
 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟ 
 

 
            Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
   
Συνοπτικός    
τίτλος. 

 
   20 του 1964 
   49 του 1964 
   68 του 1964 
   26 του 1965 
   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 
 131 του 1989 
     2 του 1992 
55(Ι) του 1995 
42(Ι) του 1996 
66(Ι) του 1996 
73(Ι) του 1997 
69(Ι) του 1998 
41(Ι) του 1999 
28(Ι) του 2000 
86(Ι) του 2000 
31(Ι) του 2003 
42(Ι) του 2003 

123(Ι) του 2005 
45(Ι) του 2006 

   88(Ι) του 2007. 

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εθνικής 
Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί της Εθνικής Φρουράς Νόμους του 1964 έως 
2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί της Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 1964 έως 2008. 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
ένθεση σ' αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:  

   
 
 

1 του 1990 
71 του 1991 

211(Ι) του 1991 
27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 
69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 
4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 
128(Ι) του 2003 
183(Ι) του 2003 
31(Ι) του 2004 

218(Ι) του 2004 
68(Ι) του 2005 
79(Ι) του 2005 

             105(Ι) του 2005 
                96(Ι) του 2006. 

«"δημόσιος υπάλληλος" έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από  τον περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται˙ 

   
 

 
 "ωρομίσθιος" σημαίνει πρόσωπο που 

προσλαμβάνεται και απασχολείται σε κρατική 
υπηρεσία, εκτελεί χειρονακτική εργασία και 
πληρώνεται πάνω σε ωριαία βάση.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του  
βασικού νόμου. 

  3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  
   
   (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 
 
 

    

«(2Α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η εφεδρική 
υπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων και ωρομίσθιων του 
Υπουργείου Άμυνας, που είναι τοποθετημένοι στη Δύναμη, 
δύναται, εφόσον τούτο τους ζητηθεί και το αποδεχθούν, να 
παρατείνεται μέχρι την ηλικία της αφυπηρέτησής τους, με 
απόφαση του Υπουργού που λαμβάνεται κατόπιν 
πρότασης του Διοικητή.»˙  
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   (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης 
«εφόσον το Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπεται στο άρθρο 
8» (γραμμές πέμπτη και έκτη), με τη φράση «εφόσον το 
Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπεται στο άρθρο 8Α»· 
και 

     

   (γ) με την τροποποίηση του εδαφίου (6) αυτού, ως 

ακολούθως: 
     

    (i) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της 
παραγράφου (δ) και την ένθεση, αμέσως μετά, της 
φράσης «για στράτευση ή ως μη ικανοί για 
εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας.»· 

     

    (ii) με την αντικατάσταση της πρόνοιας του στοιχείου (γ) 
της επιφύλαξης της παραγράφου (ε), με την 
ακόλουθη νέα πρόνοια: 

     

     «(γ) κρίθηκε για λόγους υγείας ακατάλληλος για 
στράτευση ή ως μη ικανός για εκπλήρωση 
εναλλακτικής υπηρεσίας,». και 

     

    (iii) με τη διαγραφή από την πρόνοια του στοιχείου (γ) της 
επιφύλαξης της παραγράφου (εα), της φράσης 
«πάσχει εκ σοβαράς σωματικής ή διανοητικής 
ανικανότητας και εκρίθη ακατάλληλος δι' υπηρεσίαν 
εν τη Δυνάμει υπό της Επιτροπής Εξετάσεως 
Σωματικής Ικανότητας,» (γραμμές πρώτη, δεύτερη, 
τρίτη και τέταρτη), με τη φράση «κρίθηκε για λόγους 
υγείας ακατάλληλος για στράτευση ή ως μη ικανός για 
εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας,». 

     
Τροποποίηση του 
άρθρου 5Β του 
βασικού νόμου. 

 4.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 5Β του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης 
«σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (4) του άρθρου 8, κρίνεται 
από Ιατροσυμβούλιο» (γραμμές τρίτη, τέταρτη και πέμπτη), με τη 
φράση «σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8Α, κρίνεται από 
Ειδικό Ιατροσυμβούλιο».  
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Τροποποίηση του 
άρθρου 5Δ του  
βασικού νόμου. 

 5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 5Δ του βασικού νόμου 
τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «η προθεσμία 
κατάταξής τους,» (γραμμές έκτη και έβδομη). 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 5ΣΤ του  
βασικού νόμου. 

 6.  Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5ΣΤ του 
βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της 
φράσης «παραπέμπονται στο Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται 
στο άρθρο 8» (γραμμές πρώτη, δεύτερη και τρίτη), με τη φράση 
«παραπέμπονται στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται 
στο άρθρο 8Α.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 5Ζ του 
βασικού νόμου. 

 7.  Το εδάφιο (18) του άρθρου 5Ζ του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος αυτού 
(όγδοη γραμμή), με κόμμα και την προσθήκη της ακόλουθης 
φράσης «καθώς και την προθεσμία παρουσίασής του στο 
φορέα.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 5Θ του 
βασικού νόμου. 

 8.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 5Θ του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «που 
καθορίζεται σε διάταγμα του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 5Δ» 
(γραμμές πέμπτη και έκτη), με τη φράση «που καθορίζεται στις 
αποφάσεις του Υπουργού, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  εδαφίου (18) του άρθρου 5Ζ και του εδαφίου (5) του 
άρθρου 8Α.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 5ΙΒ του 
βασικού νόμου. 

 9.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 5ΙΒ του βασικού νόμου 
τροποποιείται  ως ακολούθως: 

   
   (α) Με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «στο 

Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 8» (γραμμές 
έβδομη και όγδοη), με τη φράση «στο Ειδικό 
Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 8Α»· και  

     

   (β) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του, με άνω 
και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 
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      «Νοείται ότι, για την παραπομπή των εν λόγω 
στρατευσίμων στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, απαιτείται 
όπως έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής τους 
ικανότητας.». 

     
Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 

 10. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

     
   (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
     
    «(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία - 
     
     (α) η απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεως 

Σωματικής Ικανότητας, δυνάμει του εδαφίου 
(3), δεν είναι ομόφωνη· ή 

     
     (β) ο Υπουργός έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει 

ότι η εν λόγω απόφαση λήφθηκε εσφαλμένα· ή  
     
     (γ) ο στρατεύσιμος με αίτημά του επικαλείται ότι οι 

συνθήκες, κάτω από τις οποίες λήφθηκε η εν 
λόγω απόφαση, έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς,  

     
    ο στρατεύσιμος παραπέμπεται, για επανεξέταση και κρίση 

της σωματικής του ικανότητας, σε Ιατροσυμβούλιο, το 
οποίο συστήνεται από τον Υπουργό και αποτελείται από 
δύο κυβερνητικούς ιατρούς, που ορίζονται από τον 
Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, 
και ένα ιατρό αξιωματικό ή ιατρό που απασχολείται στη 
Δύναμη, που ορίζεται από τον Υπουργό μετά από 
πρόταση του Διοικητή: 

     

 
     Νοείται ότι, όταν η επενεξέταση στρατεύσιμου 

γίνεται κατόπιν αιτήματός του, απαιτείται να έχει παρέλθει 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την 
τελευταία κρίση της σωματικής του ικανότητας.»˙ και 
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   (β)  με τη διαγραφή των εδαφίων (5), (6), (7) και (8) αυτού και 
την αντικατάστασή  τους με τα ακόλουθα νέα εδάφια (5) και 
(6):  

     
 
 

     «(5) Οι στρατεύσιμοι, που εξετάζονται από το 
Συμβούλιο Κατατάξεως, την Επιτροπή Εξετάσεως 
Σωματικής Ικανότητας και το Ιατροσυμβούλιο, σε 
περίπτωση που - 

     
     (α) κριθούν ακατάλληλοι για στρατιωτική θητεία 

παραπέμπονται στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο 
που προβλέπεται στο άρθρο 8Α·  

       
 

 

 

 
  Παράρτημα. 

(β) κριθούν ικανοί για εκπλήρωση στρατιωτικής 
θητείας ή ειδικής στρατιωτικής θητείας, δίδουν 
όρκο ή διαβεβαίωση κατά τον τύπο που 
περιέχεται στο Παράρτημα, μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της 
κατάταξής τους και εκτελούν την υπηρεσία 
τους, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 
και των δυνάμει τούτου κανονισμών και 
διαταγών·   

   
     (γ) τύχουν αναβολής κατάταξης, υποχρεούνται να 

εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις, αμέσως μετά τη λήξη της 
αναβολής που τους χορηγήθηκε. 

     
 
     (6) Οι υποχρεώσεις των στρατευσίμων, που κρίνονται 

ικανοί για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή ειδικής 
στρατιωτικής θητείας, αρχίζουν από την ημερομηνία 
της κατάταξής τους.». 

     
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη  
νέου άρθρου 8Α. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 
το άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
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   «Ειδικό  
Ιατροσυμβούλιο. 

8Α.─ (1) Τηρουμένων των διατάξεων των 
εδαφίων (2) και (3), όσοι στρατεύσιμοι 
κρίνονται από το Συμβούλιο Κατατάξεως ή 
την Επιτροπή Εξετάσεως Σωματικής 
Ικανότητας ή το Ιατροσυμβούλιο, ως  
ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5), 
παραπέμπονται από τον Υπουργό, μέσα 
σε ένα μήνα από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης, σε Ειδικό Ιατροσυμβούλιο.  

     
    (2) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, που 

προβλέπεται από το εδάφιο (1), 
συστήνεται από τον Υπουργό, αποτελείται 
από τρεις (3) κυβερνητικούς ιατρούς, οι 
οποίοι επιλέγονται, ανάλογα με την προς 
εξέταση περίπτωση, από κατάλογο 
γενικών και ειδικών ιατρών που 
καταρτίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό, 
μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό 
Υγείας και έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο εδάφιο (4).  
 

    (3) Σε περίπτωση που οι στρατεύσιμοι, 
οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του 
εδαφίου (1), έχουν κριθεί ως ακατάλληλοι 
για στράτευση (Ι5) λόγω βαριάς και μη 
ιάσιμης σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή 
πάθησης, δεν παραπέμπονται στο Ειδικό 
Ιατροσυμβούλιο, εάν η βλάβη ή η πάθησή 
τους περιλαμβάνεται σε πίνακα που 
καταρτίζεται εκάστοτε για το σκοπό αυτό 
από το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο και 
αποστέλλεται στον Υπουργό. 

     

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4174, 18/7/2008 61(I)/2008



  -8- 

      (4) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο έχει 
αρμοδιότητα να εξετάζει τους 
στρατεύσιμους και να αποφαίνεται, με 
αιτιολογημένη απόφασή του, κατά πόσο 
είναι ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτικής 
θητείας ή, σε περίπτωση που αυτοί 
εκπληρώνουν ήδη εναλλακτική υπηρεσία, 
κατά πόσο δεν είναι ικανοί για τέτοια 
υπηρεσία ή δικαιολογείται η χορήγηση σ' 
αυτούς αναβολής.  

      
     (5) Κάθε απόφαση του Ειδικού 

Ιατροσυμβουλίου, δυνάμει του εδαφίου (4), 
κοινοποιείται τόσο στον στρατεύσιμο όσο 
και στον Υπουργό, ο οποίος καθορίζει το 
φορέα στον οποίο θα διατεθεί ο 
στρατεύσιμος που κρίθηκε ως ικανός για 
εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας, 
καθώς και την προθεσμία παρουσίασής 
του στο φορέα αυτό.».   

Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3) και (4) αυτού, με τα ακόλουθα 
νέα εδάφια (2), (3) και (4), αντίστοιχα: 

  
   «(2) Οι στρατεύσιμοι και οι εθελοντές, που κατατάσσονται στη 

Δύναμη, υποβάλλονται αμέσως σε ιατρική εξέταση, με βάση 
πίνακες περί σωματικών βλαβών και παθήσεων, οι οποίοι 
εγκρίνονται από τον Υπουργό μετά από πρόταση του Διοικητή 
και, εφόσον δεν επιβάλλεται η προσωρινή απόλυσή τους 
εξαιτίας χορήγησης αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, 
εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες σωματικής ικανότητας: 

      
     (α) Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι1). 
      
     (β) Ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι2). 
      
     (γ) Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι3). 
      
     (δ) Ικανοί κατηγορίας τέταρτης (Ι4). 
      
     (ε) Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5). 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4174, 18/7/2008 61(I)/2008



  -9- 

      
    (3) Όσοι στρατεύσιμοι κρίνονται ως ακατάλληλοι για 

στράτευση (Ι5) παραπέμπονται στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο 
που προβλέπεται στο άρθρο 8Α, ενώ όσοι τυγχάνουν 
αναβολής κατάταξης λαμβάνουν προσωρινό απολυτήριο. 

     
     (4) Η αναβολή κατάταξης ή υπηρεσίας, που δύναται να 

χορηγηθεί σε στρατεύσιμους για λόγους υγείας, είναι 
χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, η οποία μπορεί να 
ανανεωθεί, για την ίδια ή άλλη βλάβη ή πάθηση, για ακόμα 
έξι (6) μήνες:   

     

       Νοείται ότι, μετά τη λήξη της τελευταίας αναβολής, οι 
στρατεύσιμοι κρίνονται οριστικά και εντάσσονται σε 
κατηγορία σωματικής ικανότητας ή κρίνονται ως 
ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5), όπως προβλέπεται στο 
εδάφιο (2).». 

 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.049.087.2008 
 
ΛΣΜ/ΜΑΧ/23.01.049.087.2008 
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