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Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 103 του 1991 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1990 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο του 1990 (που στο εξής θα αναφέρεται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμοι του 1990 
και 1991. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
μετά το εδάφιο (3), του πιο κάτω νέου εδαφίου: 

«(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιωνδήποτε Κανονισμών 
που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο, το Υπουργικό 
Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού δημι
ουργηθούν για το σκοπό αυτό οι σχετικές προς τούτο οργανικές 
θέσεις, να διορίσει ως Αξιωματικό ή ως Υπαξιωματικό σ* 
οποιοδήποτε βαθμό πρόσωπο που κατά την κρίση του έχει τα 
απαιτούμενα για το βαθμό στον οποίο θα διοριστεί προσόντα: 

Νοείται ότι πρόσωπο που διορίζεται με βάση τις πρόνοιες του 
εδαφίου αυτού δεν μπορεί να διοριστεί σε βαθμό ανώτερο από το 
βαθμό με τον οποίο υπηρετούσε αλλού αμέσως πριν από την 
παραίτηση ή την αφυπηρέτησή του.». 

3. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατά
σταση της τελείας μετά τη λέξη «αντικαθιστά» (πέμπτη γραμμή) με 
διπλή τελεία και την προσθήκη της πιο κάτω επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι στους Οπλίτες που διορίζονται μετά την επιλογή 
τους για φοίτηση σε Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή ή σε Στρατιω
τική Σχολή δε θα παρέχεται ο μισθός του Οπλίτη, αλλά επίδομα 
φοίτησης, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό 
από τον Υπουργό σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.». 

4. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
μετά το εδάφιο (2), του πιο κάτω νέου εδαφίου: 

«(3) Παρά τις πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2), αν το Υπουργικό 
Συμβούλιο ή ο Υπουργός, όπως θα ήταν η περίπτωση, έχει 
ισχυρούς λόγους να πιστεύει ότι θα πρέπει να επιτραπεί σε 
Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό ή Οπλίτη να παραιτηθεί πριν από τη 
συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων υπηρεσίας στο Στρατό, δύναται, με 
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του, να αποδεχθεί το αίτημα του 
για παραίτηση.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
33 του 1990. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου IS 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 


