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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2669 της 17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 2 του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1989 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί της Εθνικής Φρουράς 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
της Εθνικής Φρουράς Νόμους του 1964 έως 1989 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο Νόμος 
αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 
1964 έως 1992. 

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. 

(3) 
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Τροποποίηση 2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
του βασικού άρθρο 5, του πιο κάτω νέου άρθρου: 
νόμου με την 
προσθήκη «Ειδικές 5Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 
νέου άρθρου, διατάξεις άρθρου 5, η υποχρέωση υπηρεσίας θητείας των αντιρρησιών 

αντιρρησίες συνειδήσεως συνίσταται, τηρουμένων των διατάξεων των 
συνειδήσεως, εδαφίων (5), (6), (7), (8), (9) και (10) στην εκτέλεση: 

(α) 'Αοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας διάρκειας σαράντα 
δύο μηνών για όσους επιλέγουν άοπλη υπηρεσία 
χωρίς στρατιωτική στολή και εκτός στρατιωτικού 
χώρου· ή 

(β) άοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας διάρκειας τριάντα 
τεσσάρων μηνών για όσους επιλέγουν άοπλη υπηρε
σία με στρατιωτική στολή και μέσα σε στρατιωτικό 
χώρο. 

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού: 
(α) 'αντιρρησίας συνειδήσεως' σημαίνει στρατεύσιμο 

που εναντιούται για λόγους συνειδήσεως στην εκτέ
λεση ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας και στον 
οποίο έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα αυτή με από
φαση του Υπουργού" 

(β) 'άοπλη στρατιωτική υπηρεσία χωρίς στρατιωτική 
στολή και εκτός στρατιωτικού χώρου' σημαίνει 
στρατιωτική υπηρεσία σε χώρο που δε βρίσκεται υπό 
τη διοίκηση ή τον έλεγχο του Διοικητή της Δύναμης 
και χωρίς την υποχρέωση να φέρεται όπλο ή στρα
τιωτική στολή· 

(γ) 'άοπλη στρατιωτική υπηρεσία με στρατιωτική στολή 
και μέσα σε στρατιωτικό χώρο' σημαίνει στρατιω
τική υπηρεσία σε χώρο που βρίσκεται υπό τη 
διοίκηση ή τον έλεγχο του Διοικητή της Δύναμης 
και με την υποχρέωση να φέρεται στρατιωτική 
στολή, αλλά χωρίς την υποχρέωση να φέρεται όπλο: 

Νοείται ότι στους αντιρρησίες συνειδήσεως που θα 
εκτελούν άοπλη στρατιωτική υπηρεσία με στρατιωτική 
στολή και μέσα σε στρατιωτικό χώρο δε θα ανατίθενται 
καθήκοντα που θα σχετίζονται άμεσα με τη διεξαγωγή 
πολεμικών επιχειρήσεων. 

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2)(α) απόφαση του Υπουρ
γού λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου που 
υποβάλλεται τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερο
μηνία της κατάταξης του: 

Νοείται ότι ο Υπουργός, προτού αποφασίσει επί της 
αιτήσεως, λαμβάνει υπόψη τη σχετική εισήγηση πενταμελούς 
επιτροπής διοριζόμενης από τον ίδιο και αποτελούμενης από 
ένα νομικό ως Πρόεδρο, έναν ψυχολόγο, έναν κοινωνικό 
λειτουργό και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας: 

Νοείται περαιτέρω ότι στρατεύσιμος του οποίου η αίτηση 
για να του αναγνωριστεί η ιδιότητα του αντιρρησία συνειδή
σεως απορρίφθηκε από τον Υπουργό μπορεί, μέσα σε δεκα
πέντε ημέρες από τη γνωστοποίηση σ* αυτόν της απόρριψης, 
να προσφύγει στο Υπουργικό Συμβούλιο, του οποίου η 
απόφαση θα είναι τελειωτική. 
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(4) Η τοποθέτηση των αντιρρησιών συνειδήσεως για υπη

ρεσία σε χώρους που δε βρίσκονται υπό τη διοίκηση ή τον 
έλεγχο του Διοικητή της Δύναμης γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού, στην οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτο
μέρειες που αφορούν την υπηρεσία αυτή. 

(5) Αν στρατεύσιμος που εκτελεί ένοπλη υπηρεσία θητείας 
δηλώσει γραπτώς οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της υπηρε
σίας του αυτής ότι εναντιούται για λόγους συνειδήσεως να 
συνεχίσει να εκτελεί ένοπλη υπηρεσία, θα εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του εδαφίου (3) και 
εφόσο του αναγνωριστεί η ιδιότητα του αντιρρησία συνει
δήσεως θα συνεχίσει να εκτελεί άοπλη στρατιωτική υπηρεσία 
τόσης διάρκειας όσο θα είναι το υπόλοιπο της ένοπλης 
υπηρεσίας θητείας του που δεν εκτελέστηκε πολλαπλασιαζό
μενο επί ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1.85) αν επιλέξει 
την εκτέλεση άοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας χωρίς στρα
τιωτική στολή και εκτός στρατιωτικού χώρου ή επί ένα και 
τριάντα εννέα εκατοστά (1.39) αν επιλέξει την εκτέλεση 
άοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας με στρατιωτική στολή κιη 
μέσα σε στρατιωτικό χώρο. 

(6) Αν αντιρρησίας συνειδήσεως που εκτελεί άοπλη υπη
ρεσία θητείας δηλώσει γραπτώς οποτεδήποτε κατά τη διάρ
κεια της υπηρεσίας του αυτής ότι επιθυμεί να εκτελέσει στο 
εξής ένοπλη υπηρεσία, θα εγγράφεται κατόπιν έγκρισης του 
Υπουργού στους υπόχρεους ένοπλης υπηρεσίας θητείας και η 
διάρκεια της άοπλης υπηρεσίας που έχει εκτελέσει θα λαμ
βάνεται υπόψη, για σκοπούς υπολογισμού της προβλεπό
μενης από το Νόμο αυτό ένοπλης υπηρεσίας θητείας, κατά τα 
πενήντα τέσσερα εκατοστά (0.54) αν πρόκειται για άοπλη 
στρατιωτική υπηρεσία χωρίς στρατιωτική στολή και εκτός 
στρατιωτικού χώρου ή κατά τα εβδομήντα δύο εκατοστά 
(0.72) αν πρόκειται για άοπλη στρατιωτική υπηρεσία με 
στρατιωτική στολή και μέσα σε στρατιωτικό χώρο. 

(7) Αν αντιρρησίας συνειδήσεως που εκτελεί άοπλη υπη
ρεσία θητείας χωρίς στρατιωτική στολή και εκτός στρατιω
τικού χώρου δηλώσει γραπτώς οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας του αυτής ότι επιθυμεί να εκτελέσει στο εξής 
άοπλη υπηρεσία με στρατιωτική στολή και μέσα σε στρατιω
τικό χώρο, θα εγγράφεται κατόπιν έγκρισης του Υπουργού 
στους υπόχρεους τέτοιας υπηρεσίας θητείας και η διάρκεια 
της άοπλης υπηρεσίας χωρίς στρατιωτική στολή και εκτός 
στρατιωτικού χώρου που έχει εκτελέσει θα λαμβάνεται 
υπόψη, για σκοπούς υπολογισμού της προβλεπόμενης από 
την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) άοπλης υπηρεσίας 
θητείας, κατά τα εβδομήντα πέντε εκατοστά (0.75). 

(8) Αν αντιρρησίας συνειδήσεως που εκτελεί άοπλη υπη
ρεσία θητείας με στρατιωτική στολή και μέσα σε στρατιω
τικό χώρο δηλώσει γραπτώς οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας του αυτής ότι επιθυμεί να εκτελέσει στο εξής 
άοπλη υπηρεσία χωρίς στρατιωτική στολή και εκτός στρα
τιωτικού χώρου, θα εγγράφεται κατόπιν έγκρισης του Υπουρ
γού στους υπόχρεους τέτοιας υπηρεσίας θητείας και η διάρ
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κεια τήςάοπλης υπηρεσίας με στρατιωτική στολή και μέσα 
σε στρατιωτικό χώρο που έχει εκτελέσει θα λαμβάνεται 
υπόψη, για σκοπούς υπολογισμού της προβλεπόμενης από 
την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) άοπλης υπηρεσίας 
θητείας, κατά το ένα και τριάντα τρία εκατοστά (1.33). 

(9) Αν αντιρρησίας συνειδήσεως ανήκει σε κατηγορία 
στρατευσίμων των οποίων η διάρκεια της υπηρεσίας θητείας 
είναι, δυνάμει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, μικρό
τερη των είκοσι έξι μηνών, η διάρκεια της άοπλης υπηρεσίας 
θητείας που θα υποχρεούται να εκτελέσει θα είναι ανάλογα 
μειωμένη. 

(10) Σε περίπτωση που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης ή έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση, οι 
διατάξεις των εδαφίων (5) και (8) δεν εφαρμόζονται.». 

Τροποποίηση 3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
του άρθρου 15 τ η ν αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) με άνω 
του Βασικού - , ~ , , , , , 
νόμου. τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο αυτή, της πιο 

κάτω νέας παραγράφου: 
«(ε) οι εκπληρώσαντες την υποχρέωση θητείας τους όπως προ

βλέπεται στο άρθρο 5Α και απολυθέντες οριστικά από τη 
Δύναμη: 

Νοείται ότι ο ι έφεδροι της παραγράφου αυτής, όταν 
καλούνται για εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη, θα καλούνται 
για εκτέλεση υπηρεσίας παρόμοιας φύσης με εκείνη που εκτέ

λεσαν όταν υπηρέτησαν την υποχρέωση θητείας τους.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


