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Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 
Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 41 

 
ΘΕΜΑ:  Οριστική και Προσωρινή Απόλυση από τη Δύναμη 
 
 Έχοντας υπόψη, 
 

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

(β) Τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, 
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ 
 

1. Γενικά 
 
 α. Όσοι εθνοφρουροί εκπληρώνουν την υποχρέωση θητείας τους 
στην Εθνική Φρουρά, καθώς και όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του 
περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ως μονίμως 
ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα 
διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31, απολύονται οριστικά από 
την Εθνική Φρουρά και τους χορηγείται οριστικό απολυτήριο.  
 
 β. Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και 
πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 41 
του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, απολύονται προσωρινά από την Εθνική 
Φρουρά και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο. 
 
 γ. Προσωρινό απολυτήριο χορηγείται και σε όσους εγκρίνεται η 
προσωρινή τους απόλυση δυνάμει των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 41 του 
περί Εθνικής Φρουράς Νόμου. 
 
2. Τύποι οριστικών απολυτηρίων 
  
 Όπως στα Παραρτήματα «Α» έως «Γ». 
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3. Τύποι προσωρινών απολυτηρίων 
  
 Όπως στα Παραρτήματα «Δ» έως «Ζ». 
 
 
4. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης οριστικής 
απόλυσης 
 
 α. Η απόλυση των εθνοφρουρών ενεργείται με απόφαση του 
Υπουργού Άμυνας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης  Στρατολογικού  του  
ΓΕΕΦ,  μετά  την  εκπλήρωση  της καθοριζόμενης από το Νόμο υποχρέωσης 
θητείας.  Οι απολυόμενοι διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας τους 
από την ημέρα απόλυσής τους. 
 
 β. Όσοι από τους απολυόμενους διατελούν σε καταστάσεις των 
οποίων η διάρκεια σύμφωνα με  το Νόμο  δεν υπολογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, παραμένουν να υπηρετήσουν το χρόνο 
αυτό, μετά την καθοριζόμενη για την απόλυση της κατηγορίας τους 
ημερομηνία απόλυσης. 
 
 γ. Την απόλυση των εθνοφρουρών πραγματοποιεί η Μονάδα στην 
οποία είναι τοποθετημένοι. Οι Μονάδες που έχουν προσκολλημένους 
εθνοφρουρούς, που πρόκειται να απολυθούν οριστικά από την Εθνική 
Φρουρά, χορηγούν έγκαιρα σ’ αυτούς Φύλλα Πορείας  για τις Μονάδες στις 
οποίες είναι τοποθετημένοι. 
 
 δ. Οι Μονάδες, δύο (2) μήνες πριν από την προσδιοριζόμενη 
ημερομηνία απόλυσης των εθνοφρουρών, αποστέλλουν τα Δελτία 
Απογραφής των απολυομένων στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία. Τα 
Στρατολογικά Γραφεία μόλις παραλάβουν τα Δελτία Απογραφής των 
απολυομένων, ελέγχουν την ορθότητά τους από τα Στρατολογικά Μητρώα. 
 
 ε. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη διαγράφονται τα 
λανθασμένα,  αναγράφονται τα ορθά με κόκκινο στυλό, θεωρούνται από το 
Διευθυντή ή τον αντικαταστάτη του και εντός 5νθημέρου αποστέλλονται στα 
αντίστοιχα τμήματα επιστράτευσης (ΤΕ). 

 
 στ. Τα ΤΕ διαβιβάζουν τα Δελτία Απογραφής στο ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ,  
που  προβαίνει  στην   εκτύπωση   των  ειδικών   Φύλλων Πορείας της 
«Αυτόματης Ένταξης», «ΕΦ33Α», τα οποία διαβιβάζει στα ΤΕ, προκειμένου 
να αποσταλούν  στις Μονάδες απόλυσης. 
 
 ζ. Με μέριμνα των Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υπομονάδων, κατά 
την ημέρα της απόλυσης, γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: 
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  (1) Λαμβάνεται από όλους τους απολυόμενους υπεύθυνη 
δήλωση σε διπλούν στο έντυπο «ΕΦ348». 
 
  (2) Χρεώνονται τα υλικά Α΄ και Β΄ φάσης στους 
απολυόμενους με χρεωστική απόδειξη εις τετραπλούν σε έντυπο «ΕΦ375». 
 
  (3) Επιδίδεται στους απολυόμενους το Κίτρινο Ειδικό Φύλλο 
Πορείας ΕΦ33 Α (Αυτόματης Ένταξης), στο οποίο αναγράφεται ως Μονάδα 
(σε περίπτωση επιστράτευσης), η Μονάδα απόλυσής τους και υπογράφουν 
την απόδειξη του Ειδικού Φύλλου Πορείας. 
 
  (4) Επιδίδεται με το Ειδικό Φύλλο Πορείας και η δήλωση 
αλλαγής   στοιχείων  Εφέδρου,  η  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  σε  περίπτωση 
αλλαγής διεύθυνσης, με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν στο πίσω μέρος του 
εντύπου. 
 
  (5) Επιδίδεται στους απολυόμενους Φύλλο Ατομικής 
Πρόσκλησης (ΦΑΠ), αφού συμπληρωθούν η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος 
διεξαγωγής της άσκησης της Μονάδας. 
 
  (6) Αναφέρονται με «AΜΕΣΟ» σήμα στο ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ και 
στα ΤΕ καταγωγής - Υπηρεσίας τα ονοματεπώνυμά τους. 
 
  (7) Ενημερώνονται οι απολυόμενοι σε θέματα 
επιστράτευσης, αναλύοντας το σκοπό της Αυτόματης Ένταξης, δίνοντας  
ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις των απολυομένων.  
 
  (8) Στις περιπτώσεις μεμονωμένων απολύσεων,  η Μονάδα 
ή ανεξάρτητη Υπομονάδα αποστέλλει με τηλεομοιότυπο (ΦΑΞ) στο ΣΓ το 
δελτίο απογραφής, το οποίο αφού ελεχθεί, στέλλεται απευθείας στη 
ΔΕΠΣ/ΓΕΕΦ με ΦΑΞ προκειμένου να εκδοθεί άμεσα το Ειδικό Φύλλο Πορείας 
(ΕΦΠ) Αυτόματης Ένταξης.  
 
  (9) Σε περιπτώσεις εφέδρων που αναχωρούν στο εξωτερικό 
για σπουδές, εργασία ή μόνιμη εγκατάσταση, επιδίδεται το ειδικό Φύλλο 
Πορείας της Αυτόματης Ένταξης και παραπέμπονται αυθημερόν στο ΤΕ, που 
παρακολουθεί επιστρατευτικά την απολύουσα Μονάδα ή ανεξάρτητη 
Υπομονάδα, για αντικατάσταση του ειδικού Φύλλου Πορείας αυτόματης 
ένταξης με ειδικό Φύλλο Πορείας του Έμπεδου. 
 
 η. Οι Μονάδες-ανεξάρτητες Υπομονάδες, αμέσως μετά την 
απόλυση, διαβιβάζουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία τα πιστοποιημένα 
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φωτοαντίγραφα των ατομικών εγγράφων του απολυόμενου (ΑΦΟ), στα οποία 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι άδειες, ποινές, στρατολογικές μεταβολές και 
τα δικαιολογητικά τυχόν τροποποίησης ή ακύρωσης των εν λόγω μεταβολών.  
 
 θ. Οι Μονάδες μετά την υπογραφή των  Ειδικών Φύλλων Πορείας 
από το Διοικητή: 
 
  (1) Επιδίδουν στον απολυόμενο το Ειδικό Φύλλο Πορείας, 
που προορίζεται γι’ αυτόν, μαζί με τη βεβαίωση Απόλυσης του ΑΦΟ, καθώς 
και πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας, μαζί με οριστικό 
απολυτήριο εθνοφρουρού. 
 
  (2) Αποστέλλουν αυθημερόν: 
 
   (α) Στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο τα 
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες οδηγίες Επιστράτευσης έντυπα με τις 
σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του απολυομένου. 
 
   (β) Στο αρμόδιο ΤΕ  το απόκομμα του Ειδικού Φύλλου 
Πορείας, τα ατομικά και πληροφοριακά έγγραφα του απολυόμενου καθώς και 
τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του. 
 
5. Προσωρινές Απολύσεις 
 
 α. Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και 
πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 41 
του Νόμου απολύονται προσωρινά και τους χορηγείται προσωρινό 
απολυτήριο, όπως παρακάτω: 
 
  (1) Επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο 
μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
της Δημοκρατίας [Άρθρο 41 (2) (α)]. 
 
   (α) Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 
εθνοφρουρών, χορηγείται από τις Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο 
οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη 
στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία αποφοίτησης ή διακοπής της φοίτησής τους. 
   
   (β) Οι εθνοφρουροί που επιθυμούν να τους χορηγηθεί 
η εν λόγω προσωρινή απόλυση υποβάλλουν  αίτηση  στις   Μονάδες τους 
μαζί με βεβαίωση του ανάλογου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η Μονάδα 
υποβάλλει την αλληλογραφία μαζί με Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) 
απευθείας στη ΔΣΛ/ΓΕΕΦ, η οποία και διαβιβάζει τις αλληλογραφίες στο 
ΥΠΑΜ για λήψη απόφασης. 
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   (γ) Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους 
καθορίζεται από τον Υπουργό. 
 
  (2) Έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του Νόμου, 
υγειονομική επιτροπή ότι πρέπει να τύχουν αναβολής εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, σύμφωνα με 
τον πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 [Άρθρο 41 (2) 
(β)] 
 
   Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, 
ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής 
υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, λαμβάνουν αναβολή από την υποχρέωση 
εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά και τους 
χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει 
ο Νόμος και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31. 
 
  (3) Έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του Νόμου, 
υγειονομική επιτροπή ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους 
υγείας, σύμφωνα με τον πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του 
άρθρου 31 [Άρθρο 41 (2) (γ)]. 
 
   Σε όσους κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές 
επιτροπές ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, 
χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει 
ο Νόμος και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31. 
 
  (4) Έχουν επιλεγεί για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού [Άρθρο 41 (2) (δ)]. 
 
   (α) Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 
εθνοφρουρών, χορηγείται από τις Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο 
οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη 
στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία διακοπής της φοίτησής τους. 
 
   (β) Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους 
καθορίζεται από τον Υπουργό. 
 
  (5) Έχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που δεν 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους αρχίζει πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου θητείας 
τους [Άρθρο 41 (2) (ε)]  
 
   (α) Για να εγκριθεί αίτημα για υπαγωγή στην εν λόγω 
διάταξη θα πρέπει οι αιτητές να υπέχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που 
να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες και να υποβάλουν στη Μονάδα τους ή στο 
αρμόδιο ΣΓ εφόσον πρόκειται για υπηρετούντες εναλλακτική κοινωνική θητεία, 
αίτηση μαζί με βεβαίωση εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην οποία αναγράφεται η 
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ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας σε αυτό.  Η αίτηση, όπως Παράρτημα 
«Η», υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες πριν την αιτούμενη ημερομηνία 
προσωρινής απόλυσης και όχι ενωρίτερα. 
 
   (β) 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 Διεύθυνση 
Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ) 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. 
 
   (γ) Η ΔΣΛ 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. 
 
   (δ) Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατολογικού του 
ΓΕΕΦ, εντός είκοσι ημερών από τη λήψη της αίτησης, εκδίδει την απόφασή 
του για έγκριση ή απόρριψή της. 
 
   (ε) Σε περίπτωση αίτησης για επανεξέταση, η αίτηση 
μαζί με όλη την προηγηθείσα αλληλογραφία υποβάλλεται από τη ΔΣΛ στο 
Υπουργείο Άμυνας.  
 
   (στ) Μετά τη λήψη της απόφασης για έγκριση ή 
απόρριψη, οι Μονάδες ή τα ΣΓ κατά περίπτωση, προβαίνουν στην 
ενημέρωση του αιτητή και καταχωρούν τις προβλεπόμενες στρατολογικές 
μεταβολές. 
 
  (6) Ανήκουν σε κατηγορία εθνοφρουρών, για την οποία, για 
λόγους εξαιρετικών περιστάσεων ή δημοσίου συμφέροντος το Υπουργικό 
Συμβούλιο με διάταγμά του καθόρισε την προσωρινή απόλυσή της [Άρθρο 41 
(3)].  
 
   (α) Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 
εθνοφρουρών, χορηγείται από  τις  Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο 
οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη 
στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την 
ημερομηνία που παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους 
απολύθηκαν προσωρινά. 
 
   (β) Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους 
καθορίζεται από τον Υπουργό. 
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  (7) Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό η προσωρινή ή οριστική 
απόλυσή τους για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους [Άρθρο 41 
(5)].  
 
   (α) Για να εξετασθεί αίτημα για υπαγωγή στην εν λόγω 
διάταξη θα πρέπει οι αιτητές να υποβάλουν στη Μονάδα τους ή στο αρμόδιο 
ΣΓ εφόσον πρόκειται για υπηρετούντες εναλλακτική κοινωνική θητεία, αίτηση 
όπως στο παράρτημα «Θ», μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά, ιατρικές εκθέσεις και βεβαιώσεις 
που στηρίζουν το αίτημά τους (πχ πιστοποιητικά θανάτου, βεβαιώσεις 
παροχής δημόσιων βοηθημάτων, αποφάσεις δικαστηρίων, αντίγραφα 
φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεις επαγγελματικών απολαβών, βεβαιώσεις 
των κοινωνικών ασφαλίσεων, πιστοποιητικά τραπεζών κλπ) 
 
   (β) 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 Διεύθυνση 
Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ) 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. 
 
   (γ) Η ΔΣΛ 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/ Διαβιβάζει στο Υπουργείο Άμυνας για 
εξέταση όσες είναι πλήρεις. 
 
   (δ) Το Υπουργείο Άμυνας ζητά έκθεση από το 
Γραφείο Ευημερίας, με τη λήψη της οποίας ο Υπουργός παραπέμπει την 
υπόθεση για εξέταση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή που προβλέπεται στο 
άρθρο 26, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Νόμο. 
 
 β. Οι προσωρινές απολύσεις γίνονται από τα ΚΕΝ, Μονάδες και 
Υπηρεσίες, αμέσως μετά τη λήψη: 
 
  (1) Της σχετικής για την περίπτωση απόφασης του 
Υπουργού ή της Διαταγής της ΔΣΛ/ΓΕΕΦ. 
 
  (2) Της απόφασης της Επιτροπής Κατάταξης ή της ΕΕΣΙ ή 
του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου αντίστοιχα, για χορήγηση αναβολής για λόγους 
υγείας, λόγω πάθησης, σε στρατευσίμους, εθνοφρουρούς και εφέδρους, ή 
κρίσης τους ως προσωρινά ακαταλλήλων για στράτευση (Ι5).  
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 γ. Κατά τις προσωρινές απολύσεις ο Αξιωματικός Στρατολογίας: 
 
  (1) Καταχωρεί στην Ημερήσια Διαταγή την απόφαση ή τη 
γνωμάτευση, ή άλλο έγγραφο (πχ απόφαση Υπουργού Άμυνας) με το οποίο 
αποφασίστηκε η προσωρινή απόλυση. 
 
  (2) Χορηγεί στους απολυόμενους τα προβλεπόμενα για την 
περίπτωση προσωρινά απολυτήρια.  
 
  (3) Διαγράφει τους απολυόμενους από τα Στρατολογικά 
Βιβλία (Ημερήσια Διαταγή, Δυναμολόγιο) την ημέρα που χορηγείται το 
προσωρινό απολυτήριο. 
 

(4) Ενημερώνει τους ΑΦΟ με τις προβλεπόμενες μεταβολές 
και τους αποστέλλει με τα λοιπά έγγραφα των προσωρινά απολυομένων, στο 
αρμόδιο ΣΓ, αφού προηγουμένως αναγράψει σ’ αυτούς, με κόκκινο μελάνι την 
ένδειξη:«Δεν ολοκλήρωσε ή ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση», 
επισυνάπτοντας και αντίγραφα, κατά περίπτωση: 

 
 (α) Της απόφασης της Επιτροπής Κατάταξης ή της 

ΕΣΣΙ ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου. 
 

   (β) Της  σχετικής απόφασης του ΥΠΑΜ. 
 

(γ) Του προσωρινού απολυτηρίου. 
 
6. Ενέργειες πριν από την Απόλυση  
 α. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ για κάθε ΕΣΣΟ 
απόλυσης εκδίδει διαταγή προς όλες τις Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, 
επισημαίνοντας τις απορρέουσες υποχρεώσεις τους, δίνοντας τους 
συντονιστικές οδηγίες. Για το σκοπό αυτό, τα αρμόδια όργανα (Δκτής ή 
Υπδκτής και ο Αξιωματικός Στρατολογίας) προβαίνουν στις παρακάτω 
ενέργειες: 
  (1) Μελετούν τη διαταγή απόλυσης και την παρούσα. 
 
  (2) Απευθύνονται για κάθε αμφιβολία ή απορία, στα αρμόδια 
ΣΓ. 
  (3) Διαχωρίζουν τους ΑΦΟ των απολυομένων και ελέγχουν 
την συνέχεια και εγκυρότητα των μεταβολών που αναγράφονται σ’ αυτούς. 
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται και με την τοποθέτηση κάθε 
εθνοφρουρού στη Μονάδα. 

 
(4) Προσδιορίζουν την ακριβή ημερομηνία απόλυσης των 

εθνοφρουρών. Ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 40 του Νόμου. 

 



 - 9 - 

 
 

  (5) Απευθύνονται σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τον 
χρόνο υπηρεσίας κάποιου εθνοφρουρού στο αρμόδιο ΣΓ, αποστέλλοντας 
ΑΦΜ ή προσκομίζοντας έγκαιρα τον ΑΦΟ. 
 
  (6) Ενημερώνουν τις Μονάδες που έχουν αποσπασμένους 
οπλίτες οι οποίοι απολύονται και τα Νοσοκομεία στα οποία νοσηλεύονται 
απολυόμενοι, για την ακριβή ημερομηνία απόλυσης τους. Σε περίπτωση 
εισόδου απολυομένων στα Νοσοκομεία αποστέλλουν συγχρόνως και ΑΦΜ 
στο επάνω μέρος του οποίου αναγράφουν με κόκκινο μελάνι και κεφαλαία 
γράμματα την ένδειξη “ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ………..” για την 
αποφυγή χορήγησης αναρρωτικών αδειών οι οποίες λήγουν μετά την 
προσδιορισθείσα ημερομηνία απόλυσης. 
 
 β. Η σύνταξη και η υποβολή των «Ονομαστικών Καταστάσεων 
απολυομένων» και των «Δελτίων Απογραφής Απολυομένων» στα αρμόδια 
ΣΓ, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Επιστράτευσης (Αυτόματης 
Ένταξης), της Διεύθυνσης Επιστράτευσης του ΓΕΕΦ.  
 
 γ. Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της οφειλόμενης 
υποχρέωσης κάθε εθνοφρουρού, ενεργείται πάντοτε βάσει των 
καταχωρημένων στα ατομικά έγγραφα μεταβολών.  
 

(1) Αρχικά ευρίσκεται η συνολική στρατιωτική υποχρέωση σε 
μήνες και ημέρες, με πρόσθεση συμμιγών αριθμών του χρόνου πραγματικής 
θητείας και του χρόνου που δεν υπολογίζεται ως χρόνος    πραγματικής    
θητείας. Κατά   την   πρόσθεση   οι   30 ημέρες υπολογίζονται σαν μήνας. 
 
  (2) Από τους απολυόμενους εθνοφρουρούς, οι διατελέσαντες 
σε καταστάσεις, των οποίων η διάρκεια σύμφωνα με τον νόμο δεν 
υπολογίζεται σαν χρόνος πραγματικής θητείας, παραμένουν για να 
υπηρετήσουν τον οφειλόμενο χρόνο, μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία 
απόλυσης για την κλάση και κατηγορία τους. 
 
  (3) Την απόλυση πραγματοποιεί η Μονάδα στην οποία είναι 
τοποθετημένος ο απολυόμενος. Οι Μονάδες, που έχουν προσκολλημένους 
εθνοφρουρούς, των οποίων επίκειται η οριστική απόλυση, χορηγούν έγκαιρα 
σ’ αυτούς Φύλλο Πορείας για τις Μονάδες τους. 
 
  (4) Οι νοσηλευόμενοι στα Νοσοκομεία κατά την ημερομηνία 
απόλυσης της κλάσης και κατηγορίας των, απολύονται αμέσως μόλις η 
υγειονομική κατάσταση τους επιτρέψει την έξοδο από αυτά, και με την 
προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία εξόδου θα έχουν συμπληρώσει τον 
από την διαταγή απόλυσης καθοριζόμενο για την κλάση και την κατηγορία 
τους χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι οι μη συνεχώς 
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υπηρετούντες (από αναβολή κατάταξης κλπ) απολύονται με την τελευταία 
διαταγή απόλυσης. 
 
7. Ενέργειες Στρατολογικών Γραφείων επί των Απολύσεων 
 α. Μόλις περιέλθουν σ’ αυτά τα καθοριζόμενα από τις οδηγίες 
επιστράτευσης, έντυπα απόλυσης, ενεργούν όπως παρακάτω: 

 
(1) Αντιπαραβάλουν τα αναγραφόμενα ονομαστικά στοιχεία 

των εντύπων, με τα αντίστοιχα των Στρατολογικών μητρώων, και ελέγχουν για 
το κανονικό ή όχι της απόλυσης. 
 
  (2) Καταχωρούν στις στρατολογικές μερίδες την μεταβολή 
απόλυσης καθώς και κάθε άλλη μεταβολή, η οποία δεν έχει καταχωρηθεί. 
 
  (3) Αναφέρουν εντός 15 ημερών κάθε αντικανονική απόλυση  
στην ΔΣΛ/ΓΕΕΦ, υποβάλλοντας: 
 
   (α) Πλήρες ΑΦΜ του απολυθέντος. 
 
   (β) Έγγραφο της Μονάδος από την οποία απολύθηκε 
για τους λόγους της αντικανονικής απόλυσης και τα υπεύθυνα όργανα. 
 
 β. Επί πρόωρων απολύσεων εφαρμόζονται τα εξής: 
 
  (1) Μέχρι τριάντα (30) ημερών δεν ανακαλούνται για 
συμπλήρωση του υπολειπομένου χρόνου θητείας, αλλά θεωρούνται 
στρατολογικώς τακτοποιημένοι κατόπιν διαταγής της ΔΣΛ/ΓΕΕΦ, στην οποία 
υποβάλλονται οι σχετικές αναφορές. 
 
  (2) Άνω των τριάντα (30) ημερών ανακαλούνται από τη 
Μονάδα απόλυσης, βάσει της παρούσας απόφασης για επανακατάταξη σ’ 
αυτή, για συμπλήρωση του υπολοίπου χρόνου θητείας. 
 
8. Διαδικασία επανακατάταξης προσωρινά απολυθέντων 
 
 α. Ένα μήνα πριν την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να 
επανακαταταγούν οι προσωρινά απολυθέντες στρατεύσιμοι, τα ΣΓ 
αποστέλλουν στη Μονάδες επανακατάταξης, εφόσον πρόκειται για 
εκπαιδευμένους στρατεύσιμους τον ΑΦΟ τους, ενώ στους ιδίους 
αποστέλλουν ταχυδρομικά σημείωμα επανακατάταξης, ο τύπος του οποίου 
καθορίζεται στο παράρτημα «Ι». 
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 β. Οι προσωρινά απολυθέντες ανεκπαίδευτοι στρατεύσιμοι 
επανακατατάσσονται κατά ανάλογο τρόπο με τους λοιπούς στρατευσίμους 
της ΕΣΣΟ, στην οποία εντάσσονται για επανακατάταξη. 
 
 γ. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, όσοι ανεκπαίδευτοι 
στρατεύσιμοι, απολύονται προσωρινά από το ΚΕΝ λόγω τρίμηνης ή εξάμηνης 
αναβολής υγείας υποχρεούνται να επανακαταταγούν την επομένη της λήξης 
της αναβολής τους, στο ΚΕΝ από το οποίο απολύθηκαν προσωρινά.  
 
 δ. Όσοι από τους πιο πάνω στρατεύσιμους καθώς και όσοι 
ανεκπαίδευτοι στρατεύσιμοι απολύονται προσωρινά από το ΚΕΝ λόγω 
ετήσιας αναβολής υγείας, ζητήσουν την επανεξέτασή τους από την αρμόδια 
υγειονομική επιτροπή πριν από τη λήξη της αναβολής στην οποία τελούν, 
επειδή η υγεία τους βελτιώθηκε, εφόσον κριθούν ικανοί για εκπλήρωση 
θητείας, να τους χορηγείται σημείωμα επανακατάταξης από το αρμόδιο 
Στρατολογικό Γραφείο και να επανακατατάσσονται στο ΚΕΝ από το οποίο 
απολύθηκαν προσωρινά, εντός 15ημέρου από την έκδοση της απόφασης. 
 
 ε. Οι ανεκπαίδευτοι στρατεύσιμοι που τελούν σε αναβολή για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να καταταχθούν 
πριν τη λήξη της αναβολής τους, αφού εξασφαλίσουν σχετική έγκριση από το 
Υπουργείο Άμυνας, το οποίο θα καθορίσει και το ΚΕΝ και την ημερομηνία 
κατάταξής τους.  
 
 στ. Οι ανεκπαίδευτοι στρατεύσιμοι που κρίθηκαν προσωρινά 
ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας και οι οποίοι κατόπιν 
επανεξέτασης της ικανότητας τους από υγειονομική επιτροπή, κρίνονται 
κατάλληλοι για στράτευση, εφόσον το επιθυμούν, αντί της επομένης ΕΣΣΟ, 
μπορούν να επανακατατάσσονται εντός 15ημέρου από την έκδοση της 
σχετικής ιατρικής απόφασης στο ΚΕΝ από το οποίο απολυθήκαν προσωρινά, 
αφού υποβάλουν προς τούτο, σχετική αίτηση στο αρμόδιο Στρατολογικό 
Γραφείο. 
 

ζ. Στις περιπτώσεις των παραγράφων «γ», «δ» και «στ», 
χορηγείται ο τύπος του προσωρινού απολυτηρίου του Παραρτήματος «Δ» και 
«Ε» αντίστοιχα. 
 

η. Οι Μονάδες ενημερώνουν άμεσα το αρμόδιο ΣΓ για κάθε 
περίπτωση επανακαταταγέντα στρατευσίμου. 
 
 
9. 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. Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται για κάθε 
υπόθεση που σχετίζεται με τα παραπάνω, στις περιπτώσεις που το κρίνει 
αναγκαίο. 
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 γ. Η ισχύς της απόφασης αυτής, που δεν δημοσιεύεται στην 

επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρχίζει από την υπογραφή της. 
 
 
 
 

            Λευκωσία, 13 Μαρτίου 2020 
 
 
 
 
 

                     Σάββας Αγγελίδης 
                                                                Υπουργός Άμυνας 

 


