
N. 171(I)/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4859 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 1565 

                            

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους του 2016 έως 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 171(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ  
ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2021 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

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

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)       
(Αρ. 2) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους του 
2016 έως 2021 (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 2016 έως           
(Αρ. 2) του 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή σε αυτό του όρου «Εθελοντής 
Υπαξιωματικός» και του ορισμού αυτού.  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, του 
σημείου της άνω τελείας με το σημείο της τελείας και τη διαγραφή του γράμματος «ή», 
καθώς και με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού· και 

   

 (β) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης, «ή που θα διορισθούν από τα μέλη 
του Στρατού που είναι Εθελοντές Υπαξιωματικοί ή Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας σε 
μόνιμες θέσεις Υπαξιωματικών,» (τέταρτη έως έκτη γραμμή). 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 32 
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο τέλος αυτού του σημείου 
της τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «και, στις περιπτώσεις που καθορίζονται 
σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατόπιν γραπτού αιτήματος του 
Αρχηγού.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 55 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

   

  «(1) Τα μέλη του Στρατού δεν μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους 
αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, τις πάσης 
φύσεως δραστηριότητες, εσωτερική λειτουργία και προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, την 
επιχειρησιακή ετοιμότητα και σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς, τη σύνθεση, τον 
εξοπλισμό και τη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων ή την άμυνα της χώρας, την εθνική 
ασφάλεια και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν 
από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο 
μέσο οποιαδήποτε ύλη και/ή πληροφοριακό υλικό, διαβαθμισμένο ή μη, το οποίο 
σχετίζεται με τα πιο πάνω, εκτός εάν έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Υπουργό, 
μετά από εισήγηση του Αρχηγού.». 

   

 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού. και 

   

 (γ) με την αναρίθμηση του εδαφίου (3) αυτού σε εδάφιο (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


