Αποφ. ΥΠΑΜ: αρ. 14
Αρ. Φακ: 6.18.001.15
Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Απόφαση δυνάμει του άρθρου 38(2)
Θέμα: Εκπλήρωση Ειδικής Στρατιωτικής Θητείας
Αφού έλαβα υπόψη:
(α)
τις διατάξεις των άρθρων 19(4) και 38 (2) του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου του 2011, και
(β)
την εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς η οποία
υποβλήθηκε με επιστολή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΦ με
αρ. φακ. 420.11/22/301542 και ημερομηνία 7 Ιουνίου 2011,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ
τα ακόλουθα:
1.

Γενικά
(α)
Τα στρατόπεδα
στα οποία δύναται να
Θητεία (ΕΣΘ), είναι τα
δεδομένου ότι έχουν
υποστήριξης.

και οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς,
εκπληρώνεται η Ειδική Στρατιωτική
αναγραφόμενα στο Παράρτημα "Α",
υποδομή συνεχούς υγειονομικής

(β)

Η τοποθέτηση των εθνοφρουρών στις μονάδες του
Παραρτήματος "Α" γίνεται, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και
την υπεύθυνη δήλωση στην οποία προβαίνει ο εν λόγω
εθνοφρουρός, μετά τη σχετική κρίση της αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής, αναφορικά με τη φρουρά και τη μονάδα προτίμησής
του.
Υπόδειγμα της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης του
εθνοφρουρού επισυνάπτεται ως Παράρτημα "Β".

(γ)

Όσοι Εθνοφρουροί κρίνονται, από αρμόδια υγειονομική
επιτροπή, ότι είναι ικανοί για εκπλήρωση ΕΣΘ, ακολουθούν το
Πρόγραμμα Ωρών Υπηρεσίας και Εκπαίδευσης που εμφαίνεται
στο Παράρτημα «Γ».
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2.

Τοποθέτηση εθνοφρουρών ΕΣΘ σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς
(α)

Η τοποθέτηση εθνοφρουρών σε μονάδες του Παραρτήματος "Α",
γίνεται εντός μιας εβδομάδας από τη σχετική κρίση της αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής.

(β)

(γ)

Για την τοποθέτηση των εν λόγω εθνοφρουρών, ακολουθείται η
πιο κάτω διαδικασία:
(i)

Οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ενημερώνουν
αυθημερόν, με τηλεομοιότυπο ή/και τηλεφωνικώς τις
Μονάδες των εθνοφρουρών, οι οποίοι κρίνονται ότι είναι
ικανοί εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας.

(ii)

Οι Μονάδες εφαρμόζουν αμέσως στους εν λόγω
εθνοφρουρούς το ειδικό πρόγραμμα υπηρεσίας και
εκπαίδευσης του Παραρτήματος "Γ" και υποβάλλουν
άμεσα στη Διεύθυνση Επιλογής Μεταθέσεων Οπλιτών του
ΓΕΕΦ (ΔΕΜΕΟ/ΓΕΕΦ) την υπεύθυνη δήλωση του
Εθνοφρουρού
(Παράρτημα
"Β"),
κατάλληλα
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, μαζί με αντίγραφο
της σχετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής.

(iii)

Η ΔΕΜΕΟ/ΓΕΕΦ προβαίνει στην έκδοση της διαταγής
τοποθέτησης/μετάθεσης
του
εθνοφρουρού,
το
συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερον της μίας
εβδομάδας.

Στην περίπτωση που ανεκπαίδευτος εθνοφρουρός, κρίνεται ως
ικανός Ειδικής Στρατιωτικής Θητείας κατά τη διάρκεια
λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων,
τοποθετείται, αμέσως μετά τη σχετική κρίση της αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής, σε διμοιρία, που λειτουργεί στο ΚΕΝ
ειδικά για το σκοπό αυτό και επικεφαλής της οποίας τίθενται δύο
(2) κατώτεροι Αξιωματικοί. Ο εν λόγω εθνοφρουρός, κατά τη
διάρκεια παραμονής του στο ΚΕΝ, ακολουθεί το πρόγραμμα
Ωρών Υπηρεσίας και Εκπαίδευσης που εμφαίνεται στο
Παράρτημα "Γ" και πριν από την τοποθέτησή του σε μονάδα
δίδει τον όρκο ή, ανάλογα με την περίπτωση, την επίσημη
διαβεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 29 του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου του 2011.
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3.

Εκπαίδευση εθνοφρουρών ΕΣΘ
Η εκπαίδευσή τους, γίνεται ως επί το πλείστον επ’ έργω, σύμφωνα με
το Παράρτημα "Γ", λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της υγείας
εκάστου εθνοφρουρού και τις ιατρικές υποδείξεις, όπως προκύπτουν
από τη σχετική ιατρική γνωμάτευση.

4.

Καθήκοντα εθνοφρουρών ΕΣΘ
(α)

Στους εθνοφρουρούς ΕΣΘ ανατίθενται καθήκοντα/υπηρεσίες για

την κάλυψη αναγκών αποκλειστικά της Εθνικής Φρουράς,
λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της υγείας εκάστου
εθνοφρουρού και τις ιατρικές υποδείξεις, όπως προκύπτουν από
τη σχετική ιατρική γνωμάτευση. Στα ανατιθέμενα δεν δύνανται να
περιλαμβάνονται καθήκοντα/υπηρεσίες που έχουν σχέση με την
ασφάλεια των μονάδων ή των στρατοπέδων της Εθνικής
Φρουράς.
(β)

(γ)

5.

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα που είναι δυνατόν να ανατίθενται
στους εθνοφρουρούς ΕΣΘ, είναι τα ακόλουθα:
(i)

Οργάνωση εδάφους (συντήρηση και κατασκευή αμυντικών
έργων, κλπ).

(ii)

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και
υποστήριξης διοικητικής μέριμνας (ανάθεση καθηκόντων
γραφέα και βοηθού σε Γραφεία Μονάδων, διαχειρίσεις
καυσίμων, εφοδίων, υλικού, γραφεία κινήσεων, ομάδες
συντηρήσεων, ανάθεση αρμοδιοτήτων για καθαριότητες
στρατοπέδων, μαγειρείων κλπ, καθώς και δεντροφύτευση
και συντήρηση χώρων πρασίνου κλπ).

Σε περίπτωση πολέμου, ανατίθενται σ’ αυτούς καθήκοντα
υποστήριξης και ενίσχυσης των υπηρεσιών διοικητικής
υποστήριξης και διοικητικής μέριμνας.
Στολή – Εξάρτυση

Οι εθνοφρουροί ΕΣΘ, φέρουν στρατιωτική στολή, αλλά δεν φέρουν
οπλισμό.
6.

Επιλογή – Ειδικότητες
Οι εθνοφρουροί ΕΣΘ δεν κατανέμονται σε
Κλάδους, Όπλα – Σώματα του Στρατού Ξηράς και σ’ αυτούς δεν
απονέμονται ειδικότητες.
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Εφεδρεία
Όσοι απολύονται ως εθνοφρουροί ΕΣΘ, εντάσσονται στην κατηγορία
"Υπόλοιπη Δύναμη των Τμημάτων Επιστράτευσης" και αποτελούν
πλεονάζουσα δύναμη της εφεδρείας, παρακολουθούνται από τα
αντίστοιχα Τμήματα Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς και
καλούνται μια φορά ετησίως για παρουσίαση. Γι΄ αυτούς, δεν τηρούνται
πολεμικά ΦΑΠ.
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής, που δεν δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρχίζει από την υπογραφή της.
Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2011

Κώστας Παπακώστας
Υπουργός Άμυνας

