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Αρ.Φακ. Υ.Α.6.18.001.15

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 40

ΘΕΜΑ:  Χρόνος Πραγματικής Θητείας

Έχοντας υπόψη,

(α) Τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011,

(β) Τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

1. Γενικά

α. Ως χρόνος πραγματικής θητείας, όσων εκπληρώνουν την 
καθοριζόμενη για αυτούς υποχρέωση θητείας, υπολογίζεται το χρονικό 
διάστημα της υπηρεσίας τους, αφαιρουμένου απ’ αυτό του χρόνου των 
ακόλουθων ειδικών καταστάσεων:

(1) Άγνοιας ή λιποταξίας.

(2) Προσωρινής κράτησης, προφυλάκισης ή φυλάκισης που 
επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε 
απαλλακτική ή αθωωτική απόφαση.

(3) Άδεια απουσίας πέραν των χρονικών ορίων που 
καθορίζονται στο άρθρο 39 του Νόμου.

(4) Πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, του αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των 
πενήντα (50) ημερών.

β. Η σειρά έκτισης του χρόνου που δεν θεωρείται χρόνος 
πραγματικής θητείας, γίνεται με τη σειρά που αναγράφεται  παραπάνω.
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2. Μείωση πειθαρχικών ποινών

Οι εθνοφρουροί, εφόσον εκπλήρωσαν όλες τις άλλες στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις (χρόνος θητείας, άγνοιας, λιποταξίας, καταδικίας, υπέρβαση 
άδειας κλπ), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον Υπουργό, μέσω της 
Μονάδας τους, για να τους μειώσει όλες ή μέρος των πέραν των πενήντα 
ημερών πειθαρχικής τους φυλάκισης που δεν λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής θητείας και υποχρεούνται να τον  υπηρετήσουν.  Για  την  
εξέταση  των  αιτήσεων  καθορίζεται η εξής διαδικασία:

(1) Οι εθνοφρουροί υποβάλλουν γραπτό αίτημα στη Μονάδα 
τους, εφόσον έχουν αρχίσει να υπηρετούν χρόνο πειθαρχικής φυλάκισης που 
δε λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

(2) Η Μονάδα, εντός δύο (2) ημερών, από την υποβολή της 
αίτησης, την υποβάλλει μαζί με ΑΦΜ στο οποίο είναι καταχωρημένες όλες οι 
ποινές πειθαρχικής φυλάκισης με το αιτιολογικό τους ή πιστοποιημένο 
φωτοαντίγραφο του ΑΦΟ του εθνοφρουρού, απευθείας στη Διεύθυνση 
Στρατολογικού του ΓΕΕΦ.

(3) Η Διεύθυνση Στρατολογικού, εντός τεσσάρων ημερών 
από τη λήψη της αλληλογραφίας, την υποβάλλει στο Υπουργείο Άμυνας 
προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου 40 του Νόμου, η οποία και κοινοποιείται από το 
Υπουργείο Άμυνας απευθείας στη Μονάδα του ενδιαφερόμενου 
εθνοφρουρού.

(4) Η Μονάδα όταν λάβει την απόφαση του Υπουργού 
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και καταχωρεί στην Ημερήσια Διαταγή και στα 
ατομικά έγγραφα του εθνοφρουρού, την εξής μεταβολή: «Εγκρίθηκε η 
απαλλαγή του από την υπηρέτηση ------ημερών πειθαρχικής φυλάκισης. 
Άρθρο 40 (1) (β) του περί ΕΦ Νόμου Απόφαση Υπουργού Άμυνας-------».

3. Νοσηλεία σε ιδιωτικά ή κρατικά νοσηλευτήρια του εσωτερικού ή 
εξωτερικού

Ο χρόνος νοσηλείας εθνοφρουρού σε ιδιωτικά ή κρατικά νοσηλευτήρια 
εσωτερικού ή εξωτερικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

4. Αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής θητείας του χρόνου 
φοίτησης σε στρατιωτικές σχολές

α. Ο χρόνος φοίτησης σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής θητείας για όσους η φοίτηση 
τερματίζεται ή διακόπτεται για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους 
υπαιτιότητα, ενώ όσων η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται με δική τους 
υπαιτιότητα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά το ήμισυ (1/2).



- 3 -

β. Οι στρατεύσιμοι που για οποιονδήποτε λόγο διακόπτουν τη 
φοίτησή τους σε στρατιωτική σχολή, οφείλουν όπως εντός δέκα (10) ημερών 
από τη διακοπή να προσέλθουν στο ΣΓ του τόπου διαμονής τους 
προκειμένου να τακτοποιηθούν στρατολογικά, προσκομίζοντας μαζί τους και 
την απόφαση της στρατιωτικής σχολής με την οποία τερματίσθηκε ή 
διακόπηκε κατά περίπτωση η φοίτησή τους.

γ. Το ΣΓ προκειμένου για στρατεύσιμο που η φοίτησή του στη 
στρατιωτική σχολή τερματίσθηκε ή διακόπηκε για λόγους που δεν οφείλονται 
σε δική του υπαιτιότητα καταχωρεί στη στρατολογική του μερίδα (ΣΜ) και στα 
ατομικά του έγγραφα τη μεταβολή «Διέκοψε τη φοίτησή του στη -----------------
για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα». Ακολούθως 
προσδιορίζει το υπόλοιπο θητείας του στρατευσίμου και σε περίπτωση που 
υπέχει υπόλοιπο προσθέτει και τη μεταβολή «Έχει υποχρέωση 
συμπλήρωσης υπολοίπου----------θητείας» Στην περίπτωση που δεν υπέχει 
υπόλοιπο θητείας καταχωρεί «Δεν υπέχει υποχρέωση κατάταξης γιατί έχει 
εκπληρώσει τον προβλεπόμενο από το νόμο χρόνο στρατιωτικής θητείας».

δ. Το ΣΓ προκειμένου για στρατεύσιμο που η φοίτησή του στη 
στρατιωτική σχολή τερματίσθηκε ή διακόπηκε για λόγους που οφείλονται σε 
δική του υπαιτιότητα καταχωρεί στη στρατολογική του μερίδα (ΣΜ) και στα 
ατομικά του έγγραφα τη μεταβολή «Διέκοψε τη φοίτησή του στη -----------------
για λόγους που οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα». Ακολούθως προσδιορίζει 
το υπόλοιπο θητείας του στρατευσίμου και σε περίπτωση που υπέχει 
υπόλοιπο προσθέτει και τη μεταβολή «Έχει υποχρέωση συμπλήρωσης 
υπολοίπου----------θητείας» Στην περίπτωση που δεν υπέχει υπόλοιπο 
θητείας καταχωρεί «Δεν υπέχει υποχρέωση κατάταξης γιατί έχει εκπληρώσει 
τον προβλεπόμενο από το νόμο χρόνο στρατιωτικής θητείας».

ε. Τα ΣΓ για όσους υπέχουν υπόλοιπο θητείας επιδίδουν 
σημείωμα επανακατάταξης με υποχρέωση κατάταξης στο Τάγμα Στρατηγείου 
του ΓΕΕΦ. Ως ημερομηνία επανακατάταξης ορίζεται οποιαδήποτε εργάσιμη 
ημέρα κατά την κρίση του Διευθυντή του ΣΓ, εντός επτά ημερών από την 
παρουσίαση του στρατευσίμου στο ΣΓ.

στ. Τα ΣΓ για όσους δεν υπέχουν υπόλοιπο θητείας επιδίδουν 
φύλλο ατομικής πρόσκλησης (ΦΑΠ) με υποχρέωση παρουσίασης στη 
Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΕΦ για επιστρατευτική τακτοποίηση. Ως 
ημερομηνία παρουσίασης ορίζεται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα κατά την 
κρίση του Διευθυντή του ΣΓ, εντός επτά ημερών από την παρουσίαση του 
εφέδρου στο ΣΓ.

5. Αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής θητείας του χρόνου 
υπηρεσίας ειδικής στρατιωτικής θητείας

α. Ο χρόνος της ειδικής στρατιωτικής θητείας που εκπληρώνεται 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά τα δύο τρίτα (2/3), για όσους 
εθνοφρουρούς επανεντάσσονται στους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας, μετά 
από απόφαση της ΕΕΣΙ ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου.
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β. Με την επανένταξη και μετάθεση εθνοφρουρού στους 
υπόχρεους στρατιωτικής θητείας κατόπιν απόφασης της ΕΕΣΙ ή του Ειδικού 
Ιατροσυμβουλίου η Μονάδα του αποστέλλει ερώτημα απευθείας στη 
Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ) μαζί με πιστοποιημένο 
φωτοαντίγραφο του ΑΦΟ του εθνοφρουρού, προκειμένου να προσδιορίσει 
επακριβώς το υπόλοιπο πραγματικής θητείας που υπέχει ο εν λόγω 
εθνοφρουρός. 

γ. Η Μονάδα όταν λάβει την απάντηση της ΔΣΛ ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο και καταχωρεί στην Ημερήσια Διαταγή και στα ατομικά 
έγγραφα του εθνοφρουρού, την εξής μεταβολή: «Μετά την επανένταξή του 
στους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας υπέχει υπόλοιπο -------θητείας Δγη 
ΔΣΛ/ΓΕΕΦ--------».

6. Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής, που δεν δημοσιεύεται στην επίσημη 
εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρχίζει από την υπογραφή της.

 Λευκωσία,          Ιουνίου 2011

Κώστας Παπακώστας
                                                                                         Υπουργός Άμυνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.10

ΑΙΤΗΣΗ
(Υπόδειγμα)

ΠΡΟΣ: ……………………….

Ο υπογεγραμμένος ……………………………................................ του 
…………….. και της ……………….. ΣΑ: ………………….., αιτούμαι όπως 
υπαχθώ στις διατάξεις του άρθρου 40 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 
2011 και απαλλαγώ από την υπηρέτηση των πέραν των εκατόν (100) ημερών 
πειθαρχικής μου φυλάκισης.

Τόπος /Ημερομηνία …………………..

-Ο-
         Αιτητής


