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Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 184(Ι) του 2021 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021 
 

Προοίμιο. 
 

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται όξυνση του φαινομένου της 
φυγοστρατίας στη Δημοκρατία, συνεπεία του οποίου η Εθνική Φρουρά στερείται των υπηρεσιών 
προσώπων που εκπληρώνουν την υποχρέωση της στρατιωτικής τους θητείας, ήτοι 
εθνοφρουρών, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της δυνατότητας της Εθνικής Φρουράς να 
εκπληρώνει επιτυχώς την καίρια και υψίστης σημασίας αποστολή της και να διασφαλίζει εν γένει 
την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της, 

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση της φυγοστρατίας συνιστά σημαντική 
προτεραιότητα του Υπουργείου Άμυνας,  

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η αντιμετώπιση της φυγοστρατίας και των συνεπειών αυτής, οι οποίες επηρεάζουν 
την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς για εκπλήρωση της αποστολής της, εμπίπτει 
στη σφαίρα της ασφάλειας της Δημοκρατίας και/ή της δημόσιας ασφάλειας και/ή του δημόσιου 
συμφέροντος γενικότερα,  

  

 
93(Ι) του 2019. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, έχει διαπιστωθεί ότι, παρά την εισαγωγή σχετικής ρύθμισης στη βασική νομοθεσία, 
με τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019, εθνοφρουροί 
κατατάσσονται στην Εθνική Φρουρά και ύστερα από σύντομη παραμονή τους στις τάξεις της 
εξασφαλίζουν δελτίο υγείας και ακολούθως, ενώ το έχουν στην κατοχή τους  επιτυγχάνουν 
αναβολή ή απαλλαγή (Ι/5) για λόγους ψυχικής υγείας,  

  

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται αναγκαία, προς το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας και/ή της 
δημόσιας ασφάλειας και/ή του δημόσιου συμφέροντος γενικότερα, η λήψη επιπρόσθετων μέτρων 
για πάταξη του φαινομένου της φυγοστρατίας με ρυθμίσεις στη βασική νομοθεσία, ώστε η πράξη 
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έκδοσης δελτίου υγείας που χορηγήθηκε σε στρατεύσιμο να δύναται να ανακαλείται, σε 
περίπτωση που αυτός εξασφαλίσει αναβολή ή απαλλαγή (Ι/5) για λόγους ψυχικής υγείας,  

  

 Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

41 του 1969 
22 του 1972 
2 του 1973 

51 του 1977 
79 του 1980 
87 του 1985 

140 του 1991 
70(Ι) του 1992 

101(Ι) του 1992 
62(Ι) του 1993 
86(Ι) του 1995  
87(Ι) του 1996 

136(Ι) του 2002 
93(Ι) του 2019 
15(I) του 2021 

113(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακού 
Οργανισμού Αθλητισμού  Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  Νόμοι του 1969 έως (Αρ. 3) του 2021. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 5 

του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος της 
παραγράφου (κ) του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου της άνω τελείας με το σημείο της άνω και 
κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

  

  
 

19(Ι) του 2011 
128(Ι) του 2013 

94(Ι) του 2014 
2(Ι) του 2015 

98(Ι) του 2015 
110(Ι) του 2015 

82(Ι) του 2016 
101(Ι) του 2018 

85(Ι) του 2019 
91(Ι) του 2019 
47(Ι) του 2020 

 136(Ι) του 2021. 
184(Ι) του 2021. 

«Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί  δελτίο υγείας 
σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην 
Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς 
Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν, και ακολούθως του χορηγήθηκε 
προσωρινό απολυτήριο για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω 
επιφύλαξη, η πράξη έκδοσης του δελτίου υγείας ανακαλείται από την 
εκδίδουσα αρχή, είτε από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 
2021 είτε από την ημερομηνία τυχόν μεταγενέστερης από αυτή προσωρινής 
απόλυσης του στρατευσίμου: 

   

  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η πράξη ανάκλησης, η οποία αναφέρεται στη 
δεύτερη επιφύλαξη, κοινοποιείται αμέσως τόσο στον αθλούμενο 
στρατεύσιμο όσο και στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και αθλητικό 
σωματείο στα οποία αυτός ανήκει.». 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


