ (48) ωρών και άνω·

19(I) του 2011 
128(I) του 2013 

94(Ι) του 2014 
2(I) του 2015 

98(I) του 2015 
110(I) του 2015 

82(I) του 2016 
101(I) του 2018 
85(I) του 2019 
91(I) του 2019 
47(I) του 2020 

136(Ι) του 2021. 

«Γ.Ε.Ε.Φ.» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Εθνικής Φρουράς 
Νόμο·
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«εβδομάδα» σημαίνει τη χρονική περίοδο επτά (7) ημερών, η οποία αρχίζει την 00.01 ώρα 
της Δευτέρας και λήγει την 24.00 ώρα της επόμενης Κυριακής· 

 
 

 
64(I) του 2004 

97(Ι) του 2014. 

«έδαφος» σημαίνει τον χώρο στον οποίο εκτείνεται η κυριαρχία της Δημοκρατίας και 
περιλαμβάνει  την  ξηρά, την αιγιαλίτιδα  ζώνη, τον  εναέριο  χώρο και  το  υπέδαφος που 
αντιστοιχούν στη θαλάσσια και εδαφική επιφάνεια, καθώς και την Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη και Υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στον περί της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμο· 
 
«εθνοφρουρός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Εθνικής Φρουράς 

Νόμο∙

 

 
113(I) του 1999 

69(I) του 2001 
87(Ι) του 2014 

166(Ι) του 2020. 

«ειδικές κατηγορίες μελών του Στρατού» σημαίνει μέλη του Στρατού που ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες και ασκούν μέριμνα ανήλικου τέκνου ή είναι γονείς παιδιού με ειδικές 
ανάγκες, όπως αυτό ορίζεται  στον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Νόμο ή είναι συζευγμένοι πολύτεκνοι γονείς και έγκυοι γυναίκες και περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως τέτοια με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Αρχηγού∙ 
 
«ειδικό ωράριο εργασίας» σημαίνει το ωράριο εργασίας το οποίο κατανέμεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, και το οποίο καθορίζεται στη βάση 
ειδικών διατάξεων που εκδίδονται από τον Αρχηγό για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας, 
ετοιμότητας, εκπαίδευσης, ασκήσεων, ελέγχων και λοιπών δραστηριοτήτων του Στρατού ή 
της Εθνικής Φρουράς· 
 
«εκπαίδευση» σημαίνει δραστηριότητα του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς στην οποία 
συμμετέχουν μέλη του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς, η οποία δυνατόν να διεξάγεται κατά 
τις πρωινές,  απογευματινές ή/και νυκτερινές ώρες με σκοπό την απόκτηση και συντήρηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, ηθικών αξιών, καθώς και τη βελτίωση της σωματικής 
τους ικανότητας, στοιχείων απαραίτητων για την άσκηση των καθηκόντων τους∙ 
 
«έκτακτο γεγονός» σημαίνει γεγονός συνεπεία του οποίου υπάρχει αδήριτη ανάγκη λήψης 
μέτρων για την αντιμετώπιση απειλούμενης εισβολής ή οποιασδήποτε ενέργειας που 
στρέφεται κατά της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας ή/και λήψης 
αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας του κοινωνικού 
συνόλου, όπως στις περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, επιθέσεων, 
σοβαρών ατυχημάτων, γεγονότων που απαιτούν αυξημένα μέτρα ασφάλειας ή άλλων 
συμβάντων τέτοιας φύσεως, των οποίων η βαρύτητα και η έκταση επιβάλλουν τη λήψη 
τέτοιων μέτρων· 
 
«επιφυλακή» σημαίνει τη συνεχή παρουσία μελών του Στρατού σε καθορισμένο χώρο για 
την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων· 
 
«έφεδρος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Εθνικής Φρουράς 
Νόμο∙ 
 
«κανονικό ωράριο εργασίας» σημαίνει το ωράριο εργασίας, το οποίο κατανέμεται σε πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή· 
 
«μέτρα ασφάλειας και σχέδια ετοιμότητας» σημαίνει τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται και 
τα σχέδια ετοιμότητας που εκπονούνται, τα οποία είναι αναγκαία για την ασφάλεια και 
προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μέσων, υλικού και προσωπικού του Στρατού ή 
της Εθνικής Φρουράς· 
 
«Νόμος» σημαίνει τον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο· 

 
«πρόγραμμα  ωρών  εργασίας  και  εκπαίδευσης»  σημαίνει το  ωρολόγιο  πρόγραμμα που 
εκδίδεται από τον Αρχηγό και εφαρμόζεται στα Επιτελεία, στα στρατιωτικά τμήματα και στις 
λοιπές υπηρεσίες του Στρατού, ανάλογα προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
παρόντων Κανονισμών· 
 
«υπηρεσία ασφάλειας στρατιωτικού τμήματος» σημαίνει την υπηρεσία η οποία ανατίθεται σε 
μέλος του Στρατού, κατά τη διάρκεια της οποίας υποχρεούται να παραμένει με ή χωρίς 
διανυκτέρευση εντός στρατιωτικών χώρων, με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος ωρών  
εργασίας  και εκπαίδευσης,  τη διαχείριση κάθε διαμορφούμενης κατάστασης,  την 
υλοποίηση μέτρων ασφάλειας και την εφαρμογή, εάν απαιτηθεί, των σχεδίων ετοιμότητας 
και επιφυλακής∙
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«υπηρεσία ελέγχου» σημαίνει την υπηρεσία η οποία ανατίθεται σε μέλος του Στρατού, για την 
εκτέλεση της οποίας το εν λόγω μέλος δεν υποχρεούται να διανυκτερεύει εντός στρατιωτικών 
χώρων, και περιλαμβάνει έλεγχο μέτρων ασφάλειας και εκπαιδεύσεως, παρακολούθηση 
στρατιωτικών ασκήσεων και συμμετοχή σε διατεταγμένες αποστολές∙ 

 
«υπηρεσία ετοιμότητας» σημαίνει την υπηρεσία η οποία ανατίθεται, ανάλογα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες, σε μέλος του Στρατού εντός ή εκτός στρατιωτικού τμήματος, για την 
εκτέλεση της οποίας το εν λόγω μέλος υποχρεούται, οποτεδήποτε απαιτηθεί, εάν είναι εκτός 
στρατιωτικού τμήματος, να προσέλθει όπου διαταχθεί, εντός του καθοριζομένου από σχέδια 
ετοιμότητας χρόνου, για ανάληψη καθήκοντος και η οποία περιλαμβάνει υπηρεσία ιατρού, 
καθώς και συμμετοχή σε τμήματα άμεσης ετοιμότητας/αντίδρασης/επιφυλακής, σε 
επιχειρήσεις ειρηνικής περιόδου, έρευνας/διάσωσης ή άλλες· 

 
«χρόνος ανάπαυσης» σημαίνει τον χρόνο που δεν είναι χρόνος εργασίας, εκφράζεται σε 
μονάδες χρόνου και παρέχεται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα μέλη του Στρατού δεν θα 
προκαλούν σωματικές βλάβες στους ιδίους, σε συναδέλφους τους ή σε τρίτα πρόσωπα ή σε 
υλικά του Στρατού ή/και της Εθνικής Φρουράς και ότι δεν θα βλάπτουν την υγεία τους 
βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα λόγω κόπωσης ή άτακτων ρυθμών εργασίας. 

 
(2)  Όροι οι οποίοι δεν καθορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Κανονικό 
ή ειδικό 
ωράριο 
εργασίας. 

3. Τα μέλη του Στρατού για την εκτέλεση της αποστολής τους και την άσκηση των καθηκόντων 
που τους ανατίθενται ανάλογα με τον Κλάδο, το Όπλο, το Σώμα ή Κοινό Σώμα ή την 
Ειδικότητα στην οποία ανήκουν, τον βαθμό που κατέχουν και τη θέση που υπηρετούν 
εφαρμόζουν κανονικό ή ειδικό ωράριο εργασίας.

Συνολικός 
εβδομαδιαίος 
χρόνος 
εργασίας. 

4.-(1) Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των μελών του Στρατού, είτε εφαρμόζουν 
κανονικό είτε ειδικό ωράριο εργασίας, αντιστοιχεί σε τριανταεπτάμισι (37,5) ώρες εργασίας: 
 
 
 

Νοείται ότι, για όσους εφαρμόζουν ειδικό ωράριο εργασίας,   εφόσον καλούνται να 
εργασθούν Σάββατο, Κυριακή ή/και αργία, οι ημέρες αυτές λογίζονται ως εργάσιμες ημέρες. 
 

 
(2)   Με απόφαση του Αρχηγού καθορίζονται- 

 
(α)      οι κατηγορίες μελών του Στρατού που εφαρμόζουν ειδικό ωράριο 

εργασίας.
 

 
(β) ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης του κανονικού ωραρίου εργασίας και 

του ειδικού ωραρίου εργασίας. και 
 

(γ)      η δυνατότητα εφαρμογής ελαστικού ωραρίου εργασίας σε σχέση με τον 
χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των μελών του Στρατού, καθώς και 
τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής του: 

 
Νοείται ότι, στην περίπτωση των μελών του Στρατού τα οποία δυνάμει του Νόμου δεν 

υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα, τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους (α) έως (γ) 
της παρούσας παραγράφου καθορίζονται, αναφορικά με τα μέλη του Στρατού που υπηρετούν  
στο  Υπουργείο  Άμυνας,  από  τον  Υπουργό  και,  αναφορικά με  τα  μέλη  του Στρατού που 
υπηρετούν σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, από τον προϊστάμενο της οικείας κρατικής 
υπηρεσίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Άμυνας: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις εφαρμογής ελαστικού ωραρίου εργασίας, το 
μέλος του Στρατού υποχρεούται να έχει συμπληρωμένο τον συνολικό εβδομαδιαίο χρόνο 
εργασίας  και,  σε  περίπτωση  μη  συμπλήρωσης  του  συνολικού  εβδομαδιαίου  χρόνου 
εργασίας κατά το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, θα αφαιρείται ανάλογος χρόνος από 
την άδεια ανάπαυσης του μέλους.
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Μέγιστη 
δυνατή 
εβδομαδιαία 
διάρκεια 
χρόνου 
εργασίας. 

5.-(1) Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 15, ο χρόνος εργασίας των μελών του 
Στρατού ανά εβδομάδα δεν δύναται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο 
όρο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εργασίας για την εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων 
που τους ανατίθενται δυνάμει του Κανονισμού 7. 
 
 

(2) Ο συνολικός χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα δύναται να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ 
(48) ώρες, αλλά εντός περιόδου αναφοράς έξι (6) μηνών ο μέσος όρος ανά εβδομάδα δε 
δύναται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες: 

Νοείται ότι, η ως άνω περίοδος αναφοράς αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους: 

Νοείται περαιτέρω ότι, για τον υπολογισμό του μέσου όρου των σαράντα οκτώ (48) 
περαιτέρω  ωρών  ανά  εβδομάδα  εντός  της  περιόδου  αναφοράς  των  έξι  (6)  μηνών,  οι 
περίοδοι της δικαιούμενης ετήσιας άδειας ανάπαυσης, οι περίοδοι της ετήσιας άδειας 
ασθενείας, οι αργίες, ο χρόνος κατά τον οποίο το μέλος του Στρατού ευρίσκεται σε 
υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς και ο χρόνος εργασίας κατά τη διάρκεια 
επιφυλακής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 15, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

(3)   Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων (1) και (2) και τηρουμένων των 
γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, μέλος του 
Στρατού δύναται να εργάζεται περισσότερες από σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσον όρο 
εβδομαδιαίως, εφόσον ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι- 
 

(α)          το μέλος του Στρατού  με την τοποθέτηση, την εκάστοτε μετάθεση ή  την 
απόσπαση ή τη διάθεσή του συναινεί εγγράφως στην παροχή της εργασίας 
αυτής, 

 
(β) το μέλος του Στρατού δεν υφίσταται καμία επίπτωση, εάν δεν δεχθεί να 

εκτελέσει την εργασία αυτή, 
 

(γ)         έκαστο στρατιωτικό τμήμα ή άλλη υπηρεσία στην οποία υπηρετούν δυνάμει του 
Νόμου μέλη του Στρατού τηρεί και ενημερώνει αρχείο για τα μέλη του Στρατού 
που υπηρετούν στο εν λόγω στρατιωτικό τμήμα ή υπηρεσία και παρέχουν 
τέτοια εργασία, 

 
(δ)          το  αναφερόμενο  στην  υποπαράγραφο  (γ)  αρχείο  είναι  στη  διάθεση  του 

Αρχηγού, ο οποίος δικαιούται να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα 
υπέρβασης   της   ανώτατης   εβδομαδιαίας   διάρκειας   εργασίας,   όπως 
καθορίζεται στις παραγράφους (1) και (2), για λόγους ασφάλειας ή/και υγείας 
των μελών του Στρατού, 

 
(ε)          ύστερα από αίτηση  του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών  Ασφαλίσεων, το Γ.Ε.Ε.Φ. παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη συναίνεση των μελών του Στρατού στην παροχή 
εργασίας που υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες 
εβδομαδιαίως κατά μέσον όρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
παρόντος Κανονισμού.

 

Εκπαίδευση.                  6.-(1)    Τα  μέλη  του  Στρατού  εντός  του  συνολικού  εβδομαδιαίου  χρόνου  του  ωραρίου 
εργασίας τους, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 4, και για την εφαρμογή του προγράμματος 
ωρών εργασίας και εκπαίδευσης συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε ως 
εκπαιδευτές είτε ως εκπαιδευόμενοι. 

 
(2) Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες δυνατόν να συμμετέχουν τα μέλη του 

Στρατού, δυνάμει της παραγράφου (1), διακρίνονται ως ακολούθως: 
 

(α)    Πρωινή εκπαίδευση, η οποία δυνατόν να διεξάγεται από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή· 

 
(β)    απογευματινή εκπαίδευση, η οποία δυνατόν να διεξάγεται από Δευτέρα μέχρι 

Παρασκευή· 
 

(γ)    νυκτερινή εκπαίδευση οκτώ (8) ωρών μηνιαίως, η οποία διεξάγεται σύμφωνα 
με οδηγίες του Αρχηγού: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση που η νυκτερινή εκπαίδευση περατωθεί μετά τις 

24.00 δύναται, με απόφαση του Αρχηγού, να παρατείνεται ανάλογα η πρωινή
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ώρα προσέλευσης των μελών  του Στρατού, που καθορίζεται  δυνάμει των 
προνοιών της παραγράφου (2) του Κανονισμού 4: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, στα στρατιωτικά τμήματα  δύναται να διεξάγεται, με 

απόφαση του Αρχηγού, νυκτερινή εκπαίδευση και πέραν των οκτώ (8) ωρών 
μηνιαίως, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσιακές ή επιχειρησιακές ανάγκες το 
επιβάλλουν· 

 
(δ)   το Σάββατο διεξάγεται μόνο πρωινή εκπαίδευση, στην οποία συμμετέχει ως 

εκπαιδευτής μόνο το μέλος του Στρατού που έχει   ορισθεί   σε υπηρεσία 
στελέχους εβδομάδας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9: 

 
Νοείται   ότι,   σε   περιόδους   παρουσιάσεων   εφέδρων,   ασκήσεων,   εκπαιδεύσεων, 

επιφυλακής και εφαρμογής μέτρων ασφάλειας και ετοιμότητας, τα καθοριζόμενα στις 
υποπαραγράφους (α) έως (δ) του παρόντος Κανονισμού δύνανται, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Αρχηγού, να τροποποιούνται ανάλογα. 

Ειδικά 
καθήκοντα. 

7. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 5 και της επιφύλαξης του παρόντος 
Κανονισμού,  τα  μέλη  του  Στρατού,  πέραν  των  καθηκόντων  που  τους  ανατίθενται  στο 
πλαίσιο του κανονικού ή ειδικού ωραρίου εργασίας τους, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 
4, δυνατόν να εκτελούν, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Αρχηγού, εντός του κανονικού ή 
ειδικού ωραρίου, αλλά και πέραν αυτών, τα πιο κάτω ειδικά καθήκοντα: 
 

(α)   Συμμετοχή σε ασκήσεις, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 8.
 

 
(β)    συμμετοχή σε παρουσιάσεις εφέδρων και εθνοφυλάκων.

 

 
(γ)    εκτέλεση υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας, όπως καθορίζεται 

στον Κανονισμό 9.
 

 
(δ)    καθήκοντα  Εκπαιδευτή  στα  Κέντρα  Νεοσυλλέκτων  Εθνοφρουρών  της  Εθνικής 

Φρουράς.
 

 
(ε)    συμμετοχή σε κοινωνικές ή άλλες εκδηλώσεις: 

 
Νοείται ότι, στην περίπτωση των μελών του Στρατού τα οποία, δυνάμει του Νόμου, δεν 

υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα, τα ειδικά καθήκοντα που είναι δυνατόν να εκτελούν 
καθορίζονται  από  το  Υπουργείο  Άμυνας,  σε  συνεννόηση,  αναφορικά  με  τα  μέλη  του 
Στρατού που υπηρετούν σε άλλες κρατικές υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Άμυνας, με τον 
προϊστάμενο της οικείας κρατικής υπηρεσίας.

 

Ασκήσεις.                      8.-(1)     Ασκήσεις  είναι  δυνατόν  να  διεξάγονται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους,  σε 
οποιαδήποτε εργάσιμη ή μη ημέρα. 

 
(2) Η συχνότητα και η διάρκεια των ασκήσεων καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού, με 

βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς και του σκοπού κάθε 
εκπαίδευσης. 

Μέτρα 
ασφάλειας 
και σχέδια 
ετοιμότητας. 

9.-(1) Στα μέλη του Στρατού είναι δυνατόν να ανατίθενται καθήκοντα για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας και σχεδίων ετοιμότητας καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τα 
κατά  περίπτωση  εκδοθέντα  και  εγκριθέντα  από  τους  αντίστοιχους  κατ’  αρμοδιότητα 
Διοικητές Σχέδια Ασφάλειας και Ετοιμότητας. 
 

(2) Για την υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας και σχεδίων ετοιμότητας ανατίθενται στα 
μέλη του Στρατού τα πιο κάτω ειδικά καθήκοντα: 
 

(α)      Υπηρεσία στελέχους εβδομάδας, στην οποία ορίζονται μέλη του Στρατού μέχρι 
βαθμού Λοχαγού, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για την επίβλεψη του 
προγράμματος  εκπαίδευσης  μέχρι  τη  λήξη  της  απογευματινής  εκπαίδευσης, 
καθώς και το Σάββατο μέχρι τη λήξη της πρωινής εκπαίδευσης, στην οποία 

συμμετέχουν.
 

 
(β) υπηρεσία  ασφάλειας  στρατιωτικού  τμήματος/  στρατιωτικών  εγκαταστάσεων,  η 

οποία δυνατόν να εκτελείται με ή χωρίς διανυκτέρευση: 
 

Νοείται ότι, από Δευτέρα έως Παρασκευή και εφόσον είναι εργάσιμες ημέρες, 
τα μέλη του Στρατού προσέρχονται στον κατάλληλο χώρο για ανάληψη υπηρεσίας 

ασφάλειας στρατιωτικού τμήματος/ στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις 13.00.
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(γ)       υπηρεσία ελέγχου.

 

 
(δ)      υπηρεσία ετοιμότητας. 

Εξαιρέσεις 
για τα μέλη 
του Στρατού 
από την υποχρέωση 
συμμετοχής σε 
εκπαιδεύσεις 
και από την ανάθεση 
ειδικών καθηκόντων. 

10.   Για τις ειδικές κατηγορίες μελών του Στρατού, για όσα μέλη του Στρατού τα οποία, 
κατόπιν εξέτασης από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο αποφασίστηκε ότι πρέπει να εκτελούν ή να 
αποφεύγουν συγκεκριμένα καθήκοντα ή περιέρχονται στην Υπηρεσιακή Κατάσταση 
Γραφείου, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
Κανονισμών, καθώς και για οποιαδήποτε  άλλη κατηγορία μελών του Στρατού ορίσει ο 
Αρχηγός είναι δυνατόν, με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού- 
 
 

(α)    να καθορίζονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση συμμετοχής στις εκπαιδεύσεις 
και από την ανάθεση ειδικών καθηκόντων· ή/και 

 
(β) να καθορίζεται ειδικός τρόπος συμμετοχής στις εκπαιδεύσεις και εκτέλεσης των 

ειδικών καθηκόντων.

Αντισταθμιστικός 
χρόνος 
ανάπαυσης. 
Παράρτημα. 

11.-(1) Στα μέλη του Στρατού στα οποία ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, με βάση τον Κανονισμό 
7, ή τα οποία συμμετέχουν σε νυκτερινή εκπαίδευση πέραν των οκτώ (8) ωρών μηνιαίως, 
δυνάμει της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 6, παραχωρείται 
αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα των παρόντων 
Κανονισμών. 
 

(2) Ανεξάρτητα από τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών, 
ο αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης που παραχωρείται στα μέλη του Στρατού, δυνάμει 
της παραγράφου (1), είναι δυνατόν να αυξάνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού.

 

Σίτιση.                            12.  Μέλη  του  Στρατού  τα οποία  εκτελούν  υπηρεσία  ασφάλειας  στρατιωτικού  τμήματος 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή συμμετέχουν σε ασκήσεις για τις οποίες απαιτείται η 
παραμονή εντός ή εκτός στρατιωτικών χώρων, εντάσσονται στη δύναμη των συσσιτούντων, 
σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα συσσιτίου και τις ισχύουσες διαδικασίες. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εφαρμογή 
των παρόντων 
Κανονισμών. 

13.  Οι  παρόντες  Κανονισμοί  τυγχάνουν  εφαρμογής  σε  όλα  τα  μέλη  του  Στρατού  που 
υπηρετούν στη Δημοκρατία.

Εξουσία 
Αρχηγού 
για έκδοση οδηγιών. 

14.   Τηρουμένων των προνοιών του Μέρους ΙΙ, ο Αρχηγός, ύστερα από έγκριση του 
Υπουργού, εκδίδει λεπτομερές πρόγραμμα ωρών εργασίας και εκπαίδευσης, στο οποίο 
καθορίζονται οι επιμέρους δραστηριότητες που αφορούν σε προσκλήσεις-αναφορές, 
επιθεωρήσεις, χρόνο εγερτηρίου-σιωπητηρίου, παράθεση συσσιτίου, χρόνο προσέλευσης- 
αναχώρησης και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία του Στρατού 
και την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών των παρόντων Κανονισμών.

Παρουσία 
μελών του 
Στρατού 
πέραν του 
καθορισθέντος 
ωραρίου εργασίας 
λόγω έκτακτου 
γεγονότος. 

15. Ανεξαρτήτως των προνοιών των παρόντων Κανονισμών, σε περίπτωση έκτακτου 
γεγονότος και κατόπιν απόφασης του Αρχηγού, τα μέλη του Στρατού δύναται να τίθενται σε 
επιφυλακή για όσο χρόνο απαιτείται και είναι υποχρεωμένα να παρουσιάζονται και να 
παραμένουν στα στρατιωτικά τμήματα όπου υπηρετούν ή σε άλλο καθορισμένο χώρο και 
πέραν του καθορισθέντος ωραρίου εργασίας και εκπαίδευσης: 
 
 
 

Νοείται  ότι,  για  την  αναφερόμενη  πιο  πάνω  περίπτωση,  λαμβάνονται  τα  κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ασφάλεια και η υγεία των μελών του Στρατού.

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

16.   Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 11) 

 

 
1. Στα    μέλη    του    Στρατού,    μετά    την    εκτέλεση    εικοσιτετράωρης    υπηρεσίας    ασφάλειας    στρατιωτικού 

τμήματος/στρατιωτικών εγκαταστάσεων με διανυκτέρευση, χορηγείται χρόνος ανάπαυσης- 

 
α. με έναρξη τις 08.00 της ημέρας λήξης της υπηρεσίας, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη ημέρα, και λήξη την ώρα 

έναρξης του ωραρίου εργασίας της επόμενης εργάσιμης ημέρας· και 

 
β. μίας (1) εργάσιμης ημέρας εντός δεκαπενθημέρου, για υπηρεσία που εκτελείται Παρασκευή, Σάββατο, 

Κυριακή, επίσημη αργία ή ημέρα που προηγείται επίσημης αργίας. 

 
2. Στα μέλη του Στρατού που ορίζονται υπηρεσία ασφάλειας στρατιωτικού τμήματος/στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, χωρίς διανυκτέρευση, κατόπιν απόφασης του Αρχηγού, δυνάμει του 
Κανονισμού  10  των  παρόντων  Κανονισμών,  χορηγείται  χρόνος  ανάπαυσης  τριών  (3)  ωρών  την  επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. 

 
3.        Στα μέλη του Στρατού για τη συμμετοχή σε ασκήσεις, χορηγείται χρόνος ανάπαυσης- 

 
α.     μίας (1) ημέρας μετά το πέρας των ασκήσεων και εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τον 

Αρχηγό, για συμμετοχή σε ασκήσεις διάρκειας μεγαλύτερης των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ή 

 
β. δύο (2) ημερών εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τον Αρχηγό, για συμμετοχή σε ασκήσεις 

διάρκειας πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών οι οποίες περατώνονται σε ημέρα που προηγείται εργάσιμης 
ημέρας. 

 
4. Στα μέλη του Στρατού που καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, ως 

εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων της Εθνικής Φρουράς χορηγείται, στο τέλος της 
εκπαίδευσης,  μίας  ημέρας  χρόνος  ανάπαυσης  για  κάθε  εβδομάδα  εκπαίδευσης,  περιλαμβανομένης  της 
εβδομάδας κατάταξης. 

 
5. Στα μέλη του Στρατού για τη συμμετοχή σε υπηρεσίες ελέγχου, υπηρεσίες στελέχους εβδομάδας, προσέλευση 

στο πλαίσιο υπηρεσιών ετοιμότητας, για τη συμμετοχή σε παρουσιάσεις εφέδρων και εθνοφυλάκων, καθώς και 
για τη συμμετοχή σε κοινωνικές ή άλλες εκδηλώσεις παρέχεται ανάλογος χρόνος ανάπαυσης, εφόσον αυτές 
εκτελέστηκαν πέραν του κανονικού ή ειδικού ωραρίου εργασίας. 

 
6.        Στα  μέλη  του  Στρατού  παραχωρείται  αντίστοιχος  χρόνος  ανάπαυσης  σε  περίπτωση  συμμετοχής  τους  σε 

νυκτερινή εκπαίδευση, με απόφαση του Αρχηγού, πέραν των οκτώ (8) ωρών μηνιαίως, δυνάμει της 
υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 6. 


