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ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2019 
Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 70 

 
 
 

ΘΕΜΑ:                           Άδειες Εξόδου 
 
 
 Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχουν οι διατάξεις των περί 
Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2019 και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
α. Τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί 

εκχωρήσεως της ενασκήσεως των εξουσιών των απορρέουσων εκ τινός 
Νόμου, Νόμου υπ’ αρ. 23 του 1962 και 
 

β. Τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς  
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ 
 
 

2. Γενικά 
 
 Για την αναχώρηση των αρρένων κυπρίων πολιτών από τη 
Δημοκρατία, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 70 των περί Εθνικής Φρουράς 
Νόμων του 2011 έως 2018 και των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, η 
επίδειξη στις αρμόδιες αρχές ελέγχου των αερολιμένων και λιμένων της 
Δημοκρατίας ειδικής άδειας εξόδου. 
 
3. Πεδίο Εφαρμογής 
 
 Όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας από τη συμπλήρωση του 16ου μέχρι 
και τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.  
 
4. Τύπος της Αίτησης 
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 Όπως στο Παράρτημα «Α». 
 
5. Τύπος της Άδειας Εξόδου 
 
 Όπως στα Παραρτήματα «Β» έως «Δ». 
 
6. Διαδικασία εξέτασης και έγκρισης της αίτησης 
 
 Για την έκδοση της άδειας εξόδου καθορίζονται τα παρακάτω: 
 
  (1) Αίτηση: 
 
    (α) Η αίτηση για έκδοση άδειας εξόδου υποβάλλεται 
από τον ενδιαφερόμενο ή τον γονέα-κηδεμόνα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του στο Υπουργείο Άμυνας, στα κατά τόπους Στρατολογικά 
Γραφεία και ΚΕΠ-ΚΕ.ΠΟ, είτε προσωπικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω του 
διαδικτύου. 
 
     (β) Δεν πρωτοκολλούνται αλλά αριθμούνται κατά 
αύξοντα αριθμό και με την χορήγηση της άδειας εξόδου, αρχειοθετούνται σε 
ειδικό φάκελο μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά.  
   
  (2) Εξέταση των Αιτήσεων:  
 
     (α) Για τους εγγεγραμμένους στα Στρατολογικά 
Μητρώα, η αίτηση εξετάζεται σε συνεργασία με το αρμόδιο ΣΓ και εφόσον η 
στρατολογική κατάστασή του το επιτρέπει, του εκδίδεται η άδεια εξόδου.  
 
     (β) Σε περίπτωση που ο αιτητής έχει στρατολογικές 
εκκρεμότητες, η άδεια εξόδου χορηγείται αφού προηγηθεί  η στρατολογική του 
τακτοποίηση. 
 
     (γ) Για τους Άρρενες Πολίτες της Δημοκρατίας που 
συμπληρώνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν οποιαδήποτε 
στρατολογική εκκρεμότητα χορηγείται άδεια εξόδου κατά την πρώτη 
αναχώρηση τους από τη Δημοκρατία και η οποία ισχύει για όλα τα ταξίδια του 
στρατεύσιμου μέχρι 30 Μαΐου του έτους που καλείται για κατάταξη στην 
εθνική Φρουρά. 
     (δ) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στις 
υποπαραγράφους (α) και (β) οι αιτήσεις των κυπρίων πολιτών που διαμένουν 
στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι σε Στρατολογικά Μητρώα και 
βρίσκονται στην Κύπρο για χρονικό διάστημα κάτω των Δώδεκα(12) μηνών, 
εγκρίνονται μόνο αφού διαπιστωθεί ότι δεν έχουν στρατολογικές 
εκκρεμότητες. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή, για όσους δεν είναι 
εγγεγραμμένοι σε Στρατολογικά Μητρώα επειδή έχουν γεννηθεί στο 
εξωτερικό, χορηγείται η άδεια εξόδου, αφού συνεκτιμηθούν τα 
προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 
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     (ε) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ανήκει στην ειδική 
κατηγορία (α) και (ε) της παραγράφου (9), όπως αναφέρονται στην παρούσα 
απόφαση, ενημερώνεται  σχετικά και στην περίπτωση που δεν έχει το σχετικό 
με την περίπτωσή του έγγραφο, για να το χρησιμοποιήσει για έξοδο από την 
χώρα, του εκδίδεται άδεια εξόδου. 
 
7. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας 
εξόδου 
 
 α. Το ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την 
αναχώρηση από τη χώρα (Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο). 
 
 β. Δελτίο Κυπριακής Πολιτικής Ταυτότητας υποχρεωτικά μόνο από 
όσους διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο. 
 
 γ. Αεροπορικά ή Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια, βεβαιώσεις των κατά χώρα 
προξενικών ή πρεσβευτικών αρχών, επίσημα έγγραφα της χώρας στην οποία 
διαμένουν (πχ βεβαιώσεις σχολείων, εργοδοτών, φορολογικών αρχών κλπ) 
για τους κύπριους κάτοικους εξωτερικού, προκειμένου να διακριβωθεί αφενός 
ότι αυτοί διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και αφετέρου η ημερομηνία ή/και ο 
σκοπός άφιξής τους στην Κύπρο. 
 
8. Αρμοδιότητα έγκρισης των αδειών εξόδου 
 
 α. Οι άδειες εξόδου εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή του 
ΥΠΑΜ ή από τους Διευθυντές των ΣΓ ή τους νόμιμους αντικαταστατές τους, 
εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Άμυνας ή στα Στρατολογικά 
Γραφεία αντίστοιχα. 
 
 β. Οι άδειες εξόδου,  για τις οποίες οι αιτήσεις υποβάλλονται στα 
κατά τόπους ΚΕΠ-ΚΕ.ΠΟ, εκτυπώνονται μέσω ειδικού προς τούτο, 
μηχανογραφικού  συστήματος. Πριν την επίδοσή τους, επί του εντύπου αδείας 
τίθεται η σφραγίδα των ΚΕΠ – ΚΕΠΟ και η υπογραφή του αρμόδιου 
επιδίδοντος λειτουργού. Νοείται ότι εκδίδουσα αρχή συνεχίζει να θεωρείται το 
αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. 
 
 γ. Ο Υπουργός Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται για 
κάθε υπόθεση που σχετίζεται με τα παραπάνω και να επανεξετάζει 
περιπτώσεις αυτεπάγγελτα ή/και όποτε υποβληθεί τέτοιο αίτημα.  
 
  
9. Ειδικές Κατηγορίες 

 
 α. Εκπληρώσαντες θητεία: 

 
  Ταξιδεύουν εκτός της χώρας με την επίδειξη Πιστοποιητικού 
Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Β» που χορηγείται από τα Στρατολογικά 
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Γραφεία (ΣΓ) ή τα κατά τόπους ΚΕΠ-ΚΕ.ΠΟ, ή του οριστικού απολυτηρίου 
εκπαιδευμένου εθνοφρουρού που τους χορηγήθηκε κατά την απόλυσή τους ή  
του Ειδικού Φύλλου Πορείας.  
 
 β. Εθνοφρουροί: 
 

        Αναχωρούν από την Κύπρο με την επίδειξη του φύλλου αδείας 
που τους χορηγείται από τις Μονάδες υπηρεσίας τους. 

 
          γ.  Στελέχη της Εθνικής Φρουράς: 
 
  Αναχωρούν από την Κύπρο με την επίδειξη της στρατιωτικής 
τους ταυτότητας. 
 
 δ. Απαλλαγέντες ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού: 
 
  Αναχωρούν από την Κύπρο με την επίδειξη του εγγράφου της 
απαλλαγής που τους χορηγήθηκε από το ΥΠΑΜ, νοουμένου ότι το χρονικό 
διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία άφιξής τους στην Κύπρο 
μέχρι την ημερομηνία αναχώρησής τους, δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 
μήνες. 
 
 ε . Απαλλαγέντες της Στράτευσης δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 23 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2016: 
 
  Ταξιδεύουν εκτός  της  χώρας  με  την  επίδειξη  Πιστοποιητικού 
Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Β» που χορηγείται από  τα  Στρατολογικά 
Γραφεία (ΣΓ) ή τα κατά τόπους ΚΕΠ-ΚΕ.ΠΟ  ή του  οριστικού απολυτηρίου 
εθνοφρουρού λόγω απαλλαγής που τους χορηγήθηκε κατά την απόλυσή 
τους. 
 
 στ. Ανυπότακτοι-Λιποτάκτες: 
 
  Για τους στρατεύσιμους της εν λόγω κατηγορίας δεν χορηγείται 
άδεια εξόδου εκτός εάν προηγηθεί στρατολογική τακτοποίησή τους. Αιτήματα 
που αφορούν αυτή την κατηγορία υποβάλλονται στο Υπουργείο Άμυνας για 
εξέταση και λήψη απόφασης, στην περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί ή 
ανθρωπιστικοί λόγοι. 

 
10. Ειδικές Διατάξεις 
 
 Για όσους εκκρεμεί η κατάταξη ή επανακατάταξη ή παρουσίαση 
ενώπιον υγειονομικής επιτροπής, ένα μήνα πριν την ημερομηνία που 
οφείλουν   να   επανακαταταγούν  ή  παρουσιαστούν    ενώπιον   υγειονομικής  
επιτροπής, δεν χορηγείται άδεια εξόδου εάν δεν εξασφαλισθεί προηγουμένως 
σχετική έγκριση από το ΥΠΑΜ. Στην προκειμένη περίπτωση η αίτηση 
διαβιβάζεται στο ΥΠΑΜ με μέριμνα του ΣΓ στην επαρχία του οποίου 
υποβλήθηκε η αίτηση. Η απόφαση του ΥΠΑΜ ακολούθως διαβιβάζεται στο 
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ΣΓ, το οποίο και ενεργεί αναλόγως. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είχε 
υποβάλει την αίτησή του στα κατά τόπους ΚΕΠ-ΚΕ.ΠΟ, το ΣΓ αποστέλλει στο 
εν λόγω ΚΕΠ-ΚΕ.ΠΟ, με τηλεομοιότυπο την απόφαση του ΥΠΑΜ, 
προκειμένου να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο και να του επιδώσει ή όχι την 
άδεια εξόδου. 

 
11. Τελικές διατάξεις 

 
 α. Διοικητικές, ερμηνευτικές και διαδικαστικής φύσεως οδηγίες για 
την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται από τη Διεύθυνση 
Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς. 
 
 
 β. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της. 
 
 
       Λευκωσία,16/7/2019 

 
 
 
 

            Σάββας Αγγελίδης 
                                                                                 Υπουργός Άμυνας 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Αίτηση για Έκδοση Άδειας Εξόδου 
«Β» Άδεια Εξόδου (ΚΕΠ) 
«Γ» Άδεια Εξόδου 
«Δ» Άδεια Εξόδου 
 
 
 


