
Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 τον 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 17(Ι) του 2002  

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

 ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους 
του 1990 μέχρι (Αρ. 2) του 2000 (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 1990 μέχρι 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

33 του 1990  

103 του 1991  

25(Ι) του 1992  

6(Ι) του 1995  

14(Ι) του 1995  

92(Ι) του 1997  

85(Ι) του 2000  

143(Ι) του 2000. 
  

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του άρθρου 

10 του βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον πιο κάτω πλαγιότιτλο: 

 «Διορισμοί Αξιωματικών και Υπαξιωματικών με σύμβαση.»· και  

(β) με την προσθήκη στο κείμενο του αμέσως μετά τη λέξη «Αξιωματικούς» 
(τρίτη γραμμή) της φράσης «ή Υπαξιωματικούς». 

 

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

Τροποποίηση του βασικού 

νόμου με την προσθήκη 

νέου άρθρου. 

«Πρόσληψη 

προσώπων των 

οποίων ο διορισμός 

στο Στρατό 

ακυρώθηκε. 

10Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το 
Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προσλαμβάνει ως μέλος του Στρατού, με 
σύμβαση, πρόσωπο του οποίου ο διορισμός σε μόνιμη θέση ακυρώθηκε ή 
ακυρώνεται ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η πρόσληψη 
του προσώπου αυτού γίνεται με το βαθμό τον οποίο κατείχε κατά την 
ημερομηνία της ακύρωσης του διορισμού του: 

Νοείται ότι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου μπορεί να απασχοληθεί μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επανεξέτασης της πλήρωσης της θέσης την οποία κατείχε ή, σε 
περίπτωση μη επανεξέτασης, μέχρι την πλήρωση της θέσης την οποία κατείχε, 
κατόπιν δημοσίευσης ή επαναδημοσίευσής της. 

(2) Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησης του συμβασιούχου μέλους 
του Στρατού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η εργοδότησή 
του τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την 
τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.». 

  

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση του άρθρου 

16 του βασικού νόμου. 

«Επιδόματα στα 

μέλη του 

Στρατού. 

16.—(1) Στα μέλη του Στρατού καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα με 
βάση τους ίδιους συντελεστές και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους της 
Δημοκρατίας. 
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  (2) Στα μέλη του Στρατού 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 δύναται να 
καταβάλλεται σε μέλη του Στρατού και επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας. Τα μέλη 
του Στρατού στα οποία θα καταβάλλεται το επίδομα αυτό καθώς και το ύψος του 
επιδόματος θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έπειτα από 
εισήγηση των Υπουργών Άμυνας και Οικονομικών. 

  (4) Στα μέλη του Στρατού καταβάλλονται και άλλα επιδόματα όπως τυχόν 
καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο.». 

Τροποποίηση του άρθρου 

17 του βασικού νόμου. 
5. Το εδάφιο (3) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 

αυτό μετά τη λέξη «Στρατού» (πρώτη γραμμή) του κόμματος και της φράσης «εκτός από τους 
Αξιωματικούς» (πρώτη γραμμή). 

Τροποποίηση του άρθρου 

22 του βασικού νόμου. 
6. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο αυτού της φράσης «Αξιωματικού, 
Υπαξιωματικού ή Οπλίτη» με τη φράση «μέλους του Στρατού»· 

  (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «Αξιωματικός, 
Υπαξιωματικός ή Οπλίτης» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέλος του Στρατού», καθώς 
και με την απάλειψη της τελείας μετά τη φράση «του θανάτου του» (δέκατη τρίτη και 
δέκατη τέταρτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με κόμμα και την προσθήκη της 
φράσης «στον οποίο προάγεται, με απόφαση του Υπουργού, αναδρομικά από την 
ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας του θανάτου του.»· και 

  (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού της τελείας με άνω και 
κάτω τελεία και την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  «Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο απεβίωσε συνεπεία της συμμετοχής του σε παράνομες ενέργειες 
εναντίον της νόμιμης και συνταγματικής κυβέρνησης.». 

Τροποποίηση τον άρθρου 

23 του βασικού νόμου. 
7. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο αυτού της φράσης «Αξιωματικούς, 
Υπαξιωματικούς ή Οπλίτες» με τη φράση «σε μέλη του Στρατού»· 

  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή Οπλίτης» 
(οπουδήποτε απαντάται στο άρθρο αυτό και με οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή) 
με τη φράση (στην αντίστοιχη γραμματική παραλλαγή) «μέλος του Στρατού»· 

  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «97(Ι) του 1997  

3(Ι) του 1998  

77(Ι) του 1999. 

(1) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον περί Συντάξεων 
Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό, σε περίπτωση που 
μέλος του Στρατού καταστεί ανάπηρο— 
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 (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 καθήκοντός του, 

 

 και το οποίο συνεπεία της αναπηρίας του αυτής έχει κριθεί από αρμόδιο 
Ιατρικό Συμβούλιο, που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό σε 
συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, ως ανίκανο για περαιτέρω υπηρεσία 
στο Στρατό, το μέλος αυτό θα αφυπηρετεί υποχρεωτικά και προάγεται, με 
απόφαση του Υπουργού, στον επόμενο βαθμό αναδρομικά από την ημέρα 
που προηγείται της ημερομηνίας της αφυπηρέτησής του και τα 
συνταξιοδοτικά του ωφελήματα θα υπολογίζονται με βάση το βαθμό αυτό, 
όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.»· 

 

(δ) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού της τελείας 
με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη στο τέλος της της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

 «Νοείται ότι η υπηρεσία που προστίθεται με τις πιο πάνω παραγράφους 
(α), (β) και (γ) λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές.»· και 

 

(ε) με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (6) αυτού της τελείας με άνω και κάτω 
τελεία και την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 

 «Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέστη ανάπηρο συνεπεία της συμμετοχής 
του σε παράνομες ενέργειες εναντίον της νόμιμης και συνταγματικής 
κυβέρνησης.». 

 

8. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση του 

άρθρου 28 του βασικού 

νόμου. 
«Συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα σε 

περίπτωση 

πειθαρχικής ποινής 

αναγκαστικής 

αφυπηρέτησης ή 

απόλυσης. 

28.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η ποινή που επιβλήθηκε σε μέλος 
του Στρατού για πειθαρχικό αδίκημα από αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
είναι αυτή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης, το θέμα των συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο το 
οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα 
παραχωρηθούν, καθώς και το χρόνο έναρξης της καταβολής αυτών, 
λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης: 

 Νοείται ότι τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν δε θα 
είναι λιγότερα από εκείνα που θα παραχωρούνταν στο μέλος του Στρατού, αν 
επιβαλλόταν σ' αυτό η ποινή της απόλυσης. 

 

 (2) Σε περίπτωση απόλυσης αυτή συνεπάγεται την απώλεια όλων των 
ωφελημάτων αφυπηρέτησης: 

 

 Νοείται ότι στον ή στη σύζυγο ή στα εξαρτώμενα τέκνα, αν υπάρχουν, 
μέλους του Στρατού που απολύθηκε καταβάλλεται σύνταξη, η οποία 
υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά έτη υπηρεσίας του μέλους που 
απολύθηκε ως αν είχε πεθάνει το πρόσωπο αυτό κατά την ημερομηνία της 
απόλυσής του.». 
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Αναδρομική 

εφαρμογή των 

τροποποιημένων 

άρθρων 22 και 23. 

9. Οι πρόνοιες των άρθρων 22 και 23 του βασικού νόμου, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί 
με τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και σε μέλη του Στρατού, τα οποία 
απεβίωσαν ή κατέστησαν ανάπηρα υπό τις προβλεπόμενες στα ειρημένα άρθρα συνθήκες 
οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου: 

 Νοείται ότι οποιαδήποτε αναδρομική προαγωγή δυνάμει των πιο πάνω αναφερόμενων 
άρθρων δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι συνεπάγεται την καταβολή οποιουδήποτε 
αναπροσαρμοσμένου συνταξιοδοτικού ωφελήματος για οποιοδήποτε χρόνο πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3583, 8/3/2002 17(I)/2002


