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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
Γραφείο Υπουργού

Απόφ. ΥΠΑΜ αρ.9
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2019
Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 39
ΘΕΜΑ:

Άδειες Εθνοφρουρών

Αφού έλαβα υπόψη:
(α) Τις διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως
2019,
(β) Την εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς η οποία
υποβλήθηκε με επιστολή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΦ με αρ. φακ.
750/23/723544/Σ.677 και ημερομηνία 26 Ιουλίου 2019,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ
1.

Γενικά

α.
Στους εθνοφρουρούς που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, για
εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης,
χορηγούνται άδειες απουσίας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 39
του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011.
β.
Η χορήγηση οποιουδήποτε είδους άδειας γίνεται με μέριμνα της
Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εθνοφρουρός.
γ.
Η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει την έγκριση του ∆ιοικητή
του εθνοφρουρού και τη συμπλήρωση στο καθοριζόμενο από τον Αρχηγό της
Εθνικής Φρουράς έντυπο, του φύλλου αδείας, το οποίο επιδίδεται στον
αδειούχο εθνοφρουρό.
δ.
Κάθε άδεια καταχωρείται στην Ημερήσια ∆ιαταγή της Μονάδας ή
ανεξάρτητης Υπομονάδας κατά περίπτωση, καθώς και στα ατομικά έγγραφα
του εθνοφρουρού.

./.

2
2.

Κανονικές άδειες

α.
Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας δύο (2) ημερών για κάθε
πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, η οποία είναι υποχρεωτική και χορηγείται
μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ εφάπαξ ή
τμηματικά.
β.
Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ο
∆ιοικητής του ΚΕΝ δύναται να χορηγεί κατά τη διάρκεια της βασικής
εκπαίδευσης, κανονική άδεια μέχρι μίας (1) ημέρας. Για χορήγηση άδειας
πέραν της μίας (1) ημέρας απαιτείται έγκριση του ΓΕΕΦ.
γ.
Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το
τελευταίο εξάμηνο από την απόλυση.
δ.
Εθνοφρουροί που έχουν λάβει αναρρωτική άδεια πέραν της
δικαιούμενης, μπορούν να μη λαμβάνουν εφόσον επιθυμούν ανάλογο ή
μικρότερο αριθμό ημερών άδειας από την κανονική, προκειμένου να
καλύψουν την υπέρβαση της αναρρωτικής τους άδειας ή μέρους αυτής.
ε.
Οι εθνοφρουροί για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας που
δικαιούνται μοριοδότησης για σκοπούς μετάθεσης, ανάλογα με τη φρουρά
που υπηρετούν σε σχέση με τη φρουρά επιθυμίας τους, λαμβάνουν πέραν
των δύο (2) ημερών κανονικής άδειας της παραγράφου 2α της παρούσας, μία
(1) ημέρα επιπλέον κανονική άδεια για κάθε επτά (7) μόρια που
συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης που περιλαμβάνεται
στην Πα∆ 4-17/2011/ΓΕΕΦ/∆ΕΜΕΟ ‘’Περί Τοποθετήσεων-ΜεταθέσεωνΑποσπάσεων Εφέδρων Αξκών και Οπλιτών ’’.
Στην Ημερήσια ∆ιαταγή καταχωρείται ως ‘’ Επιπλέον κανονική
άδεια από συμπλήρωση των προβλεπόμενων μορίων, λόγω υπηρεσίας εκτός
φρουράς επιθυμίας ’’ και στην καρτέλα αδειών του ΑΦΟ η εν λόγω άδεια
χαρακτηρίζεται ως ‘’ Επιπλέον κανονική λόγω υπηρεσίας εκτός φρουράς
επιθυμίας ’’.
Σε περίπτωση μετάθεσης, χορηγείται υποχρεωτικά πριν τη
μετάθεση. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός μορίων, το
υπόλοιπο μεταφέρεται στη νέα του Μονάδα και προς το σκοπό τούτο
αναγράφεται στην καρτέλα αδειών του ΑΦΟ η μεταβολή ‘’Υπόλοιπο μορίων
για επιπλέον κανονική άδεια ……….. μόρια’’.
Σε περίπτωση απόσπασης, γίνεται ανάλογη πίστωση σύμφωνα
με την έδρα της Μονάδας απόσπασης.
Για τη χορήγηση της επιπλέον άδειας, τα μόρια προσμετρούνται
από την 1η Φεβρουαρίου 2015.
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3.

Τιμητική Άδεια

α.
Χορηγείται τιμητική άδεια συνολικά μέχρι είκοσι (20) ημέρες, για
διακεκριμένες πράξεις των εθνοφρουρών, που έλαβαν χώρα κατά την
διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια
διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η
διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια.
β.
Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός
της τιμητικής άδειας των πέντε (5) ημερών που χορηγείται σε όσους
εθνοφρουρούς συμπληρώνουν είκοσι μήνες θητεία χωρίς να τους έχει
επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή φυλάκισης, και η οποία
συμπεριλαμβάνεται στις είκοσι (20) ημέρες τιμητικής άδειας. Η χορήγηση
αυτής της άδειας γίνεται με μέριμνα του ∆ιοικητή του εθνοφρουρού και
οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του εικοστού μήνα
θητείας του εθνοφρουρού. Στην Ημερήσια ∆ιαταγή και στα ατομικά έγγραφα
του εθνοφρουρού αναγράφεται «Τιμητική άδεια λόγω αρίστου διαγωγής».
γ.
Για τη χορήγηση τιμητικής άδειας, ως διακεκριμένες θεωρούνται
οι παρακάτω πράξεις:
(1) Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέριμνας και
φροντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
(2) Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν
υπαγορεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.
(3) Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που
οφείλονται σε εργασίες ή δραστηριότητες του εθνοφρουρού κατά την διάρκεια
εκπλήρωσης της θητείας του.
(4) Η διάκριση σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων.
δ.
∆ιακεκριμένη πράξη θεωρείται και η συμμετοχή σε αθλητικές
δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών
αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης κατηγορίας. Η
τιμητική αυτή άδεια δεν είναι υποχρεωτική και:
(1)

Η διάρκειά της καθορίζεται:

(α)
Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους κατακτούν
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή
Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.
(β)
Μέχρι τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε
αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, και η
παρουσία τους κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής.
(γ)
Μέχρι μία (1) ημέρα για όσους συμμετέχουν σε
αγώνες κυπριακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, και η παρουσία τους
κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής.
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(2)
Για τη χορήγηση υποβάλλεται βεβαίωση από την οποία
να προκύπτει η συμμετοχή σε διοργάνωση ή αγώνες:
(α)
Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε Εθνικές ή
Ολυμπιακές ομάδες, βεβαίωση από την αρμόδια Ομοσπονδία ή άλλη αρχή.
(β)
Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε συλλόγους ή
σωματεία από τους συλλόγους ή τα σωματεία αυτά.
ε.
Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω
προϋποθέσεις είναι ο διοικητής του Σχηματισμού προκειμένου για Μονάδες ή
Υπομονάδες που ανήκουν σε Σχηματισμό ή ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς
για τους λοιπούς. Η απόφαση λαμβάνεται από τον ∆κτή του Σχηματισμού ή
τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς κατά περίπτωση, μετά από εισήγηση του
∆κτή του εθνοφρουρού ή αυτεπαγγέλτως εάν έχει ιδίαν άποψη και με βάση
στοιχεία ή έγγραφα που περιέρχονται σ’ αυτόν ή προσκομίζει ο
ενδιαφερόμενος είτε εξ ιδίας αντιλήψεως. Αντίγραφα των στοιχείων αυτών και
σχετικό απόσπασμα Ημερήσιας ∆ιαταγής για τη χορήγηση της τιμητικής
άδειας επισυνάπτονται στ’ ατομικά έγγραφα του υπηρετούντος.
στ.
Η τιμητική άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που έχει διαταχθεί
αυξημένη ετοιμότητα ή επαγρύπνηση ή συναφή μέτρα συναγερμού. Στις
περιπτώσεις μεταθέσεων η παραπάνω άδεια που δεν χορηγήθηκε, χορηγείται
από τη νέα Μονάδα εντός μηνός από την παρουσίαση σ’ αυτή.
4.

Αναρρωτική άδεια

α.
Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από την Επιτροπή Αναρρωτικών
Αδειών (ΕΑΑ) που εδρεύει στο 106 ΣΝΕ, καθώς επίσης και από τους
στρατιωτικούς ιατρούς των Μονάδων της Εθνικής Φρουράς. Οι στρατιωτικοί
ιατροί των Μονάδων δύνανται, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με το είδος
και τη σοβαρότητα του προβλήματος υγείας, που αντιμετωπίζει ο οπλίτης
θητείας, να του χορηγούν μέχρι τέσσερις (4) ημέρες αναρρωτικής άδειας, η
οποία μπορεί να ανανεωθεί για άλλη μία φορά εφόσον αναμένεται να
αναρρώσει πλήρως ο ασθενής. Εφόσον κρίνουν ότι η σοβαρότητα της
περίπτωσης απαιτεί τη χορήγηση μεγαλύτερης διάρκειας άδειας, είτε εξαρχής
είτε μετά τη χορήγηση της πρώτης 4ήμερης, τον παραπέμπουν με
υπηρεσιακό σημείωμα στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (ΕΑΑ). Η ΕΑΑ
δύναται να χορηγεί κατά περίπτωση μέχρι και είκοσι (20) ημέρες αναρρωτική
άδεια, η οποία μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, δεν
μπορεί εντός ενός τριμήνου να χορηγηθεί σε οπλίτη θητείας αναρρωτική άδεια
που να υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα οκτώ (48) ημέρες. Εφόσον
απαιτείται περαιτέρω θεραπεία ή χρόνος για ανάρρωση, τον παραπέμπουν
στην ΕΕΣΙ. Η ΕΑΑ ενημερώνει σχετικά εντός της ίδιας ημέρας τις Μονάδες
των υπηρετούντων που έλαβαν αναρρωτική άδεια. Οι αποφάσεις των
στρατιωτικών ιατρών και της ΕΑΑ για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας,
εφαρμόζονται υποχρεωτικά τόσο από τις Μονάδες όσο και απ’ αυτούς στους
οποίους αφορούν.
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β.
Στους εθνοφρουρούς κατά τη θητεία τους, δύναται για λόγους
υγείας, να τους χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι είκοσι τέσσερις (24)
ημέρες για κάθε δώδεκα (12) μήνες πραγματικής θητείας, η οποία μειώνεται
ανάλογα σε περίπτωση θητείας μικρότερης διάρκειας και δεν μεταφέρεται.
Αναρρωτική άδεια που λήφθηκε πέραν της δικαιούμενης μπορεί να καλυφθεί
με ισόχρονη άδεια που δεν έχει ληφθεί.
γ.
Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από
νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας,
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της
άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από τη
∆ιεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (∆ΣΛ), με βάση το σχετικό πόρισμα της
ενεργηθείσας ανάκρισης για τις συνθήκες της πάθησης ή βλάβης και την
οριστική γνώμη της ∆ιεύθυνσης ∆ικαστικού του ΓΕΕΦ (∆∆Κ) επί του εν λόγω
πορίσματος. Προς τούτο οι Μονάδες υποχρεούνται όπως εντός είκοσι ημερών
από τη λήψη της οριστικής γνώμης της ∆∆Κ να υποβάλλουν στη ∆ΣΛ μαζί με
το πόρισμα και τη γνώμη της ∆∆Κ, πλήρες ΑΦΜ του εθνοφρουρού μαζί με
αντίγραφα των γνωματεύσεων χορήγησης των αναρρωτικών αδειών. Μετά
από τη λήψη της απόφασης της ∆ΣΛ, οι Μονάδες ενημερώνουν τον
εθνοφρουρό και καταχωρούν στην Ημερήσια ∆ιαταγή και στα ατομικά του
έγγραφα την απόφαση για αναγνώριση της εν λόγω άδειας ως χρόνου
πραγματικής θητείας.
5.

Γονική άδεια

α.
Χορηγείται γονική άδεια διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών, με τη
γέννηση κάθε τέκνου.
β.
Η γονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε
κατόπιν αιτήματος του εθνοφρουρού με τη γέννηση του τέκνου. Για να
καταστεί δυνατή η πίστωση του εθνοφρουρού με την εν λόγω άδεια θα πρέπει
ο ίδιος να προσκομίσει στη Μονάδα του μέσα σε ένα μήνα από τη χορήγηση
της άδειας πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου.
γ.
Η γονική άδεια καταχωρείται στην Ημερήσια ∆ιαταγή της
Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας κατά περίπτωση, καθώς και στα
ατομικά έγγραφα του εθνοφρουρού με την ένδειξη «Γονική άδεια».
6.

Επιπρόσθετη άδεια

α.
Οι εθνοφρουροί δύνανται να λαμβάνουν πέραν της δικαιούμενης
κανονικής άδειας και επιπρόσθετη κανονική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημέρες,
μετά από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού, ανάλογα με την περίπτωση, λόγω συμμετοχής τους
σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή σε διεθνείς διοργανώσεις
εκπροσωπώντας τη ∆ημοκρατία, ή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις
αναγνωρισμένες από την αντίστοιχη Ηπειρωτική ή ∆ιεθνή Ομοσπονδία ή τη
∆ιεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

.

6
β.
Για την αναγνώριση της παραπάνω άδειας ως επιπρόσθετης της
κανονικής, η Μονάδα στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος εθνοφρουρός,
υποβάλλει απευθείας στη ∆ΣΛ εντός δέκα ημερών από την επάνοδο του
εθνοφρουρού από την εν λόγω άδεια, μαζί με την αίτησή του:
(1)
Αντίγραφο
Φύλλου
Μητρώου
ή
πιστοποιημένο
φωτοαντίγραφο του ΑΦΟ στο οποίο να αναγράφονται όλες οι χορηγηθείσες
άδειες.
(2)
Απόσπασμα της Ημερήσιας ∆ιαταγής της Μονάδας, στο
οποίο να εμφαίνεται η χορήγηση της εν λόγω άδειας.
(3)
Επίσημη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα
(Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού),
από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του εθνοφρουρού στην εν λόγω
διοργάνωση ή διαγωνισμό. Η βεβαίωση προσκομίζεται στη Μονάδα με
μέριμνα του ιδίου του εθνοφρουρού μετά από την επιστροφή του από την
άδεια.
γ.
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΦ, εντός
είκοσι ημερών από τη λήψη του αιτήματος, εκδίδει την απόφασή του για
έγκριση ή απόρριψή του.
δ.
Σε περίπτωση αίτησης για επανεξέταση, η αίτηση μαζί με όλη
την προηγηθείσα αλληλογραφία υποβάλλεται από τη ∆ΣΛ στο Υπουργείο
Άμυνας.
ε.
Μετά τη λήψη της εγκριτικής διαταγής οι Μονάδες επισυνάπτουν
στα ατομικά έγγραφα του εθνοφρουρού αντίγραφό της και καταχωρούν στην
καρτέλα αδειών τη μεταβολή «Εγκρίθηκαν -------ημέρες κανονικής άδειας ως
επιπρόσθετες της δικαιούμενης κανονικής».
7.

Άδειες λόγω σπουδών

α.
Οι εθνοφρουροί περιλαμβανομένων και όσων εκπληρώνουν
εναλλακτική κοινωνική θητεία, που έχουν γίνει αποδεκτοί για φοίτηση σε
ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού με
ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας στο εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν
την ημερομηνία απόλυσής τους, δύνανται να λάβουν άδεια από τη
δικαιούμενη τους εφόσον έχουν το απαιτούμενο υπόλοιπο κανονικής άδειας
εις πίστη τους, η έναρξη της οποίας αρχίζει όπως παρακάτω:
(1)
Για εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού τέσσερις (4)
ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.
(2)
Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Ευρώπης, της
Ασίας και της Αφρικής οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής
παρουσίας.

.

7
(3)
Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Αμερικής και
Ωκεανίας δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής
παρουσίας. Νοείται ότι οι εθνοφρουροί δύνανται να ζητούν μικρότερης
διάρκειας άδεια, ανάλογα με την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας τους
στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
β.
Οι εθνοφρουροί υποβάλλουν στη Μονάδα τους ή το
Στρατολογικό Γραφείο κατά περίπτωση, αίτηση όπως στο παράρτημα «Α»
μαζί με βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η
εγγραφή τους και η ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας τους σε αυτό ή
βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εφόσον πρόκειται για
κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας.
γ.
Η Μονάδα ή το ΣΓ κατά περίπτωση, αμέσως μετά την
παραλαβή της αίτησης, αφού ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών, υποβάλλει την αλληλογραφία μαζί με Αντίγραφο Φύλλου
Μητρώου ή φωτοαντίγραφα του ΑΦΟ απευθείας στη ∆ιεύθυνση
Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (∆ΣΛ) εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή
της αίτησης. Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία
κατά την οποία ο αιτητής έχει προσκομίσει στη Μονάδα ή το ΣΓ και το
τελευταίο δικαιολογητικό που του ζητήθηκε προκειμένου η αλληλογραφία να
είναι πλήρης.
δ.
Η ∆ΣΛ με τη λήψη της αλληλογραφίας προβαίνει στον έλεγχο
της πληρότητας των δικαιολογητικών και: (1) Επιστρέφει στις Μονάδες ή ΣΓ
για συμπλήρωση όσες δεν είναι πλήρεις ή τα δικαιολογητικά δεν είναι
πρωτότυπα ή νομότυπα επικυρωμένα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα. (2)
Εξετάζει όσες είναι πλήρεις.
ε.
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΦ, εντός
είκοσι ημερών από τη λήψη της αίτησης, εκδίδει την απόφασή του για έγκριση
ή απόρριψή της. στ. Σε περίπτωση αίτησης για επανεξέταση, η αίτηση μαζί με
όλη την προηγηθείσα αλληλογραφία υποβάλλεται από τη ∆ΣΛ στο Υπουργείο
Άμυνας.
ζ.
Μετά τη λήψη της απόφασης για έγκριση ή απόρριψη, οι
Μονάδες ή τα ΣΓ κατά περίπτωση, προβαίνουν στην ενημέρωση του αιτητή.
η.
Όσοι έχουν επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού και έχουν εξασφαλίσει θέση σε κρατικά πανεπιστήμια
της Κύπρου και της Ελλάδας θεωρείται ότι έχουν εγγραφή με υποχρεωτική
παρουσία σε αυτά την 1η Οκτωβρίου.
θ.
Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για άδεια λόγω
σπουδών οι Μονάδες δε χορηγούν κανονική άδεια πέραν της δικαιούμενης
εάν σε αυτή προστεθεί και η αιτηθείσα άδεια λόγω σπουδών.
ι.

Πριν τη χορήγηση της άδειας λόγω σπουδών οι Μονάδες:
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(1)
των αδειούχων.

Προβαίνουν στη διαχειριστική και λογιστική τακτοποίηση

(2)
Λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη
των οριστικών απολυτηρίων.
ια.
Την καθορισθείσα ημερομηνία έναρξης της άδειας οι Μονάδες
συμπληρώνουν και επιδίδουν στους διακαιούχους το φύλλο αδείας του
παραρτήματος «Β».
ιβ.
Την ημερομηνία οριστικής απόλυσης των αδειούχων οι Μονάδες
προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ένταξή τους στην
εφεδρεία της Εθνικής Φρουράς και επιδίδουν το οριστικό απολυτήριο στους
ιδίους ή στον εξουσιοδοτηθέντα από το δικαιούχο με την αίτησή του.
8.

Ειδική Άδεια

α.
Χορηγείται ειδική άδεια διάρκειας συνολικά μέχρι δεκαπέντε (15)
ημερών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της
∆ύναμης, στους εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό,
προκειμένου να συμμετάσχουν, με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού,
στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Ελλάδας.
β.
Για τη χορήγηση της άδειας οι εθνοφρουροί υποβάλλουν στη
Μονάδα τους αίτηση, όπως στο Παράρτημα «Γ» μαζί με βεβαίωση από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές, από την οποία να προκύπτουν οι ημερομηνίες
διεξαγωγής των εξετάσεων και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
εθνοφρουρών σε αυτές.
γ.
Η άδεια εγκρίνεται και χορηγείται από τη Μονάδα, εφόσον δεν
υπάρχουν σοβαρά υπηρεσιακά ή επιχειρησιακά κωλύματα. Σε αντίθετη
περίπτωση η αίτηση του εθνοφρουρού μαζί με τις απόψεις της Μονάδας
υποβάλλονται προς το ΓΕΕΦ/∆ΙΠΡΟ, προκειμένου να αποφασίσει οριστικά ο
Αρχηγός.
δ.

Για την αναγνώριση της ως άνω άδειας ως «Ειδικής»:

(1)
Ο ενδιαφερόμενος εθνοφρουρός, καταθέτει στο 1ο
Γραφείο της Μονάδας του εντός δέκα (10) ημερών από την επάνοδό του από
την άδεια, βεβαίωση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, από την οποία να
προκύπτει η συμμετοχή του στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ανώτερα ή
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.
(2)
Καταχωρείται στην Η∆ της Μονάδας η εξής μεταβολή:
Ειδικές Άδειες Στρτης ………………… Η από ……….. (ημερομηνία
χορήγησης της άδειας) που καταχωρήθηκε στην Η∆……. ως Κανονική Άδεια
αναγνωρίζεται ως Ειδική Άδεια. (3) Καταχωρείται στην Καρτέλα Αδειών που
τηρείται στον ΑΦΟ του εθνοφρουρού, η εξής μεταβολή: Η με α/α …. άδεια
αναγνωρίζεται ως Ειδική Άδεια (Η∆…..).
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ε.
Η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, αντίγραφο της οποίας
τηρείται στο αρχείο της Μονάδας, επισυνάπτεται στην Καρτέλα Αδειών του
ΑΦΟ και διαβιβάζεται στο αρμόδιο ΣΓ κατά την απόλυση του εθνοφρουρού».
9.

Γενικές διατάξεις

α.
Ο χρόνος χορήγησης της κανονικής άδειας, επαφίεται στην
ευχέρεια του διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας,
σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, ο οποίος στα πλαίσια της
χρηστής διοίκησης εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για την χορήγησή της καθώς
και η διάρκειά της κάθε φορά.
β.
Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι
σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη
της κανονικής άδειας.
γ.
Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να διαρκεί
μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε
άδεια και προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά την διάρκεια
της αδείας τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη
Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.
δ.
Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά
της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, πλην της αναρρωτικής που
μπορεί να χορηγηθεί για το εξωτερικό εφόσον αυτό απαιτείται για ιατρικούςθεραπευτικούς λόγους, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Αναρρωτικών
Αδειών.
10.

Τελικές διατάξεις

Η υπ’ αρ. 9/8-5-2015 Υπουργική Απόφαση καταργείται και η ισχύς της
παρούσας, που δεν δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της ∆ημοκρατίας,
αρχίζει από την υπογραφή της.

Λευκωσία, 24 Απριλίου 2020

Σάββας Αγγελίδης
Υπουργός Άμυνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ « Α »
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.9

ΑΙΤΗΣΗ
(Υπόδειγμα)

ΠΡΟΣ: ……………………….
1.
Ο υπογεγραμμένος ------------------------------------------------ ΑΣΜ-----/--------, αιτούμαι όπως μου χορηγηθεί άδεια λόγω σπουδών για να φοιτήσω
στο --------------------------------------------------------------------- αρχομένη από ----------------------------------------------------.
2.

Έχω υπόλοιπο κανονικής άδειας ---------------------- ημερών.

3.
Η υποχρεωτική ημερομηνία παρουσίασής μου στο ανωτέρω
εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι -----------------------------------------------4.
Συνημμένα υποβάλλω βεβαίωση του ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5.
Εξουσιοδοτώ τον ------------------------------------------------------- για
να παραλάβει το οριστικό απολυτήριο μου, καθώς και τα επιστρατευτικά μου
έγγραφα.
Τόπος / Ημερομηνία -----------------------------------

-ΟΑιτητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ « Β »
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.9

ΦΥΛΛΟ Α∆ΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
(Υπόδειγμα)

ΜΟΝΑ∆Α: ……………………….
1.
Χορηγούμε στον ------------------------------------------------- ΑΣΜ-----/--------, άδεια λόγω σπουδών διάρκειας ---------------------------- (----) ημερών
για --------------------- (χώρα), σύμφωνα την --------------------------------------------------------- (∆ιαταγή της ∆ΣΛ/ΓΕΕΦ), με έναρξη την --------------- και λήξη την --------------------.
2.
Η λήξη της άδειας συμπίπτει με την ημερομηνία οριστικής
απόλυσης και δεν υποχρεούται για επανακατάταξη.
Τόπος / Ημερομηνία -----------------------------------

-Ο∆ιοικητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ « Γ »
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.9

ΑΙΤΗΣΗ
(Υπόδειγμα)
ΠΡΟΣ: ……………………….
1.
Ο υπογεγραμμένος --------------------------------------- ΑΣΜ------/-----,
αιτούμαι όπως μου χορηγηθεί άδεια ----------------- ημερών, από τη
δικαιούμενη κανονική μου, για να μεταβώ στην Ελλάδα, προκειμένου να
συμμετάσχω με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις για
εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας,
αρχομένη από ---------------------------------.
2.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι ----------------------------------------.
3.
Συνημμένα υποβάλλω βεβαίωση του ----------------------------------------------------- από την οποία προκύπτουν οι ημερομηνίες των εξετάσεων και
η συμμετοχή μου σε αυτές.
4.
Είμαι ενημερωμένος ότι, για την αναγνώριση της αιτουμένης
άδειας μου ως «Ειδικής», θα πρέπει με μέριμνά μου, να καταθέσω στο 1ο
Γραφείο της Μονάδας μου εντός δέκα ημερών από την επάνοδό μου από την
άδεια, βεβαίωση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, από την οποία να
προκύπτει η συμμετοχή μου στις ανωτέρω εξετάσεις.

Τόπος / Ημερομηνία ------------------------------

-ΟΑιτητής

.

