
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 
 

 

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 

89(Ι) του 2002 

91(Ι) του 2002 

61(Ι) του 2003 

55(Ι) του 2005. 

            Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:    

 

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατού της 

Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους του 1990 μέχρι 

2005 (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 2006. 

   

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

    2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 22 αυτού, του ακόλουθου άρθρου: 

  «Προαγωγή επ’  

ανδραγαθία 

πεσόντος 

μέλους του 

Στρατού και 

συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα. 

 

   22Α.-(1)  Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα 

στον περί Συντάξεων Νόμο ή σε οποιοδήποτε 

άλλο νόμο ή κανονισμό, σε περίπτωση που μέλος 

του Στρατού πεθαίνει κατά τη διάρκεια πολεμικών 

επιχειρήσεων και κάτω από τις συνθήκες που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22, το 

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από 

πρόταση του Υπουργού, να προαγάγει το μέλος 
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αυτό επ’  ανδραγαθία σ’  οποιοδήποτε βαθμό 

κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τα περιστατικά της 

κάθε περίπτωσης. 

    

          (2)  Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που 

χορηγούνται στο νόμιμο προσωπικό 

αντιπρόσωπο του μέλους του Στρατού που 

πεθαίνει θα είναι εκείνα που θα εχορηγούντο σ’  

αυτόν, αν ο αποθανών εξακολουθούσε να 

βρίσκεται στην υπηρεσία και πέθαινε κατά την 

ημερομηνία που θα συμπλήρωνε το όριο ηλικίας 

υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.  Τα 

συνταξιοδοτικά αυτά ωφελήματα υπολογίζονται 

με βάση την ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής 

κλίμακας του βαθμού στον οποίο προάγεται επ’  

ανδραγαθία το μέλος που πεθαίνει.  Η υπηρεσία 

που προστίθεται με τον τρόπο αυτό λογίζεται ως 

υπηρεσία με εισφορές. 

    

          (3)  Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που 

χορηγούνται με βάση τον περί Συντάξεων Νόμο 

είναι μεγαλύτερα απ’  αυτά που χορηγούνται με 

βάση το παρόν άρθρο, χορηγούνται τα 

μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. 

    

        (4)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 

“ανδραγαθία” σημαίνει πράξη η οποία συντελείται 

από μέλος του Στρατού ενώπιον του εχθρού κατά 

τη διάρκεια μάχης σε περίοδο πολεμικών 

επιχειρήσεων η οποία θέτει σε πραγματικό 

κίνδυνο τη ζωή του και η οποία, λόγω του 

επικίνδυνου του χαρακτήρα της υπερβαίνει τα 
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όρια της συνήθους εκτέλεσης των καθηκόντων 

και υποχρεώσεων του. 

 

    (5) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο 

“ανδραγαθία” διαπιστώνεται ύστερα από έρευνα 

των γεγονότων και σχετική έκθεση του Αρχηγού 

του Στρατού της Δημοκρατίας προς τον Υπουργό 

Άμυνας.». 

    

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

    3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 23 αυτού, του ακόλουθου άρθρου: 

  «Προαγωγή επ’  

ανδραγαθία 

τραυματισθέντος 

μέλους του 

Στρατού και 

συνταξιοδοτικά 

ωφελήματα. 

  23Α.-(1)  Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον 

περί Συντάξεων Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο 

νόμο ή κανονισμό, σε περίπτωση που μέλος του 

Στρατού καταστεί ανάπηρο, λόγω τραυμάτων που 

υπέστη κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων 

και κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 23, και το οποίο συνεπεία 

της αναπηρίας του αυτής κρίνεται από αρμόδιο 

Ιατρικό Συμβούλιο, που συγκροτείται για το 

σκοπό αυτό από τον Υπουργό σε συνεννόηση με 

τον Υπουργό Υγείας, ως ανίκανο για περαιτέρω 

υπηρεσία στο Στρατό, το Υπουργικό Συμβούλιο 

δύναται, μετά από πρόταση του Υπουργού, να 

προαγάγει το μέλος αυτό επ’  ανδραγαθία σ’  

οποιοδήποτε βαθμό κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με 

τα περιστατικά της κάθε περίπτωσης. 

    

          (2)  Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που 

χορηγούνται στο μέλος του Στρατού που 

καθίσταται ανάπηρο είναι εκείνα που θα 
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εχορηγούντο σ’ αυτό, αν εξακολουθούσε να 

βρίσκεται στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε κατά 

την ημερομηνία που θα συμπλήρωνε το όριο 

ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του.  Τα 

συνταξιοδοτικά αυτά ωφελήματα υπολογίζονται 

με βάση την ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής 

κλίμακας του βαθμού στον οποίο προάγεται επ’  

ανδραγαθία.  Η υπηρεσία που προστίθεται με τον 

τρόπο αυτό λογίζεται ως υπηρεσία με εισφορές. 

    

          (3)  Αν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που 

χορηγούνται με βάση τον περί Συντάξεων Νόμο 

είναι μεγαλύτερα απ’  αυτά που χορηγούνται με 

βάση το παρόν άρθρο, χορηγούνται τα 

μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. 

    

        (4)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 

“ανδραγαθία” σημαίνει πράξη η οποία συντελείται 

από μέλος του Στρατού ενώπιον του εχθρού κατά 

τη διάρκεια μάχης σε περίοδο πολεμικών 

επιχειρήσεων η οποία θέτει σε πραγματικό 

κίνδυνο τη ζωή του και η οποία, λόγω του 

επικίνδυνου του χαρακτήρα της υπερβαίνει τα 

όρια της συνήθους εκτέλεσης των καθηκόντων 

και υποχρεώσεών του. 

 

          (5) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο 

“ανδραγαθία” διαπιστώνεται ύστερα από έρευνα 

των γεγονότων και σχετική έκθεση του Αρχηγού 

του Στρατού της Δημοκρατίας προς τον Υπουργό 

Άμυνας.». 
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Αναδρομική 

εφαρμογή των 

νέων άρθρων 

22Α και 23Α. 

    4.  Οι πρόνοιες των άρθρων 22Α και 23Α εφαρμόζονται και σε 

μέλη του Στρατού τα οποία απεβίωσαν ή κατέστησαν ανάπηρα υπό 

τις προβλεπόμενες στα άρθρα αυτά συνθήκες κατά τις πολεμικές 

επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα κατά ή μετά την 20ή Ιουλίου 1974: 

   

             Νοείται ότι οποιαδήποτε αναδρομική προαγωγή δυνάμει των 

πιο πάνω αναφερόμενων άρθρων δεν μπορεί να ερμηνευτεί με την 

έννοια ότι συνεπάγεται την καταβολή οποιουδήποτε 

αναπροσαρμοσμένου συνταξιοδοτικού ωφελήματος για 

οποιοδήποτε χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του παρόντος Νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΛΣΜ/ΕΠ. 
Αρ. Φακ.: 23.02.022.2006.neo 
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