
Ν. 33/90 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2490 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 33 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΣΥΝΘΕΣΙΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 
ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ) ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
Εισαγωγικές Διατάξεις 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δήμο Συνοπτικός 
κρατίας Νόμος του 1990. τίτλος

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διάφορε Ερμηνεία, 
τική έννοια: 

«Ανθυπολοχαγός» περιλαμβάνει και το Σημαιοφόρο και τον Ανθυ

ποσμηναγό· 
«Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή» σημαίνει κάθε στρατιωτική σχολή 

εσωτερικού ή εξωτερικού εγκεκριμένη για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι απόφοιτοι της 
οποίας έχουν τα προσόντα για να διοριστούν ως Αξιωματικοί* 

«Αξιωματικός» σημαίνει μόνιμο Αξιωματικό του Στρατού* 
«Αρχηγός» σημαίνει τον Αρχηγό του Στρατού* 
«Δεκανέας» περιλαμβάνει και το Δίοπο και τον Υποσμηνία* 
«Κλάδος» σημαίνει τη διάκριση του Στρατού σε Στρατό Ξηράς, σε 

Ναυτικό και σε Αεροπορία* 
«μέλος του Στρατού» σημαίνει Αξιωματικό, Υπαξιωματικό και 

Οπλίτη και περιλαμβάνει Αξιωματικό και Υπαξιωματικό με σύμβαση 
και εθελοντή Υπαξιωματικό* 

«Όπλα» σημαίνει το Πεζικό, τα Τεθωρακισμένο» το Πυροβολικό", 
το Μηχανικό και τις Διαβιβάσεις που ανήκουν στο Στρατό Ξηράς* 

«Οπλίτης» σημαίνει μόνιμο Οπλίτη του Στρατού* 
«Στρατός» σημαίνει το Στρατό της Δημοκρατίας* 

(869) 
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Εξουσίες 
Υπουργού. 

Διάκριση του 
Στρατού σε 
Στρατό Ξηράς, 
Ναυτικό και 
Αεροπορία. 
Βαθμοί 
Αξιωματικών, 
Υπαξιω
ματικών και 
Οπλιτών και 
αντιστοιχία 
μεταξύ των 
Κλάδων. 

«Στρατιωτική Σχολή» σημαίνει κάθε στρατιωτική σχολή εσωτε

ρικού ή εξωτερικού, εγκεκριμένη για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι απόφοιτοι της οποίας έχουν 
τα προσόντα για να διοριστούν ως Υπαξιωματικοί* 

«Σώματα» σημαίνει το Τεχνικό, το Εφοδιασμού—Μεταφορών, το 
Υλικού Πολέμου, το Υγειονομικό, το Στρατολογικό, το Δικαστικό, το 
Οικονομικό και το Μουσικό που ανήκουν στο Στρατό Ξηράς και 
περιλαμβάνει το Σώμα του Ναυτικού και το Σώμα της Αεροπορίας* 

«Υπαξιωματικός» σημαίνει μόνιμο Υπαξιωματικό του Στρατού

«Υπαρχηγός» σημαίνει τον Υπαρχηγό του Στρατού

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας. 
3.—(1) Ο Υπουργός φέρει την ευθύνη της εφαρμογής του παρόντος 

Νόμου και έχει τη γενική εποπτεία του Στρατού. 
(2) Για την υλοποίηση των σκοπών του Νόμου αυτού ο Υπουργός 

δίδει στο Στρατό οδηγίες αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της 
Δημοκρατίας. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Σύνθεση Στρατού 

4. Ο Στρατός διακρίνεται στο Στρατό Ξηράς, στο Ναυτικό και στην 
Αεροπορία και αποτελείται από Αξιωματικούς διάφορων βαθμών, 
Υπαξιωματικούς διάφορων βαθμών και Οπλίτες. 

5.—(1) Οι βαθμοί των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς και οι 
αντίστοιχοι των Αξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας είναι οι 
εξής: 

ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανώτατοι Αξιωματικοί 

Αντιναύαρχος 
Υποναύαρχος 
Αρχιπλοίαρχος 

Ανώτεροι Αξιωματικοί 
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος 
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος 
Ταγματάρχης Πλωτάρχης 

Κατώτεροι Αξιωματικοί 
Λοχαγός Υποπλοίαρχος 
Υπολοχαγός .. Ανθυποπλοίαρχος 
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος 

(2) Οι βαθμοί των Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και οι αντί

στοιχοι των Υπαξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας είναι οι 
εξής: 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 

Αντιστράτηγος 
Υποστράτηγος 
Ταξίαρχος 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

Αντιπτέραρχος 
Υποπτέραρχος 
Ταξίαρχος 

Σμήναρχος 
Αντισμήναρχος 
Επισμηναγός 

Σμηναγός 
Υποσμηναγός 
Ανθυποσμηναγός 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 
Ανθυπασπιστής 
Αρχιλοχίας 
Επιλοχίας 
Λοχίας 
Δεκανέας 

ΝΑΥΤΙΚΟ 
Ανθυπασπιστή ς 
Αρχικελευστής 
Επικελευστής 
Κελευστής 
Δίοπος 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
Ανθυπασπιστής 
Αρχισμηνίας 
Επισμηνίας 
Σμηνίας 
Υποσμηνίας 
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(3) Η αντιστοιχία των Οπλιτών μεταξύ των Κλάδων είναι η εξής: 
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης 
6.—(1) Η υπηρεσία στο Στρατό είναι εθελοντική. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του: 
(α) Να αποσπά οποιοδήποτε μέλος του Στρατού για υπηρεσία στην 

Εθνική Φρουρά της Δημοκρατίας ή, κατόπιν γραπτής συναίνε
σης του, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Αστυνομική 
Δύναμη Κύπρου· και 

(β) να ανακαλεί οποιαδήποτε τέτοια απόσπαση. 
(3) Μέλος του Στρατού που αποσπάται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

εδαφίου (2) για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά της Δημοκρατίας ή για 
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, θα 
εκτελεί κατά τη διάρκεια της απόσπασης του τα καθήκοντα και θα ασκεί 
τις εξουσίες που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στον 
περί της Εθνικής Φρουράς Νόμο ή στον περί Αστυνομίας Νόμο και 
στους βάσει των Νόμων αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς και θα 
υπάγεται στις διατάξεις των εν λόγω Νόμων και Κανονισμών. 

7.—(1) Ο μέγιστος αριθμός των Αξιωματικών κάθε βαθμού, των 
Υπαξιωματικών κάθε βαθμού και των Οπλιτών καθορίζεται στον περί 
Προϋπολογισμού Νόμο. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει ή ρ Υπουργός να 
προαγάγει σε οποιοδήποτε βαθμό αριθμό Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών 
πέραν του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στον περί Προϋπολογισμού 
Νόμο, εφόσο: 

(α) Ο αριθμός των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών που διορίζονται 
ή προάγονται με τον τρόπο αυτό δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 

Εθελοντική 
υπηρεσία στο 
Στρατό. 

20 του 1964 
49 του 1964 
68 του 1964 
26 του 196S 
27 του 1965 
44 του 1965 
5 του 1966 
14 του 1966 
41 του 1966 
76 του 1966 
38 του 1967 
70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
81 του 1981 
52 του 1984 
89 του 1986. 
Κεφ. 285 
26 του 1959 
19 του 1960 
21 του 1964 
29 του 1966 
59 του 1966 
53 του 1968 
43 του 1972 
78 του 1986 
18 του 1987 
69 του 1987 
248 του 1988 
27 του 1989. 

Μέγιστος 
αριθμός 
Αξιωματικών, 
Υπαξιω
ματικών 
και Οπλιτών. 
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κενών θέσεων που υπάρχουν στον ανώτερο ή ανώτερους 
βαθμούς Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών, αντίστοιχα* και 

(β) οι υπάρχουσες κενές θέσεις στον ανώτερο ή ανώτερους βαθμούς 
Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών δε θα πληρωθούν κατά τη 
διάρκεια των διορισμών ή των προαγωγών αυτών. 

Διορισμός 
Αξιωματικών 
KUI Υπαξιω
ματικών 
από το 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 
KUI Οπλιτών 
uno τον 
Υπουργό. 

Πι:ρίοόος 
δοκιμασίας. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
Διορισμοί — Προαγωγές 

8._( ΐ ) Ο διορισμός των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών γίνε

ται από το Υπουργικό Συμβούλιο και των Οπλιτών από τον Υπουργό. 
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο 

Υπουργός, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, δύναται κατά 
το διορισμό να εντάσσει το διοριζόμενο σε οποιαδήποτε βαθμίδα της 
μισθολογικής του κλίμακας. 

(3) Η διαδικασία επιλογής των προσώπων που θα διοριστούν ως 
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί ή Οπλίτες, τα απαιτούμενα για κάθε περί

πτωση προσόντα και άλλα συναφή θέματα, καθορίζονται με Κανο

νισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο. 

9.—(1) Ο διορισμός Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού που είναι από

φοιτος Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής ή Στρατιωτικής Σχολής, όπως θα 
ήταν η περίπτωση, ή Αξιωματικού που προέρχεται από την τάξη των 
Υπαξιωματικών γίνεται χωρίς περίοδο δοκιμασίας, ενώ ο διορισμός κάθε 
άλλου Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού καθώς και κάθε Οπλίτη γίνεται με 
περίοδο δοκιμασίας. 

(2) Η περίοδος δοκιμασίας για τους Οπλίτες που έχουν σταλεί για 
φοίτηση σε Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή ή σε Στρατιωτική Σχολή θα 
είναι τόσης διάρκειας όσος είναι και ο χρόνος που απαιτείται για 
αποφοίτηση τους από την Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή ή τη Στρα

τιωτική Σχολή, όπως θα ήταν η περίπτωση. 

Πορισμοί 10. Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον παρόντα Νόμο, το 
αξιωματικών γ π ουργικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διορίσει 
ιε σύμβαση. ^ ι ■ ■ α Α κ . «Λ β α , 

στο Στράτο με σύμβαση ως Αξιωματικούς σε οποιοδήποτε βαθμό 
πρόσωπα, πολίτες της Δημοκρατίας ή μη, που έχουν επαρκείς στρα

τιωτικές, τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις και πείρα. 
ΐροαγωγές 11. Οι προαγωγές των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών γίνονται 
Νςιωματικων α π ο τ ο ν γ π ο υ ρ γ 5 σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Κανο

ιατικών. νισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο. 

ίασική 
ίτρατιωτική 
κπαίδευση 
ριν από 
ιορισμό. 

12.—(1) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον παρόντα Νόμο, είναι 
δυνατόν να απαιτηθεί από πρόσωπα που έχουν επιλεγεί για διορισμό ως 
Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί ή Οπλίτες όπως πριν από το διορισμό 
τους υποστούν βασική στρατιωτική εκπαίδευση. 

(2) Κατά τη διάρκεια της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης τους οι 
επιλεγέντες δε θα λαμβάνουν μισθό, αλλά μηνιαίο επίδομα που θα 
καθορίζεται από τον Υπουργό, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονο

μικών, και το οποίο σε καμιά περίπτωση δε θα υπερβαίνει το μισθό του 
Ανθυπολοχαγού για όσους επιλέχθηκαν να διοριστούν ως Αξιωματικοί, 
το μισθό του Λοχία για όσους επιλέχθηκαν να διοριστούν ως Υπαξιωμα

τικοί και το μισθό του Οπλίτη για όσους επιλέχθηκαν να διοριστούν ως 
Οπλίτες. 
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(3) Κατά τη διάρκεια της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης θα 
παρέχεται στους επιλεγέντες δωρεάν τροφή και διαμονή και θα εφοδιά

ζονται δωρεάν με στολή και άλλα εφόδια που τους είναι αναγκαία για 
την εκπαίδευση. 

13. Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον παρόντα Νόμο, το 
Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό όπως σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις διορίζει για υπηρεσία στο Στρατό με σύμβαση 
Υπαξιωματικούς σε οποιοδήποτε βαθμό. 

14.—(1) Εφόσο οι περιστάσεις το απαιτούν το Υπουργικό Συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει την πρόσληψη στο Στρατό Εθελοντών 
Υπαξιωματικών. 

(2) Η πρόσληψη των Εθελοντών Υπαξιωματικών θα γίνεται για 
αρχική περίοδο τριών χρόνων, η οποία δύναται να ανανεώνεται με 
απόφαση του Υπουργού για περαιτέρω τριετείς περιόδους, ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας και ύστερα από γραπτή αίτηση του 
ενδιαφερομένου. 

(3) Η διαδικασία πρόσληψης, τα απαιτούμενα προσόντα, οι απολαβές 
και άλλα συναφή θέματα της υπηρεσίας των Εθελοντών Υπαξιωματικών 
καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα 
Νόμο. 

Διορισμός 
Υπαξιω
ματικών 
με σύμβαση. 

Εθελοντές 
Υπαξιω
ματικοί. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. 
Απολαβές 

15. Οι μισθοί των Αξιωματικών κάθε βαθμού, των Υπαξιωματικών 
κάθε βαθμού και των Οπλιτών καθορίζονται στον περί Μελών του 
Στρατού της Δημοκρατίας (Αύξησις των Μισθών και /Ενταξις Θέσεων 
εις Ενιαίον Μισθολόγιον) Νόμον του 1984 ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο 
που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 

16.—(1) Στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες κατα

βάλλεται τιμαριθμικό επίδομα με βάση τους ίδιους συντελεστές και με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται τιμαριθμικό 
επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους της Δημοκρατίας. 

(2) Στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες καταβάλλεται 
επίδομα ενοικίου με βάση τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που καταβάλλεται επίδομα ενοικίου στους δημόσιους 
υπαλλήλους της Δημοκρατίας. *: 

(3) Εκτός από το μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα και το επίδομα 
ενοικίου καταβάλλονται στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και 
Οπλίτες και άλλα τέτοια επιδόματα όπως τυχόν καθορίζονται με 
Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο. 

17.—(1) Ό λ α τα μέλη του Στρατού εφοδιάζονται με τα αναγκαία για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας τους όπλα, πυρομαχικά και είδη εξάρτυσης. 

(2) Σε όλα τα μέλη του Στρατού παρέχονται δωρεάν στολές και άλλα 
εφόδια που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται.με βάση τον 
παρόντα Νόμο. 

(3) Ό λ α τα μέλη του Στρατού, εκτός από τους Αξιωματικούς, 
δύνανται, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού, να διαμένουν δωρεάν σε 
στρατόπεδο. 

Μισθοί ■ ; 
Αξιωματικών. 
Υπαξιω
ματικών και 
Οπλιτών. 
66 του 1984. 

Επιδόματα 
Αξιωματικών, 
Υπαξιω
ματικών και 
Οπλιτών.

: 

.Τα μέλη του 
Στρατού

 ; 

εφοδιάζονται 
με όπλα, 
στολές κλπ. 
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Αφυπηρε

τήσεις 
Αξιωμα

τικών, 
Υπαξιω

ματικών και 
Οπλιτών. 
Κεφ. 311 

9 του 1967 
18 του 1967 
51 του 1968 

119 του 1968 
9 του 1971 

65 του 1973 
42 του 1976 
38 του 1979 
2 του 1981 

39 του 1981 
25 του 1984 

2 του 1986 
47 του 1987. 

Παραιτήσεις 
Αξιωματικών, 
Υπαξιω

ματικών και 
Οπλιτών. 

Παράταση 
υπηρεσιών 
σε καιρό' 
πολέμου κλπ. 

Διαβεβαίωση 
πριν από 
ανάληψη 
καθηκόντων. 

Σύνταξη σε 
εξαρτημένους 
Αξιωματικού, 
Υπαξιω

ματικού ή 
Οπλίτη που 
πεθαίνει" 
κατά την 
εκτέλεση του 
καθήκοντος 
του. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
Αφυπηρετήσεις — Παραιτήσεις 

18.—(1) Εκτός όπου γίνεται διαφορετική πρόνοια με Κανονισμούς 
που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, οι διατάξεις του περί 
Συντάξεων Νόμου εφαρμόζονται για Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και 
Οπλίτες. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
για λόγους δημόσιου συμφέροντος, να παρατείνει το όριο ηλικίας 
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και 
Οπλιτών. 

19.—(1) Αξιωματικός οποιουδήποτε βαθμού δε δύναται να παραιτηθεί 
παρά μόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου και νοουμένου 
ότι έχει υπηρετήσει στο Στρατό δεκαπέντε τουλάχιστο χρόνια. 

(2) Υπαξιωματικός οποιουδήποτε βαθμού και Οπλίτης δε δύναται να 
παραιτηθεί παρά μόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργού και νοουμένου 
ότι έχει υπηρετήσει στο Στρατό δεκαπέντε τουλάχιστο χρόνια. 

20. Μέλος του Στρατού το οποίο αφυπηρετεί ή του οποίου λήγει η 
περίοδος υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εμπόλεμης ή άλλης έκτακτης 
κατάστασης ή εχθροπραξιών, δύναται να κρατείται στην υπηρεσία με 
παράταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησής του ή της περιόδου υπηρε
σίας του για χρονικό διάστημα πού να μην υπερβαίνει τους δώδεκα 
μήνες, όπως θα όριζε το Υπουργικό Συμβούλιο. 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
Ποικίλες διατάξεις 

21. Κάθε μέλος του Στρατού θα δίδει πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων του και θα υπογράφει ενώπιον του Υπουργού ή εξουσιοδο
τημένου εκπροσώπου του και στην παρουσία ενός μάρτυρα την πιο κάτω 
διαβεβαίωση: 

«Διαβεβαιώ επισήμως πίστη στη Δημοκρατία της Κύπρου, σεβασμό 
στο Σύνταγμα της και στους συνάδοντες με αυτό Νόμους, καθώς και 
ότι θα υπηρετήσω πιστά τη Δημοκρατία. Ως μέλος του Στρατού θα 
συμμορφώνομαι καν θα υπόκειμαι σε όλους τους εκάστοτε ισχύοντες 
νόμους, κανονισμούς και διατάγματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, 
την πειθαρχία και την οργάνωση του Στρατού». 
22.—(1) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον περί Συντάξεων 

Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό, σε περίπτωση που 
Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή Οπλίτης πεθαίνει: 

(α) Ενώ βρίσκεται σε υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
του καθήκοντος του· και 

(β) κάτω από περιστάσεις που μπορούν να αποδοθούν στη φύση του 
καθήκοντος του, 

η σύνταξη που χορηγείται στη χήρα και τα τέκνα του είναι εκείνη που 
θα εχορηγείτο σ' αυτούς αν ο αποθανών εξακολουθούσε να βρίσκεται 
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στην υπηρεσία και πέθαινε κατά την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε το 
όριο της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του. Η σύνταξη αυτή 
υπολογίζεται πάνω στην ανώτατη βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας, 
του αμέσως ανώτερου βαθμού απ ' αυτόν που κατείχε κατά την ημέρα του 
θανάτου του. Η υπηρεσία που προστίθεται με τον τρόπο αυτό λογίζεται 
ως υπηρεσία με εισφορές. 

(2) Αν η σύνταξη που χορηγείται με βάση τον περί Συντάξεων Νόμο 
είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη που χορηγείται με βάση το παρόν 
άρθρο, χορηγείται η μεγαλύτερη σύνταξη. 

23.—(1) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον περί Συντάξεων Νόμο 
ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό,.. σε περίπτωση που 
Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή Οπλίτης έχει καταστεί ανάπηρος: 

(α) Ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του καθήκοντος του* και 

(β) κάτω από περιστάσεις που μπορούν να αποδοθούν στη φύση του 
καθήκοντος του. 

και ο οποίος συνεπεία της αναπηρίας αυτής έχει κριθεί από Ιατρικό 
Συμβούλιο, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό σε 
συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, ως ανίκανος για περαιτέρω 
υπηρεσία στο Στρατό, θα αφυπηρετεί υποχρεωτικά και τα συνταξιο

δοτικά του ωφελήματα θα είναι τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (2). 
(2) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (3), Αξιωματικός, 

Υπαξιωματικός ή Οπλίτης που αφυπηρετεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
εδαφίου (1) θα δικαιούται να παίρνει την πιο κάτω σύνταξη. 

(α) Αν ό συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας του στο Στρατό κατά την 
ημερομηνία της αφυπηρέτησης του είναι κάτω από δέκα χρόνια 
θα του χορηγείται σύνταξη η οποία θα υπολογίζεται στα είκοσι 
συντάξιμα χρόνια πάνω στην ανώτατη βαθμίδα της μισθο

λογικής κλίμακας του βαθμού του. 
(β) Αν ο συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας του στο Στρατό κατά την 

ημερομηνία της αφυπηρέτησής του είναι πάνω από δέκα χρόνια 
αλλά κάτω από δεκαπέντε χρόνια, θα του χορηγείται σύνταξη η 
οποία να υπολογίζεται στα είκοσι πέντε συντάξιμα χρόνια πάνω 
στην ανώτατη βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας του βαθμού 
του. 

(γ) Αν ο συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας του στο Στρατό κατά την 
ημερομηνία της αφυπηρέτησής του.είναι πάνω από δεκαπέντε 
χρόνια, θα του χορηγείται σύνταξη η οποία θα υπολογίζεται 
στα χρόνια υπηρεσίας του συν δέκα χρόνια πάνω στην ανώτατη 
βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας του βαθμού του. 

(3) Η σύνταξη που χορηγείται με βάση το εδάφιο (2) δεν μπορεί σε 
καμιά περίπτωση να υπολογιστεί σε συντάξιμα χρόνια περισσότερα από 
αυτά που θα είχε ο Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή Οπλίτης που 
αφυπηρετεί, αν παρέμενε στην Υπηρεσία μέχρι την ηλικία της 
αναγκαστικής αφυπηρέτησής του. 

(4) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (5), οι πρόνοιες του 
εδαφίου (2) εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς ή 
Οπλίτες που αφυπηρέτησαν, επειδή κατέστησαν ανάπηροι, ενώ βρί

σκονταν σε υπηρεσία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
καθήκοντος τους και κάτω από περιστάσεις που μπορούν να αποδοθούν 
στη φύση του καθήκοντος τους. 

Σύνταξη σε 
Αξιωματικούς. 
Υπαξιωματι
κούς ή 
Οπλίτες ποιι 
αφυπηρετούν 
λόγω αναπη
ρίας που προ
κλήθηκε κατά 
την εκτέλεση 
του καθήκον
τος του. 
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Χρόνος 
φοίτησης σε 
Ανώτατη 
Στρατιωτική 
Σχολή ή σε 
Στρατιωτική 
Σχολή 
λογίζεται 
συντάξιμη 
υπηρεσία. 

Υποχρέωση 
όσων αφυπηρε
τούν για 
επιστροφή 
όπλων, 
εφοδίων κλπ. 
Ψευδής 
πληροφορία ή 
δήλωση για 
εξασφάλιση 
διορισμού ή 
πρόσληψης. 

Κανονισμοί. 

(5) Σε περίπτωση που Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή Οπλίτης 
αφυπηρέτησε βάσει των προνοιών του εδαφίου (4), δικαιούται σύνταξη 
και η σύνταξη αυτή θα του χορηγείται από την ημερομηνία που ο παρών 
Νόμος τίθεται σε ισχύ: 

Νοείται ότι, αν Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή Οπλίτης που συντα
ξιοδοτείται σύμφωνα μα τις διατάξεις του εδαφίου (4) λαμβάνει ήδη 
σύνταξη, η σύνταξη αυτή θα παύσει να του χορηγείται. 

(6) Αν η σύνταξη που χορηγείται με βάση τον περί Συντάξεων 
Νόμο είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη που χορηγείται με βάση το 
παρόν άρθρο, χορηγείται η μεγαλύτερη σύνταξη. 

24. Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον περί Συντάξεων Νόμο ή 
σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό, σε περίπτωση που διορίζεται ή 
έχει διοριστεί στο Στρατό ως Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός πρόσωπο 
που έχει αποφοιτήσει από Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή ή από Στρα
τιωτική Σχολή στην οποία φοίτησε κατόπιν υποτροφίας που του 
παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ο χρόνος της 
φοίτησης του στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή ή στη Στρατιωτική 
Σχολή, όπως θα ήταν η περίπτωση, λογίζεται συντάξιμη υπηρεσία. 

25. Μέλος του Στρατού που αφυπηρετεί ή απολύεται ή παύει με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ανήκει στο Στρατό, υποχρεούται να 
παραδώσει αμέσως όλα τα όπλα, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό που 
του έχουν δοθεί και τα οποία αποτελούν περιουσία της Δημοκρατίας. 

26. Πρόσωπο το οποίο με σκοπό να διοριστεί ή να προσληφθεί ως 
μέλος του Στρατού δίδει, εν γνώσει του ψευδή πληροφορία ή προβαίνει 
σε ψευδή δήλωση η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στο διορισμό ή την 
πρόσληψη του, αν έχει διοριστεί ή προσληφθεί, απολύεται αμέσως, 
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του παρόντος Νόμου. 

27.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς 
για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι εκδιδό
μενοι από το Υπουργικό Συμβούλιο Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν 
για όλα ή για οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέματα: 

(α) Διορισμούς* 
(β) προαγωγές* 
(γ) ιεραρχία και αρχαιότητα· 
(δ) αφυπηρετήσεις* 
(ε) παραιτήσεις· 

(στ) πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικά συμβούλια και πειθαρχική 
διαδικασία* 

(ζ) υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των ωρών καθήκοντος· 
(η) εκπαίδευση* 
(θ) τόπο διαμονής* 
(ι) στολές και εξαρτύσεις, συμπεριλαμβανομένου και του 

οπλισμού*, 
(ια) επιδόματα* 
(ιβ) άδειες· 
(ιγ) αναρρωτικές άδειες και ιατρική περίθαλψη· 
(ιδ) ευημερία* 
(ιε) αποζημιώσεις σε μέλη του Στρατού ή σε εξαρτημένους τους για 

θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης του καθήκοντος τους* 
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(ιστ) απονομές μεταλλίων 
(ιζ) περιορισμούς των δραστηριοτήτων των μελών του Στρατού

(ιη) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο 
δύναται ή πρέπει να καθοριστεί. 

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο δύνανται να 
προβλέπουν την επιβολή των πιο κάτω πειθαρχικών ποινών σε οποιο

δήποτε μέλος του Στρατού που βρίσκεται ένοχο πειθαρχικού παρα

πτώματος: 
(α) Επίπληξης· 
(β) περιορισμού στο στρατόπεδο ή στο σπίτι του" 
(γ) κράτησης· 
(δ) φυλάκισης

(ε) προστίμου μέχρι το ύψος των συνολικών απολαβών ενός μήνα· 
(στ) αποκοπής ή αναστολής μισθολογικής ή μισθολογικών προσ

αυξήσεων 
(ζ) υποβιβασμού κατά βαθμό ή τάξη· 
(η) αναγκαστικής αφυπηρέτησης· 
(θ) απόλυσης. 

(4) Οι πειθαρχικές ποινές του προστίμου, της αποκοπής ή αναστολής 
μισθολογικών προσαυξήσεων, του υποβιβασμού κατά βαθμό ή τάξη, της 
αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης δύνανται να επιβληθούν 
μόνο από Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

28. Σε περίπτωση που Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή Οπλίτης απο

λυθεί με απόφαση αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το Υπουργικό 
Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη χορήγηση σ ' αυτόν σύνταξης, 
χορηγήματος ή φιλοδωρήματος που κρίνει δίκαιο να χορηγηθεί υπό τις 
περιστάσεις. 

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 
Τελικές Διατάξεις 

29.—(1) Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις 
και Πειθαρχία) Νόμοι του 1961 έως 1983 καταργούνται. 

(2) Ό λ ο ι οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα και οι Γνωστοποιήσεις που 
εκδόθηκαν με βάση το Νόμο που καταργήθηκε, λογίζεται ότι εκδόθηκαν 
με βάση τον παρόντα Νόμο και θα εφαρμόζονται μέχρις ότου τροπο

ποιηθούν ή ανακληθούν όπως αν είχαν εκδοθεί με βάση τον παρόντα 
Νόμο. 

(3) Κάθε διορισμός, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που 
έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή άλλη αρχή ή πρόσωπο με βάση το 
Νόμο που καταργήθηκε ή τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν με βάση 
αυτόν λογίζεται ότι έγιναν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

Χαριστική 
σύνταξη σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις. 

Κατάργηση 
και 
Διαφύλαξη. 

8 του 1961 
16 του 1962 
51 του 1963 
77 του 1966 
46 του 1973 
80 του 1981 
34 του 1983. 


