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Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2018 
Απόφαση Δυνάμει των Άρθρων 21 (2), 23 (3), 24 (4) και 70 

 
 

ΘΕΜΑ:                             Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων 
 
  
 

Έχοντας υπόψη, 
 

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

(β) Τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, 
 

(γ) Τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εκχωρήσεως 
της ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρέουσων εκ τινος Νόμου, Νόμου υπ’ 
αρ. 23 του 1962, 
 
 και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επιτάχυνσης και απλούστευσης 
διαδικασιών και αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων προς το σκοπό εξυπηρέτησης των 
στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και των πολιτών της Δημοκρατίας,  
 

 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ 

 
 

  (1) Τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, για την ενάσκηση των 
ακόλουθων εξουσιών: 
 
   (α) Για την απαλλαγή στρατευσίμων από την υποχρέωση 
υπηρεσίας στη Δύναμη [Άρθρο 23, εδάφιο (1) παράγραφοι (γ), (ε), (στ), (ζ), (η), 
(θ), (ι), (ια) και (ιβ) του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011],  
 
 
 



-2- 
 

   (β) Για τη μείωση της θητείας στρατευσίμων και 
εθνοφρουρών [Άρθρο 21, εδάφιο (1) του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 
2011], 
   (γ) Για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης σε 
στρατεύσιμους [Άρθρο 24, εδάφιο (1) παράγραφοι (γ) και (θ) του περί Εθνικής 
Φρουράς Νόμου του 2011], 

 
  (2) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιστράτευσης του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Φρουράς για την ενάσκηση των ακόλουθων εξουσιών : 
 
   (α) Για την απαλλαγή εφέδρων από την υποχρέωση 
υπηρεσίας στη Δύναμη [(Άρθρο 23, εδάφιο (1), παράγραφοι (β) και (1α) του περί 
Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011]. 
 
   (β) Για τη χορήγηση αναβολής από την εκπλήρωση 
υποχρέωσης εφεδρικής υπηρεσίας στη Δύναμη [Άρθρο 24, εδάφιο (1), 
παράγραφοι (δ), (ε), (η), (θ) και (ια) του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011]. 
 
  (3) Τους Διευθυντές των Στρατολογικών Γραφείων για την 
ενάσκηση των ακόλουθων εξουσιών: 

 
   (α) Για την απαλλαγή στρατευσίμων από την υποχρέωση 
υπηρεσίας στη Δύναμη [Άρθρο 23, εδάφιο (1) παράγραφος (β) του περί Εθνικής 
Φρουράς Νόμου του 2011],  
 
   (β) Για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης σε 
στρατεύσιμους [Άρθρο 24, εδάφιο (1) παράγραφοι (α), (δ), (ε), (η), και (ι) του περί 
Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011], 
 
                                 (γ)  Για την έκδοση της ειδικής άδειας εξόδου για 
αναχώρηση από τη Δημοκρατία [Άρθρο 70 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου 
του 2011]. 
 
  (4)    Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας για την έκδοση 
της ειδικής άδειας εξόδου για αναχώρηση από τη Δημοκρατία [Άρθρο 70 του περί 
Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011]. 
 
2.  Για την έκδοση της ειδικής άδειας εξόδου για αναχώρηση από τη 
Δημοκρατία ο Υπουργός Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει σχετικά 
αιτήματα,  να ενημερώνεται για κάθε υπόθεση που σχετίζεται με τα παραπάνω 
και να επανεξετάζει περιπτώσεις αυτεπάγγελτα ή/και όποτε υποβληθεί τέτοιο 
αίτημα. 
  
3. Για υποθέσεις και θέματα που τυχόν εκκρεμούν στο Υπουργείο Άμυνας 
κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης, οι απαραίτητες  
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ενέργειες και οι τυχόν αποφάσεις που απαιτούνται, θα ληφθούν από τα προς 
τούτο αρμόδια όργανα του Υπουργείου Άμυνας. 
 
4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από της υπογραφής της. 
  
 
 
                            Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2018 
 
 
 
                        
                                                                                         Σάββας Αγγελίδης 
                                                                                         Υπουργός Άμυνας 


