
 

O περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002, εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 89(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  

                          ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ 
  

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 

33 του 1990  

103 του 1991 

 25(Ι) του 1992 

6(Ι) του 1995  

14(Ι) του 1995 

92(Ι) του 1997 

85(Ι) του 2000 

143(Ι) του 2000 

17(Ι) του 2002. 

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Στρατού της Δημοκρατίας 
Νόμους του 1990 μέχρι 2002 (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 1990 μέχρι (Αρ. 2) του 2002. 

Αντικατάσταση 

του άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

2. To άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

"Παραίτηση 

Αξιωματικών, 

Υπαξιωματικών και 

Οπλιτών. 

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), Αξιωματικός, 
Υπαξιωματικός ή Οπλίτης δε δύναται να παραιτηθεί, παρά μόνο κατόπιν 
έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου περί Αξιωματικού, ή του 
Υπουργού, προκειμένου περί Υπαξιωματικού ή Οπλίτη, και νοουμένου ότι ο 
παραιτούμενος έχει υπηρετήσει στο Στρατό δεκαπέντε τουλάχιστο χρόνια. 

  (2) Όταν ο παραιτούμενος Αξιωματικός, Υπαξιωματικός ή Οπλίτης έχει, 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, πραγματοποιήσει πρόσθετη εκπαίδευση ή 
μετεκπαίδευση σε μη στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα με δαπάνες, εν όλω ή 
εν μέρει, της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε στην απαιτούμενη στο εδάφιο (1) 
ελάχιστη δεκαπενταετή υπηρεσία αυτού θα προστίθεται τόσος χρόνος όσος 
αντιστοιχεί στο διπλάσιο της χρονικής διάρκειας της εκπαίδευσης ή 
μετεκπαίδευσής του. 

  (3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), όταν το Υπουργικό 
Συμβούλιο ή ο Υπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, έχει ισχυρούς λόγους να 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιτραπεί σε Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό ή Οπλίτη να 
παραιτηθεί πριν από τη συμπλήρωση της κατά τα εδάφια (1) και (2) ελάχιστης 
υπηρεσίας στο Στρατό, δύναται, με πλήρη αιτιολογημένη απόφασή του, να 
αποδεχθεί το αίτημά του για παραίτηση: 

  Νοείται ότι, όταν η δυνάμει του παρόντος εδαφίου έγκριση παραίτησης 
αφορά Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό ή Οπλίτη ο οποίος είναι απόφοιτος 
Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής ή Στρατιωτικής Σχολής, ανάλογα με την 
περίπτωση, ή ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πρόσθετη εκπαίδευση ή 
μετεκπαίδευση, σύμφωνα με το εδάφιο (2), η εν λόγω έγκριση παρέχεται 
πάντοτε υπό τον όρο ότι ο παραιτούμενος θα εκπληρώσει όλες τις συνεπεία της 
παραίτησής του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση που είχε 
υπογράψει πριν από την έναρξη της αρχικής στρατιωτικής εκπαίδευσης ή της 
πρόσθετης εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσής του.". 
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