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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4667 Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 509 

      

 
Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 101(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2016 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

19(Ι) του 2011 
128(Ι) του 2013 

94(Ι) του 2014 
2(Ι) του 2015 

98(Ι) του 2015 
110(Ι) του 2015 
82(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εθνικής Φρουράς  (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εθνικής Φρουράς Νόμους του 2011 έως 2016 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εθνικής Φρουράς Νόμοι του 2011 έως 2018. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  Mε τη διαγραφή σε αυτό του όρου και του ορισμού «σωματική ικανότητα»· και 
  
 (β)  με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
  
 «“Ειδικό Ιατροσυμβούλιο” σημαίνει το Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 34∙ 
  
 “Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας” ή “Ε.Ε.Σ.Ι.” σημαίνει την Επιτροπή που 

προβλέπεται στο άρθρο 33∙ 
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 “Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας” ή “Ε.Ε.Ψ.Ι.” σημαίνει την επιτροπή που 
προβλέπεται στο άρθρο 33Α∙ 

  
 “Επιτροπή Κατάταξης” σημαίνει την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 32∙ 
  
 “ικανότητα” σημαίνει την κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας στρατεύσιμου, 

εθνοφρουρού, εφέδρου, αντιρρησία συνείδησης που εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική 
υπηρεσία ή οπλίτη που προσλήφθηκε με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά δυνάμει της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 6.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου 
άρθρου 6Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 6A: 

 «Εφόδια 
μελών  
της Δύναμης. 

    6Α.-(1)  Στα μέλη της Δύναμης παρέχονται δωρεάν- 

   
  (α) Όλα τα αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων και της 

υπηρεσίας τους όπλα, πυρομαχικά και είδη εξάρτυσης· και 
   
  (β)  στολές και άλλα εφόδια, όπως αυτά καθορίζονται δυνάμει 

Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
   
   (2) Κάθε μέλος της Δύναμης, το οποίο αφυπηρετεί ή απολύεται ή παύει, με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ανήκει στις τάξεις της Δύναμης, υποχρεούται να 
παραδώσει αμέσως όλα τα εφόδια που καθορίζει ο Αρχηγός με απόφασή του, 
καθώς και τα όπλα, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό, που του έχουν 
χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, τα οποία αποτελούν περιουσία 
της Δημοκρατίας.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη αυτού 
των λέξεων «η σωματική του ικανότητα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «η ικανότητά 
του».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)   Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της λέξης «σωματικής» (τέταρτη γραμμή). 

  
 (β) με τη διαγραφή στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της λέξης «σωματικής» (δεύτερη 

γραμμή)· 

  
 (γ)   με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «σωματικής» (δεύτερη γραμμή) και με την 

αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «των εθνοφρουρών και των εφέδρων» (δεύτερη 
γραμμή), με τη φράση «των εθνοφρουρών, των εφέδρων και των οπλιτών που 
προσλαμβάνονται με σύμβαση δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 
6 του παρόντος Νόμου»· 

  
 (δ)   με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού της λέξης «σωματικής» (τρίτη γραμμή)· 
  
 (ε) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού της λέξης «και» (δεύτερη 

γραμμή)·και 
  
 (στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (β1): 
  
  «(β1) την Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (Ε.Ε.Ψ.Ι.), που προβλέπεται στο   

άρθρο 33Α, και»· 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) 
αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 
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 «(α)  Σε Πίνακα, τα νοσήματα, τις παθήσεις και βλάβες της υγείας με την αντίστοιχη ένδειξη- 
  
 (i) για την ικανότητα, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 30· 

 
 (ii) για τη δυνατότητα χορήγησης αναβολής εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής 

υπηρεσίας για λόγους υγείας, κατά έτος ή εξάμηνο ή τρίμηνο σύμφωνα με την 
παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) και παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) του     
άρθρου 24· 

  
 (iii) για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας. και». 
  

Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) αυτού, με τις 
ακόλουθες νέες παραγράφους (α) και (β): 

  
 «(α)  έναν αξιωματικό του Στρατού, που αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει 

του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος κατέχει βαθμό Ταγματάρχη, 
Αντισυνταγματάρχη ή Συνταγματάρχη και υπηρετεί στο προϊστάμενο κλιμάκιο της 
μονάδας κατάταξης, η οποία καθορίζεται δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 28. και 

 
 (β)  δύο (2) αξιωματικούς ιατρούς της Δύναμης.»· και 

 
 (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης «σωματική» (δεύτερη γραμμή) και με την 

αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «στην Ε.Ε.Σ.Ι., για εξέταση της σωματικής του 
ικανότητας» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «στην Ε.Ε.Σ.Ι ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι., για 
εξέταση της ικανότητάς του.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   (α)   Με την προσθήκη στο εδάφιο (5), αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης 
νέας παραγράφου (α1): 

  
             «(α1)  την Ε.Ε.Ψ.Ι., ή». και 
  
   (β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (7) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις και τον αριθμό «στο 

άρθρο 34» (τρίτη γραμμή), της φράσης «για προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τη 
σωματική ικανότητά τους,». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου  
άρθρου 33Α. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 33 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 33A:  

 «Επιτροπή 
Εξέτασης 
Ψυχικής 
Ικανότητας. 

33Α.-(1) Η Επιτροπή Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας (Ε.Ε.Ψ.Ι.) είναι 
τριμελής, περιλαμβανομένου του Προέδρου της και αποτελείται από τρείς (3) 
ψυχιάτρους του δημοσίου και/ή του ιδιωτικού τομέα και/ή του Υγειονομικού 
Σώματος της Δύναμης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά 
από εισήγηση του Υπουργού Υγείας ή του Αρχηγού, ανάλογα με την 
περίπτωση:  

   
  Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ι. εξαιρείται από τη διαδικασία 

εξέτασης και λήψης απόφασης σε σχέση με πρόσωπο για το οποίο παρείχε ο 
ίδιος ή μέλος γνωμάτευση ή είχε συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 
διαδικασία για λήψη απόφασης παραπομπής του εν λόγω προσώπου στην 
Ε.Ε.Ψ.Ι., δυνάμει του παρόντος εδαφίου. 

   
  (2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε.Ψ.Ι αναπληρώνονται, σε περίπτωση 

προσωρινού κωλύματος στην άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιαδήποτε 
αιτία ή εξαίρεσή τους δυνάμει της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου, από πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από 
εισήγηση του Υπουργού Υγείας ή του Αρχηγού, ανάλογα με την περίπτωση. 
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  (3)  Η διάρκεια της θητείας και οι όροι διορισμού του Προέδρου και των 
μελών της Ε.Ε.Ψ.Ι. και των προσώπων που τους αναπληρώνουν, καθώς και 
οι όροι αντικατάστασης του Προέδρου και των μελών της καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού. 

   
  (4) Καθήκοντα γραμματέα της Ε.Ε.Ψ.Ι. εκτελεί αξιωματικός ή 

υπαξιωματικός της Δύναμης που δεν είναι μέλος της Ε.Ε.Ψ.Ι., ο οποίος 
ορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.   

   
  (5) Η Ε.Ε.Ψ.Ι. έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, επανεξετάζει και αποφασίζει, 

με βάση τον Πίνακα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 31, 
και, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από την εν λόγω Επιτροπή, με βάση 
ψυχοδιαγνωστικά κριτήρια, την ψυχική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου 
που παραπέμπεται σε αυτήν από- 

   
  (α) Την Επιτροπή Κατάταξης,  
   
  (β) την Ε.Ε.Σ.Ι.,  
   

 
  (γ) τον Διοικητή της μονάδας εθνοφρουρού ή εφέδρου, καθόσον αυτός 

εκπληρώνει στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη,  
   
  (δ) τον Διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου για αντιρρησία 

συνείδησης που έχει υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει 
εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ή 

   

  (ε) τον Υπουργό ή τον Αρχηγό, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η απόφαση 
της Επιτροπής Κατάταξης, της Ε.Ε.Σ.Ι ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. στηρίχθηκε σε 
ψευδείς παραστάσεις ή προκλήθηκε με δόλια μέσα ή ότι οι 
περιστάσεις επί των οποίων αυτή βασίστηκε μεταβλήθηκαν. 

   
  (6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), για την επανεξέταση 

από την Ε.Ε.Ψ.Ι. οποιουδήποτε προσώπου για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή 
βλάβη της υγείας, απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) 
τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασής του, 
εκτός αν η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπως 
τεκμηριώνεται με κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα. 

   
  (7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6), οι στρατεύσιμοι 

που τελούν σε αναβολή κατάταξης με απόφαση του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου 
που προβλέπεται στο άρθρο 34, για προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την 
ψυχική ικανότητά τους, μετά την επανακατάταξή τους στη Δύναμη, εξετάζονται 
από την Ε.Ε.Ψ.Ι. 

   
  (8) Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Ψ.Ι. αδυνατεί να λάβει απόφαση για την 

ψυχική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραπέμπει το εν λόγω 
πρόσωπο στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση της ικανότητάς του. 

   
  (9) Η Ε.Ε.Ψ.Ι., κατά την εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε 

προσώπου, δύναται να ζητά τη συνδρομή ή συμβουλή οποιουδήποτε ειδικού 
επιστήμονα και/ή την παρουσία του θεράποντος ιατρού του εξεταζομένου, αν 
κρίνει τούτο αναγκαίο ή μετά από αίτημα του εξεταζομένου.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 34 
του βασικού 
νόμου. 

10.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)    Με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «τη σωματική ικανότητα» (δεύτερη γραμμή), 
με τις λέξεις «την ικανότητα»· 

  
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «την Ε.Ε.Σ.Ι.» 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή την Ε.Ε.Ψ.Ι.»· 
  
 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β):  
  
 «(β) τον Υπουργό, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι απόφαση της Ε.Ε.Σ.Ι. ή της Ε.Ε.Ψ.Ι. ή 

του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου στηρίχθηκε σε ψευδείς παραστάσεις ή προκλήθηκε με 
δόλια μέσα ή ότι δεν δικαιολογείται λόγω μεταβληθεισών συνθηκών, ή όταν σχετική 
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απόφαση του Υπουργού δικαιολογείται από έκθεση που υποβάλλει η Ειδική 
Επιτροπή Ελέγχου δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 37 του παρόντος Νόμου, 
ή»· και 

  
 (δ)  με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «της Ε.Ε.Σ.Ι.» (τρίτη 

γραμμή), των λέξεων «ή της Ε.Ε.Ψ.Ι.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Ε.Ε.Σ.Ι.», των 
λέξεων «ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι.». 

 
 (β) με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τις λέξεις «στην Ε.Ε.Σ.Ι.» (πρώτη γραμμή), 

των λέξεων «ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι.» και με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «της 
σωματικής του ικανότητας» (δεύτερη και τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις  
«της ικανότητάς του». και 

  
 (γ) με την προσθήκη στην επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «στην Ε.Ε.Σ.Ι.» 

(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι.» και με την αντικατάσταση σε αυτή των 
λέξεων «της σωματικής του ικανότητας» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «της 
ικανότητάς του». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «της Ε.Ε.Σ.Ι.» 
(δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή της Ε.Ε.Ψ.Ι.»· και 

  
  (β) με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «της 

Ε.Ε.Σ.Ι.» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή της Ε.Ε.Ψ.Ι.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 40 
του βασικού 
νόμου. 

13.  Το εδάφιο (4) του άρθρου 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, 
αμέσως μετά τη λέξη «Ε.Ε.Σ.Ι.» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή της Ε.Ε.Ψ.Ι.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 52 
του βασικού 
νόμου. 

14.  Το  άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλο αυτού της λέξης «σωματικής»· 
  
 (β)   με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης  «τον παραπέμπει στην 

Ε.Ε.Σ.Ι., που προβλέπεται στο άρθρο 33, για εξέταση της σωματικής του ικανότητας» 
(τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «τον παραπέμπει στην Ε.Ε.Σ.Ι. και 
στην Ε.Ε.Ψ.Ι., που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 33Α, αντίστοιχα, για εξέταση της 
ικανότητάς του.»· 

 
 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Ε.Ε.Σ.Ι.» (δεύτερη 

γραμμή), των  λέξεων «ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι.» και με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων 
«της σωματικής του ικανότητας» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «της ικανότητάς του». 

  
 (δ)  με τη διαγραφή στο εδάφιο (4) αυτού του σημείου του κόμματος, αμέσως μετά τη λέξη 

«Ε.Ε.Σ.Ι.» (πρώτη γραμμή) και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των λέξεων «ή η 
Ε.Ε.Ψ.Ι.,»· και  

  
 (ε)  με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Ε.Ε.Σ.Ι.» (δεύτερη 

γραμμή), των λέξεων και με την προσθήκη, αμέσως μετά των λέξεων «ή της Ε.Ε.Ψ.Ι.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 58 
του βασικού 
νόμου. 

15.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «της σωματικής τους ικανότητας» (έκτη 
γραμμή) με τις λέξεις «της ικανότητάς τους». Και 
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 (β) με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη αυτού των λέξεων «της σωματικής τους 
ικανότητας» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «της ικανότητάς τους». 

  
Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 65Α. 

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 65 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 65Α: 

 «Τοποθέτηση, 
μετάθεση, απόσπαση  
και διάθεση οπλιτών  
με σύμβαση. 

65Α.-(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση οπλίτη 
με σύμβαση σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία της Δύναμης, 
διενεργείται από τον Αρχηγό.  

  (2)(α) Οι τοποθετήσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) 
διενεργούνται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια που καθορίζονται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι μεταθέσεις-αποσπάσεις, σύμφωνα 
με σύστημα μοριοδότησης, λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση 
των υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών της Δύναμης. 

   
  (β) Διάθεση οπλίτη με σύμβαση σε οποιαδήποτε μονάδα ή 

υπηρεσία της Δύναμης, αποφασίζεται σε περίπτωση έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών ή για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, ανάλογα 
με την περίπτωση:  

   
  Νοείται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος εδαφίου, δεν απαιτείται να είναι αιτιολογημένες.». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 66  
του βασικού 
νόμου. 

17. Το άρθρο 66 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 66: 

 «Τοποθετήσεις, 
μεταθέσεις  
και αποσπάσεις 
οπλιτών. 

66.-(1) Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των οπλιτών 
διενεργούνται από τον Αρχηγό. 

  (2) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση και απόσπαση οπλίτη σε μονάδα ή 
υπηρεσία της Δύναμης διενεργείται με βάση τις υπηρεσιακές και 
επιχειρησιακές ανάγκες και σύμφωνα με σύστημα  μοριοδότησης. 

   
  (3) Η απόσπαση οπλίτη δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και μπορεί να 

ανανεωθεί μόνο για άλλους τρεις (3) μήνες.». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 68  
του βασικού 
νόμου. 

18.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 68 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α)  Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού των λέξεων «της σωματικής του 
ικανότητας» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «της ικανότητάς του». και 

  
 (β)  με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού των λέξεων «της σωματικής του 

ικανότητας» (δεύτερη γραμμή), με  τις λέξεις «της ικανότητάς του». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 75 
του βασικού 
νόμου. 

19.  Το άρθρο 75 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης 
«για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που 
προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34, αντίστοιχα» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «για 
επανεξέταση της ικανότητάς τους στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στην Ε.Ε.Ψ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που 
προβλέπονται στα άρθρα 33, 33Α και 34, αντίστοιχα». 
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