
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
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 
17(Ι) του 2002 
89(Ι) του 2002 
91(Ι) του 2002 

61(Ι) του 2003. 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους του 1990 μέχρι 
2003 (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 2005. 

   
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέων άρθρων. 

   2.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά το άρθρο 28 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

   
 «Απαγόρευση  

σε μέλος του 
Στρατού να  
είναι μέλος 
συντεχνίας. 

   28Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των 
άρθρων 28Β και 28Δ, απαγορεύεται σε μέλος του 
Στρατού να καταστεί ή να παραμείνει μέλος - 

   
  (α) οποιασδήποτε συντεχνίας, ή οποιασ-

δήποτε ένωσης ή οποιουδήποτε 
σώματος ή συνδέσμου που συνδέεται 
με συντεχνία. ή 

   
  (β) οποιασδήποτε ένωσης, ή οποιου-

δήποτε σώματος ή συνδέσμου, οι 
σκοποί ή ένας από  τους σκοπούς της 
οποίας ή του οποίου, είναι να ελέγχει ή 
να επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας σε 
οποιαδήποτε απασχόληση ή επάγ-
γελμα. ή 
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    (γ) οποιασδήποτε  ένωσης,  ή  οποιουδή-
ποτε σώματος ή συνδέσμου, οι σκοποί 
ή ένας από  τους σκοπούς της οποίας 
ή του οποίου, είναι να ελέγχει ή να 
επηρεάζει τη μισθοδοσία, τις συντάξεις 
ή τους όρους υπηρεσίας του Στρατού. 

   
  (2) Μέλος του Στρατού που παραβαίνει 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο πει-
θαρχικού αδικήματος. 

   
 Επαγγελματικοί 

Σύνδεσμοι. 
   28Β.-(1) Για να καθίσταται δυνατή η μελέτη και 
υποβολή από μέλη του Στρατού θεμάτων που 
αφορούν την ευημερία, τη βελτίωση των όρων 
και συνθηκών απασχόλησης, την εξύψωση του 
επαγγελματικού επιπέδου και την ανάπτυξη 
συναδελφικών σχέσεων των μελών του Στρατού, 
περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τη 
μισθοδοσία, τη σύνταξη και τους όρους 
υπηρεσίας τους, δύναται να ιδρυθούν από 
αυτούς επαγγελματικοί σύνδεσμοι. 

   
  (2) Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι που 

ιδρύονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού δεν δύνανται να είναι περισσότεροι από 
δύο, δηλαδή ένας για τους Αξιωματικούς και ένας 
για τους Υπαξιωματικούς. Στο σύνδεσμο των 
Υπαξιωματικών δύνανται να συμμετέχουν και οι 
Εθελοντές-Εθελόντριες Υπαξιωματικοί και οι 
Εθελοντές Πενταετούς Υποχρεώσεως. 

   
  (3) Τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου αυτού, κάθε ιδρυόμενος επαγγελματικός 
σύνδεσμος διέπεται από το οικείο αυτού 
καταστατικό, το οποίο τελεί υπό την έγκριση του 
Υπουργού.  Για το σκοπό αυτό τηρείται μητρώο 
στο Υπουργείο Άμυνας, όπου υποβάλλεται το 
καταστατικό του, καθώς και κάθε τροποποίησή 
του.   
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  (4) Κάθε ιδρυόμενος επαγγελματικός 

σύνδεσμος υποχρεούται, ταυτόχρονα με την 
κατάθεση του καταστατικού του, να υποβάλλει 
στον Υπουργό και κατάλογο των μελών του, 
καθώς και των διοικητικών αυτού οργάνων.  
Κάθε μεταβολή που γίνεται αναφορικά με τα μέλη 
ή τα διοικητικά του όργανα, πρέπει να 
γνωστοποιείται στον Υπουργό μέσα σε 
δεκαπέντε ημέρες από τη μεταβολή αυτή. 

   

  (5) Επαγγελματικός σύνδεσμος που 
ενεργεί αντίθετα ή κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου αυτού, ή των προνοιών 
του καταστατικού του, υπόκειται σε αναστολή της 
λειτουργίας του,  με απόφαση του Υπουργού, 
μέχρις ότου επιδείξει συμμόρφωση. 

   

  (6) Μόνο μέλη του Στρατού δύνανται να 
είναι μέλη επαγγελματικού συνδέσμου που 
ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

   

 Προώθηση 
θεμάτων. 

   28Γ.-(1) Κάθε θέμα που επαγγελματικός 
σύνδεσμος επιθυμεί να θέσει ή να προωθήσει, 
υποβάλλεται γραπτώς στον Αρχηγό. 

   
  (2) Ο Αρχηγός διαβιβάζει κάθε θέμα που 

του υποβάλλεται όπως πιο πάνω, μαζί με τις 
εισηγήσεις του, στον Υπουργό για λήψη σχετικής 
απόφασης. 

   
 Συμμετοχή μέλους 

του Στρατού σε 
οποιαδήποτε άλλη 
ένωση, σωματείο, 
ίδρυμα, λέσχη ή 
άλλο οργανωμένο 
σύνολο. 

   28Δ.-(1) Εκτός ως άλλως προβλέπεται στο 
άρθρο 28Β, μέλος του Στρατού δεν δύναται να 
είναι μέλος ή να κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα 
οποιασδήποτε άλλης ένωσης, σωματείου, 
ιδρύματος, λέσχης ή άλλου οργανωμένου 
συνόλου, εκτός κατόπιν γραπτής έγκρισης του 
Υπουργού: 
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22 του 1985 
68 του 1987 

190 του 1989 
8 του 1992 

22(Ι) του 1992 
   140(Ι) του 1999 

140(Ι) του 2000 
171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 
123(Ι) του 2003 
124(Ι) του 2003 
144(Ι) του 2003 

5(Ι) του 2004 
170(Ι) του 2004 

  230(Ι) του 2004. 

 Νοείται ότι στην περίπτωση συμμετοχής 
σε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε 
και λειτουργεί με βάση τον περί Συνεργατικών 
Εταιρειών Νόμο, δεν απαιτείται η πιο πάνω 
αναφερόμενη έγκριση, εκτός για κατάληψη 
οποιουδήποτε αξιώματος σ’ αυτό: 
 
 Νοείται περαιτέρω ότι για κατάληψη 
οποιουδήποτε αξιώματος στο Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Μελών Κυπριακού Στρατού Λτδ δεν 
απαιτείται η πιο πάνω αναφερόμενη έγκριση. 

   
  (2) Η έγκριση παρέχεται μετά από 

γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του 
Στρατού, η οποία υποβάλλεται ιεραρχικά. 

   
  (3) Μέλος του Στρατού που παραβαίνει 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο 
πειθαρχικού αδικήματος. 

   
 Απαγόρευση 

διαδήλωσης. 
   28Ε.-(1) Απαγορεύεται σε μέλος του Στρατού 
να διοργανώνει, καθοδηγεί, υποκινεί ή 
συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδήλωση για 
οποιοδήποτε σκοπό. 

   
  (2) Μέλος του Στρατού που παραβαίνει 

τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο 
πειθαρχικού αδικήματος.». 

 
 
ΧΠ/ΜΕ 
C:\MARY 2005\panag\nomoi\002α.doc 

 
Αρ. Φακ. 23.01.269.2004 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4000, 3/6/2005 55(I)/2005


