ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Απόκτηση
δικαιωμάτων
1
Δημοκρατίας

2

Επαναπατρισμός
εξωτερικού

μονίμου

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Έγινε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπέχει
υποχρέωση
εκπλήρωσης
στρατιωτικής
υπηρεσίας,
Η της έκδοσης της Απόφασης
υποχρεούμενος για κατάταξη με την .........../ΕΣΣΟ.
ΑΠ..............
Επανελθών από το εξωτερικό υποχρεούται για κατάταξη με
κατοίκου
Η της εγκατάστασης στην Κύπρο την ............../ΕΣΣΟ. ΑΠ.....................

πολίτη

της

Επανεγγράφεται στο Στρατολογικό Μητρώο ως υπαρκτό
πρόσωπο. ΑΠ........................

Επανεγγραφές στα μητρώα ανύπαρκτου
3
Η της επανεγγραφής
προσώπου

./.

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

α

α

α

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Διαγραφή μη Κύπριου πολίτη

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Διαγράφεται ως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της
Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε Κυπριακής Καταγωγής
και δεν έχει υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής
υπηρεσίας στην Εθνικής Φρουρά.
ΑΠ .....................

Η της απόφασης

α
2

3

4

Διαγραφή ανύπαρκτων προσώπων

Διαγραφή πολλαπλώς
εγγεγραμμένων

Διαγραφή λόγω θανάτου

Η της καταχώρησης
μεταβολής

Η της καταχώρησης
μεταβολής

Διαγράφεται ως πρόσωπο αγνώστου διαμονής και
της τύχης. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Δήμου .............. ή
Κοινότητας...............ή
Αστυνομικού
Σταθμού
ΑΠ.................
Διαγράφεται ως δύο φορές γραμμένος. Παραμένει με
έτος γέννησης το ίδιο ή το ............. ΑΣΜ.............. και
..................................ή
το
ίδιο.
της ονοματεπώνυμο
Πιστοποιητικό
Δήμου....................ή
Κοινότητας...............ή άλλης επίσημης κρατικής αρχής
ΑΠ....................
Απεβίωσε.
Πιστοποιητικό
θανάτου
Επαρχιακής
Διοίκησης ...................... ή άλλης επίσημης κρατικής
αρχής ΑΠ......................

Η του θανάτου

./.

α

α
α,β

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΑΝΑΒΟΛΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1

Αναβολή κατάταξης λόγω φοίτησης σε
Η της χορήγησης της αναβολής
Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης

Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι ............................ ως
μαθητής της ............. τάξης του .................................... (σχολείο) κατά το έτος ...............ΑΠ
.......................

α

2.

Παράταση αναβολής κατάταξης λόγω
Η της χορήγησης της παράτασης
φοίτησης σε Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης

Άρθρο 24 (1) (α) του Περί ΕΦ Νόμου

α

3

Διακοπή
αναβολής
κατάταξης
λόγω
Η της διακοπής
φοίτησης σε Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης

Παρατάθηκε η αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι
..................... ως μαθητής της ............... τάξης του.............................. (σχολείο) κατά το έτος
..................

α

Αναβολή κατάταξης για φοίτηση στον κλάδο
μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή
4
Η της χορήγησης της αναβολής
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
Δημοκρατίας
Διακοπή
αναβολής
κατάταξης
λόγω
φοίτησης στον κλάδο μαγειρικής
5
Η της διακοπής
ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας

Αναβολή κατάταξης για φοίτηση στο τμήμα
6. νοσηλευτικής
ανώτατου
εκπαιδευτικού Η χορήγηση της αναβολής
ιδρύματος της Δημοκρατίας

7

Αναβολή
αδελφού

κατάταξης

λόγω

Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας ως σπουδαστής στον κλάδο
μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής του .............................................. (εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα).
Υποχρεούται σε κατάταξη / επανακατάταξη μετά την αποφοίτηση ή τη διακοπή της φοίτησης.

α

‘Αρθρο 24 (1) (β) του Περί ΕΦ Νόμου Απόφ. ή Δγή .......................................................
ΑΕ..................................... ΑΠ.........................................
Διακόπτεται η αναβολή του, υποχρεωμένος να καταταγεί / επανακαταταγεί μετά τη
.......................

α

ΑΠ ............................
Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας ως σπουδαστής στο τμήμα
νοσηλευτικής
(εκπαιδευτικό ίδρυμα).
‘Αρθρο 24 (1) ............................................
(β) του Περί ΕΦ Νόμου
Υποχρεούται σε κατάταξη / επανακατάταξη μετά την αποφοίτηση ή διακοπή της φοίτησης
του.
Απόφ. Δγή.................................. ...........................
ΑΕ...................... ΑΠ........................

Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας για τον υπηρετούντα στην
Εθνική Φρουρά από .............................. αδελφό του ΑΣΜ ..............., Κλάση ...........,
υποχρεωμένος για κατάταξη με τη ............ ( π.χ. πρώτη) ΕΣΣΟ, από την απόλυση του
υπηρετούντα Η ημερομηνία κατά την οποία είχε υποχρέωση
αδελφού του.
για κατάταξη
Άρθρο 24 (1) (γ) του Περί ΕΦ Νόμου
Απόφ.ή Δγή.................................... ......................
ΑΕ............. ΑΠ .............................

./.

α

α

2

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΑΝΑΒΟΛΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Αναβολή κατάταξης ως νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο .......................... υποχρεωμένος για
Η ημερομηνία κατά την οποία κατάταξη όταν παύσουν οι λόγοι της αναβολής του.‘Αρθρο 24 (1) (δ) του Περί ΕΦ Νόμου ΑΠ
έπρεπε να καταταχθεί
............................

α

Αναβολή κατάταξης ως κρατούμενος στις Κεντρικές Φυλακές ή επειδή τελεί σε προσωρινή
Αναβολή κατάταξης λόγω κράτησης σε Η ημερομηνία κατά την οποία κράτηση υποχρεωμένος για κατάταξη όταν παύσουν οι λόγοι της αναβολής του.Άρθρο 24 (1)
9
(ε) του περί ΕΦ Νόμου
Απόφ.
φυλακή ή προσωρινής κράτησης
έπρεπε να καταταχθεί
ή Δγή.............................................. ΑΕ
ΑΠ ............................

α

8

Αναβολή κατάταξης λόγω νοσηλείας

Αναβολή κατάταξης λόγω οικογενειακής
10 μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό σε Η της απόφασης
ηλικία κάτω των δεκαέξι ετών

Αναβολή κατάταξης λόγω οικογενειακής
μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό σε
11
Η της απόφασης
ηλικία άνω των δεκαέξι ετών κατόπιν
ειδικής άδειας του Υπουργού
Αναβολή

εκπλήρωσης
υποχρέωσης
στρατιωτικής υπηρεσίας όσων υπηρετούν
12
Η της απόφασης
στο Στρατό ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της
Δημοκρατίας

Αναβολή

εκπλήρωσης

υποχρέωσης

στρατιωτικής
υπηρεσίας
Ιερέων
ή
13
Η της απόφασης
θρησκευτικών λειτουργών ή μοναχών ή

δόκιμων μοναχών

Αναβολή

εκπλήρωσης
υποχρέωσης
στρατιωτικής υπηρεσίας λόγω επιλογής για
14 φοίτηση
σε
Ανώτατο
Στρατιωτικό Η της Διαταγής
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή
Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή εξωτερικού

Αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, επειδή
έχει εγκατασταθεί στο εξωτερικό μόνιμα μαζί με την οικογένεια του σε ηλικία κάτω των
δεκαέξι ετών. Άρθρο 24 (1) (ζ) του Περί ΕΦ Νόμου Απόφ. .................... ΑΕ......................ΑΠ
........ Υποχρεούται σε κατάταξη εφόσον παύσει να υφιστάται ο λόγος της αναβολής.
Αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη, επειδή
έχει εγκατασταθεί στο εξωτερικό μόνιμα μαζί με την οικογένεια του μετά τη συμπλήρωση του
δέκατου24
έκτου
του καιΑπόφ.
πριν την
κλήση της κλάσης
του για κατάταξη κατόπιν
Άρθρο
(1) (έτους
) του της
Περίηλικίας
ΕΦ Νόμου
...........................
ΑΕ...............................
ΑΠ
ειδικής
άδειας του Υπουργού.
.........................
Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ως υπηρετών στο Στρατό ή
στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας.
Άρθρο 24 (1) (η) του Περί ΕΦ Νόμου
Απόφ. ή Δγή................... ....................... ΑΕ
ΑΠ ........................
Υποχρεούται ή δεν υποχρεούται σε κατάταξη εφόσον εκλείψει ο λόγος της αναβολής.

α

α

α,β

Αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ως Ιερέας
– Θρησκευτικός Λειτουργός – Μοναχός – Δόκιμος Μοναχός του ................................. (πχ
Ορθόδοξου Δόγματος που υπηρετεί στον Ιερό Ναό ................)
Άρθρο 24 (1) (θ) του Περί ΕΦ Νόμου
Υποχρεούται σε κατάταξη / επανακατάταξη εφόσον εκλείψει ο λόγος της αναβολής του.
Απόφ. ή Δγή ................................................ ΑΕ ....................
ΑΠ ........................
Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη λόγω φοίτησης του
στο ............. έτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Διάρκεια φοίτησης ........... ....έτη
‘Άρθρο 24 (1) (ι) του Περί ΕΦ Νόμου
Δγή ......................... ΑΕ ........................................... ΑΠ ...............................

./.

α

α,β

-3-

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΑΝΑΒΟΛΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Αναβολή

εκπλήρωσης
υποχρέωσης
εφεδρικής υπηρεσίας επειδή αποτελεί μέρος
15 του προσωπικού που επιλέχθηκε για Η της απόφασης
σκοπούς πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων
αναγκών

16

Αναβολή
κατάταξης
λόγω
ειδικών
Η της απόφασης του Υπουργού
οικογενειακών ή οικονομικών λόγων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας επειδή επιλέχθηκε να αποτελέσει
μέρος του προσωπικού για σκοπούς πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών.
Άρθρο 24 (1) (ι) του Περί ΕΦ Νόμου
Δγή ...................... ΑΕ ΑΠ ..........................
Αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη μέχρι
............
επειδή συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί ή οικονομικοί λόγοι για την αντιμετώπιση των οποίων
απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του.
Άρθρο 24 (5) του Περί ΕΦ Νόμου
Απόφ ....................................................... ..ΑΕ ......................... ΑΠ

Αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη μέχρι
............
λόγω εξαιρετικών περιστάσεων ή εξαιτίας λόγων δημοσίου συμφέροντος.
Αναβολή
κατάταξης
λόγω
εξαιρετικών Η της απόφασης του Υπουργικού
‘Άρθρο 24 (6) του Περί ΕΦ Νόμου Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου .......................... ΑΕ
17
περιστάσεων ή λόγων δημοσίου συμφέροντος Συμβουλίου

β

α

α

ΑΠ ........................

18 Διακοπή αναβολής

19 Διακοπή φοίτησης σε στρατιωτική σχολή

Η της αίτησης διακοπής

Η της διακοπής

Διακόπτεται η αναβολή του, υποχρεωμένος να καταταγεί / επανακαταταγεί την .......................
ή με την ...................... (ΕΣΣΟ)
ΑΠ .......................
Διακόπτεται η αναβολή κατάταξης του λόγω διαγραφής του από τη ........................ (πχ ΣΣΕ)
εξ υπαιτιότητας του / ή για λόγους που δεν οφείλονται σ΄αυτόν. Αναγνωρίζεται ως χρόνος
στρατιωτικής υπηρεσίας κατά το ήμισυ ή εξ΄ολοκλήρου ο χρόνος που φοίτησε στη σχολή.
Υποχρεούται να επανακαταταγεί την ............... στο ..................... για συμπλήρωση
υπόλοιπου θητείας.
Άρθρο 24 (2) (στ), (3) (ε) και 40 (3) του Περί ΕΦ Νόμου Διαταγή ............................ ΑΠ
.................

./.

α

α,β

-2ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Α/Α

1

2

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση υπηρεσιών στην Δύναμη επειδή καταδικάσθηκε σε
Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης
στρατιωτικών υποχρεώσεων λόγω καταδίκης σε Η της απόφασης του δικαστηρίου φυλάκιση που υπερβαίνει τα πέντε έτη. Αρθρο 23(1) (β) του Περί ΕΦ Νόμου ΑΕ..................
ΑΠ....................
ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα πέντε έτη
Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης
Η της διαγραφής ή απόφαση
στρατιωτικών υποχρεώσεων αιχμαλώτων

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

α,β

Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας στην Δύναμη επειδή
διατέλεσε αιχμάλωτος πολέμου ή θεωρήθηκε αιχμάλωτος ή κρατήθηκε από τις Δυνάμεις
Εισβολής. Αρθρο 23 (1) (γ) του Περί ΕΦ Νόμου ΑΕ.................. ΑΠ..............................
α,β

3

4

5

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωση
στρατιωτικής υπηρεσίας μονίμων κατοίκων Η της απόφασης
εξωτερικού

Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας επειδή έχει την
ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού υποχρεούμενος για κατάταξη αν απολέσει την
ιδιότητα του. Αρθρο 23 (1) (δ) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ......................
ΑΕ..................... ΑΠ ..............

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωση
στρατιωτικής υπηρεσίας πατέρα τριών ζώντων
Η της απόφασης
ανηλίκων τέκνων ή δύο ζώντων ανήλικων τέκνων
εφόσον είναι χήρος.

Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας στη Δύναμη ως
πατέρας τριών ή περισσότερων ανήλικων τέκνων ή διατελώ σε χηρεία με δύο ανήλικα ζώντα
τέκνα.
Αρθρο 23 (1) (ε) του Περί ΕΦ Νόμου.
Απόφ. ή Δγή ............................................ ΑΕ................. ΑΠ.................

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωση
στρατιωτικής υπηρεσίας όσων έχουν πατέρα ή Η της απόφασης
αδελφό φονεφθέντα ή εξαφανισθέντα

Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη ως
μόνος ή μεγαλύτερος γιος ή αδελφός του ........................(πρόσωπο) , κλάσεως ...............ΑΣΜ
.............................. που εξαφανίσθηκε ή φονεύθηκε ή έπεσε μαχόμενος ή κατέστη πλήρως
ανάπηρος λόγω τραύματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ή υπηρεσία του στην Εθνική
Φρουρά. Άρθρο 23 (1) (67) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ. ή Δγή.........................................
ΑΕ.................... ΑΠ............................

6

7

8

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωση
στρατιωτικής υπηρεσίας όσων και οι δύο γονείς Η της απόφασης
δεν βρίσκονται στη ζωή
Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης
στρατιωτικής θητείας κατοίκων εξωτερικού που
εκπλήρωσαν στρατιωτική θητεία έξι τουλάχιστον Η της απόφασης
μηνών στις ένοπλες δυνάμεις ξένων χωρών της
οποίας είχαν επίσης την υπηκοότητα .
Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης
στρατιωτικής θητείας όσων κατέχουν την
Κυπριακή
και
Ελληνική
υπηκοότητα
και
Η της απόφασης
εκπλήρωσαν θητεία στις Ελληνικές ένοπλες
δυνάμεις κατά τη διάρκεια συνεχούς διαμονής
τουλάχιστον έξι ετών στην Ελλάδα

Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη ως γιος
οικογένειας του οποίου και οι δύο γονείς δεν βρίσκονται στη ζωή. Άρθρο 23 (1) (5) του Περί
ΕΦ Νόμου. Απόφ. ή Δγή ..............................................
ΑΕ ........................... ΑΠ .............................
Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας στη Δύναμη επειδή
ήταν μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και εκπλήρωσε θητεία έξι τουλάχιστον μηνών χωρίς
εξαγορά σε άλλη χώρα της οποίας είχε επίσης την υπηκοότητα. Άρθρο 23 (1) (η) το Περί ΕΦ
Νόμου Απόφ. ή Δγή .....................................

α,β

α,β

α

α,β

α
Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας στη Δύναμη ως έχων
και την Ελληνική υπηκοότητα και κατά τη διάρκεια συνεχούς διαμονής τουλάχιστον έξι ετών
στην Ελλάδα εκπλήρωσε χωρίς εξαγορά τη στρατιωτική του υποχρέωση στις Ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις. Άρθρο 23 (1) (θ) του Περί ΕΦ Νόμου.
Απόφ. ή Δγή.....................................................
ΑΕ .................... ΑΠ ..................................
./.

α

-2ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Α/Α

9

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης
στρατιωτικής θητείας όσων δεν είναι πρόσωπα
Κυπριακής
καταγωγής
και
εκπλήρωσαν
Η της απόφαση
στρατιωτική θητεία στη χώρα καταγωγής τους,
πριν την πολιτογράφησή τους ως πολίτης της
Δημοκρατίας

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλή-ρωσης
στρατιωτικής
υπηρεσίας
των
Υπουργών,
10
Η της απόφασης
Βουλευτών, ή Ευρωβουλευτών του Γενικού και
Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και των Δικαστών
Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης
στρατιωτικής υπηρεσίας όσων έχουν και τους δύο
11 γονείς να διαμένουν μόνιμα στα κατεχόμενα από Η της απόφασης
τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, περιοχές της
Δημοκρατίας

12 Απαλλαγή Αντιρρησιών Συνείδησης

13

Η της απόφασης του Υπουργού

Απαλλαγή λόγω εξαιρετικών περιστάσεων ή
Η του διατάγματος
λόγω δημοσίου συμφέροντος

14 Εξαίρεση Αρμενίων Λατίνων, Μαρωνιτών

Η της κατάταξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας στη Δύναμη ως
πρόσωπο μη Κυπριακής καταγωγής που εκπλήρωσε χωρίς εξαγορά στρατιωτική θητεία στη
χώρα καταγωγής του, ............................(χώρα) πριν την πολιτογράφησή του ως πολίτης της
Δημοκρατίας Άρθρο 23 (1) (ι) του Περί ΕΦ Νόμου.
Απόφ. ή Δγή ............................................................
ΑΕ .................... ΑΠ ...............................................
α
Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας
ως...................................(ιδιότητα).Άρθρο 23 (1) (ια) του Περί ΕΦ Νόμου.

στη Δύναμη

Απόφ. ή Δγή ........................................................
ΑΕ .................... ΑΠ ..................................

α,β

Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη επειδή
οι γονείς του διαμένουν συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις Τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις, περιοχές της Δημοκρατίας. Άρθρο 23 (1) (ιβ) του Περί ΕΦ Νόμου.
Απόφ. Δγή ..............................................................
ΑΕ .................... ΑΠ ..............................................
Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με το
Άρθρο 76 του Περί ΕΦ Νόμου
Απόφ. ή Δγή.............................................................
ΑΕ .......................... ΑΠ ................./.......................
Απαλλάχθηκε από την υποχρέωση εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας λόγω εξαιρετικών
περιστάσεων ή λόγω δημοσίου συμφέροντος. Άρθρο 28 (2) (α) του Περί ΕΦ Νόμου.
Δγμα Υπουργικού Συμβουλίου ...............................
ΑΕ .................... ΑΠ ..................................
Εξαιρέθηκε από τις προσκλήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά επειδή ανήκει
στην κοινότητα των ...........................
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 41.296/1994
ΑΕ ...................... ΑΠ .............................

./.

α,β

α

α

α,β

-2ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΜΗΝΥΣΕΙΣ -ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Ανυποταξία Εφέδρου

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Ανυπότακτος υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας
Η ημερομηνία που έπρεπε να
παρουσιαστεί
ΑΠ……………….

α,β

Αθωώθηκε για την ............... (αδίκημα)
2

Αθώωση

Η της απόφασης

3

Απαλλαγή από κατηγορία

Η της απόφασης

4

Αποφυλάκιση από τις Κεντρικές Φυλακές

Η της αποφυλάκισης

Απαλλάχθηκε της κατηγορίας για ................(αδίκημα) Απόφαση Στρατιωτικού Δικαστηρίου με
αριθμό ................................ ΑΠ...............
Αποφυλακίσθηκε ΑΠ................

Σε
προσωρινή
κράτηση
Εγκλεισμός στις Κεντρικές Φυλακές λόγω Η της έναρξης της προσωρινής ...........................................
5
προσωρινής κράτησης
κράτησης
ΑΠ.........................
6

7

8

9

Εγκλεισμός στις Κεντρικές Φυλακές λόγω
Η της έναρξης της καταδίκης
καταδίκης
Καθαίρεση

Καταδίκη με αναστολή

Καταδίκη

Η
ημερομηνία
αμετάκλητη
η
απόφαση

Η της απόφασης

Η της απόφασης

α,β

Απόφαση Στρατιωτικού Δικαστηρίου με αριθμό ........................... ΑΠ.....................

α,β

στις

Κεντρικές

Φυλακές

κατηγορούμενος

για

Σε καταδικία στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας ΑΠ .......................

Καθαιρέθηκε και διαγράφηκε από την δύναμη της ......................(Μονάδα) στερούμενος στο
που
έγινε
εξής του δικαιώματος να υπηρετήσει στην Εθνική Φρουρά, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα
καταδικαστική
σύμφωνα με τα άρθρα 8,9 του ΣΠΚ. Απόφ Στρατιωτικού Δικαστηρίου με αριθμό
ΑΠ................
................................
Καταδικάστηκε σε φυλάκιση .....................μηνών για ........................(αδίκημα) με αναστολή
έκτισης της ποινής για ...............χρόνια. Απόφαση Στρατιωτικού Δικαστηρίου με αριθμό
...................
ΑΠ.............
Καταδικάσθηκε σε φυλάκιση ..................... μηνών ή και σε χρηματική ποινή ........................
για την από ..................... λιποταξία του ή για εγκατάλειψη θέσεως κλπ. Απόφαση
Στρατιωτικού
ΑΠ................ Δικαστηρίου με αριθμό ..............................

./.

α,β

α,β

α,β

α,β

α,β

α,β

-2ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΜΗΝΥΣΕΙΣ -ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

10 Κήρυξη σε ανυποταξία στρατεύσιμου

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Ανυπότακτος υποχρέωσης θητείας.
Η της ημερομηνία ή λήξης της
προθεσμίας που έπρεπε να
ΑΕ........................ ΑΠ.................
καταταγεί

α

Λιποτάκτης εσωτερικού ή εξωτερικού από το ................(Μονάδα)
11 Κήρυξη σε λιποταξία

Η της λιποταξίας

12 Επάνοδος από λιποταξία

Η
της
σύλληψης
ή
αυθόρμητης προσέλευσης

13 Μήνυση λιποτάκτη

Η της υποβολής της μήνυσης

14 Μήνυση ανυποτάκτου

Η της υποβολής της μήνυσης

15 Μεταφορά στην τάξη του Στρατιώτη

Η της διαταγής

α,β

ΑΠ.....................
Από τη λιποταξία του παρουσιασθείς αυθόρμητα στο ..................(Μονάδα) συλληφθείς από
της όργανα.............................
ΑΠ................
Μηνύθηκε για τη από .............................. λιποταξία του. Δγη…………………………….ΑΠ
....................
Μηνύθηκε για την από .................................... ανυποταξία του . ΑΠ ..............................
Μεταφέρθηκε στην τάξη του Στρατιώτη για ........................(αιτιολογικό).Δγή ..........................

α,β

α,β
α
α,β

Τέθηκε στο Αρχείο η μήνυση για αδίκημα.
16 Πράξη θέσεως δικογραφίας στο Αρχείο

17

Η της πράξεως

Στρατολογική τακτοποίηση ανυπότακτου ή
Η της διαταγής ή απόφασης
λιποτάκτη

α,β

Δγη………………………...............ΑΠ......................
Θεωρήθηκε
στρατολογικά
.................μέχρι...................

./.

τακτοποιημένος

για

το

χρονικό

διάστημα

από

α,β

ΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ:ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Παραπομπή στην ΕΕΣΙ για εξέταση/
1
Η της διαταγής
επανεξέταση της Σωματικής Ικανότητας

Παραπέμφθηκε στη ΕΕΣΙ για εξέταση / επανεξέταση της Σωματικής του Ικανότητας. Δγή ή
Αποφ……………………………................................
Άρθρο 33 (5) (δ) του Περί ΕΦ Νόμου

Παραπομπή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο
2 για εξέταση/ επανεξέταση της Σωματικής Η της διαταγής
Ικανότητας

Παραπέμφθηκε στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο για εξέταση / επανεξέταση της Σωματικής του
Ικανότητας. Απόφ…………......................................
Άρθρο 34 (2) (β) του Περί ΕΦ Νόμου

Υποκατάστατη
3 επανεξέταση
παρουσίαση

Παραπέμφθηκε χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσίαση στην Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής
Ικανότητας /Ειδικό Ιατροσυμβούλιο για εξέταση /επανεξέταση της σωματικής του Ικανότητας.
Άρθρο 35 του Περί ΕΦ Νόμου. Αποφ ή Δγη……....................................
ΑΠ...............

α,β

α,β

υγειονομική εξέταση ή
χωρίς
αυτοπρόσωπη Η της διαταγής

α,β

α,β

4

Αναβολή Υγείας

Η της απόφασης

Τρίμηνη ή εξάμηνη ή ετήσια αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας,
πάσχων από .......................................... Απόφαση Επιτροπής Κατάταξης ή ΕΕΣΙ ή Ειδικού
Ιατροσυμβουλίου
………......................
(Εφόσον
υπάρχει
αυθημερόν
απόλυση
συμπληρώνεται με τη φράση « απολυθείς αυθημερόν»).
ΑΠ...............

5

Κρίση Σωματικής Ικανότητας

Η της απόφασης

Ικανός Κατηγορίας Ι/3 ή Κατηγορίας Ι/4 πάσχων από ............................. Απόφαση Επιτροπής
Κατάταξης ή ΕΕΣΙ ή Ειδικού Ιατροσυμβουλίου .............................
ΑΠ.................

α,β

Η της απόφασης

Μονίμως ή προσωρινά ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5) πάσχων από .......................
Απόφαση Επιτροπής Κατάταξης ή ΕΕΣΙ ή Ειδικού Ιατροσυμβουλίου ………........................,
απολυθείς αυθημερόν ΑΕ.................. ΑΠ...............
Σημείωση : Όταν η ημερομηνία απόλυσης δεν είναι η ίδια με την ημερομηνία κρίσεως
καταχωρείται ξεχωριστά μεταβολή απόλυσης

α,β

Θεωρείται Ικανός Κατηγορίας (Ι/1) επειδή δεν προσήλθε για επανεξέταση στην ΕΕΣΙ ή Ειδικό
Ιατροσυμβούλιο. Άρθρο 36 του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ΕΕΣΙ ή Ειδικού Ιατροσυμβουλίου
Κρίση σωματικής ικανότητας προσώπου
Η της ημερομηνίας που όφειλε να ……………….........................
7 που κλήθηκε για επανεξέταση στην ΕΕΣΙ ή
Υποχρεούται σε κατάταξη / επανακατάταξη εντός μηνός από την ημερομηνία που όφειλε να
παρουσιαστεί για εξέταση
Ειδικό Ιατροσυμβούλιο αλλά δεν προσήλθε
παρουσιαστεί για εξέταση.
ΑΠ......................

α,β

6

Κρίση Ακατάλληλου για Στράτευση
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Μεταφέρθηκε από την ειδικότητα του ..................... στη νέα του ................................ Δγή
.............................
ΑΠ...............

1

Αλλαγή Ειδικότητας

Η της διαταγής

2

Απόσπαση

Η της χορήγησης ΦΠ

3

Επάνοδος από απόσπαση

Η της παρουσίασης/επανόδου
στη Μονάδα
Δγή...................................................ΑΠ…………….

Αποσπάται
στο
.......................για
...............................ΑΠ…………….
Από την απόσπασή του από........................

εκτέλεση

υπηρεσίας.

Δγή

α,β

β

β

Του απονεμήθηκε η ειδικότητα....................... ως δεύτερη ή τρίτη . Δγή ...................................
4

Απονομή και άλλης ειδικότητας

Η της διαταγής

5

Άγνοια

Η της κήρυξης σε άγνοια

6

Επάνοδος από άγνοια

Η της επανόδου

Εθελοντική κατάταξη στρατεύσιμων που Η
της
υποβολής
7
ανήκουν σε μη κληθείσα κλάση
δικαιολογητικών

Επανακατάταξη
πρόωρα
8
πέραν των τριάντα ημερών
9

απολυθέντα

Είσοδος στο νοσοκομείο για νοσηλεία

10 Έξοδος από το νοσοκομείο

Η της επανακατάταξης

Η της εισόδου

Η της εξόδου

α,β

ΑΠ................
Σε άγνοια ΗΔΜ....................................

β

Από άγνοια ΗΔΜ ...........................
Εγκρίνεται η εθελοντική
των ....................../ΕΣΣΟ.
ΑΠ......................

του

β

κατάταξη

για

της

θητείας

του

με

την
α

Επανακατατάχθηκε στο .............................
…………………………...........
ΑΠ........................
Εισήχθη
στο
.................................
Νοσοκομείου………………
Εξήλθε από το ....................(Νοσοκομείο )

εκπλήρωση

για

συμπλήρωση

(Νοσοκομείο)

της

θητείας

του

Δγή
α,β

για

νοσηλεία.

Βεβαίωση

Βεβαίωση Νοσοκομείου……………….ΑΠ................

α,β

α,β

Επιλέχθηκε Πεζικό ή Μηχανικό κ.λ.π ως Τυφεκιοφόρος. Δγή ..............................................
Επιλογή σε όπλο ή Σώμα και απονομή
11
Η της διαταγής
ειδικότητας

α,β

11

Επιλογή σε όπλο ή Σώμα και απονομή
Η της διαταγής
ειδικότητας

-3ΑΠ..............

α,β
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Επιλέχθηκε ως ΥΕΑ Πεζικού ή Μηχανικού κλπ . Δγή...................................
12 Επιλογή ΥΕΑ

13 Έγκριση εκπρόθεσμης κατάταξης

Η της διαταγής

Η της έγκρισης

Κατάταξη σε Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή ή
14
Η της κατάταξης
Στρατιωτική Σχολή Υπξκών

α,β

ΑΠ......................
Εγκρίνεται η εκπρόθεσμη κατάταξή του στο ................(Μονάδα). Υποχρεούται να καταταγεί
την .............................(ή μέχρι................) Απόφαση …..................................
ΑΠ.................
Κατατάχθηκε
στη
..................................
ΑΠ.................

.................................(Στρατιωτική

Κατατάχθηκε στο ΚΕΝ ......................
15 Κατάταξη στρατεύσιμων

Η της κατάταξης

Σχολή)

Δγή

ή

α

απόφαση
α,β

Απόφ. ΥΠΑΜ..........................................

ΑΠ..................

α,β

Μετατέθηκε στο ΤΣ/ΓΕΕΦ/ΕΟΔ από το ...................(Μονάδα)
Μετάθεση ΥΕΑ στο ΤΣ/ΓΕΕΦ για λήψη ΦΠ
16
Η της εγγραφής
για Ελλάδα

17 Μετάθεση Εθνοφρουρού

18 Μετάταξη

Η της εγγραφής στη νέα Μονάδα

Η της διαταγής

ΑΠ.............
Μετατέθηκε στο ........................ (νέα Μονάδα) από το ........................ (προηγούμενη
Μονάδα)
Δγη…………………………… ΑΠ..........................
Μετατάχθηκε από το .......(πχ Πεζικό) στο ....(πχ Πυροβολικό) με την ειδικότητα
του...........................
Δγή ...................................ΑΠ..................................

α,β

α,β

α,β

Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού ή Πυροβολικού κλπ. Δγή.........................................
19 Ονομασία ΔΕΑ

Η της διαταγής

ΑΠ..............

α,β

Υποδεκανέας
20 Ονομασία Υποδεκανέα

Η της διαταγής

ΑΠ........................ Δγη.................................

α,β

-3ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΘΗΤΕΙΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Δεκανέας
21 Προαγωγή σε Δεκανέα

Η της διαταγής

ΑΠ..................... Δγη...............

α,β

Λοχίας
22 Προαγωγή σε Λοχία

Η της διαταγής

ΑΠ................ Δγη.................

α,β

Σε ΦΠ για .................... (Μονάδα) για εκτέλεση υπηρεσίας Δγή ..........................................
23 Χορήγηση ΦΠ για εκτέλεση υπηρεσιών

Η της χορήγησης

β

Από το ΦΠ
24 Επάνοδος από το ΦΠ

25

Η της επανόδου

Μετάθεση Εθνοφρουρού που βρίσκεται σε
Η της εγγραφής
απόσπαση

ΗΔΜ...............
Εγγράφεται στη δύναμη των οπλιτών της Μονάδας μετατεθείς από ........................ χωρίς να
παρουσιαστεί διατετελών σε απόσπαση
στο ......... Δγή ..............................
ΑΠ..............................

β

α,β

-2ΟΓΔΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : ΜΕΙΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

1

Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκαοχτώ
Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
μηνών μονίμων κατοίκων εξωτερικού

2

Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
μηνών στρατεύσιμων ή εθνοφρουρών που
Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
έχουν άλλα τρία ή τέσσερα ή περισσότερα
άρρενα αδέλφια

Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
μηνών στρατεύσιμων ή εθνοφρουρών που
3
Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
έχουν δύο αδέλφια που υπηρέτησαν
πλήρη θητεία
Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
4 μηνών στρατεύσιμων ή εθνοφρουρών που Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια

5

Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
μηνών στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
ορφανού από ένα γονέα

Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
6 μηνών στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού ως Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
μη αναγνωρισθέντα τέκνου
Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
7 μηνών στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού που Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
είναι πατέρας ενός ζώντος τέκνου
Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
μηνών
των
δευτερότοκων
ή
των
μικρότερων αδελφών που έχουν πατέρα ή
8
Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
μητέρα
που
χαρακτηρίσθηκε
ως
εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή
πλήρως ανάπηρος
Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
μηνών στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού που
είναι ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος που έχει
9 πατέρα ή μητέρα που κρίθηκε από την Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων ως
ανάπηρος το ποσοστό αναπηρίας του
οποίου υπερβαίνει το 49 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Μειώθηκε η θητεία του σε δεκαοχτώ μήνες ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επαναπατρισθείς.
Άρθρο
21
(1)
(α)
του
Περί
ΕΦ
Νόμου.
Αποφ
ή
Δγή………………………………ΑΠ...........................

α,β

Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ως ο πρώτος μεγαλύτερος ή δεύτερος
μεγαλύτερος αδελφός από οικογένεια με τέσσερα ή πέντε ή περισσότερους ζώντες αδελφούς.
Άρθρο
21 (1) (β) (i) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγή………………...
ΑΠ..........
Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες επειδή δύο προηγούμενα αδέλφια του
υπηρέτησαν πλήρη θητεία. Άρθρο 21 (1) (β) (ii) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή
Δγή…………………………………..
ΑΠ..........

Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ώς τέκνο πολύτεκνης οικογένειας Άρθρο 21 (1)
(β) (ii) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγή…………………
ΑΠ..........
Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ώς υιός θανόντα γονέα Άρθρο 21 (1) (β) (iv) του
Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγη………………………………
ΑΠ..........
Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ώς μη αναγνωρισθέντα τέκνο Άρθρο 21 (1) (β)
(iv) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγή………………………..
ΑΠ..........
Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ώς πατέρας ενός ζώντος τέκνου Άρθρο 21 (1) (β)
(iv) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγή……………………
ΑΠ..........

α,β

α,β

α,β

α,β

α,β

α,β

Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ως υιός προσώπου που χαρακτηρίσθηκε με βάση
τους περί ανακουφίσεων παθόντων νόμους ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή πλήρως
ανάπηρος. Άρθρο 21 (1) (β) (vii) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγή………………………………….
ΑΠ..........

Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ως ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος προσώπου που
κρίθηκε από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων ως ανάπηρος και το ποσοστό
ανικανότητάς του υπερβαίνει το 49% Άρθρο 21 (1) (β) (viii) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή
Δγή………….

ΑΠ..........

α,β

α,β

-2ΟΓΔΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : ΜΕΙΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
μηνών στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού που
10 αποκτά την Κυπριακή υπηκοότητα και του Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
οποίου οι γονείς δεν είναι πρόσωπα
Κυπριακής Καταγωγής

11

Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
μηνών μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Μειωμένη θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων
μηνών στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού που
12 είναι ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
οποίου και οι δύο γονείς είναι πλήρως
ανίκανοι για εργασία.
Μειωμένη

θητεία

διάρκειας

έξι

μηνών

13 στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού που είναι Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες επειδή οι γονείς του δεν είναι Κυπριακής
καταγωγής και ο ίδιος απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα πριν από τη συμπλήρωση του
δεκάτου όγδοου έτους της ηλικίας του. Άρθρο 21 (1) (β) (ix) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή
ΑΠ..........
Δγή……….

α,β

Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ως επαναπατρισθείς μόνιμος κάτοικος εξωτερικού
Άρθρο
21
(1)
(β)
(x)
του
Περί
ΕΦ
Νόμου.
Απόφ
ή
Δγή………………………………ΑΠ…………….........
Μειώθηκε η θητεία του σε δεκατέσσερις μήνες ως ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι
δύο γονείς είναι πλήρως ανίκανοι για εργασία. Άρθρο 21 (1) (β) (xι) του Περί ΕΦ Νόμου.Απόφ ή
Δγή
ΑΠ..........

Μειώθηκε η θητεία του σε έξι μήνες ως πατέρας δύο ζώντων τέκνων. Άρθρο 21 (1) (γ) (i) του
Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγή……………….ΑΠ…............

α,β

α,β

α,β

πατέρας δύο ζώντων τέκνων
Μειωμένη θητεία διάρκειας έξι μηνών
στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού του οποίου
14 ο πατέρας δεν είναι πρόσωπο Κυπριακής Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
καταγωγής εξ αρρενογονίας και αποκτά
την Κυπριακή υπηκοότητα εκ μητρογονίας
Μειωμένη θητεία διάρκειας έξι μηνών
στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού που έχει και
15 τους δύο γονείς να διαμένουν μόνιμα στις Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
κατεχόμενες από τις Τουρκικές ένοπλες
δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας

16

Μειωμένη θητεία διάρκειας
μονίμου κατοίκου εξωτερικού

έξι

μηνών

Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης

Μειωμένη θητεία διάρκειας έξι μηνών
στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού που αποκτά
17 την Κυπριακή υπηκοότητα και του οποίου Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
οι γονείς δεν είναι πρόσωπα Κυπριακής
καταγωγής
18

Μειωμένη θητεία διάρκειας τριών μηνών
Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Μειωμένη θητεία διάρκειας τριών μηνών
στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού που αποκτά
19 την Κυπριακή υπηκοότητα και του οποίου Η ημ/νια έκδοσης της απόφασης
οι γονείς δεν είναι πρόσωπο Κυπριακής
καταγωγής

Μειώθηκε η θητεία του σε έξι μήνες επειδή απόκτησε την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας
από τη μητέρα του και ο πατέρας του δεν είναι πρόσωπο κυπριακής καταγωγής εξ
αρρενογονίας. Άρθρο 21 (1) (γ) (ii) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγή……………………………
ΑΠ............................

Μειώθηκε η θητεία του σε έξι μήνες επειδή και οι δύο γονείς του διαμένουν συνεχώς και μόνιμα
στις κατεχόμενες από τις Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας Άρθρο 21 (1)
(γ) (iii) του Περί ΕΦ Νόμου.Απόφ ή Δγή……………………
ΑΠ..........

Μειώθηκε η θητεία του σε έξι μήνες ως επαναπατρισθείς μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Άρθρο
21 (1) (γ) (iv) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ ή Δγή……………………………….ΑΠ..........................
Μειώθηκε η θητεία του σε έξι μήνες επειδή οι γονείς του δεν είναι Κυπριακής καταγωγής και ο
ίδιος απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου και μέχρι
τη συμπλήρωση του εικοστού έτους της ηλικίας του. Άρθρο 21 (1) (γ) (v) του Περί ΕΦ Νόμου.
Αποφ ή Δγή……………………………..ΑΠ…………............
Μειώθηκε η θητεία του σε τρεις μήνες ως επαναπατρισθείς μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Άρθρο
21 (1) (γ) (i) του Περί ΕΦ Νόμου. Αποφ ή Δγή……………………………..ΑΠ............................
Μειώθηκε η θητεία του σε τρεις μήνες επειδή οι γονείς του δεν είναι Κυπριακής καταγωγής και ο
ίδιος απέκτησε την Κυπριακή υπηκοότητα μετά τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου έτους της
ηλικίας
του,
Άρθρο
21
(1)
(δ)
(ii)
του
Περί
ΕΦ
Νόμου.
Αποφ
ή
Δγή……………………ΑΠ............................

α,β

α,β

α,β

α,β

α,β

α,β

ΕΝΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Κρίση εθνοφρουρού ή στρατεύσιμου για
Η της απόφασης
εκπλήρωση ειδικής θητείας

Κρίθηκε Ικανός Ι3 ή Ι4 υπόχρεος εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας πάσχων από
..................................... Απόφαση ΕΕΣΙ ή Ειδικού Ιατροσυμβουλίου.........................
ΑΠ..............

α,β

Κρίση εθνοφρουρού ή στρατεύσιμου για
2 εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας αντί Η της απόφασης
ειδικής θητείας

Κρίθηκε Ικανός Ι3 ή Ι4 υπόχρεος εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας πάσχων από
....................... ή Ι1 ή Ι2 υπόχρεως για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας. Απόφαση ΕΕΣΙ ή
Ειδική Ιατροσυμβουλίου.
ΑΠ......................

α,β

Μεταφέρεται στους υπόχρεους εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας. Υποχρεούται να
Μεταφορά στους υπόχρεους στρατιωτικής Η της απόφασης της ΕΕΣΙ ή του υπηρετήσει
υπόλοιπο
στρατιωτικής
θητείας........(υπόλοιπο
θητείας)
3
θητείας
Ιατροσυμβουλίου
Δγή………………………….ΑΠ ..................

α,β

Απολύθηκε οριστικά από ..................... (Μονάδα) επειδή έχει εκπληρώσει την υποχρέωση
θητείας του στη Δύναμη ως ...............(Βαθμός) Ειδικής Στρατιωτικής θητείας.
Αρθρο 41 (1) του Περί ΕΦ Νόμου. Δγή
ΑΠ ...............

α,β

1

4

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Απόλυση εθνοφρουρού που εκπληρώνει
Η της απόλυσης
ειδική στρατιωτική θητεία

ΔΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ:ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η απαλλαγή του από την υπηρέτηση .............ημερών πειθαρχικής φυλάκισης.

1

Απαλλαγή
από
πειθαρχικών ποινών

την

υπηρέτηση

Η της έκδοσης της απόφασης

Άρθρο 40 (1) (β) του Περί ΕΦ Νόμου.

α,β

Απόφ. ΥΠΑΜ.............................. ΑΠ ....................

2

Έγκριση επιπρόσθετης κανονικής άδειας

3

Αναγνώριση αναρρωτικής άδειας
χρόνου πραγματικής υπηρεσίας

Η της έγκρισης

ως

Η της αναγνώρισης

Απόλυση πρόωρα απολυθέντα πέραν των
4
Η της απόλυσης
τριάντα ημερών
5

Τακτοποίηση πρόωρης ή βραδύτερης
Η της διαταγής
απόλυσης μέχρι τριάντα ημερών

Εγκρίθηκαν .................................ημέρες άδειας ως επιπρόσθετης της κανονικής άδειας.
Άρθρο 39 (2) του Περί ΕΦ Νόμου.
Δγή ............................. ΑΠ.....................

α,β

Αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας αναρρωτική άδεια ...................... ημερών,
που λήφθηκε εξαιτίας της υπηρεσίας.

α,β

Απολύθηκε από .................(Μονάδα) πρόωρα κατά ......................... ημέρες. Υποχρεούται να
επανακαταταγεί
για
να
υπηρετήσει
το
υπόλοιπο
της
θητείας
του
.
Δγή……………..ΑΠ……………….

α,β

Εγκρίνεται
η
στρατολογική
...........................................ΑΠ…......................

τακτοποίηση.

Δγή
α

ΕΝΤΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ:ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Προσωρινή απόλυση για φοίτηση σε Σχολή
1
Η της προσωρινής απόλυσης
Μέσης Εκπαίδευσης

Απολύθηκε προσωρινά από ........................ (Μονάδα) για να φοιτήσει στο .......................
(σχολείο). Υποχρέωση σε επανακατάταξη μετά την αποφοίτηση ή διακοπή της φοίτησης του.
Αποφ ή Δγή ……………….. ...................
ΑΕ........................... ΑΠ...........................

α,β

Προσωρινή απόλυση για φοίτηση στον
κλάδο
μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής
2
Η της προσωρινής απόλυσης
ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της Δημοκρατίας

Απολύθηκε προσωρινά από .................(Μονάδα)για να φοιτήσει στον κλάδο μαγειρικής
ζαχαροπλαστικής του ................(εκπαιδευτικού Ιδρύματος). Υποχρεούται σε επανακατάταξη
μετά τη αποφοίτηση ή διακοπή της φοίτησής του. Άρθρο 41 (2) (α) του Περί ΕΦ Νόμου. ΑΕ
...................... ΑΠ............................
Αποφ ή Δγή……………………………………

α,β

Προσωρινή απόλυση για φοίτηση στο
3 τμήμα
νοσηλευτικής
ανώτατου Η της προσωρινής απόλυσης
εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας

Απολύθηκε προσωρινά από ................... (Μονάδα) για να φοιτήσει στο Τμήμα Νοσηλευτικής
του .........................(εκπαιδευτικού Ιδρύματος). Υποχρεούται σε επανακατάταξη μετά την
αποφοίτηση ή διακοπή της φοίτησής του Άρθρο 41 (2) (α) του Περί ΕΦ Νόμου. Αποφ ή Δγή

α,β

ΑΕ.................... ΑΠ..........................
4

5

Η της προσωρινής απόλυσης

Απολύθηκε προσωρινά από .................... (Μονάδα) Υποχρεούται σε επανακατάταξη αμέσως
μετά τη λήξη της αναβολής του Άρθρο 41 (2) (β) του Περί ΕΦ Νόμου.
ΑΕ……………ΑΠ……………..

α,β

Προσωρινή απόλυση κρινόμενου ως
Η της προσωρινής απόλυσης
προσωρινά ακατάλληλου για στράτευση

Απολύθηκε προσωρινά από .................. (Μονάδα). Υποχρεούται σε επανεξέταση της
σωματικής του ικανότητας όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός σύμφωνα με το άρθρο 41 (2)
(γ) του Περί ΕΦ Νόμου.
ΑΕ ....................... ΑΠ........................

α,β

Προσωρινή
υγείας

απόλυση

λόγω

αναβολής

Προσωρινή απόλυση για φοίτηση σε
6 Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Η της προσωρινής απόλυσης
ή Στρατιωτικής Σχολής Υπξκών

7

Προσωρινή απόλυση λόγω σπουδών

8

Έγκριση προσωρινής απόλυσης λόγω
ειδικών οικογενειακών ή οικονομικών Η της απόφασης του Υπουργού
λόγων

9

Η της προσωρινής απόλυσης

Προσωρινή
Απόλυση
λόγω
ειδικών
Η της προσωρινής απόλυσης
οικογενειακών ή οικονομικών λόγων

Απολύθηκε
προσωρινά
από
..................
(Μονάδα)
για
να
φοιτήσει
....................(Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) Άρθρο 41 (2) (δ) του Περί ΕΦ Νόμου.
ΑΕ .................... ΑΠ......................

στο

Απολύθηκε προσωρινά από ..................... (Μονάδα) για να φοιτήσει σε ανώτερο ή ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Υποχρεούται να υπηρετήσει το υπόλοιπο της θητείας του μέχρι την
ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών του. Άρθρο 41 (2) (ε) του Περί ΕΦ Νόμου. Αποφ
ή Δγή……………..ΑΕ………………….ΑΠ…………….
Εγκρίθηκε η προσωρινή απόλυσή του για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους.
Άρθρο 41 (5) του Περί ΕΦ Νόμου. Αποφ. ΥΠΑΜ................ ΑΠ ..........................
Απολύθηκε προσωρινά από ................. (Μονάδα) για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς
λόγους. Υποχρεούται σε επανακατάταξη την .................(ημερομηνία επανακατάταξης) για
εκπλήρωση υπολοίπου θητείας ...............(υπόλοιπο θητείας) ή σε περίπτωση για την οποία
παύσει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο απολύθηκε.
ΑΕ.............................. ΑΠ...........................

α,β

α,β

α,β

α,β

ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Οριστική Απόλυση Μονίμως Ακατάλληλου
Η της απόλυσης
για στράτευση Ι5

Οριστική Απόλυση Εθνοφρουρού που
2 εκπληρώνει την υποχρέωση θητείας στη Η της απόλυσης
Δύναμη
Έγκριση
οριστικής
Απόλυσης
3 Εθνοφρουρού για ειδικούς οικογενειακούς Η της απόφασης του Υπουργού
ή οικονομικούς λόγους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Απολύθηκε οριστικά από ........................για την παραπάνω αιτία.
ΑΕ............... ΑΠ .................
Απολύθηκε οριστικά από ...................(Μονάδα) αφού εκπλήρωσε την υποχρέωση θητείας
του στην Δύναμη ως ............................(βαθμός) όπλο ή σώμα....................... , ειδικότητα
α.........................
β................ Άρθρο 41 (1) του Περί ΕΦ Νόμου. Δγη……………………
ΑΠ....................
Εγκρίθηκε η οριστική απόλυση του για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους.
Άρθρο 41 (5) του Περί ΕΦ Νόμου. Απόφ. ………....................
ΑΠ................

α,β

α,β

α,β

Απολύθηκε οριστικά από ....................... (Μονάδα) για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικού
λόγους ως ......................(βαθμός) όπλο ή σώμα..................... ειδικότητας α............................
4

Οριστική Απόλυση Εθνοφρουρού για
ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς Η της απόλυσης
λόγους

β.........................................

α,β

Άρθρο 41 (5) του Περί ΕΦ Νόμου
ΑΠ. .................

5

Απόλυση Εθνοφρουρού
καταγωγής

μη

κυπριακής

Η της απόλυσης

Απολύθηκε από ........................... (Μονάδα) ως μη πολίτης της Δημοκρατίας Άρθρο 18 (1)
του Περί ΕΦ Νόμου
Αποφ.ή Δγή............................................................

α,β

ΑΠ.................
Απολύθηκε οριστικά από ...................Μονάδα ως ........................... (βαθμός) όπλο ή
σώμα................ ειδικότητα α........................... β.............................
Οριστική απόλυση Εθνοφρουρού που
Η της συμπλήρωσης του 45 ου επειδή έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Άρθρο 20 (1) του
6 συμπλήρωσε το τεσσαρακοστό πέμπτο
έτους
Περί ΕΦ Νόμου.
έτος της ηλικίας του
ΑΠ........................

α,β

Δεν υποχρεούται να καταταγεί / επανακαταταγεί επειδή έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό
Στρατολογική τακτοποίηση στρατευσίμου
πέμπτο έτος της ηλικίας του Άρθρου 20 (1) του Περί ΕΦ Νόμου.
7 με τη συμπλήρωσης του τεσσαρακοστού Η της συμπλήρωσης του 45 έτους
ΑΠ................
πέμπτου έτους της ηλικίας του

α

Δεν υποχρεούται να επανακαταταγεί επειδή έχει εκπληρώσει την προβλεπόμενη από το περί
Στρατολογική Τακτοποίηση στρατευσίμου
του
οποίου
συμπληρώνεται
η Η της απόφασης για μείωση της Εθνικής Φρουράς Νόμο υποχρέωση θητείας ως ......................(βαθμός) Όπλο ή Σώμα
8
...............ειδικότητα α............................. β.................. Άρθρο 41 (1) του Περί ΕΦ Νόμου
προβλεπόμενη υπηρεσία στην Εθνική θητείας
Αποφ ή Δγη………………………ΑΠ …....................
Φρουρά ενώ τελεί σε αναβολή

α

-2ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Αυταπάγγελτη ακύρωση μεταβολής

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η της ακύρωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
Ακυρώνεται η από ............................ μεταβολή ................................. (π.χ. μετάθεση του),
που καταχωρήθηκε από παραδρομή.
ΑΠ. ..........................

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

α,β

Η ακυρωθείσα μεταβολή τίθεται σε αγκύλες

2

Ακύρωση μεταβολής κατόπιν διαταγής

Η της έκδοσης της διαταγής

Ακυρώνεται η από ............................ μεταβολή ..................... (π.χ. μετάθεση του). Δγη
..................
ΑΠ. ..........................

α,β

Η ακυρωθείσα μεταβολή τίθεται σε αγκύλες

3

Αφυπηρέτηση μονίμων στελεχών

4

Ανακατάταξη Υπξκού ή Έφεδρου Αξκού

Η της απόφασης

Η της ανακατάταξης

Αφυπηρέτησε από το Στρατό της Δημοκρατίας με το βαθμό του ...................... Αποφ.ή Δγή
..............
ΑΠ. ........................

Ανακατατάχθηκε με σύμβαση για .................. μήνες ή χρόνια ..................... Απόφ. ή
Δγή.................
ΑΠ. ..........................

α

α

Αιχμαλωτίστηκε από ..................... κατά .................
5

Αιχμαλωσία

Η της αιχμαλωσίας

(Συνθήκες αιχμαλωσίας) ενώ υπηρετούσε ως ............... (βαθμός) στο ............... (Μονάδα)

α,β

α,β

α,β

6

Επάνοδος από αιχμαλωσία

Η της επανόδου

ΑΠ .......................
Επανήλθε από την αιχμαλωσία του ....................... (Μονάδα) λόγω απόδρασης του ή
ανταλλαγής αιχμαλώτων κλπ. ΑΠ……………………………..

7

Εξαφάνιση εθνοφρουρού

Η της εξαφάνισης

Εξαφανίσθηκε ενώ υπηρετούσε στο ..................... (Μονάδα) κατά τη διάρκεια .........................
(περιγράφονται οι συνθήκες εξαφάνισης σε συντομία). ΑΠ ........................

-2ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Α/Α

8

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η της επανόδου

Επάνοδος από εξαφάνιση

Η ημερομηνία θανάτου

9

Θάνατος κατά τη μάχη

10

Ονομασία σε Μόνιμο Ανθλγό ή Σημαιοφόρο ή
Η της ονομασίας
Ανθυποσμηναγό

Η της ονομασίας

11 Ονομασία σε Μόνιμο Υπξκό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
Επανήλθε από την εξαφάνιση του παρουσιάσθηκε στο ......................(Μονάδα) ΑΠ
........................

Φονεύθηκε σε μάχη κατά των ....................... στη θέση ........................., ενώ υπηρετούσε στο
.................... (Μονάδα). ΑΠ..............................

Μόνιμος Ανθυπολοχαγός ............. (‘Οπλο ή Σώμα) ή Σημαιοφόρος ή Ανθυποσμηναγός.
Απόφαση ........................... ΑΠ ..............................
Μόνιμος Λοχίας .................... (Όπλο ή Σώμα) ή Κελευστής ή Σμηνίας. Απόφαση ή
Δγή.................
ΑΠ ...........................

Υπολοχαγός ή Λοχαγός ή Ταγματάρχης κλπ (αντίστοιχος βαθμος Ναυτικού
Αεροπορίας)
Απόφ. ή Δγή .................... ΑΠ .......................
12 Προαγωγή Μόνιμου Αξκού

Η της προαγωγής

13 Προαγωγή Μόνιμου Υπξκού

Η της προαγωγής

Η της διαγραφής

14 Παραίτηση μόνιμου στελέχους

15

Τραυματισμός
υπηρεσίας

κατά

την

εκτέλεση

Η του τραυματισμού

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

α,β

α,β

α,β

α

και

α

Επιλοχίας ή Αλχίας κλπ (αντίστοιχος βαθμός Ναυτικού και Αεροπορίας)
Απόφ. ή Δγη ..................... ΑΠ ......................
Διαγράφηκε από τις τάξεις των μονίμων στελεχών του Στρατού της Δημοκρατίας λόγω
.......................
από ...................... Αποφ. ή Δγή ............................
ΑΠ .......................
Τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και ένεκα αυτής ή όχι υπηρετών στο
................
υποστείς τραύμα ή τραύματα ............................... (περιγραφή τραυμάτων)
ΑΠ ..........................

α

α

α,β
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Αναγνώριση αντιρρησία συνείδησης για
1
Η της απόφασης του Υπουργού
εκτέλεση εναλλακτικής κοινωνική θητείας

Αναγνωρίσθηκε ως αντιρρησίας συνείδησης για λόγους θρησκευτικών ή ιδεολογικών
πεποιθήσεων (πχ ως μάρτυρας του Ιεχωβά). Υπήχθη στους υπόχρεους εναλλακτικής
κοινωνικής
θητείας
διάρκειας………μηνών.
Υποχρεούται
να
παρουσιαστεί
στο…………………(τίτλος υπηρεσίας). Απόφ....................………ΑΠ……..

α,β

Αναγνώριση αντιρρησία συνείδησης για
Η της απόφασης του Υπουργού
εκτέλεση εναλλακτική στρατιωτικής θητείας

Αναγνωρίσθηκε ως αντιρρησίας συνείδησης για λόγους θρησκευτικών ή ιδεολογικών
πεποιθήσεων (πχ ως μάρτυρας του Ιεχωβά). Υπήχθη στους υπόχρεους εναλλακτικής
στρατιωτικής θητείας διάρκειας………μηνών. Υποχρεούται για κατάταξη με τους
στρατεύσιμους της …….ΕΣΣΟ. Απόφ...................................………ΑΠ……..

2

3

4

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Παρουσίαση για εκπλήρωση εναλλακτικής
Η της παρουσίασης.
κοινωνικής θητείας αντιρρησία συνείδησης

Απώλεια της
συνείδησης

ιδιότητας

του

αντιρρησία

5 Αναβολή υγείας ή κρίση ακαταλλήλου Ι5

α,β

Παρουσιάσθηκε στ… ………………..(υπηρεσία που έγινε διάθεση) για την εκπλήρωση
εναλλακτικής κοινωνικής θητείας. ΑΠ……….
α,β

Η της απόφασης του Υπουργού

Εξέπεσε του δικαιώματος εκπλήρωσης εναλλακτικής κοινωνικής θητείας (ή εναλλακτικής
στρατιωτικής θητείας) επειδή……………. Υποχρεούται να εκπληρώσει υπόλοιπο
υποχρεώσεών …………(διάρκεια υπολοίπου) ενόπλως, με τους στρατευσίμους της
……….ΕΣΣΟ (Προκειμένου για εκπαιδευμένους στρατευσίμους υποχρεούνται σε
επανακατάταξη στην τελευταία Μονάδά τους από την επόμενη της απόφασης). Απόφ. ή Δγή
..........................................ΑΠ……..

α,β

(Τρίμηνη, εξάμηνη, ή ετήσια αναβολή υγείας ή ακατάλληλος Ι5), Απόφαση Ειδικού
Η της απόφασης του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου με αριθμό……………, πάσχων από……………………………….Διακόπτεται
η εκπλήρωση εναλλακτικής θητείας. ΑΠ………
Ιατροσυμβουλίου.
α,β

Μετάπτωση
6 θητείας

στους

υπόχρεους

ένοπλης

Η της απόφασης του Υπουργού

Μετέπεσε
στους
υπόχρεους
ένοπλης
υπόλοιπο…………….στρατιωτικής θητείας.

θητείας.

Υποχρεούται

να

εκπληρώσει

Δγή ...................................................ΑΠ……..
7 Απόλυση

8 Μετάθεση

α,β

Η
της
ολοκλήρωσης
υποχρέωσης.

Απολύθηκε από ……………… (αναγράφεται ο φορέας που εκπληρώθηκε η υπηρεσία) και
της
τοποθετήθηκε
έφεδρος
αγύμναστος
εναλλακτικής
υπηρεσίας.
Δγή
...................................ΑΠ………….

α,β

Η της
φορέα.

από……………….στ…
νέο Μετατέθηκε
...................................................ΑΠ…………

α,β

παρουσίασης

στο

……………..

Δγή
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

9

Απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης
αντιρρησία συνείδησης

10

11

12

Απόφαση Ειδικού Ιατροσυμβουλίου για
Ακαταλλήλους για Στράτευση Ι5

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Δεν αναγνωρίσθηκε ως αντιρρησίας συνείδησης γι λόγους θρησκευτικών ή ιδεολογικών
Η της απόφασης του Υπουργού πεποιθήσεων, υποχρεούμενος για κατάταξη με την …………..ΕΣΣΟ.
Αποφ ή Δγή........................................... ΑΠ……..
Η της απόφασης του Ειδικού
Ιατροσυμβουλίου.

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

α,β

Ακατάλληλος για Στράτευση Ι5, πάσχων από……………………. Ικανός (Ακατάλληλος) για
εναλλακτική θητεία. Απόφαση Ειδικού Ιατροσυμβουλίου
ΑΠ…….....…

Υποχρέωση για εκπλήρωση Εναλλακτικής
Η της απόφασης του Υπουργού
Θητείας

Υποχρεούται να παρουσιασθεί την.............(Ημερομηνία παρουσίασης που καθορίζει ο
Υπουργός) στο.............. (Φορέα) για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας.............. μηνών.
Απόφ. ή Δγή ............................... ΑΠ........

Αναγνώριση αντιρρησία συνείδησης για
Η της απόφασης του Υπουργού
εκτέλεση ειδικής εφεδρικής υπηρεσίας

Αναγνωρίσθηκε ως αντιρρησίας συνείδησης για λόγους θρησκευτικών ή ιδεολογικών
πεποιθήσεων (πχ ως μάρτυρας του Ιεχωβά). Υπήχθη στους υπόχρεους ειδικής εφεδρικής
υπηρεσίας. Απόφ. ή Δγή...................................... ………ΑΠ……..

α,β

α,β

α,β
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Εγγράφεται στη δύναμη της εφεδρείας του/της ……………….. (Μονάδα) ως «Αντιρρησίας
Συνείδησης Εναλλακτικής Εφεδρικής Υπηρεσίας» Δγή ………………………………

(β) (γ)

Διαγράφεται από τη δύναμη της εφεδρείας του/της ……………… (Μονάδα ή ΤΕ) μετά τη
συμπλήρωση Εναλλακτικής Εφεδρικής Υπηρεσίας. Δγή ……………………………………

(β) (γ)

Εγγραφή Εφέδρου Αντιρρησία Συνείδησης
(υπόχρεου
εκπλήρωσης
εναλλακτικής
3
Η της εγγραφής
κοινωνικής υπηρεσίας), στη δύναμη της
εφεδρείας.

Εγγράφεται στη δύναμη της εφεδρείας ως «Αντιρρησίας Συνείδησης Εναλλακτικής Κοινωνικής
Εφεδρικής
Υπηρεσίας
στο
………………………
Φορέα
του
Δημοσίου»
Δγή
…………………………...

(γ)

Διαγραφή Εφέδρου Αντιρρησία Συνείδησης
(που
εκπλήρωσε
την
υποχρέωση
4 εναλλακτικής κοινωνικής Υπηρεσίας σε Η της διαγραφής
Φορέα του Δημοσίου) από τη δύναμη της
εφεδρείας

Διαγράφεται από τη δύναμη της εφεδρείας του (ΤΕ) ……………………….. (ΤΕ) μετά τη
συμπλήρωση Εναλλακτικής Κοινωνικής Εφεδρικής Υπηρεσίας στο ……………………….
(Φορέα του Δημοσίου).

(γ)

Εγγραφή Εφέδρου (υπόχρεου εκπλήρωσης
Ειδικής Εφεδρικής Υπηρεσίας), στη δύναμη
5
Η της εγγραφής
της εφεδρείας Μονάδος ή Ανεξάρτητης
Υπομονάδος.

Εγγράφεται στη δύναμη της εφεδρείας του/ της ……………………… (Μονάδα ή ΤΕ) για
εκπλήρωση Ειδικής Εφεδρικής Υπηρεσίας. Δγή ……………………. ……………………..

(γ)

Διαγραφή Εφέδρου (που εκπλήρωσε Ειδική
Εφεδρική Υπηρεσία) από τη δύναμη της
6
Η της διαγραφής
εφεδρείας
Μονάδος
ή
Ανεξάρτητης
Υπομονάδος.

Διαγράφεται από τη δύναμη της εφεδρείας του/της ……………... (Μονάδα ή ΤΕ) μετά την
εκπλήρωση της εφεδρικής ειδικής υπηρεσίας. Δγή

(γ)

7 Απονομή Βαθμού σε εφέδρους Αξκούς

Η της έκδοσης της απόφασης

Του απονέμεται ο βαθμός του εφέδρου (πχ Υπλγου) Απόφ. ………………………..

(β) (γ)

Η της έκδοσης της απόφασης

Του απονέμεται ο ειδικός βαθμός του επίκουρου................................ (πχ Αξκού ή Υπξκού)
Απόφ. ΥΠΑΜ ή Α/ΓΕΕΦ................................................

(β) (γ)

Διαγράφεται από τη δύναμη του ΤΕ/…………………. και διατίθεται, στο ………….. ΤΕΘ
Δγή………………..

(β) (γ)

Εγγραφή Εφέδρου Αντιρρησία Συνείδησης
(υπόχρεου
εκπλήρωσης
εναλλακτικής
1 εφεδρικής υπηρεσίας), στη δύναμη της Η της εγγραφής
εφεδρείας της Μονάδος ή Ανεξάρτητης
Υπομονάδος.
Διαγραφή Εφέδρου Αντιρρησία Συνείδησης
(που
εκπλήρωσε
την
υποχρέωση
2 εναλλακτικής εφεδρικής υπηρεσίας), από τη Η της διαγραφής
δύναμη της εφεδρείας Μονάδος ή
Ανεξάρτητης Υπομονάδος.

8

Απονομή του Ειδικού
Επίκουρου Αξκού-Υπξκού

Βαθμού

του

9

Διαγραφή Εφέδρου λόγω διάθεσης του
Η της διαγραφής
στην Εθνοφυλακή
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

10 Απόλυση Εφέδρου.

Η της απόλυσης.

11 Απόλυση Εθνοφυλάκων

Η της απόλυσης.

12

Προσωρινή
απόλυση
Εθνοφυλάκων

Εφέδρων

ή

Η της προσωρινής απόλυσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Απολύθηκε από το ............. (Μονάδα) λόγω λήξης της Επιστράτευσης. Α.Π.........

(β)

Απολύθηκε από το ..........ΛΚΤ/..........ΤΕΘ ............................................ ως Εθνοφύλακας .Δγη
ΓΕΕΦ.............Α.Π.............ή Απόφ
Απολύθηκε προσωρινά από.............με αναβολή της κλήσης του για ........
Απόφ.ΥΠΑΜ.................... Δγη ΓΕΕΦ................. Α.Π.........

Διαγραφή Εφέδρου από τη δύναμη της
13 εφεδρείας
Μονάδας
ή
Ανεξάρτητης Η της διαγραφής
Υπομονάδας.

Διαγράφεται
από
τη
δύναμη
της
εφεδρείας
.................................................................(Μονάδα) Δγή .....................................

του/της

Εγγραφή Εφέδρου στη
14 εφεδρείας
Μονάδας
ή
Υπομονάδας.

Εγγράφεται
στη
δύναμη
της
εφεδρείας
.................................................................(Μονάδα) Δγή ....................................

του/της

δύναμη της
ανεξάρτητης Η της εγγραφής

Εγγράφεται
στη
δύναμη
της
Εγγραφή Εφέδρου (Αυτόματης ένταξης)
Η της έναρξης της εφεδρικής .................................................................(Μονάδα ή ΤΕ) για
15 στη δύναμη της εφεδρείας Μονάδας ή
υποχρέωσης.
Υπηρεσίας'' Δγή .................................... (ΤΕ ή ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ)
ανεξάρτητης Υπομονάδας.
16 Επαναφορά Εφέδρου στο ΤΕ που ανήκει.
17 Εξαίρεση Εφέδρου.

Η της
επαναφοράς
Η ημερομηνία που έπρεπε
να καταταχθεί.

18 Ένταξη Εθνοφυλάκων.

Η της κατάταξης.

19 Προσωρινή διάθεση Εφέδρου σε άλλο ΤΕ

Η της διάθεσης

20 Κατάταξη Εφέδρου.

Η της κατάταξης.

Προσωρινή Διαγραφή Εφέδρου που
21 αναχωρεί στο εξωτερικό σαν φοιτητής ή Η της προσωρινής διαγραφής.
εργαζόμενος
22

Εγγραφή και τοποθέτηση εφέδρου στην
Η της εγγραφής και τοποθέτησης
κατηγορία '' Υπόλοιπη Δύναμη''

εφεδρείας
'' Εκπλήρωση

(α), (β)
(β)

(β)
του/της
Εφεδρικής

Επαναφέρεται στο ΤΕ/......................... Δγή ............

(β) (γ)
(β)

Εξαιρέθηκε από άσκηση ή μετεκπαίδευση ως ..................... Δγη............Α.Π................

(β)

Εντάχθηκε στο...........ΛΚΤ/...............ΤΕΘ ως Εθνοφύλακας Ικανός ................
Απόφ.ή Δγή........................................... Α.Π.........
Διετέθηκε προσωρινά στο ΤΕ/ ........................ Δγή ........

(β)
(β)

Κατατάχθηκε ως Έφεδρος ............ (Μονάδα) για επιστράτευση. Δγη.....................
Α.Π.................
Διαγράφεται από την δύναμη της εφεδρείας του/της ................................. (Μονάδα ή ΤΕ) λόγω
αναχώρησής του στο εξωτερικό σαν ............................(φοιτητής ή εργαζόμενος)
Τοποθετείται στην κατηγορία '' Υπόλοιπη Δύναμη'' του ...................... (ΤΕ)
...................

(β)

(β)

(β) (γ)

Δγή Φ
(γ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΦΟ

2

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

->>-

3

ΑΝΑΒΟΛΕΣ

->>-

4

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

->>-

5

ΜΗΝΥΣΕΙΣ-ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ

->>-

6

ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

->>-

7

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΘΗΤΕΙΑΣ

->>-

8

ΜΕΙΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

->>-

9

ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

->>-

10

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

->>-

11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

->>-

12

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ

->>-

13

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

->>-

14

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

->>-

15

ΕΦΕΔΡΕΙΑ

->>-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.1
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΈΝΩΝ ΣΤΗ ΣΤΉΛΗ «ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ» ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΏΝ ΜΗΤΡΏΩΝ
A/A

1.

2.

3.

Είδος Μεταβολής

Ημερομηνία Μεταβολής

Περιγραφή Μεταβολής

Παρατηρήσεις

Διόρθωση κυρίου
ονόματος ή ονόματος
πατέρα ή μητέρας ή
επώνυμου

Η της
έκδοσης της απόφασης

Διόρθωση κυρίου ονόματος ή ονόματος Καταχωρείται
πατέρα ή μητέρας ή επωνύμου.
με μελάνι

Αλλαγή κυρίου
ονόματος ή κυρίου
ονόματος πατέρα ή
μητέρας ή επωνύμου
Αναβολή λόγω
υπηρετούντος αδελφού

Η του
εγγράφου του Επάρχου

Αλλαγή κυρίου ονόματος πατέρα ή Καταχωρείται
μητέρας ή επωνύμου.
με μελάνι
ΑΠ ......................................

Η της
χορήγησης της αναβολής
στον αδελφό του
υπηρετούντος

Γι΄αυτόν έτυχε αναβολής κατάταξης ο Καταχωρείται
αδελφός του...........................κλάσεως με μελάνι
..................ΑΣΜ....................
ΑΠ....................................

ΑΠ..................

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α)
(β)
(γ)

Καταχωρείται μόνο από τα Στρατολογικά Γραφεία
Καταχωρείται μόνο από τις Μονάδες
Καταχωρείται μόνο από τα Τμήματα Επιστράτευσης

