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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους του 2016 έως 2019 (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 Νόμου του 2016 

έως 2021. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού  νόμου.  

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

  

  (α) Με τη διαγραφή των όρων «Ελαφρά Υπηρεσία» και «Υπηρεσία 

Γραφείου» και των ορισμών αυτών· 

    

  (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου 

νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

    

   «"Υπηρεσιακή Κατάσταση Γραφείου" είναι η υπηρεσιακή 

κατάσταση στην οποία περιέρχεται, μετά από σχετική απόφαση του 

Υπουργού, μέλος του Στρατού το οποίο συνεπεία τραύματος που 

υπέστη ή συνεπεία νοσήματος έχει κριθεί από αρμόδιο 

Ιατροσυμβούλιο ως ανίκανο για κάθε άλλη υπηρεσία πλην 

υπηρεσίας συμβατής με την πάθησή του·». 

    

Τροποποίηση του 
άρθρου 25 του 
βασικού  νόμου. 

3. Το άρθρο 25 του βασικού Νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως:  
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   (i) με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) αυτού της λέξης 

«Υπηρεσία» (πρώτη γραμμή)· 

     

   (ii) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού· 

     

   (iii) με την αναρίθμηση των παραγράφων (δ) και (ε) αυτού σε (γ) 

και (δ), αντίστοιχα.  

    

  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφίο (2) αυτού της φράσης «στις 

καταστάσεις Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας» (πρώτη 

γραμμή) με τη φράση «στις υπηρεσιακές καταστάσεις Γραφείου». 

    

Τροποποίηση του 
άρθρου 76 του 
βασικού νόμου. 

2.  Η παράγραφος (ια) του εδαφίου (2) του άρθρου 76 του βασικού νόμου, 

τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «στα μέλη του Στρατού» (πρώτη 

γραμμή). 

  

 


