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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Θέμα: Νομοσχέδιο με Τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας  
   (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

 

Το Υπουργείο Άμυνας ετοίμασε τροποποιητικό Νομοσχέδιο για τροποποίηση του 

περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου με τον πιο πάνω τίτλο, σκοπός του οποίου είναι: 

 

(α) Η κατάργηση της κατηγοριοποίησης των μελών του Στρατού στις 

υπηρεσιακές καταστάσεις της Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου 

και η δημιουργία μιας κοινής υπηρεσιακής κατάστασης Γραφείου όσων 

Αξιωματικών αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, λαμβανομένων υπόψη των 

καθηκόντων που ασκούν τα εν λόγω μέλη του Στρατού και όχι την αιτία 

αποκόμισης της ασθένειάς τους. Ο διαχωρισμός των Αξιωματικών στη βάση 

της αιτίας ένεκα της οποίας αποκόμισαν την πάθησή τους, αποτελεί, 

λαμβανομένου υπόψη ότι ασκούν τα ίδια καθήκοντα, δυσμενή διάκριση, 

άποψη την οποία συμμερίζεται και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.   

 

Στην εν λόγω υπηρεσιακή κατάσταση θα εντάσσονται όλα τα μέλη του 

Στρατού τα οποία θα έχουν κριθεί από αρμόδιο ιατροσυμβούλιο ως ανίκανα 

για κάθε άλλη υπηρεσία πλην υπηρεσίας συμβατής με την πάθησή τους.  

 

Σημειώνεται ότι στη βάση της υπό προώθηση τροποποίησης του Νόμου 

προωθούνται οι απαραίτητες αλλαγές και διαμορφώσεις στους Κανονισμούς 

Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Συμβασιούχων Υπαξιωματικών, που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού.  

 

Τα σχετικά προσχέδια των τροποποιητικών Κανονισμών θα κατατεθούν για 

έγκριση, μετά την ψήφιση του εν λόγω τροποποιητικού Νομοσχεδίου, το 

οποίο μετά τη ψήφισή του σε Νόμο θα αποτελεί την εξουσιοδοτική νομοθετική 

διάταξη έκδοσης των τροποποιητικών Κανονισμών, προκειμένου η έκδοσή 

τους να είναι νομότυπη τηρουμένης της ορθής διαδικασίας.    

 

(β)  Η νομοθετική πρόβλεψη στο άρθρο 76 των περί Στρατού της Δημοκρατίας 

Νόμων του 2016 έως 2017 [Ν.36(Ι)/2016] της δυνατότητας απονομής ηθικών 

αμοιβών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων και σε μη μέλη του Στρατού.  

 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι αναγκαία καθότι προωθούνται Κανονισμοί 

για εκσυγχρονισμό και αναθεώρηση των προνοιών των Κανονισμών που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.36(Ι)/2016 αναφορικά με την απονομή 
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Μεταλλίων και στους εν λόγω υπό προώθηση Κανονισμούς περιλαμβάνονται 

πρόνοιες με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα απονομής Μεταλλίων και σε 

μη μέλη του Στρατού. 

 

2. Το υπό αναφορά Νομοσχέδιο απεστάλη στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, 

για τον νενομισμένο νομοτεχνικό έλεγχο και κατόπιν της ολοκλήρωσης του νομοτεχνικού 

ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, υποβλήθηκε στο Υπουργικό 

Συμβούλιο, για έγκριση. 

3.  Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 17.2.2021, ενέκρινε το πιο 

πάνω Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2021» και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Άμυνας: 

(α)   να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε νόμο·  

και  

(β)   να επιφέρει στο εν λόγω νομοσχέδιο οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει 

σκόπιμες κατά το στάδιο επεξεργασίας και συζήτησής του στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του, άνευ επαναφοράς του θέματος στο 

Συμβούλιο. 

___________________________________________ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
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