
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,  
ΜΕΣΩΝ, ΜΟΝΑ∆ΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

------------------------ 
 
                                      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ∆ιάθεσης 

Εγκαταστάσεων, Μέσων, Μονάδων ή Προσωπικού των Ενόπλων 

∆υνάμεων στα Πλαίσια ∆ιεθνών Υποχρεώσεων ή ∆εσμεύσεων της 

∆ημοκρατίας Νόμος του 2003. 

  

Ερμηνεία.    2.  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το 

κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 

  

 «Αρχηγός» σημαίνει τον Αρχηγό του Στρατού της ∆ημοκρατίας ή, 

αν η θέση αυτή είναι κενή, το ∆ιοικητή της Εθνικής Φρουράς· 

  

 «∆ημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή ∆ημοκρατία· 

  

 «Ένοπλες ∆υνάμεις» σημαίνει το Στρατό της ∆ημοκρατίας και 

περιλαμβάνει την Εθνική Φρουρά· 

  

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας. 

  

Συμμετοχή  

των Ενόπλων 

∆υνάμεων  

σε αποστολές 

στα πλαίσια 

διεθνών  

υποχρεώσεων. 

3. (1)Στα πλαίσια εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων ή 

δεσμεύσεων της ∆ημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, 

ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, να 

αποφασίζει, ύστερα από πρόταση του Υπουργού που 

υποβάλλεται μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Εξωτερικών, 

τη διάθεση εγκαταστάσεων, μέσων, μονάδων ή προσωπικού των 

Ενόπλων ∆υνάμεων για να συμμετάσχουν σε αποστολές εντός ή 

εκτός της επικράτειας της ∆ημοκρατίας. 

     

     (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με την ίδια πιο πάνω ή 
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μεταγενέστερη απόφασή του να καθορίζει το καθεστώς, την μορφή 

και την έκταση της συγκεκριμένης συμμετοχής των Ενόπλων 

∆υνάμεων. 

  

     (3)  Η οποιαδήποτε δυνάμει του παρόντος άρθρου απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου κατατίθεται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για έγκριση. 

  

Αρμοδιότητες 

Υπουργού. 

   4.  Σε περίπτωση που η δυνάμει του άρθρου 3 απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου εγκριθεί από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, ο Υπουργός έχει την ευθύνη υλοποίησης της πιο 

πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και για το σκοπό 

αυτό δύναται, με αποφάσεις, οδηγίες ή εγκυκλίους του προς τον 

Αρχηγό- 

  

    α)   να ρυθμίζει τα της αποστολής και υπαγωγής των 

εγκαταστάσεων, μέσων, μονάδων ή του προσωπικού των 

Ενόπλων ∆υνάμεων που αποφασίζεται να διατεθούν 

δυνάμει του άρθρου 3, και 

 

   β)   να καθορίζει, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό, κάθε 

άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 

  

Αρμοδιότητες 

Αρχηγού. 

   5.  Τηρουμένων των οδηγιών του Υπουργού, ο Αρχηγός έχει την 

ευθύνη για την επιλογή, οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο 

των εγκαταστάσεων, μέσων, μονάδων ή του προσωπικού των 

Ενόπλων ∆υνάμεων που αποφασίζεται να διατεθούν δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
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Υποχρεωτική 

συμμετοχή του 

επιλεγέντος 

προσωπικού. 

   6. (1) Η συμμετοχή του προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάμεων 

που θα επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 είναι 

υποχρεωτική για τα μέλη του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς που 

θα επιλεγούν για τη συγκεκριμένη αποστολή. 

  

 

  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 

  89(Ι) του 2002 

  91(Ι) του 2002 

  61(Ι) του 2003. 

 

 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 

   (2)  Το προσωπικό που διατίθεται δυνάμει του παρόντος Νόμου 

συνεχίζει να υπόκειται στους εκάστοτε ισχύοντες περί Στρατού της 

∆ημοκρατίας και περί Εθνικής Φρουράς Νόμους και στους δυνάμει 

αυτών εκδιδομένους Κανονισμούς, ανάλογα με την περίπτωση, 

εκτός αν και σε όποια έκταση άλλως επιβάλλουν ή απαιτούν οι 

διεθνείς υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις της ∆ημοκρατίας, στα πλαίσια 

των οποίων αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη αποστολή. 
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 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 

    2    του 1992 

 55(Ι) του 1995 

 42(Ι) του 1996 

 66(Ι) του 1996 

 73(Ι) του 1997 

 69(Ι) του 1998 

 41(Ι) του 1999 

 28(Ι) του 2000 

 86(Ι) του 2000 

 31(Ι) του 2003 

 42(Ι) του 2003. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.167.2003 
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