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Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφη-
μερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  9(ί) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

94(1) του 2004 
265(1) του 2004. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 113 του 
βασικού νόμου. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 
2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου  του 2004 (που.στο εξή  θα 
αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο »), και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί, 
ω  οι περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμοι του 2004 έω  2011. 

2. Το άρθρο 113 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

«Διεκδίκηση οφειλόμενου ποσού με αγωγή και παραγραφή αγώγιμου δικαιώματο  του 
Διευθυντή.»" 

(β) με την αρίθμηση του υφισταμένου μέρου  του άρθρου αυτού σε εδάφιο (1) και τηγ προσθήκη 
αμέσω  μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(2) Το αγώγιμο δικαίωμα του Διευθυντή για τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού, το οποίο 
σύμφωνα με τι  διατάξει  τη  τελωνειακή  ή τη  άλλη  νομοθεσία  οφείλεται στη Δημοκρατία, 
παραγράφεται μετά την πάροδο έξι ετών από την ημερομηνία που το οφειλόμενο ποσό 
γνωστοποιείται στον οφειλέτη: 
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Νοείται ότι, σε περίπτωση έκδοση  εκ των υστέρων βεβαίωση  τελωνειακή  οφειλή  και/ή 
άλλη  τελωνειακή  οφειλή , το αγώγιμο δικαίωμα του Διευθυντή παραγράφεται μετά την πάροδο έξι 
ετών από την ημερομηνία γνωστοποίηση  τη  εκ των υστέρων βεβαίωση  στον οφειλέτη: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση άσκηση  προσφυγή  σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
Άρθρου 146 του Συντάγματο , το χρονικό διάστημα μεταξύ τη  άσκηση  τη  προσφυγή  και τη  
έκδοση  τελεσίδικη  απόφαση , δε συνυπολογίζεται στο χρόνο παραγραφή  του αγώγιμου 
δικαιώματο  του Διευθυντή.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4271, 25.2.2011 

63 Ν. 10(1)/2011 

Ο περί Παροχή  Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  10(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

77(1) του 1996 
10(1) του 1998 

116(1) του 1999 
152(1) του 1999 
34(1} του 2000 

103(1) του 2001 
9(1) του 2002 

125(1) του 2002 
166(1) του 2002 
90(1) του 2006 
89(1) του 2007 

137(1) του 2007 
26(1) του 2009. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1, Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Παροχή  Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικό ) Νόμο  
του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Παροχή  Ειδικών Χορηγιών Νόμου  του 1996 έω  
2009 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο τταρών 
Νόμο  θα αναφέρονται μαζ! ω  οι περί Παροχή  Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 έω  2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Διαγραφή του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη τη  
ισχύο  του 
παρόντο  
Νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση του όρου «ειδική χορηγία» και τη  ερμηνεία  του, με τον 
ακόλουθο νέο όρο και την ερμηνεία του: 

«"ειδική χορηγία" σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 4, 
αναφορικά με την κανονική χρονική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ενό  
μόνο τίτλου/διπλώματο  σε κάθε κύκλο σπουδών»- και 

(β) με τη διαγραφή του όρου «τυφλό » και τη  ερμηνεία  του. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση σ' αυτό των λέξεων «των άρθρων 4 και 6» (δεύτερη γραμμή), με 
τι  λέξει  «του άρθρου 4»- και 

(β) με την αντικατάσταση τη  άνω και κάτω τελεία  στο τέλο  του εδαφίου (1) αυτού με τελεία 
και τη διαγραφή τη  πρώτη  και δεύτερη  επ ιφύλαξη  αυτού. 

5. Ο παρών νόμο  τίθεται σε ισχύ από την 31Π Μαρτίου 2011. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4271, 25.2,2011 

64 Ν. 11(Ι)/20Ί1 

Ο περί Παροχή  Ειδική  Χορηγία  σε Τυφλού  Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφη-
μερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

Ερμηνεία. 

Έννοια 
οικογένεια . 

Αριθμό  11(1) του 2011 

Ο ΠΕΡ! ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Παροχή  Ειδική  Χορηγία  σε Τυφλού  Νόμο  του 
2011 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-

«Διευθυντή » σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματο  Κοινωνική  Ενσωμάτωση  Ατόμων με 
Αναπηρίε , του Υπουργείου Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή οποιοδήποτε λειτουργό του εν 
λόγω Τμήματο  που εξουσιοδοτείται από αυτόν για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου-

«δικαιούχο » σημαίνει πρόσωπο, στο οποίο καταβάλλεται ειδική χορηγία δυνάμει του παρόντο  
Νόμου-

«ειδική χορηγία» σημαίνει τη χορηγία που καταβάλλεται σε τυφλού , δυνάμει του άρθρου 4-

«μόνιμη διαμονή» σημαίνει τη διαμονή Κύπριου ή οποιουδήποτε άλλου πολίτη τη  Ευρωπαϊκή  
Ένωση , στι  περιοχέ  που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μηνών πριν από την υποβολή τη  αίτηση -

«περιοχέ  που ελέγχονται από τη Δημοκρατία» σημαίνει περιοχέ  στη Δημοκρατία που δεν 
κατέχονται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχή , μετά την τουρκική εισβολή του Ιουλίου του 1974-

«τέκνο» σημαίνει το νόμιμο παιδί προσώπου και περιλαμβάνει του  προγονού  ή τα παιδιά, τα 
οποία υιοθετούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ νόμο, και το νόθο τέκνο που αναγνωρίσθηκε 
και περιλαμβάνει και πρόσωπο του οποίου οι γονεί  πέθαναν ή αγνοούνται ή το οποίο 
εγκαταλείφθηκε από του  γονεί  του και για το οποίο το πρόσωπο που διεκδικεί την ειδική χορηγία 
μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί με δική του δαπάνη-

«τυφλό » σημαίνει άτομο που έχει τη μόνιμη διαμονή του στη Δημοκρατία, του οποίου 
αποδεδειγμένα η οξύτητα τη  όραση  και των δύο οφθαλμών είναι τέτοια ώστε αυτή στον καλύτερο 
οφθαλμό να μην υπερβαίνει, έατω και με διορθωτικού  φακού , τα 6/60 και περιλαμβάνει και τα 
πρόσωπα που έχουν φοιτήσει στη Σχολή Τυφλών στη Δημοκρατία μέχρι και το 1990 παρά το 
γεγονό  ότι η οξύτητα στον καλύτερο οφθαλμό είναι μεγαλύτερη από 6/60- και 

«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

3.-(1) Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, οικογένεια αποτελούν-

(α) οι γονεί  όταν συζούν, το κοινό του  τέκνο και το τέκνο τοιι ενό  ή του άλλου από του  
γονεί  αυτού, ή 

(β) πατέρα  άγαμο , χήρο , διαζευγμένο  ή σε διάσταση με τη σύζυγο του, και το τέκνο 

του, ή 

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη ή σε διάσταση με το σύζυγο τη , και το τέκνο τη , ή 

(δ) φυσικό πρόσωπο και τέκνο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από του  γονεί  του, εάν το 
φυσικό αυτό πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί το τέκνο με δική του δαπάνη, 
ή 

(ε) το τέκνο τη  καθοριζόμενη  (α) οικογένεια  όταν και οι δύο (2) γονεί  του είναι νεκροί ή 
αγνοούμενοι, ή το τέκνο τη  καθοριζόμενη  (β) και (γ) οικογένεια , όταν ο πατέρα  ή η 
μητέρα του, ανάλογα με την περίπ τωση, είναι νεκροί ή αγνοούμενοι. 

(2) Τέκνο θεωρείται ότι περιλαμβάνεται σε μια από τι  καθοριζόμενε  στο (α), (β) ή (γ) του 
εδαφίου (1) οικογένειε , εφόσον ζει μαζί με του  γονεί  του ή, ανάλογα με την π ερίπ τωση, με τον 
πατέρα του ή τη μητέρα του και, σε περίπτωση που δεν ζει με του  γονεί  του, εφόσον συντηρείται 
εξ' ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από του  γονεί  του ή, ανάλογα με την π ερίπ τωση, από τον 
πατέρα ή τη μητέρα του. 
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Ειδική χορηγία 
σε τυφλού . 

Υποβολή 
αιτήσεων. 

77(1} του 1996 
10(1} του 1998 

116(1) του 1999 
152(1) του 1999 
34(1) του 2000 

103(1) του 2001 
9(0 του 2002 

125(1) του 2002 
166(1) του 2002 
90(1) του 2006 
89(0 του 2007 

137(1) του 2007 
26(1) του 2009. 

4.-(1) Οικογένεια, που έχει τη μόνιμη διαμονή τη  στην Κύπρο στι  περιοχέ  που ελέγχονται από τη 
Δημοκρατία, δικαιούται ειδική χορηγία ύψου  τριών χιλιάδων εξακόσιων εβδομήντα πέντε ευρώ και 
σαράντα οκτώ σεντ (€3.675,48) για κάθε ημερολογιακό έτο , εάν έχει τέκνο τυφλό και εφόσον το 
τέκνο αυτό δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτο  τη  ηλικία  του. 

(2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδική χορηγία καταβάλλεται για κάθε τυφλό τέκνο. 

(3) Στην περίπτωση (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, η καθοριζόμενη στο εδάφιο (1) του 
παρόντο  άρθρου ειδική χορηγία καταβάλλεται σε ένα από του  γονεί  ή αναλογικά στου  γονεί , 
εάν αυτό ζητηθεί, και στι  περιπτώσει  (β), (γ), (δ) και (ε) του ίδιου εδαφίου, πληρώνεται στον 
πατέρα ή στη μητέρα ή στο φυοικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα έχει αναλάβει τα έξοδο 
συντήρηση  του τυφλού τέκνου, ανάλογα με την περίπ τωση. 

(4) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  τοιι εδαφίου (3), ο Διευθυντή  δύναται να πληρώνει την ειδική 
χορηγία σε άλλο από το οριζόμενο στο εν λόγω εδάφιο πρόσωπο, εάν πεισθεί ότι αυτό επ ιβάλλε: το 
συμφέρον του τυφλού. 

(5) Τυφλό  που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτο  τη  ηλικία  του, δικαιούται ειδική  
χορηγία  ύψου  τριών χιλιάδων εξακόσιων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ σεντ 
(€3.675,48) ετησίω , η οποία καταβάλλεται στον ίδ:ο. 

(6) Η αναφερόμενη στα εδάφια (1) και (5) ειδική χορηγία καταβάλλεται σε δώδεκα (12) μηνιαίε  
δόσει : 

Νοείται ότι, το ύψο  τη  ειδική  χορηγία  αναπροσαρμόζεται από την 1 Ί Ιανουαρίου κάθε 
επόμενου έτου  κατά το ποσοστό αύξηση  του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το 
τελευταίο έτο  σε σύγκριση με το μέσο σταθμικό όρο του δείκτη αυτού κατά το αμέσω  
προηγούμενο έτο : 

Νοείται περαιτέρω ότι, το ποσό τη  αύξηση  στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο σεντ. 

(7) Η καταβολή τη  αναφερόμενη  στα εδάφια (1) και (5) ειδική  χορηγία  αρχίζει την πρώτη του 
μηνό , μέσα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και τερματίζεται την τελευταία ημέρα του μηνό , μέσα 
στον οποίο λήγει το δικαίωμα σε ειδική χορηγία. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή τη  ειδική  χορηγία  είναι η υποβολή αίτηση  στον 
τύπο που εγκρίνει για το σκοπό αυτό ο Διευθυντή , η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία που ο Διευθυντή  θεωρεί αναγκαία για την εξέταση τη : 

Νοείται ότι, από την 1" Ιανουαρίου 2008, οι αιτητέ  που είχαν υποβάλει αίτηση δυνάμει των 
περί Παροχή  Ειδικών Χορηγιών Νόμων του 1996 έω  2009, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται, όσο και οι υφιστάμενοι λήπτε  τη  ειδική  χορηγία  που κατέστησαν δικαιούχο: 
πριν την 1 Ί Ιανουαρίου 2008 δυνάμει του ίδιου Νόμου, παραπέμπονται για εξέταση σε ειδική 
πολυθεματική επ ιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο (2) οφθαλμίατρου  μόνο και τη  οποία  οι 
διαδικασίε  και οι κανόνε  λειτουργία  καθορίζονται με εσωτερικού  κανονισμού  που εγκρίνονται 
από τον Υπουργό: 

Εξέταση 
αιτήσεων και 
επ ίλυση 
ζητημάτων. 

Νοείται περαιτέρω ότι, στα άτομα, που δεν εγκρίνονται από την ειδική πολυθεματική 
επ ιτροπή ή καλούνται και δεν παρουσιάζονται για εξέταση από την ειδική πολυθεματική επ ιτροπή, 
δεν παραχωρείται ειδική χορηγία ή τερματίζεται η ήδη παραχωρούμενη, ανάλογα με την π ερίπ τωση, 
χωρί  να απαιτείται η επ ιστροφή οποιασδήποτε τέτοια  χορηγία  που έχει ήδη παραχωρηθεί. 

6.-(1) Κάθε αίτηση για καταβολή τη  ειδική  χορηγία  εξετάζεται από το Διευθυντή, ο οποίο  
δύναται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει: 

Νοείται ότι, όπου εγείρονται αμφιβολίε  ω  προ  το δικαίωμα σε ειδική χορηγία ή ω  προ  
το άτομο, προ  το οποίο καταβάλλεται η ειδική χορηγία, ο Διευθυντή  δύναται να διατάξει 
περαιτέρω έρευνα. 

(2) Όταν ο Διευθυντή  απορρίπτει αίτηση για ειδική χορηγία, αποστέλλεται στον αιτητή έγγραφη 
γνωστοποίηση τη  απόρριψη , στην οποία αναφέρονται οι λόγοι απόρριψη . 
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Είσπραξη 
ειδική  χορηγία  
που λήφθηκε 
παράνομα. 

Ιεραρχική 
Προσφυγή. 

Η ειδική 
χορηγία σε 
τυφλού  είναι 
αφορολόγητη. 
118{Ι) του 2002 
230(1) του 2002 
162(!) του 2003 
195(1) του 2004 
92(1) του 2005 

113(1) του 2006 
80(1) του 2007 

138(1) του 2007 
32(1) του 2009 
45(1) του 2009 
74(1) του 2009 

110(1) του 2009 
41(1) του 2010 

133(1) του 2010. 

Αδικήματα και 
ποινέ . 

Έναρξη τη  
ισχύο  του 
παρόντο  
Νόμου. 

7.-(1) Τηρούμενη  τη  δεύτερη  επ ιφύλαξη  του άρθρου 5, εάν αποδειχθεί ότι οποιοδήποτε 
πρόσωπο πήρε οποιοδήποτε ποσό με τη μορφή ειδική  χορηγία  χωρί  να το δικαιούται, το 
πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επ ιστρέψει το εν λόγω ποσό. 

(2) Εάν το πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται δυνάμει του εδαφίου (1) να επ ιστρέψει οποιοδήποτε 
ποσό, αποδείξει ότι πήρε το ποσό αυτό με καλή π ίστη και χωρί  να γνωρίζει ότι δεν το εδικαιουτο, το 
εν λόγω ποαό δύναται να κατακρατηθεί από ειδική χορηγία που του οφείλεται για οποιαδήποτε άλλη 
περίοδο. 

8.-(1) Πρόσωπο, που δεν ικανοποιείται από απόφαση η οποία εκδόθηκε δυνάμει του παρόντο  
Νόμου από το Διευθυντή, δύναται, μέσα σε τριάντα (30) μέρε  από τη γνωστοποίηση α' αυτό τη  
απόφαση , να την πρόσβαλε! στον Υπουργό με έγγραφη αξιολογημένη προσφυγή. 

(2) Ο Υπουργό  εξετάζει τιτν προσφυγή χωρί  υπαίτια βραδύτητα, αποφασίζει γι' αυτήν και 
κοινοποιεί χωρί  καθυστέρηση την απόφαση του στον προσφεύγοντα. 

(3) Πριν εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Υπουργό  δύναται κατά την 
κρίση του -

(α) ν' ακούαει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σ' αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει του  
λόγου , στου  οποίου  στηρίζει την προσφυγή του-

(β) ν' αναθέσει σε λεπουργό ή επ ιτροπή λειτουργών του Υπουργείου του να εξετάσει 
ορισμένα θέματα που αναφύονται στην προσφυγή και να του υποβάλει το πόρισμα 
τη  εξέταση , πριν αυτό  εκδώσει την απόφαση του. 

9. Ανεξάρτητα από π   διατάξει  των περί Φορολογία  του Εισοδήματο  Νόμων του 2002 έω  2010, 
όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η ειδική χορηγία σε τυφλού  απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση καταβολή  φόρου εισοδήματο . 

10.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο, με σκοπό να εξασφαλίσει ειδική χορηγία είτε για τον εαυτό του 
είτε για άλλο πρόσωπο, ή το οποίο για οποιοδήποτε οκοπό σχετιζόμενο με τον παρόντα Νόμο-

(α) με γνώση του ή κατόπ ιν αμέλεια  προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή 
παράσταση, ή 

(β) παρουσιάζει ή παρέχει ή π ρΓ/αλεί ή επ ιτρέπει την παρουσίαση ή παροχή εγγράφων 
ή πληροφοριών, τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή σε ουσιώδε  στοιχείο του , είναι 
ένοχο αδικήματο  και, σε περίπ τωση καταδίκη  του, υπόκειται σε χρηματική ποινή 
ττου δεν υπερβαίνει τι  εννέα χιλιάδε  ευρώ (€9000,00) ή σε ποινή φυλάκιση  που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

(2) Σε περίπτωση καταδίκη  οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα με βάση το εδάφιο (1), το 
Δικαστήριο ττου εκδικάζει το αδίκημα δύναται, επ ιπρόσθετα από την ποινή, να διατάξει την 
επ ιστροφή οποιωνδήποτε ποσών που λήφθηκαν ω  αποτέλεσμα του αδικήματο . 

11.0 παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ απ  ό την 31" Μαρτίου 2011 ,• 
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Ο περί Παροχή  Επ ιδόματο  Διακινήσεω  ει  Αναπήρου  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  12(1) του 2011 

yOjvlOI ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΕ 
ΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 2009 

Συνοπτικό -
τίτλο . 

36 του 1980 
24 του 1985 
73 του 1987 

87(Ι)του 1998 
177(1) του 2004 
28(i) του 2009. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 4 
rou βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Παροχή  Επιδόματο  Διακινήσεω  ει  Αναπήρου  
(Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Παροχή  Επιδόματο  
Διακινήσεω  ει  Αναπήρου  Νόμου  ίου 1980 έω  2009 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο 
βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και • παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Παροχή  
Επιδόματο  Διακινήσεω  ει  Αναπήρου  Νόμοι του 1980 έω  2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με τη διαγραφή αϊτό αυτό, του όρου «Ιατροσυμβούλιον» και τη  ερμηνεία  του· 

(β) με την αντικατάσταση των λέξεων «του Ιατροσυμβουλίου)) (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή) από την ερμηνεία του όρου «Τετραπληγικό άτομο», με τι  λέξει  «τη  
ΠολυΟεματική  Επιτροπή »- και 

(γ) με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και τη  
ερμηνεία  του: 

«"Πολυθεματική Επ ιτροπή" σημαίνει την Πολυθεματική Επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 4.». 

3, Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, τη  
λέξη  «Οικονομικών» (τρίτη γραμμή), με τι  λέξει  «Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται, με το ακόλουθο νέο άρθρο 4: 

«Πολυθεματική 4,-(1) Με το παρόν άρθρο ιδρύεται ειδική Πολυθεματική Επ ιτροπή, η οποία 
Επιτροπή. απαρτίζεται από δύο (2) γιατρού , ανάλογα με την προ  αξιολόγηση αναπηρία. 

(2) Οι διαδικασίε  και οι κανόνε  λειτουργία  τη  Πολυθεματική  Επιτροπή  
που ιδρύεται δυνάμει του εδαφίου (1) καθορίζονται με εσωτερικού  κανονισμού , 
που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ερνασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.». 

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 7: 

«Εξουσία για 
παροχή 
επ ιδόματο . 

77(1) του 1996 
10(1) του 1998 

7. Το θέμα του κατά πόσον ανάπηρο  δικαιούται σε επ ίδομα δυνάμει του 
παρόντο  Νόμου αποφασίζεται από την Επ ιτροπή, κατόπ ιν γνωμοδοτήσεω  τη  
Πολυθεματική  Επ ιτροπή  επί τη  φύση  και του βαθμού αναπηρία  του 
ατόμου; 

Νοείται ότι, δεν απαιτείται γνωμοδότηση από την Πολυθεματική 
Επιτροπή νια τι  περιπτώσει  αναπήρων που είναι λήπτε -

(i) τη  χορηγία  σε τυφλού  με βάση του  περί Παροχή  Ειδικών 
Χορηγιών Νόμου  του 1996 έω  2009 και τον περί Παροχή  
Ειδική  Χορηγία  σε Τυφλού  Νόμο του 2011-
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116(1) του 1999 
152(1) του 1999 
34(1) του 2000 

103(1) του 2001 
9(1) του 2002 

125(1) του 2002 
166(1) του 2002 
90(ί) ταυ 2006 
89(ί) του 2007 

137(1) του 2007 
26(1) του 2009 
11(1) του 2011. 

fiv) 

του επ ιδόματο  φροντίδα  σε τετραπληγικά άτομα ττου 
καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνική  Ενσωμάτωση  Ατόμων 
με Αναπηρίε  του Υπουργείου Εργασία  και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με βάοη το Σχέδιο Παροχή  Επίδόματο  σε 

Τετραπληγικά Άτομα-
του επ ιδόματο  φροντίδα  σε παραπληγικά άτομα που 
καταβάλλεται από το Τμήμα Κοινωνική  Ενσωμάτωση  Ατόμων 
με Αναπηρίε  του Υπουργείου Εργασία  και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, με βάση το Σχέδιο Παροχή  Επιδομάτων 
Φροντίδα  σε Παραπληγικά Ατομα· και 
του επ ιδόματο  βαριά  κινητική  αναπηρία  που καταβάλλεται 
από το Τμήμα Κοινωνική  Ενσωμάτωση  Ατόμων με Αναπηρίε  
του Υπουργείου Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση 
το Σχέδιο Παροχή  Επιδόματο  Βοριά  Κινητική  Αναπηρία .». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, των 
λέξεων «του Ιατροσυμβουλίου» (τέταρτη και έκτη γραμμή), με τι  λέξει  «τη  Πολυθεματική  
Επ ιτροπή ». 

7. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 11; 

«Οδηγίε  
Υπουργού 
Εργασία  και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

11. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων και αντίγραφα των αποφάσεων 
τη  Επιτροπή  διαβιβάζονται από αυτήν στον Υπουργό Εργασία  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίο  δύναται να εκδίδει σε σχέση προ  αυτέ  
οποιεσδήποτε οδηγίε  τι  οποίε  ήθελε κρίνει σκόπ ιμο.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Έναρξη τη  
ισχύο  του 
παρόντο  
Νόμου. 

8. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ' αυτό των λέξεων «τα  
πεντακόσια  λίρα » (έκτη γραμμή), με τι  λέξει  και τον αριθμό «τα χίλια ευρώ (€1000,00)». 

9. Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ από την 31η Μαρτίου 2011, 
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Ο π ερί Τροφίμων (Έλεγχο  και Πώληση) (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  13(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦ ΙΜΩΝ {ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2010 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
ΕΕ; L 165, 
30.4.2004, 
L 191, 
26.5.2004, 
L278, 
21.10.2008 

σ. 1. 

σ. 1. 

Ο.6. 

Συνοπτικό  
τίτλο .. 

54(1) του 1996 
4(|) του 2000 

122(1) του 2000 
40(1) του 2001 

151(1) του 2001 
159(!) του 2001 
61(1) του Ξ0Ό2 

153(1) του 2002 
20(1) του 2003 

132(1) του 2003 
161(1) του 2003 
67(1) του 2004 

172(1) του 2004 
27(1) του 2005 

163(1) του 2006 
32(1) του 2010. 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
17.1.2003 
21.9.2007 
29.8.2008. 
Εττίοημη 
Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , 
Παράρτημα 
Πρώτο (!): 
29.7.2005 
30.9.2005. 

Για σκοπ ού  απ οτελεσματικότερη  εφαρμογή  του Αρθρου 4, π αράγραφοι 3, 5 και 6, και του Αρθρου 
27, π αράγραφοι 1, 4 και 5, τη  π ράξη  τη  Ευρωπ αϊκή  Κοινότητα  με τίτλο «Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  29η  Απ ριλίου 2004 για τη 
διενέργεια επ ισήμων ελέγχων τη  συμμόρφωση  π ρο  τη νομοθεσία π ερί ζωοτροφών και τροφίμων 
και π ρο  του  κανόνε  για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» ω  έχει διορθωθεί και ω   έχει 
τροπ οπ οιηθεί τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1029/2008 τη  Επ ιτροπ ή  τη  20ή  Οκτωβρίου 
2008, 

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπων ψηφίζει ω   ακολούθω : 

1, Ο π αρών Νόμο  θα αναφέρεται ω   ο π ερί Τροφίμων (Έλεγχο  και Πώληση) (Τροπ οπ οιητικό ) 
Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζ! με του  π ερί Τροφίμων (Έλεγχο  και Πώληση) Νόμου  του 
1996 έω  2010 ω   έχουν τροπ οπ οιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί (οι οπ οίοι στο εξή  θα 
αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο π αρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  
οι π ερί Τροφίμων (Έλεγχο  και Πώληση) Νόμοι του 1996 έω  2011. 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

2. Ο βασικό  νόμο  τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, αμέσω  μετά το άρθρο 14Α αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 14Β: 

«Εξουσία 
των 
υγειονομικών 
υπηρεσιών 
των δήμων. 
Τέταρτο 
Παράρτημα. 

14Β,-(1) Οι υγειονομικέ  υπ ηρεσίε  των δήμων π ου π αρατίθενται στο Μέρο  1 του 
Τέταρτου Παραρτήματο  ασκούν ελέγχου  εντό  των ορίων του  σε οπ οιαδήπ οτε 
επ ιχείρηση τροφίμων η οπ οία π αρατίθεται στο Μέρο  2 του Τέταρτου Παραρτήματο , 
μέσω των υγειονομικών του  επ ιθεωρητών οι οπ οίοι υπ ηρετούν στι  εν λόγω 
υπ ηρεσίε . 

(2) Οι υγειονομικέ  υπ ηρεσίε  των δήμων π ου π αρατίθενται στο Μέρο  1 του Τέταρτου 
Παραρτήματο  -

(α) εκδίδουν π ιστοπ οιητικά συμμόρφωση  π ρο  τη νομοθεσία των τροφίμων για 
τι  επ ιχειρήσει  τροφίμων π ου βρίσκονται στα όρια του οικείου δήμου και για 
τι  οπ οίε  έχουν αρμοδιότητα 

(β) ετοιμάζουν και διαβιβάζουν π ρο  το Διευθυντή του Τμήματο  Ιατρικών 
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Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσια  Υγεία  τι  αναγκαίε  περιοδικέ  
εκθέσει , καθώ  και οποιεσδήποτε άλλε  εκθέσει  ζητηθούν από αυτόν, για 
σκοπού  πληροφόρηση  είτε αυτού είτε των οργάνων τη  Ευρωπαϊκή  
Ένωση . 

(3) Οι υγειονομικοί επ ιθεωρητέ  που υπηρετούν στι  υγειονομικέ  υπηρεσίε  των 
δήμων που παρατίθενται στο Μέρο  1 του Τέταρτου Παραρτήματο  έχουν όλε  τι  
εξουσίε , υποχρεώσει  και περιορισμού  των εξουσιοδοτημένων λειτουργών που 
καθορίζονται στα άρθρα 14,15 και 16.». 

Τροποποίηση 
ίου άρθρου 16Α 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου 
παραρτήματο . 

3. Το εδάφιο (5α) του άρθρου 16Α τροποποιείται με την αντικατάσταση τη  τελεία  στο τέλο  τη  
παραγράφου (ν) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσω  μετά τη  ακόλουθη  νέα  
παραγράφου (νί): 

«(νί) το ύψο  των τελών ή επ ιβαρύνσεων για κάλυψη του κόστου  οποιουδήποτε άλλου επ ίσημου 
ελέγχου στον οποίο προβαίνει ένα  εξουσιοδοτημένο  λειτουργό  με βάση τη νομοθεσία για τα 
τρόφιμα.». 

4. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά το Τρίτο Παράρτημα αυτού, του 
ακόλουθου νέου Τέταρτου Παραρτήματο : 

«ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(άρθρο 14Β) 

Μέρο  1 

Υγειονομικέ  υπηρεσίε  δήμων οι οποίε  έχουν αρμοδιότητα για έλεγχο των επ ιχειρήσεων τροφίμων 
που παρατίθενται στο Μέρο  2 

1. Υγειονομική 
2. Υγειονομική 
3. Υγειονομική 
4. Υγειονομική 
5. Υγειονομική 
6. Υγειονομική 
7. Υγειονομική 
8. Υγειονομική 
9. Υγειονομική 

Υπηρεσία 
Υπηρεσία 
Υπηρεσία 
Υπηρεσία 
Υπηρεσία 
Υπηρεσία 
Υπηρεσία 
Υπηρεσία 
Υπηρεσία 

Δήμου 
Δήμου 
Δήμου 
Δήμου 
Δήμου 
Δήμου 
Δήμου 
Δήμου 
Δήμου 

Λευκωσία , 
Λεμεσού, 
Λάρνακα , 
Πάφου, 
Στροβόλου, 
Λακατάμεια , 
Έγκωμη , 
Γερμασόγεια , 
Παραλιμνίου. 

Μέρο  2 

Κατηγορίε  επ ιχειρήσεων τροφίμων στι  οποίε  ασκούν επίσημου  ελέγχου  οι υγειονομικέ  
υπηρεσίε  των δήμων εντό  των ορίων του  

1. Εστιατόρια, 
2. Καφεστιατόρια, 
3. Ταβέρνε , 
4. Κέντρα αναψυχή , συμπεριλαμβανομένων μουσικοχορευτικών κέντρων, δισκοθηκών, 

καμπαρέ, μπυραριών και μπαρ, 
5. Πιτσαρίε , 
6. Επ ιχειρήσει  παρασκευή  ετοίμων τροφίμων για κατανάλωση εκτό  του υποστατικού, 
7. Καντίνε  αθλητικών χώρων, 
8. Προσωρινοί σταθμοί πώληση  τροφίμων, 
9. Κινητέ  καντίνε  πώληση  τροφίμων, 
10. Αυτόματε  μηχανέ  πώληση  τροφίμων, 
11. Περίπτερα, 
12. Μικρά καταστήματα πώληση  τροφίμων (mini market), 
13. Λαϊκέ  αγορέ .». 



Ε.Ε. Παρ. !{l) 
Αρ. 4271,25.2.2011 

71 Ν. 14(l)/2011 

Ο π ερί Δικηγόρων (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Κυπ ριακή  Δημοκρατία   σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  14(1) του 2011 

Σ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Δικηγόρων 
τίτλο . (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

Κεφ. 2. περί Δικηγόρων Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ω  «ο 

42 του 1961 βασικό  νόμο »). 
20 του 1963 
46 του 1970 
40 του 1975 
55 του 1978 
71 του 1981 
92 του 1983 
98 του 1984 
17 του 1985 
52 του 1985 
9 του 1989 

175 του 1991 
212 του 1991 
9(Ι)του 1993 

56{!)του 1993 
83(1) του 1994 
76{!)του 1995 

103(1) του 1996 
79(1) ίου 2000 
31(1) του 2001 
41(1) του 2002 

180(1) του 2002 
117(1) του 2003 
130(1) του 2003 
199(1) του 2004 
264(1) του 2004 
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21(1) του 2005 
65 (Ι) του 2005 
124(1) του 2005 
158(1) του 2005 
175(1) του 2006 
117(1) του 2007 
103(1) του 2008 
109(1) του 2008 

11(f) του 2009 
130(1) του 2009 

4(1) του 2010 
65(1) του 2010. 

Τροποποίηση 2. Το άρθρο 140 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
του άρθρου 140 αντικατάσταση των εδαφίων (5) και (6) αυτού από τα ακόλουθα νέα 
του βασικού εδάφια (5) και (6), αντίστοιχα : 
νόμου. 

«(5) Η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου, με 
την οποία αναγνωρίζεται η επάρκεια του 
δικηγόρου και η άδεια πρόσβαση  στο 
επάγγελμα, τον απαλλάσσει από τη δοκιμασία 
επάρκεια  που ρυθμίζεται από τι  διατάξει  του 

31(1) του 2008. περί Αναγνώριση  των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου του 2008, όπω  εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(6) Ο δικηγόρο  που ασκεί το δικηγορικό 
επάγγελμα με τον επαγγελματικό τίτλο 
καταγωγή  στη Δημοκρατία, μπορεί ανά πάσα 
στιγμή και ανεξάρτητα από τη διαδικασία του 
παρόντο  άρθρου, να ζητήσει την αναγνώριση 
του διπλώματο  του κα! την πρόσβαση στο 
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δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία σύμφωνα 
31(1) του 2008. με τον περί Αναγνώριση  των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμο του 2008, όπω  εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, προκειμένου να 
έχει πρόσβαση στο δικηγορικό επάγγελμα στη 
Δημοκρατία και να το ασκεί με τον επαγγελματικό 
τίτλο τη  Δημοκρατία .». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4271,25.2.2011 

74 Ν. 15(Ι)/2011 

0 περί Προστασία  και Ευημερία  των Ζώων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Προοίμιο. 

Επ ίσημη 

Εφημερίδα τη  

EE.L182. 

12.07.2007, 

σ.19. 

Αριθμό  15(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ t 

ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ 

Για σκοπού  μερική  εναρμόνιση  με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  
Κοινότητα  με τίτλο -

«Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, τη  28η  Ιουνίου 2007 σχετικά 
με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των 
κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατο », 

Συνοπ τικό  

τίτλο . 
46( ί)του 1994 

94(1} του 1997 

75(1) του 2000 

43(1) του 2002 

95(Ι)του 2008 

135(1) του 2009. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Προστασία  και 
Ευημερία  των Ζώων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα 
διαβάζεται μαζί με του  περί Προστασία  και Ευημερία  των Ζώων 
Νόμου  του 1994 έω  2009 (που στο εξή  θα αναφέρονται ω  «ο 
βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
αναφέρονται μαζί ω  οι περί Προστασία  και Ευημερία  των Ζώων 
Νόμοι του 1994 έω  2011. 

Τροπ οπ οίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε 
αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων 
και ορισμών: 

«"εντεταλμένο  κτηνίατρο " σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον οποίο 
εγγράφω  έχει ανατεθεί από το Διευθυντή η διενέργεια 
οποιωνδήποτε καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίο , 
κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για του  
σκοπού  του παρόντο  Νόμου ω  επ ίσημο  κτηνίατρο ' 

"επ ίσημο  κτηνίατρο " σημαίνει κτηνίατρο που υπηρετεί σπ   
Κτηνιατρικέ  Υπηρεσίε  του Υπουργείου Γεωργία , Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντο  και περιλαμβάνει εντεταλμένο κτηνίατρο, ο οποίο  
είναι εξουσιοδοτημένο  από το Διευθυντή για του  σκοπού  του 
παρόντο  Νόμου-». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4271,25.2.2011 

75 Ν. 16(Ι}/2011 

Ο π ερί των Ουσιώ ν π ου Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντο   Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρδρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  16(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 

Για σκοπ ού  εφαρμογή  τη  π ράξη  τη  Ευρωπ αϊκή  Κοινότητα  με τίτλο -

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε.: L 286, 
31.10.2009, 
σ. 1. 

Συνοπ τικό  
τίτλο . 

Ερμηνεία. 

94(1) του 2005 
28(1) του 2006 
73(1) του 2006 

153(1) του 2006 
93(1) του 2008 

36(1) του 2010. 

Καθορισμό  
αρμόδιο  ορχή . 

Αρχιεπ ιθεωρητή  
και Επ ιθεωρητέ . 

«Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  Ϊ61"· 
Σεπ τεμβρίου 2009 για τι  ουσίε  π ου καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντο », 

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο π αρών Νόμο  θο αναφέρεται ω  ο π ερί των Ουσιών π ου Καταστρέφουν τη Στιβάδα του 
Όζοντο  Νόμο  του 2011. 

2.-(1) Στον π αρόντα Νόμο, εκτό  αν απ ό το κείμενο π ροκύπ τει διαφορετική έννοια -

«αστυνομικό » έχει την έννοια π ου απ οδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομία  
Νόμου 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπ ριακή Δημοκρατία-

«Επ ιτροπ ή» σημαίνει την Επ ιτροπ ή τη  Ευρωπ αϊκή  Ένωση -

«Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1005/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του 
Ευρωπ αϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  16α  Σεπ τεμβρίου 2009 για τι  ουσίε  π ου 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντο -

«Υπ ουργό » σημαίνει τον Υπ ουργό Γεωργία , Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντο . 

(2) Οποιοιδήπ οτε άλλοι όροι, οι οπ οίοι χρησιμοπ οιούνται στον π αρόντα Νόμο και δεν 
ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχου ν την έννοια π ου απ οδίδει στου  όρου  αυτού  ο 
Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. 

3. Με την επ ιφύλαξη του εδαφίου (2), για σκοπ ού  εφαρμογή  -

(α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 και 

(β) του π αρόντο  Νόμου, 

αρμόδια αρχή είναι ο Υπ ουργό  

(2) Για σκοπ ού  εφαρμογή  των Κανονισμών π ου εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 ή/ και 
τυχόν διαταγμάτων π ου εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω Κανονισμών, αρμόδια αρχή είναι ο 
Διευθυντή  του Τμήματο  Ηλεκτρομηχανολογικών Υπ ηρεσιών. 

4.-(1) Ο Υπ ουργό , με γνωστοπ οίηση π ου δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , ορίζει λειτουργού  του Υπ ουργείου του ω  Επ ιθεωρητέ  για σκοπ ού  επ οπ τεία , 
επ ιθεώρηση , ελέγχου και εφαρμογή  του π αρόντο  Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 
Κανονισμών και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. 

(2) Ο Υπ ουργό , με γνωστοπ οίηση π ου δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , ορίζει ένα εκ των Επ ιθεωρητών π ου ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) ω   
Αρχιεπ ιθεωρητή. 

(3) Ο Υπ ουργό , με γνωστοπ οίηση π ου δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπ ουργού Συγκοινωνιών και Έργων, να ορίσει 
λειτουργό του Τμήματο  Ηλεκτρομηχανολογικών Υπ ηρεσιών, ω  Επ ιθεωρητή, γισ σκοπ ού  
επ οπ τεία , επ ιθεώρηση , ελέγχου και εφαρμογή  των Κανονισμών π ου εκδίδονται δυνάμει του 
άρθρου 11 ή/ και τυχόν διαταγμάτων π ου εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω Κανονισμών. 
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(4) Ο Υπουρνό , με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώ  οποιαδήποτε πρόσωπα, που δεν υπηρετούν στη 
δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν τα κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιε  από 
τι  εξουσίε  και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιου  όρου , όπω  
καθορίζονται στην εξουσιοδότηση. 

(5) Ο Αρχιεπ ιθεωρητή  ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητέ  εκτελούν τα καθήκοντα 
και ασκούν τι  εξουσίε  που του  παρέχονται, με βάση τι  διατάξει  του άρθρου 5. 

(6) Ο Υπουργό  δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπ ιθεωρητή, ο οποίο  αντικαθιστά τον 
Αρχιεπ ιθεωρητή σε περίπτωση απουσία , ασθένεια  ή ανικανότητα  αυτού. 

(7) Κάθε Επιθεωρητή  εφοδιάζεται με κατάλληλη ταυτότητα, την οποία οφείλει να επ ιδεικνύει 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

(8) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιοδήποτε Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή 
απόφαση του, η οποία έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσο στα πλαίσια τη  άσκηση  από αυτόν των 
προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του. 

Εξουσίε  5.-(1) Κάθε επ ιθεωρητή  έχει εξουσία -
εισόδου και 
επ ιθεώρηση . 

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρί  προειδοποίηση σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία 
ή όχημα για σκοπού  εποπτεία , επ ιθεώρηση , ελέγχου και εφαρμογή  του παρόντο  
Νόμου: 

Νοείται ότι. η είσοδο  σε κατοικία γίνεται μόνο με την εξασφάλιση τη  
συγκατάθεση  του ενοίκου τη  ή με δικαστικό ένταλμα· 

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενο  από αστυνομικό, 
αν έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην άσκηση των εξουσιών 
του 

(γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπω  ο ίδιο  κρίνει αναγκαίο 
υπό τι  περιστάσει -

(δ) να διατάσσει όπω  επ ιχείρηση, από την οποίο έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε μέσα σε 
αυτήν ή οποιοδήποτε μέρο  αυτή , παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι 
εύλογα αναγκαίο, για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέταση  ή διερεύνηση , με βάση 
την παράγραφο (γ)-

(ε) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίε  καταμετρήσει , λήψει  φωτογραφιών και 
καταγραφέ  για του  σκοπού  εξέταση  ή διερεύνηση , με βάση την παράγραφο (γ)· 

(στ) να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων και να διενεργεί δειγματοληπτικέ  δοκιμέ , 
σύμφωνα με τι  μεθόδου  δειγματοληψία  που καθορίζονται με Κανονισμού  δυνάμει 
του όρθρου 10-

(ζ) να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο (χωρί  να 
προκαλεί ζημιά ή άλλη οικονομική επ ιβάρυνση ή να καταστρέφει, εκτό  αν αυτό είναι 
απόλυτα αναγκαίο) οποιοδήποτε αντικείμενο, συσκευή, εγκατάσταση ή ελεγχόμενη 
ουσία ή προϊόν που περιέχει ελεγχόμενη ουσία, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ακίνητη ιδιοκτησία ή όχημα, όπου έχει εισέλθει, με βάση την παράγραφο (α)-

(η) να κατάσχει και κατακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο, συσκευή, ελεγχόμενη ουσία ή 
προϊόν που περιέχει ελεγχόμενη ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ακίνητη 
ιδιοκτησία ή όχημα, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, για οποιοδήποτε από 
του  ακόλουθου  σκοπού : 

(ί) Να το εξετάσει ή να ττροβεί σε οποιοδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται 
στην παράγραφο (ζ)-

(ΓΙ) να διασφαλίσει ότι δε θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν από τη 
συμπλήρωση τη  εξέταση  του και 

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ω  τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική 
διαδικασία, που διενεργείται-

(θ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσει , εφόσον θεωρεί 
ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίε  σχετικέ  με την εξέταση οποιουδήποτε 
δέματο  που διερευνά, με βάση τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου-

(ι) να απαιτεί όπω  του επ ιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, το οποίο είναι 
αναγκαίο για τη διενέργεια εξέταση  ή διερεύνηση , με βάση την παράγραφο (γ)-
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(ια) να λαμβάνει αντίγραφα των αρχείων, που αναφέρονται στην παράγραφο (ι) ή 
οποιασδήποτε καταχώρηση  γενομένη  σε αυτά 

(ιβ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για την επ ιχείρηση να του παρέχει 
όΑε  τι  αναγκαίε  διευκολύνσει , στα πλαίσια τη  αρμοδιότητα  του, για την άσκηση 
των καθηκόντων του· 

(ιγ) να διενεργεί οποιαδήποτε έρευνα, την οποία η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία βάσει του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009- και 

(ιδ) να διενεργεί δειγματοληπτικού  ελέγχου  στι  εισαγωγέ  ελεγχόμενων ουσιών. 

(2) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπω  ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του 
παρακωλύει ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντα του, με 
βάση το εδάφιο (1), είναι ένοχο αδικήματο  και, σε περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει του  έξι μήνε  ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χιλιάδε  ευρώ (€2.000) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

Εργαστηριακό  6. -(1) Ο Αρχιεπ ιθεωρητή  μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα, όπω  
έλεγχο . καθορίζεται στου  Κανονισμού  που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 10. 

(2) Για τη διενέργεια των εργαστηριακών ελέγχων στα δείγματα, ο Αρχιεπ ιθεωρητή  δύναται να 
αναθέτει έναντι αμοιβή , σε οποιοδήποτε οριζόμενο από τον Υπουργό, με βάση το εδάφιο (3), 
εργαστήριο, στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού 
ελέγχου. 

(3) Ο Υπουργό , με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία είναι δυνατό να διενεργούνται οι π ιο πάνω 
εργαστηριακοί έλεγχοι. 

Αδικήματα και 7. Πρόσωπο, το οποίο, αυτοπροσώπω  ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του 
ποινέ . παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τι  διατάξει  -

(α) του άρθρου 4, 

(β) του άρθρου 5, παράγραφοι 1 και 2, 

{γ) του άρθρου 6, 

(δ) του άρθρου 7, παράγραφο  2, 

(ε) του άρθρου 8, παράγραφοι 2 και 3, 

(στ) του άρθρου 10, παράγραφοι 1, 3, 7 και 8, 

(ζ) του άρθρου 11, παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 7, 

(η) του άρθρου 13, παράγραφο  1, 

(θ) του άρθρου 14, παράγραφο  2, 

(ι) του άρθρου 15, παράγραφο  1, 

(ια) του άρθρου 17. παράγραφο  1, 

(ιβ) του άρθρου 20, παράγραφο  1, 

(ιγ) του άρθρου 22, παράγραφοι 1, 2 και 4, 

(ιδ) του άρθρου 23, παράγραφοι 1, 2, 3, 5 και 6. 

(ιε) του άρθρου 24, παράγραφο  1, 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, είναι ένοχο αδικήματο  και. σε περίπτωση καταδίκη , 
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει ιον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τσ τριάντα πέντε χιλιάδε  ευρώ (€35.000) ή Kot στι  δύο αυτέ  ποινέ . 
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8.-(1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, με βάση τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου 
•και/ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται 
ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε 
παράλειψη εποπτεία  ή ελέγχου ή οποιαδήποτε παράλειψη προσώπου που είναι διευθύνων 
σύμβουλο , διευθυντή , γραμματέα  ή άλλο  αξιωματούχο  του νομικού αυτού προσώπου ή 
πρόσωπο που εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό, καθώ  επ ίση  
και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχοι ποινικού αδικήματο  και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε 
σχέση με το εν λόγω ποινικό αδίκημα. 

(2) Οταν μέλο  νομικού προσώπου, χωρί  να είναι διευθύνων σύμβουλο  ή διευθυντή , ασκεί 
αρμοδιότητε  διευθύνοντο  συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζονται, σε σχέση με τι  πράξει  
ή παραλείψει  του, οι διατάξει  του εδαφίου (1). ω  εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων 
σύμβουλο  ή διευθυντή  του νομικού προσώπου. 

Εξώδικη ρύθμιση 9.-(1) Αν Επιθεωρητή  που έχει οριστεί με βάση το άρθρο 4, έχει εύλογη αιτία να π ιστεύει ότι 
αδικημάτων. οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα με βάση τι  διατάξει  

του παρόντο  Νόμου και/ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει εξουσία να 
προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματο , αποδεχόμενο  την καταβολή από το εν λόγω 
πρόσωπο ποσού που καθορίζει ο Επ ιθεωρητή , το οποίο είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα του 
αδικήματο  αλλά δεν υπερβαίνει τα τριακόσια σαράντα ευρώ (€340). 

(2) Για του  σκοπού  τη  εξώδικη  ρύθμιση  που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητή  
επ ιδίδει στο πρόσωπο που π ιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα σχετική ειδοποίηση, στην οποία 
καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνο  τη  διάπραξη  του, καθώ  επίση  και το χρηματικό ποσό 
που το πρόσωπο αυτό καλείται να καταβάλει. 

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Επιθεωρητή  θεωρεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1), 
ότι συνιστά αδίκημα επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντό  σαράντα οκτώ {48} 
ωρών από την ημερομηνία επίδοση  τη  ειδοποίηση  εξωδίκου, τότε ο Επιθεωρητή  καθορίζει 
ποσό εξώδικου προστίμου, διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και 
σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο Επ ιθεωρητή  
προβαίνει στι  αναγκαίε  ενέργειε  για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου. 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο 
Επιθεωρητή  Θεωρεί, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκημα δεν τερματιστεί σύμφωνα 
με τι  οδηγίε  του εντό  σαράντα οκτώ (48) ωρών, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή η 
παράλειψη συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα, για το οποίο 
ο Επιθεωρητή  μπορεί, είτε να προβαίνει σε ξεχωριστή εξώδικη ρύθμιση, όπω  προβλέπεται στα 
εδάφια (1) ή (2), είτε να προβαίνει στι  αναγκαίε  ενέργειε  για δίωξη του παραβάτη ενώπιον 
δικαστηρίου. 

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1) ή (2), θεωρείται χρηματική ποινή που 
επιβλήθηκε λόγω καταδίκη  για το σχετικό αδίκημα. 

(6) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται π ιο πάνω, ο Επιθεωρητή  εκδίδει σχετική 
απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται -

(α) το όνομα του προσώπου που π ιστεύεται ότι διέπραξε το σδίκημα-

(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματο -

(γ) ο τόπο  και η ημερομηνία διάπραξη  του αδικήματο - και 

(δ) το ποσό που καταβλήθηκε. 

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν το χρηματικό ποοό που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) ή (4) καταβληθεί πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοση  τη  ειδοποίηση , ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη 
του σχετικού αδικήματο . 

(θ) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματο , την 
καταβολή του ποσού και την έκδοση τη  απόδειξη , δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική 
διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο δικαστήριο τη  απόδειξη  που 
αναφέρεται στο εδάφιο (6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν 
και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου. 

(9) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματο  και η καταβολή του σχετικού ποσού δε θεωρείται ω  
καταδίκη. Σε περίπτωση, όμω , καταδικαστική  απόφαση  για διάπραξη άλλοι' παρόμοια  
φύση  αδικήματο , το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη τα π ιο πάνω γεγονότα, για σκοπού  
επ ιμέτρηση  τη  ποινή . 

Ποινική ευθύνη 
νομικών 
προσώπων και 
αξιωματούχων 
του . 
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Εξουσία έκδοοη  
Κανονισμών. 

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμού  για τον καθορισμό κάθε 
θέματο  το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώ  και γιο την καλύτερη εφαρμογή των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. 

(2) Ειδικότερα και χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  των διατάξεων του εδαφίου (1), οι 
Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: 

(α) Τον καθορισμό μέτρων που προωθούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική 
αποκατάσταση και την καταστροφή ελεγχόμενων ουσιών, 

(β) την ανάθεση σε χρήστε , τεχνικού  ψύξη  ή σε άλλου  αρμόδιου  οργανισμού  τη  
ευθύνη  εξασφάλιση  τη  τήρηση  τη  παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009, 

(γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των διαρροών 
και εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών, 

(δ) τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των διαρροών 
και εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών, που χρησιμοποιούνται ω  πρώτη ύλη και ω  
μέσα επεξεργασία , 

(ε) τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των διαρροών 
και εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών, που παράγονται ακουσίω  κατά την παρασκευή 
άλλων χημικών προϊόντων και 

(στ) τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψία  και δειγματοληπτικών δοκιμών. 

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  άρθρου δύνανται να θεσπ ίζουν ποινικά 
αδικήματα και να προνοούν ποινέ  φυλάκιση  που δεν υπερβαίνουν του  έξι μήνε  ή την επιβολή 
χρηματική  ποινή  που δεν υπερβαίνει τα οκτώ χιλιάδε  ευρώ (€8.000,00) ή και τι  δύο αυτέ  
ποινέ . 

Εξουσία έκδοοη  
Κανονισμών 
αναφορικά με 
ελάχιστε  
απαιτήσει , 
προσόντα και 
κανόνε  για το 
προσωπικό 
επ ιχειρήσεων. 

Κατάργηση. 
158(1) του 2004 
175(1) του 2007. 

11.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, 
δύναται να εκδίδει Κανονισμού  για τον καθορισμό των απαιτήσεων, προσόντων και κανόνων 
που αφορούν το σχετικό προσωπικό επ ιχειρήσεων, για του  σκοπού  τη  παραγράφου 5 και τη  
του Άρθρου 22 και τη  παραγράφου 4 του Άρθρου 23, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009. 

(2) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  άρθρου δύνανται να δίνουν στον 
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων τη δυνατότητα να εκδίδει διατάγματα, μετά από εισήγηση του 
Διευθυντή του Τμήματο  Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, για τη ρύθμιση κάθε θέματο  που 
δεν ρυθμίζεται πλήρω  από του  εν λόγω Κανονισμού , καθώ  και για την καλύτερη εφαρμογή 
των Κανονισμών αυτών. 

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  άρθρου δύνανται να θεσπ ίζουν ποινικά 
αδικήματα για παράβαση των διατάξεων του  ή των δυνάμει αυτών εκδιδομένων διαταγμάτων 
και να προνοούν ποινέ  φυλάκιση  που δεν υπερβαίνουν του  έξι μήνε  ή την επιβολή 
χρηματική  ποινή  που δεν υπερβαίνει τα οκτώ χιλιάδε  ευρώ (€8.000,00) ή και τι  δύο αυτέ  
ποινέ . 

12. Με την έναρξη ισχύο  του παρόντο  Νόμου, οι περί των Ουοιών που Καταστρέφουν τη 
στιβάδα του Όζοντο  Νόμοι του 2004 και 2007 καταργούνται. 



Ε.Ε. Παρ. ί(Ι) 
Αρ. 4271,25.2.2011 

80 Ν. 17(Ι)/2011 

Ο περί του Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊό-
ντων Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  17{Ι) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Προοίμιο. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E.:L285. 
31.10.2009, σ. 10. 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E.:L218, 
13.8.2008,σ. 30. 

Συνοπτικό  τίτλο . 

Ερμηνεία. 

215(1) του 2002 
196(1) του 2004 
162(1) του 2005 
17(!) του 2006 
63(1) του 2009. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε.:Ι_218, 
13.08.2008,σ. 82. 

Για σκοπού  εναρμόνιση  με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο: 

«Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  21Γ  Οκτωβρίου 
2009 για τη θέσπ ιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον 
αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα», και 

Για σκοπού  εφαρμογή  τη  πράξη  τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο -

«Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου τη  9η  Ιουλίου 
2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπ ίστευση  και εποπτεία  τη  αγορά  όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του 
Συμβουλίου», 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί του Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού 
Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμο  του 2011. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αγορά τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση » σημαίνει την αγορά των κρατών μελών-

«ανάκτηση» σημαίνει κάθε εργασία ανάκτηση , ττου προβλέπεται στο Παράρτημα II Β του π ερί 
Στερεών και Επ ικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου-

«ανάκτηση ενέργεια » σημαίνει κάθε χρήση καυσίμων αποβλήτων ω  μέσων παραγωγή  
ενέργεια  μέσω τη  άμεση  καύση , με ή χωρί  άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση τη  
θερμότητα ' 
«ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία αποβλήτων στα πλαίσια μια  διαδικασία  
παραγωγή  για τον αρχικό σκοπό ή για άλλου  σκοπού , όχι όμω  για την ανάκτηση ενέργεια ' 

«απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού» σημαίνει κάθε απαίτηση που αφορά ένα προϊόν ή το 
σχεδιασμό ενό  προϊόντο , σκοπό  τη . οποία  είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών του 
επ ιδόσεων ή κάθε απαίτηση παροχή  πληροφοριών για τι  περιβαλλοντικέ  π τυχέ  ενό  
προϊόντο · 

«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Στερεών και 
Επ ικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου' 

«απόφαση 768/2008/ΕΚ» c ,μαίνει την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο «απόφαση 
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη  9η  !ουλίου 2008, για κοινό 
πλαίσιο εμπορία  των προϊόντων και για την κατάργηση τη  απόφαση  93/465/ΕΟΚ ταυ 
Συμβουλίου», όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργεια  του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανία  και 
Τουρισμού' 

«βελτίωση τω ν περιβαλλοντικών επ ιδόσεων» σημαίνει τη διαδικασία βελτίωση  των 
περιβαλλοντικών επ ιδόσεων ενό  προϊόντο , κατά τη διάρκεια διαδοχικών γενεών του, όχι κατ' 
ανάγκην για όλε  τι  περιβαλλοντικέ  πτυχέ  του προϊόντο  ταυτοχρόνω ' 

«γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού» σημαίνει κάθε απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που 
βασίζεται στο οικολογικό προφίλ ενό  προϊόντο  συνολικά και που δεν Θέτει συγκεκριμένε  οριακέ  
τιμέ  για συγκεκριμένε  περιβαλλοντικέ  πτυχέ -

«διάθεση οτην αγορά» σημαίνει την κυκλοφορία, για πρώτη φορά, ενό  προϊόντο  στην αγορά τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση , με στόχο τη διανομή ή τη χρήση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε έναντι 
αντιτίμου είτε δωρεάν και ανεξάρτητα από την τεχνική πώληση  του-
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Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E.:L237, 
21.9.2000, σ. 1. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε.: L 342, 
22.12.2009,σ. • 

«ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού» σημαίνει μια ποσοτικοποιημένη και μετρήσιμη 
απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που αφορά μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική πτυχή ενό  
προϊόντο , όπω  η κατανάλωση ενέργεια  κατά τη χρήση, υπολογιζόμενη για δεδομένη μονάδα 
επ ίδοση * 

«εισαγωγέα » σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
που διαθέτει προϊόν τρίτη  χώρα  στην αγορά τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  στο πλαίσιο των 
επ ιχειρηματικών του δραστηριοτήτων 

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει τεχνική προδιαγραφή που εκδίδεται από αναγνωρισμένο 
φορέα τυποποίηση  βάσει εντολή  τη  Εππροπή , σύμφωνα με τι  διαδικασίε  που καθορίζονται 
στην οδηγία 98/34/ΕΚ, με σκοπό τη θέσπ ιση ευρωπαϊκή  απαίτηση , η συμμόρφωση με την οποία 
δεν είναι υποχρεωτική· 

«εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο » σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχε! λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκπεραιώνει, 
εξ ονόματο  του, όλε  ή ορισμένε  από τι  υποχρεώσει  και διατυπώσει  που συνδέονται με τον 
παρόντα Νόμο και του  δυνάμει αυτού εκδιδόμενου  Κανονισμού · 

«επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει κάθε ενέργεια με την οποία ένα προϊόν ή εξαρτήματα του, που 
έχει φτάσει στο τέλο  τη  πρώτη  χρήση  του, χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο 
σχεδιάσθηκε, περιλαμβανομένη  τη  συνεχού  χρήση  ενό  προϊόντο , το οποίο επ ιστρέφεται σε 
σημεία συλλογή , διανομεί , φορεί  ανακύκλωση  ή κατασκευαστέ , καθώ  και τη  
επαναχρησιμοποίηση  ενό  προϊόντο  μετά από ανακαίνιση· 

«επ ικίνδυνο απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Στερεών 
και Επ ικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου· 

«Επ ιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επ ιτροπή· 

«θέση σε λειτουργία» σημαίνει την πρώτη χρήση προϊόντο  από τον εντό  τη  Ευρωπαϊκή  
Ένωση  τελικό χρήστη, προ  το σκοπό για τον οποίο προορίζεται' 

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμού  που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 44 του παρόντο  Νόμου 
και εναρμονίζουν στην έννομη τάξη τη  Δημοκρατία  ή εφαρμόζουν μέτρα εφαρμογή · 

«κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1980/2000» σημαίνει την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο 
«Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1980/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη  
17η  Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματο  απονομή  οικολογικού σήματο », 
όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 

«κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1221/2009» σημαίνει την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο 
«Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη  25η  

Νοεμβρίου 2009, περί τη  εκούσια  συμμετοχή  οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα ορολογική  
διαχείριση  και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
761/2001 και των αποφάσεων τη  Επ ιτροπή  2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ», όπω  εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

«κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο 
«Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη  9η  
Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπ ίστευση  και εποπτεία  τη  αγορά  όσον 
αφορά την εμπορία των προϊόντων και ψα την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.339/93 του 
Συμβουλίου», όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται' 

«κατασκευαστή » σημαίνει -

(α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόντα τα οποία εμπ ίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογή  του παρόντο  Νόμου και είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση του  με τον παρόντα 
Νόμο, ενόψει τη  διάθεση  του  στην αγορά ή/και τη  θέση  του  σε λειτουργία με τη δική του 
επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του χρήση, 

(β) σε περίπ τωση που δεν υπάρχει κατασκευαστή  ή εισαγωγέα , οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ττου διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόντα τα οποία εμπ ίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  Νόμου1 

«κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδε  συναρμολόγηση » σημαίνει εξαρτήματα που 
προορίζονται να ενσωματωθούν σε προϊόντα και τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά ή/και δεν 
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30(1) του 20D2 
29(1) του 2003 

258(1) του 2004 
89(1) του 2005 
71(1) του 2009 
7(1) του 2011. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E.:L204, 
21.7.1998, σ. 37. 

τίθενται σε λειτουργία ω  μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικού  χρήστε  ή οι περιβαλλοντικέ  
επ ιδόσει  των οποίων δεν μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο' 

«κοινοποιημένο  οργανισμό » σημαίνει κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό και κάθε οργανισμό, ο 
οποίο  κοινοποιείται αττό κράτο  μέλο  στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, για σκοπού  
εκτέλεση  τη  διαδικασία  εκτίμηση  τη  συμμόρφωση  και ο οποίο  περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση ' 

«κράτο  μέλο » σημαίνει κράτο  που είναι μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή άλλο κράτο  που 
είναι συμβαλλόμενο μέρο  στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία 
υπογράφηκε στο Οπόρτσ την 2" ΜαΤου 1992 και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο 
υπογράφηκε στι  Βρυξέλλε  την 17η Μαίου 1993, όπω  η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε 
τροποποιείται· 

«κύκλο  ζωή » σημαίνει τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενό  προϊόντο , από τη 
χρήση τη  πρώτη  ύλη  έω  την τελική διάθεση του προϊόντο · 

«κυπριακό  κοινοποιημένο  οργανισμό » έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 
του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένε  Κατηγορίε  Προϊόντων 
Νόμου' 

«μέτρα εφαρμογή » έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το σημείο 3 του άρθρου 2 τη  
οδηγία  2009/125/ΕΚ-

«οδηγία 98/34/ΕΚ» σημαίνει την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  22α  Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μια  
διαδικασία  πληροφόρηση  στο τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών», όπω  εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

«οδηγία 2009/125/ΕΚ» σημαίνει την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο «Οδηγία 
2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  21""- Οκτωβρίου 2009 για τη 
Θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα 
συνδεόμενα με την ενεργεία προϊόντα», όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

«οικολογικό προφίλ» σημαίνει την περιγραφή, σύμφωνα με του  σχετικού  για το συγκεκριμένο 
προϊόν Κανονισμού , των εισροών και εκροών, όπω  πρώτων υλών, εκπομπών και απόβλητων, 
που συνδέονται με ένα προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωή  του και που είναι σημαντικέ  
από την άποψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του και εκφράζονται σε φυσικό μεγέθη, τα οποία 
μπορούν να μετρηθούν 

«οικολογικό  σχεδιασμό » σημαίνει την ένταξη των περιβαλλοντικών πτυχών ατο σχεδιασμό του 
προϊόντο , με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επ ιδόσεων του προϊόντο  καθ' όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωή  του* 

«περιβαλλοντικό  αντίκτυπο » σημαίνει κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, η οποία προκύπτει εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει από ένα προϊόν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωή  του-

«περιβαλλοντικέ  επ ιδόσει » σε σχέση με προϊόν σημαίνει τα αποτελέσματα τη  εκ μέρου  του 
κατασκευαστή διαχείριση  των περιβαλλοντικών πτυχών του προϊόντο , όπω  αντικατοπτρίζονται 
στον φάκελο τεχνικών προδιαγραφών 

«περιβαλλοντική πτυχή» σημαίνει στοιχείο ή λειτουργία ενό  προϊόντο  που μπορεί να 
αλληλεπ ιδράσει με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωή  του' 

«συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν» ή «προϊόν» σημαίνει κάθε προϊόν που, κατά τη χρήση του, 
έχει επ ίδραση στην κατανάλωση ενέργεια , το οποίο διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε 
λειτουργία και περιλαμβάνει εξαρτήματα τα οποία προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα που εμπ ίπτουν στο πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  Νόμου και 
διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ω  μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικού  
χρήστε  και των οποίων οι περιβαλλοντικέ  επ ιδόσει  μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο 
τρόπο· 
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«σχεδιασμό  προϊόντο » σημαίνει το σύνολο των διαδικασιών που μετατρέπουν σε τεχνικέ  
προδιαγραφέ  προϊόντο  τι  απαιτήσει  τι  οποίε  πρέπει να πληροί προϊόν από άποψη  νομική , 
τεχνική , ασφαλεία , λειτουργία , αγορά  ή άλλη  άποψη 1 

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτο  μέλο 1 

«υλικά» σημαίνει όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωή  των 
προϊόντων 

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανία  και Τουρισμού. 

Πεδίο εφαρμογή . 3,-(1) Ο παρών Νόμο  εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, 

(2) Ο παρών Νόμο  δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφορά  προσώπων ή/και εμπορευμάτων. 

(3) Ο παρών Νόμο  εφαρμόζεται χωρί  επηρεασμό των διατάξεων -

32(1) του 2002 
133(Ι)του 2003 

159(ί) του 2005 
48(1) του 2006. 
78{Ι) του 2010. 
23{Ι) του 2010. 

Σκοπό . 

Διάθεση στην αγορά 
ή/και 
θέση σε λειτουργία 
προϊόντο . 

Εφαρμογή 
νομοθεσία  κρατών 
μελών. 

Σήμανση και 
δήλωση 
συμμόρφωση . 

Παράρτημα 1. 

Παράρτημα ίί. 

(α) του περί Στερεών και Επ ικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, 

(β) του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, 

(γ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου και 

(δ) του περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπ ίου (Συγκράτηση, 
Πρόληψη και Μείωση) Νόμου. 

4, Σκοπό  του παρόντο  Νόμου είναι ο καθορισμό  πλαισίου για τη θέσπ ιση απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού, τι  οποίε  πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, 
προκειμένου αυτά να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία και να κυκλοφορούν 
ελεύθερα στην αγορά, συμβάλλοντα  έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω τη  αύξηση  τη  
ενεργειακή  απόδοση , του επ ιπέδου προστασία  του περιβάλλοντο  και στην ταυτόχρονη αύξηση 
τη  ασφάλεια  του ενεργειακού εφοδιασμού. 

5.-(1) Προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία μόνο εφόσον 
συμμορφώνονται με ιον παρόντα Νόμο και του  σχετικού  Κανονισμού  και φέρουν τη σήμανση 
συμμόρφωση  σύμφωνα με το άρθρο 7. 

{2} Προϊόν για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογή  περισσότεροι από ένα  Κανονισμοί, διατίθεται στην 
αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία μόνο σε περίπ τωση κατά την οποία συμμορφώνεται πλήρω  με 
όλου  του  σχετικού  Κανονισμού . 

6. Οποιεσδήποτε αναφορέ  στον παρόντα Νόμο σε συμμόρφωση με τι  διατάξει  του παρόντο  
Νόμου και Κανονισμών, σε σχέση με πράξει  που διεξάγονται στο έδαφο  κράτου  μέΛου  άλλου 
από τη Δημοκρατία, θεωρούνται αναφορέ  οε συμμόρφωση με τι  διατάξει  τη  εθνική  
νομοθεσία  εκείνου του κράτου  μέλου , η οποία ενσωματώνει την οδηγία 2009/125/ΕΚ και τα 
σχετικά μέτρα εφαρμογή  και, σε περίπ τωση που δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, θεωρούνται 
αναφορέ  σε συμμόρφωση με τι  διατάξει  τη  οδηγία  2009/125/ΕΚ και των σχετικών μέτρων 
εφαρμογή . 

7.-(1) Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενό  προϊόντο , τοποθετείται 
στο προϊόν η σήμανση συμμόρφωση  και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωση , με την οποία ο 
κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν 
έχει συμμορφωθεί με όλε  τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, 

(2) Η σήμανση συμμόρφωση  αποτελείται από τα αρχικά "CE", όπω  καθορίζεται στο Παράρτημα Ι 
και του  σχετικού  Κανονισμού , 

(3) Η δήλωση συμμόρφωση  περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα II και στου  
σχετικού  Κανονισμού  και παραπέμπει στου  σχετικού  Κανονισμού . 

(4) Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο προϊόν σημάτων που ενδέχεται να παραπλανήσουν του  
χρήατε  ω  προ  την έννοια ή τη μορφή τη  σήμανση  συμμόρφωση . 

(5)(α) Η δήλωση συμμόρφωση  συντάσσεται σε μια από ιι  επ ίσημε  γλώσσε  των θεσμικών 
οργάνων τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 



Υποχρεώσει  
εισαγωγέα. 

(β) Σε περίπ τωση που η δήλωση συμμόρφωση  συντάσσεται στη Δημοκρατία ή σε περίπ τωση 
προϊόντων που απαιτείται από Κανονισμού  να συνοδεύονται απαραίτητα από αυτή ή σε 
περίπτωση που η διαδικασία εκτίμηση  τη  συμμόρφωση  γίνεται από κυπριακό κοινοποιημένο 
οργανισμό, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει όπω  αυτή συντάσσεται ή/και μεταφράζεται στην 
Ελληνική γλώσσα. 

(γ) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων τη  παραγράφου (β), η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη-

(ί) τη δυνατότητα παροχή  των πληροφοριών με εναρμονισμένα σύμβολα ή 
αναγνωρισμένου  κωδικού  ή άλλα μέτρα, και 

(ϋ) του  χρήστε  που προβλέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν και το είδο  των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται. 

8. Όταν ο κατασκευαστή  δεν είναι εγκατεστημένο  εντό  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και δεν 
υπάρχει εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του εντό  τη  Ευρωπαϊκή  Ενωση , ο εισαγωγέα  έχεί 
υποχρέωση όπω  -

Ελεύθερη 
κυκλοφορία. 

Επ ιτήρηση 
τη  αγορά . 

Εξουσία λήψη  
πληροφοριών. 

(α) διασφαλίζει ότι το προϊόν το οποίο διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία 
συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο και του  σχετικού  Κανονισμού , και 

(β) διατηρεί και έχει διαθέσιμη τη δήλωση συμμόρφωση  και την τεχνική τεκμηρίωση. 

9.-(1) Δεν δύναται να απαγορευθεί, περιοριστεί ή παρεμποδιστεί τ\ διάθεση στην αγορά ή/και η 
θέση σε λειτουργία στο έδαφο  τη  Δημοκρατία  προϊόντο , που έχει συμμορφωθεί με τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και φέρει τη σήμανση 
συμμόρφωση  σύμφωνα με το άρθρο 7, γ;α λόγου  απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού π ου 
αφορούν παραμέτρου  οικολογικού σχεδιασμού, οι οποίε  καλύπτονται από σχετικού  
Κανονισμού . 

(2) Δεν είναι δυνατό να απαγορευθεί, περιοριστεί ή παρεμποδιστεί η διάθεση στην αγορά ή/και η 
θέση σε λειτουργία στο έδαφο  τη  Δημοκρατία  προϊόντο , που φέρει τη σήμανση συμμόρφωση  
σύμφωνα με το άρθρο 7, για λόγου  απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν 
παραμέτρου  οικολογικού σχεδιασμού οι οποίε  καλύπτονται από σχετικού  Κανονισμού , όταν οι 
σχετικοί Κανονισμοί αυτοί δεν προβλέπουν απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού. 

(3) Επ ιτρέπεται η παρουσίαση προϊόντο , όπω  σε εμπορικέ  εκθέσει  και επ ιδείξει , το οποίο δεν 
συμφωνεί με τι  διατάξει  των σχετικών Κανονισμών, νοουμένου ότι υπάρχει ορατή ένδειξη, η 
οποία ρητά αναφέρει ότι το εν λόγω προϊόν δεν θα διατεθεί στην αγορά ή/και τεθεί σε λειτουργία 
έω  ότου συμμορφωθεί με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. 

10.-(1) Η αρμόδια αρχή ασκεί τι  εξουσίε  που προβλέπονται στα άρθρα 11 έω  24 για την 
επ ιτήρηση τη  αγορά  με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και χωρί  διακρίσει , λαμβάνοντα  τα 
απαραίτητα μέτρα, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου ή μη συμμόρφωση . 

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει τεχνικέ  λειτουργίε  σε άλλο οργανισμό, νοουμένου ότι 
δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του οργανισμού αυτού σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλε  
δραστηριότητε  δυνατό να διεξάγει: 

Νοείται ότι, την ευθύνη για τι  αποφάσει  του οργανισμού αυτού εξακολουθεί να έχει η 
αρμόδια αρχή. 

(3} Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το Υπουργείο ω  προ  τα μέτρα που λαμβάνει για σκοπού  
επ ιτήρηση  τη  αγορά  και το Υπουργείο ενημερώνει την Επιτροπή αναφορικά με τα 
αποτελέσματα των εν λόγω μέτρων. 

(4) Με την επ ιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), η αρμόδια αρχή ενεργεί ω  αρχή επ ιτήρηση  
τη  αγορά  για του  σκοπού  των Κεφαλαίων lit και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

(5) Ο Διευθυντή  του Τμήματο  Τελωνείων ενεργεί ω  η αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
στα εξωτερικά σύνορα τη  Δημοκρατία , σύμφωνα με το Τμήμα 3 του Κεφαλαίου III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

11.-(1) Για σκοπού  επ ιτήρηση  τη  αγορά  ή σε περίπ τωση που έχει εύλογη υποψία ότι το 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, η 
αρμόδια αρχή έχει εξουσία να απαιτεί, με ειδοποίηση που επ ιδίδεται στο κατάλληλο πρόσωπο, 
όλε  τι  απαραίτητε  πληροφορίε  σχετικό με το προϊόν και π ιο συγκεκριμένα έχει εξουσία να 
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απαιτεί: 

(α) Τη δήλωση συμμόρφωση , όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, από τον κατασκευαστή ή 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα 

(β) περίληψη τη  τεχνική  τεκμηρίωση  από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο ίου ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπ τωση, και, σε περίπ τωση 
σοβαρών αμφιβολιών για τη συμμόρφωση του προϊόντο  με τι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, την πλήρη τεχνική τεκμηρίωση 

(γ) την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμηση  τη  συμμόρφωση  
από κοινοποιημένο οργανισμό, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο. 

(2) Στην π ιο πάνω προβλεπόμενη ειδοποίηση καθορίζεται περίοδο  δέκα (10) ημερών, εντό  των 
οποίων το πρόσωπο στο οποίο επ ιδίδεται οφείλει να παραχωρήσει τι  πληροφορίε  και ο τόπο  
στον οποίο οφείλει να τι  παρουσιάσει. 

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, εάν το θεωρήσει απαραίτητο, να ζητήσει από τον κατασκευαστή, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπ τωση, μετάφραση στην 
Ελληνική γλώσσα τη  δήλωση  συμμόρφωση  ή/και συγκεκριμένου μέρου  τη  τεχνική  
τεκμηρίωση , το οποίο καθορίζεται από την ίδια. 

(4) Κάθε καταναλωτή  και/ ή ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με τη συμμόρφωση προϊόντο  προ  τον παρόντα Νόμο και 
του  σχετικού  Κανονισμού . 

Εμπ ιστευτικότητα 12.-(1) Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την ενάσκηση των 
των π ληροφοριών. εξουσιών που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 32, Θεωρείται εμπ ιστευτική και απαγορεύεται η 

αποκάλυψη ή η ανοχή διαρροή  τη . 

(2) Οι διατάξει  του εδαφίου (1), δεν ισχύουν σε περίπ τωση που η πληροφορία είναι δημοσιευμένη 
ή η αποκάλυψη γίνεται -

(α) επειδή τίθεται σε σοβαρό ή άμεσο κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια οποιουδήποτε 
προσώπου και ιδιαίτερα των καταναλωτών και των εργαζομένων ή η προστασία του 
περιβάλλοντο  

(β) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματο  δυνάμει του 
παρόντο  Νόμου ή για σκοπού  οποιασδήποτε διοικητική , αστική  ή ποινική  
διαδικασία  που εγείρεται δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

Γενικέ  εξουσίε  13.-(1) Για να διαπ ιστωθεί η συμμόρφωση προϊόντο  που διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε 
αρμόδια  αρχή . λειτουργία με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, η αρμόδια αρχή 

έχει εξουσία, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά την υποβολή παραπόνου από οποιοδήποτε πρόσωπο 
είτε μετά από αναφορά από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τη  
δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου, να-

(α) διενεργεί τακτικέ  επ ισκέψει  προ  έλεγχο σε εμπορικού  και βιομηχανικού  χώρου , 
καθώ  και σε χώρου  αποθήκευση  των προϊόντων* 

(β) διενεργεί επ ισκέψει  προ  έλεγχο είτε σε χώρου  εργασία  είτε σε οποιοδήποτε άλλο 
χώρο, σε περίπτωση προϊόντων τα οποία τίθενται σε λειτουργία στου  χώρου  
αυτού ' 

(γ) διεξάγει τυχαίου  δειγματοληπτικού  ελέγχου  των προϊόντων και 

(δ) λαμβάνει δείγματα των προϊόντων και να τα υποβάλλει σε εξέταση και δοκιμή. 

(2) Επ ιπρόσθετα με  τι  προβλεπόμενε  στο εδάφιο (1) εξουσίε , σε περίπτωση π ου διαπ ιστωθεί 
μη συμμόρφωση του προϊόντο  με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών 
Κανονισμών, η αρμόδια αρχή δύναται να διεξάγει έλεγχο στι  εγκαταστάσει  παραγωγή  του 
προϊόντο , κατά το στάδιο παραγωγή  του, νοουμένου ότι η παραγωγή γίνεται στη Δημοκρατία, 
για να διαπ ιστωθεί κατά πόσο η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λάθο  το οποίο συμβαίνει κατ' 
εξακολούθηση. 
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Αγορά προϊόντων 
για σκοπού  
δοκιμών. 

14.-{1) Για να διαπ ιστωθεί κατά ττόσο έχει γίνει παράβαση οποιασδήποτε διάταξη  του παρόντο  
Νόμου ή/και των σχετικών Κανονισμών σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, η αρμόδια αρχή έχε! 
εξουσία να προβαίνει ή να εξουσιοδοτεί λειτουργό τη  να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά 
προϊόντο . 

(2) Οταν οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται δυνάμει του παρόντο  άρθρου, από ή για 
λογαριασμό τη  αρμόδια  αρχή  υποβάλλονται σε δοκιμή και η δοκιμή αυτή οδηγεί -

(α) στην έγερση ποινική  δίωξη  για αδίκημα, αναφορικά με παράβαση του παρόντο  

Νόμου ή/και των σχετικών Κανονισμών, 

(β) σε διαδικασία δήμευση  προϊόντων δυνάμει του άρθρου 21, ή 

(γ) στην επ ίδοση ειδοποίηση  αναστολή  ή απόσυρση  αναφορικά με οποιαδήποτε 
προϊόντα δυνάμει του άρθρου 20, 

η αρμόδια αρχή επ ιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχουν αγοραστεί τα προϊόντα ή σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αποτελεί μέρο  τη  ποινική  διαδικασία  ή τη  διαδικασία  
δήμευση  ή το οποίο έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία αφορά η ειδοποίηση 
αναστολή  ή απόσυρση , να υποβάλει επ ίση  τα προϊόντα σε δοκιμή. 

Εξουσία έρευνα  και 15.-(1) Δεόντω  εξουσιοδοτημένο  λειτουργό  τη  αρμόδια  αρχή  δύναται, προ  το σκοπό τη  
κατάσχεση . διαπ ίστωση  οποιασδήποτε παράβαση  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, κατά 

οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επ ιδεικνύοντα  το π ιστοποιητικό τη  ιδιότητα  του, να ασκήσει 
οποιαδήποτε από τι  π ιο κάτω εξουσίε : 

(α) Να επ ιθεωρεί οποιαδήποτε προϊόντα και να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά, 
εκτό  από εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ω  κατοικία, έχοντα  μαζί του 
τέτοια άλλα πρόσωπα και εξοπλισμό τον οποίο δυνατό να θεωρήσει απαραίτητο· και 

(β) να εξετάζει οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
διευθετήσεων για διεξαγωγή δοκιμή , σχετική  με την παραγωγή οποιωνδήποτε 
προϊόντων. 

(2) Αν ο εξουσιοδοτημένο  λειτουργό  έχει εύλογη αιτία να π ιστεύει ότι έχει παραβιαστεί 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντο  Νόμου ή/και των σχετικών Κανονισμών σε σχέση με 
οποιοδήποτε προϊόν, τότε δύναται να -

(α) απαιτήσει από το κατάλληλο πρόσωπο τι  πληροφορίε  που αναφέρονται στο άρθρο 
11-

(β) πάρει αντίγραφα των πληροφοριών που παρουσιάζονται δυνάμει τη  παραγράφου 
(α) ή οποιασδήποτε γενόμενη  καταχώρηση  σε αυτέ -

(γ) κατάσχει και να κατακρατήσει το προϊόν για να διαπ ιστωθεί, με δοκιμή ή άλλω  πω , 
οποιαδήποτε τέτοια παράβαση. 

(3} Ο εξουσιοδοτημένο  λειτουργό  έχει εξουσία κατάσχεση  και κατακράτηση  προϊόντων και 
απαίτηση  και εξασφάλιση  πληροφοριών, περιλαμβανομένων αντιγράφων αυτών, σε σχέση με -

(α) οποιοδήποτε προϊόν ή πληροφορία που έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί 
να χρειαστεί για αποδεικτικού  σκοπού  σε ποινική διαδικασία για αδίκημα 
αναφορικά με παράβαση του παρόντο  Νόμου ή/και των σχετικών Κανονισμών 

(β) οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατό να 
υπόκειται σε δήμευση δυνάμει του άρθρου 21. 

Ειδοποίηση 16. Όταν η αρμόδια αρχή προβαίνει σε κατάσχεση οποιουδήποτε προϊόντο  ή σχετικών με το 
κατάσχεση . προϊόν πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 15, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο από το οποίο 

αυτά έχουν κατασχεθεί ή εξασφαλισθεί και, σε περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων τα οποία 
κατακρατούνται μέσα σε οποιοδήποτε υποστατικό υπό τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών τη  
Δημοκρατία  δυνάμει των άρθρων 26 και 27, τον εισαγωγέα των προϊόντων, ότι τα προϊόντα αυτά 
έχουν κατασχεθεί ή κατακρατηθεί, ανάλογα με την περίπ τωση. 

Ένταλμα εισόδου και 17.-(1) Τηρουμένων των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνα  
έρευνα  διατάξεων του περί Ποινική  Δικονομία  Νόμου, Επαρχιακό  Δικαστή , με βάση ένορκη καταγγελία 
υποστατικών. αφού ικανοποιηθεί ότι -
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Κεφ. 155. 
93 
2 

12 
41 

162 
142 

9 
10(1) 
89(1) 
54(1) 
96(1) 
14(1) 

185(1) 
219(1) 

57(1) 
9(1) 

του 1972 
του 1975 
του 1975 
του 1978 
του 1989 
του 1991 
του 1992 
του 1996 
του 1997 
του 1998 
του 1998 
του 2001 
του 2003 
του 2004 
του 2007 
του 2009. 

(α) (ί) οποιοδήποτε προϊόν ή πληροφορίε , τα οποία οποιοσδήποτε 
εξουσιοδοτημένο  λειτουργό  τη  αρμόδια  αρχή  έχει εξουσία δυνάμει του 
παρόντο  Νόμου, να επ ιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά και 
ότι η επ ιθεώρηση του  είναι π ιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία 
για την ύπαρξη οποιασδήποτε παράβαση  του παρόντο  Νόμου, ή 

(ίί) τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει χώρα σε 
οποιαδήποτε υποστατικά, και 

(β) (ί) η είσοδο  στα υποστατικά έχει εμποδιστεί ή είναι π ιθανόν να εμποδιστεί κα! 
έχει δοθεί στον κάτοχο αυτών ειδοποίηση περί τη  προθέσεω  για αίτηση 
τέτοιου εντάλματο , ή 

(ϋ) η αίτηση άδεια  εισόδου ή η παροχή τέτοια  ειδοποίηση  θα ματαίωνε το 
σκοπό τη  εισόδου, ή 

(ίϋ) τα υποστατικά είναι κενά κατοχή , 

δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με ισχύ ενό  (1) μηνό , το οποίο να εξουσιοδοτεί 
οποιοδήποτε λειτουργό τη  αρμόδια  αρχή  να εισέλθε! στα υποστατικά. 

(2) Εξουσιοδοτημένο  λειτουργό  που εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά δυνάμει δικαστικού 
εντάλματο  που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1), δύναται να έχει μαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα 
και τέτοιο εξοπλισμό τον οποίο δυνατό να θεωρήσει απαραίτητο. 

(3) Εγκαταλείποντα  οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο να 
εισέλθει μετά από δικαστικό ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), το πρόσωπο αυτό 
οφείλει, εάν τα υποστατικά αυτά είναι κενά κατοχή , να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή 
κατάσταση τα βρήκε, ιδιαίτερα από την άποψη τη  έξωθεν παραβίαση  του . 

Αίτηση για διάταγμα 18.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε προϊόν το οποίο κατάσχεται ή 
επ ιστροφή  κατακρατείται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξη  του παρόντο  Νόμου από την αρμόδια αρχή ή από 
προϊόντων. οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό τη , δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για έκδοση 

διατάγματο  για επ ιστροφή του προϊόντο  σε αυτό ή σε άλλο πρόσωπο. 

(2) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) διατάγματο , μόνο 
εάν ικανοποιηθεί ότι -

(α) σε περίπ τωση που έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για αδίκημα που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 σε σχέση με το προϊόν ή τη διαδικασία δήμευση  του προϊόντο , αυτή έχει 
περατωθεί χωρί  να δημευθεί το προϊόν ή χωρί  να καταδικαστεί οποιοδήποτε 
πρόσωπο' 

(β) δεν έχει κινηθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) διαδικασία και έχει παρέλθει 
χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, αφότου το προϊόν κατασχέθηκε ή 
κατακρατήθηκε. 



Ειδοποίηση μη 
συμμόρφωση . 

Διαδικασία 
επ ίκληση  τη  
ρήτρα  διασφάλιση . 

19.-(1) Η αρμόδια αρχή, αφού διαπ ιστώσει μη συμμόρφωση προϊόντο  προ  οποιαδήποτε 
διάταξη του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, επ ιδίδει ειδοποίηση στον 
κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή στον εισαγωγέα, ανάλογα με την 
περίπ τωση, στην οποία του επ ισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, μέσα στο χρονίκό διάστημα π ου 
καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση τη  παράβαση . 

(2) Η ειδοποίηση μη συμμόρφωση  περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α) Τα μέτρα στα οποία οφείλει να προβεί ο κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  
αντιπρόσωπο  του ή ο εισαγωγέα , ανάλογα με την περίπ τωση, για να θεωρηθεί ότι 
συμμορφώθηκε με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών 

(β) προθεσμία, εντό  τη  οποία , ο κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  
αντιπρόσωπο  του ή ο εισαγωγέα , ανάλογα με την περίπ τωση, δύναται να 
παραθέσει τι  απόψει  του για την παράβαση, είτε προφορικώ  είτε γραπτώ  
ενώπ ιον τη  αρμόδια  αρχή - και 

(y) τα μέτρα που δύναται να λάβει η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που ο κατασκευαστή  
ή ο εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του ή ο εισαγωγέα , ανάλογα με την 
περίπ τωση, δεν συμμορφωθεί. 

(3) Σε περίπτωση πλήρου  συμμόρφωση  με την αναφερόμενη στα εδάφια (1) και (2) ειδοποίηση, 
η αρμόδια αρχή οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων. 

(4) Σε περίπ τωση μη συμμόρφωση  με την ειδοποίηση, η αρμόδια αρχή δύναται να λάβε! 
οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα τη  παράβαση , 
περιλαμβανομένη  τη  διαδικασία  επ ίκληση  τη  ρήτρα  διασφάλιση  που προβλέπεται στο 
άρθρο 20, νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δεν θεωρούνται ικανοποιητικά. 

20,-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται, αφού ενημερώσει το Υπουργείο και τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπ τωση, να περιορίσει ή 
να απαγορεύσΕί τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων ή να αποσύρει απ ό 
την αγορά προϊόντα τα οποία φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωση  και 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, όμω  δεν έχουν 
συμμορφωθεί με όλε  τι  σχετικέ  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. 

(2)(α) Όταν η αρμόδια αρχή επ ικαλείται τη ρήτρα διασφάλιση  δυνάμει του εδαφίου (1), επ ιδίδει 
στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή στον εισαγωγέα, ανάλογα με την 
π ερίπ τωση, 

(ί) ειδοποίηση αναστολή , η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επ ιδίδεται τη 
διάθεση του προϊόντο  στην αγορά και τη θέοη του σε λειτουργία χωρί  τη 
συγκατάθεση τη  αρμόδια  αρχή  για περίοδο που καθορίζεται σε αυτή: 

Νοείται ότι η περίοδο  που καθορίζεται στην ειδοποίηση αναστολή  ξεκινά από 
την ημερομηνία επ ίδοση  τη  ειδοποίηση  και δεν υπερβαίνει του  έξι (6) μήνε - ή 

(ϋ) ειδοποίηση απόσυρση  του προϊόντο  από την αγορά. 

(β) Το γεγονό  τη  επ ίδοση  ειδοποίηση  αναστολή  ή ειδοποίηση  απόσυρση  δημοσιεύεται 
στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , με γνωστοποίηση τη  αρμόδια  αρχή . 

(3) Η ειδοποίηση αναστολή  ή απόσυρση  -

(α) περιγράφει το προϊόν με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώ  η ταυτότητα του-
και 

(β) εκθέτει με ακρίβεια του  λόγου  για του  οποίου  επ ιδίδεται και του  λόγου  για του  
οποίου  η αρμόδια αρχή κρίνει ότι έχουν παραβιαστεί οι διατάξει  του παρόντο  
Νόμου κα των σχετικών Κανονισμών. 

(4) Η ειδοποίηση αναστολή  ή η ειδοποίηση απόσυρση , που επ ιδίδεται από την αρμόδια αρχή 
δυνάμει του εδαφίου (2), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προ  το οποίο επ ιδίδεται να τηρεί 
την αρμόδια αρχή ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν για το χρονικό διάστημα 
τη  αναστολή  ή τη  απόσυρση . 
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(5) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσω  την Επ ιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, σε περίπ τωση 
επ ίδοση  ειδοποίηση  αναστολή  ή απόσυρση . 

(6) Επ ίδοση ειδοποίηση  αναστολή  αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν συνεπάγεται τη μη 
δυνατότητα επ ίδοση  περαιτέρω ειδοποίηση  αναφορικά με το ίδιο προϊόν, εκτό  εάν, κατά τη 
λήξη τη  περιόδου που αναγράφεται στην π ιο πάνω ειδοποίηση, βρίσκεται σε εκκρεμότητα -

(α) ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου αυτού για αδίκημα που προβλέπεται στο 
άρθρο 36, ή 

(β) διαδικασία δήμευση  των προϊόντων δυνάμει του άρθρου 21. 

(7) Συγκατάθεση για επαναδιάθεση του προϊόντο  στην αγορά που παρέχεται από την αρμόδια 
αρχή για σκοπού  του εδαφίου (2), δύναται να επ ιβάλλει τέτοιου  όρου  για τη διάθεση του 
προϊόντο  στην αγορά ή για τη θέση του σε λειτουργία, του  οποίου  η αρμόδια αρχή κρίνει 
κατάλληλου  ω  προ  τη συμμόρφωση του προϊόντο  με τον παρόντα Νόμο και του  σχετικού  
Κανονισμού . 

(8) Οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση τη  αρμόδια  αρχή  στα πλαίσια τη  
διαδικασία  του παρόντο  άρθρου, δύναται να κριθεί από την αρμόδια αρχή, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται, ω  εμπ ιστευτική. 

Δήμευση των 21.-(1) Ανεξάρτητα από την κίνηση ποινική  δίωξη  για αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 36, η 
προϊόντων κατόπ ιν αρμόδια αρχή δύναται, σε περίπτωση επ ίκληση  τη  διαδικασία  τη  ρήτρα  διασφάλιση  δυνάμει 
διατάγματο  του άρθρου 20, αφού δώσει ειδοποίηση δυνάμει του ίδιου άρθρου και τηρουμένων των εκάστοτε εν 
δικαστηρίου. ισχύ ττερί Πολιτική  Δικονομία  Θεσμών, να αποταθεί διά κλήσεω  στο δικαστήριο δυνάμει του 

παρόντο  άρθρου, ζητώντα  την έκδοση διατάγματο  για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντο , 
για το λόγο ότι αυτό δεν συμμορφώνεται με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών 
Κανονισμών. 

(2) Κατόπ ιν αίτηση  δυνάμει του παρόντο  άρθρου, το δικαστήρίο προβαίνει στην έκδοση 
διατάγματο  για δήμευση οποιουδήποτε προϊόντο , μόνο αν ικανοποιηθεί ότι -

(α) το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των 
σχετικί: ν Κανονισμών 

(β) το πρόσωπο στο οποίο επ ιδόθηκε ειδοποίηση αναστολή  ή ειδοποίηση απόσυρση  
δεν συμμορφώνεται με αυτήν και 

(γ) κανένα λογικό μέσο δεν είναι διαθέσιμο ιιπ ό τι  περιστάσει , για τη συμμόρφωση του 
ενδιαφερόμενου προσώπου με τη σχετική ειδοποίηση. 

(3) Με την επ ιφύλαξη του εδαφίου (4), όταν οποιαδήποτε προϊόντα δημεύονται δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντο  άρθρου, δύνανται να καταστραφούν σύμφωνα με τι  οδηγίε  που δίνει το 
δικαστήριο: 

Νοείται ότι, Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικά σε σχέση με την καταστροφή 
συγκεκριμένων προϊόντων. 

(4) Εκδίδοντα  διάταγμα δυνάμει του παρόντο  άρθρου, το δικαστήριο δύναται, αν το κρίνει 
σκόπ ιμο, να διατάξει όπω  τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το διάταγμα, αντί να καταστραφούν, 
παραδοθούν σε πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) δεν θα διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά ή δεν θα τα θέσει σε λειτουργία, εκτό  
για σκοπού  διάθεση  του  ω  απόβλητα, και 

(β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή πληρωμή  εξόδων ή δαπανών που 
εκδόθηκε εναντίον του στα πλαίσια τη  διαδικασία  έκδοση  του διατάγματο  για τη 
δήμευση των προϊόντων. 

Ενημέρωση 22. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσω  την Επ ιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την επ ίκληση 
Επ ιτροπή  και τη  διαδικασία  ρήτρα  διασφάλιση , καθώ  και για του  λόγου  για του  οποίου  έγινε η εν λόγω 
λοιπών κρατών επ ίκληση και αποστέλλει όλε  τι  απαραίτητε  πληροφορίε  και στοιχεία πάνω στα οποία 
μελών. βασίστηκε η εν λόγω απόφαση τα οποία την τεκμηριώνουν, ενημερώνοντα  ειδικότερα κατά πόσο 

η απόφαση για επ ίκληση τη  ρήτρα  διασφάλιση  οφείλεται -

(α) στη μη τήρηση των απαιτήσεων ταυ παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, 
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{β} στη λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 31, και/ή 

(γ) σε ελλείψει  των εναρμονισμένων προτύπων, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο 
(2) του άρθρου 31. 

Αναστολή τη  23,-(1) Η διαδικασία επ ίκληση  τη  ρήτρα  διασφάλιση  αναστέλλεται σε περίπτωση που -
διαδικασία  
επ ίκληση  τη  
ρήτρα  διασφάλιση , 

(α) ο κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του ή άλλο υπεύθυνο 
πρόσωπο συμφωνεί με την αρμόδια αρχή να τροποποιήσει το προϊόν με τρόπο που 
να επ ιτυγχάνεται η συμμόρφωση του προϊόντο  με τον παρόντα Νόμο και του  
σχετικού  Κανονισμού , ή 

(β) η Επ ιτροπή αποφασίσει, μετά από διερεύνηση του όλου θέματο , ότι η επ ίκληση τη  
ρήτρα  διασφάλιση  δεν είναι δικαιολογημένη, οπότε η αρμόδια αρχή έχει 
υποχρέωση να αποκαταστήσει την ελεύθερη διάθεση και/ή θέση σε λειτουργία του 
προϊόντο  στην αγορά και να αποζημιώσει τον κατασκευαστή, όπω  προβλέπεται 
στο όρθρο 39. 

(2) Το γεγονό  τη  αναστολή  τη  διαδικασία  επ ίκληση  τη  ρήτρα  διασφάλιση  δημοσιεύεται 
στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , με γνωστοποίηση τη  αρμόδια  αρχή . 

24.-(1) Τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή δυνάμει των άρθρων 10 έω  23 και τα 
οποία περιορίζουν την ελεύθερη διάθεση προϊόντων στην αγορά ή τη θέση του  σε 
λειτουργία ή τα οποία επ ιβάλλουν την απόσυρση προϊόντο  από την αγορά πρέπει να 
αιτιολογούνται δεόντω  από την αρμόδια αρχή. 

(2) Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται, εντό  δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη τη  απόφαση , στο 
ενδιαφερόμενο μέρο  ή μέρη και αναφέρουν τα ένδικα ή άλλα μέσα, τα οποία τα μέρη έχουν στη 
διάθεση του  για προσβολή των αποφάσεων τη  αρμόδια  αρχή , καθώ  και τι  προθεσμίε  εντό  
των οποίων αυτά θα πρέπει να ασκηθούν. 

(3) Το ενδιαφερόμενο μέρο  έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του γραπτώ  ή προφορικώ  
ενώπ ιον τη  αρμόδια  αρχή  πριν την εφαρμογή ίου σχετικού μέτρου και μέσα σε προθεσμία που 
καθορίζεται οτην ειδοποίηση αναστολή  ή απόσυρση , ανάλογα με την περίπ τωση: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που λόγω του επείγοντο  χαρακτήρα των μέτρων που 
λαμβάνονται, δεν πραγματοποιηθεί η π ιο πάνω διαβούλευση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του μέτρου. 

(4) Σε π ερίπ τωοη παυ η αρμόδια αρχή αποφασίσει την απόσυρση του προϊόντο  από την αγορά 
οφείλει να παροτρύνει του  διανομεί , του  χρήστε  και του  καταναλωτέ  του προϊόντο  να 
συμβάλουν στην εφαρμογή του μέτρου αυτού. 

Ιεραρχική προσφυγή 25.-(1) Εναντίον τη  απόφαση  για επ ίκληση τη  ρήτρα  διασφάλιση  δύναται να ασκηθεί 
εναντίον ιεραρχική προσφυγή ενώπ ιον του Υπουργού, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρε  από 
ειδοποίηση  την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση τη  ειδοποίηση , 
αναστολή  ή 
απόσυρση . 

(2) Η απόφαση τη  αρμόδια  αρχή  για επ ίκληση τη  ρήτρα  διασφάλιση  δεν καθίσταται 
εκτελεστή πριν απ ό την πάροδο τη  π ιο πάνω προθεσμία  και, σε περίπτωση άσκηση  ιεραρχική  
προσφυγή  από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, πριν από την έκδοση τη  απόφαση  του Υπουργού, 
η οποία εκδίδεται εντό  ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία άσκηση  τη  ιεραρχική  
προσφυγή . 

26.-(1) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση τη  ενάοκηση  από την αρμόδια αρχή ή από 
οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό τη  οποιασδήποτε αρμοδιότητα  δυνάμει του παρόντο  
Νόμου για σκοπού  εττίτήρηση  τη  αγορά , ο Διευθυντή  του Τμήματο  Τελωνείων μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στην αρμόδια αρχή πληροφοριών που λαμβάνονται για σκοπού  
ενάσκηση  από το Διευθυντή του Τμήματο  Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με 
εισαγόμενα προϊόντα. 

Υποχρέωση 
αιτιολόγηση  μέτρων 
και πληροφόρηση  
των ενδιαφερόμενων 
προσώπων για τα 
δικαιώματα του . 

Εξουσία Διευθυντή 
Τμήματο  
Τελωνείων για 
αποκάλυψη 
πληροφοριών. 
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Εξουσίε  αρμοδία  
αρχή  σε σχέση 
με εισαγόμενα 
αττό τρίτε  χώρε  
προϊόντα. 

41(1) του 2004 
85(1) του 2009 

'22(1) του 2010. 

Διαδικασία 
αξιολόγηση  τη  
συμμόρφωση . 

Παράρτημα ΠΙ. 

Παράρτημα IV. 

(2) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1), 
θα γίνεται σύμφωνα με τι  οδηγίε  του Διευθυντή του Τμήματο  Τελωνείων και μπορεί να γίνει 
μέσω τέτοιων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προσώπου αυτού και κατά τι  
οδηγίε  του. 

27. Η αρμόδια αρχή έχει υττοχρέωση να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματο  Τελωνείων για τα 
αποτελέσματα του ελέγχου τη  στα εισαγόμενα από τρίτε  χώρε  προϊόντα και σε περίπ τωση -

(α) καταναλωτικών προϊόντων, κατά την έννοια του περί Γενική  Ασφάλεια  των 
Προϊόντων Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει των π ιο πάνω Νόμων και 
τα οποία εμπ ίπτουν και στο πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  Νόμου, θα 
εφαρμόζονται οι διατάξει  των π ιο πάνω Νόμων σε σχέση ιδίω  με το σύστημα 
ανταλλαγή  πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

(β) προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα ή δεν φέρουν 
την σήμανση συμμόρφωση , εφαρμόζονται οι διατάξει  τη  εκάστοτε σε ισχύ 
τελωνειακή  νομοθεσία · και 

(γ) προϊόντων τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και φέρουν τη 
σήμανση συμμόρφωση , αλλά, κατά την αρμόδια αρχή, παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία, εφαρμόζονται οι διατάξει  του παρόντο  
Νόμου σε σχέση με τη διαδικασία επ ίκληση  τη  ρήτρα  διασφάλιση . 

28.-(1) Πριν τη διάθεση του στην αγορά και/ ή τη θέση του σε λειτουργία, ο κατασκευαστή  ή ο 
εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του υποχρεούται να Θέτει προϊόν σε διαδικασία αξιολόγηση  τη  
συμμόρφωση  του προ  τι  απαιτήσει  του παρόντο  Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. 

(2) Η διαδικασία αξιολόγηση  τη  συμμόρφωση  για κάθε προϊόν καθορίζεται από του  σχετικού  
με αυτό Κανονισμού . 

(3) Ο κατασκευαστή  δύναται να επ ιλέξει να εφαρμόσει-

(α) είτε τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού, που καθορίζεται στο Παράρτημα III, 

(β) είτε τη διαδικασία του συστήματο  διαχείριση , που καθορίζεται στο Παράρτημα IV. 

(4) Ο κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  του. εφαρμόζει για σκοπού  
αξιολόγηση  τη  συμμόρφωση  μια από τι  διαδικασίε  που περιγράφονται στο παράρτημα II τη  
απόφαση  768/2008/ΕΚ όταν η χρήση του  είναι δεόντω  δικαιολογημένη και ανάλογη προ  τον 
κίνδυνο. 

(5) Όταν η αρμόδια αρχή έχει ισχυρέ  ενδείξει  ενδεχόμενη  μη συμμόρφωση  προϊόντο , η εν 
λόγω αρχή δημοσιεύει, το ταχύτερο δυνατόν, τεκμηριωμένη αξιολόγηση τη  συμμόρφωση  του 
προϊόντο , την οποία μπορεί να διεξαγάγει εγκεκριμένο  κοινοποιημένο  οργανισμό , ώστε να 
είναι δυνατή, εφόσον είναι αναγκαία, η έγκαιρη διορθωτική επέμβαση. 

(δ) Σε περίπ τωση που ένα προϊόν το οποίο εμπ ίπ τει στο πεδίο εφαρμογή  σχετικών Κανονισμών 
έχει σχεδιασθεί από οργανισμό καταχωρημένο σύμφωνα με τι  διατάξει  του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1221/2009 και η σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογή  αυτή  τη  
καταχώριση , το σύστημα διαχείριση  αυτού του οργανισμού τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με 

Παράρτημα IV. τι  απαιτήσει  του Παραρτήματο  IV. 

(7) Σε περίπ τωση που ένα προϊόν το οποίο εμπ ίπ τει στο πεδίο εφαρμογή  σχετικών Κανονισμών 
έχει σχεδιασθεί από οργανισμό, ο οποίο  διαθέτει σύστημα διαχείριση  που περιλαμβάνει τη 
λειτουργία του σχεδιασμού του προϊόντο  και το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα 
πρότυπα οι αριθμοί αναφορά  των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση , αυτό το σύστημα διαχείριση  τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τι  

Παράρτημα IV, αντίστοιχε  απαιτήσει  του Παραρτήματο  IV. 

(8){α) Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενό  προϊόντο  που εμπ ίπ τει στο 
πεδίο εφαρμογή  σχετικών Κανονισμών, ο κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  αντιπρόσωπο  
του διατηρεί, για σκοπού  διενέργεια  επ ιθεώρηση , επ ί χρονικού διαστήματο  δέκα (10) ετών 
μετά την κατασκευή του τελευταίου προϊόντο , τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη διενεργηθείσα 
αξιολόγηση συμμόρφωση , καθώ  και τι  δηλώσει  συμμόρφωση  που εκδόθηκαν. 
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Εγκεκριμένοι και 
κοινοποιημένο! 
οργανισμοί. 

(β) Τα σχετικά έγγραφα τίθενται στη διάθεση τη  αρμόδια  αρχή  εντό  δέκα (10) ημερών απ ό 
την παραλαβή σχετικού αιτήματο . 

(9) Τα έγγραφα που αφορούν την αξιολόγηση τη  συμμόρφωση  και τη δήλωση συμμόρφωση  
συντάσσονται σε μία από τι  επ ίσημε  γλώσσε  των θεσμικών οργάνων τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

29. Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, οι διατάξει  του Μέρου  IV του περί Βασικών 
Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένε  Κατηγορίε  Προϊόντων Νόμου σχετικά με 
εγκεκριμένου  και κοινοποιημένου  οργανισμού , εφαρμόζονται αναλόγω . 

Τεκμήριο 30.-(1) Προϊόν συμμορφώνεται με τι  σχετικέ  διατάξει  των σχετικών Κανονισμών, όταν φέρει την 
συμμόρφωση . προβλεπόμενη στο άρθρο 7 σήμανση συμμόρφωση . 

Απόσυρση 
τεκμηρίου 
συμμόρφωση . 

Απαιτήσει  για 
τα κατασκευαστικά 
στοιχεία και 
τι  υπο μονάδε  
συναρμολόγηση . 

(2) Συμμόρφωση προϊόντο  με εναρμονισμένο πρότυπο, ο* αριθμοί αναφορά  του οποίου έχουν 
δημοσιευθεί στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , παρέχει τεκμήριο συμμόρφωση  
του προϊόντο  με όλε  τι  σχετικέ  απαιτήσει  των σχετικών Κανονισμών, στο οποίο αναφέρεται το 
εν λόγω πρότυπο. 

(3) Προϊόν, στο οποίο έχει απονεμηθεί το κοινοτικό οικολογικό σήμα, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000/ΕΚ, τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τι  απαιτήσει  οικολογικού 
σχεδιασμού των σχετικών Κανονισμών, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσει  καλύπτονται από το 
οικολογικό σήμα. 

(4) Προϊόν, στο οποίο έχει απονεμηθεί οικολογικό σήμα, το οποίο η Επ ιτροπή αποφάσισε ότι 
πληροί ισοδύναμου  όρου  με το κοινοτικό οικολογικό σήμα, τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με 
τι  απαιτήσει  σίκολογικού σχεδιασμού των σχετικών Κανονισμών, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσει  
καλύπτονται από το οικολογικό σήμα. 

31.-(1) Η αρμόδια αρχή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη διαδικασία 
κατάρτιση  και παρακολούθηση  των εναρμονισμένων προτύπων. 

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι εναρμονισμένο πρότυπο, η εφαρμογή του οποίου 
τεκμαίρεται ότι πληροί τι  ειδικέ  διατάξει  των σχετικών Κανονισμών, δεν ανταποκρίνεται π λήρω  
στι  εν λόγω διατάξει , ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό, παραθέτοντα  του  λόγου  πάνω στου  
οποίου  βασίζεται η κρίση τη  αυτή και, στη συνέχεια, ο Υπουργό  ενημερώνει τη μόνιμη 
επ ιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 5 τη  οδηγία  98/34/ΕΚ. 

(3) Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στο εδάφιο {2) επ ιτροπή αποφασίσει ότι το εναρμονισμένο 
πρότυπο δεν συμμορφώνεται πλήρω  με τι  διατάξει  του σχετικού μέτρου εφαρμογή  και η 
Επ ιτροπή αποσύρει ή τροποποιεί, ανάλογα με την απόφαση, το τεκμήριο συμμόρφωση , η 
αρμόδια αρχή, με απόφαση τη , η οποία δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , 
ανακαλεί οποιεσδήποτε δημοσιεύσει  έγιναν δυνάμει του εδαφίου (4) και αποσύρει ή τροποποιεί 
την αποδοχή του τεκμηρίου συμμόρφωση . 

(4) Ο τίτλο  και αριθμό  εναρμονισμένου προτύπου που αφορά συγκεκριμένο προϊόν, του οποίου 
η εφαρμογή από τον κατασκευαστή προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωση  με τι  διατάξει  των 
σχετικών Κανονισμών, καθώ  και οποιεσδήποτε τροποποιήσει  αυτού, δημοσιεύονται στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία  από την αρμόδια αρχή. 

32.-(1) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 44 δύνανται να προβλέπουν ότι οι 
κατασκευαστέ  ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο! του , οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά 
ή/και θέτουν σε λειτουργία κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδε  συναρμολόγηση , 
υποχρεούνται να παρέχουν στον κατασκευαστή ενό  προϊόντο  που εμπ ίπτει στο πεδίο 
εφαρμογή  των σχετικών Κανονισμών, τι  σχετικέ  πληροφορίε  για την υλική σύνθεση και για την 
κατανάλωση ενέργεια , υλικών ή/και πόρων των κατασκευαστικών στοιχείων ή υπομονάδων 
συναρμολόγηση . 

(2) Η προβλεπόμενη από Κανονισμού  απαίτηση για παροχή πληροφοριών από τον 
κατασκευαστή ή/και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1), 
είναι ανάλογη ω  προ  τον επ ιδιωκόμενο σκοπό και πρέπει, κατά την επ ιβολή τη , να λαμβάνεται 
υπόψη το εύλογο του εμπ ιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. 

Ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

33.-(1) Η αρμόδια αρχή παρέχει προ  την Επ ιτροπή πληροφορίε , ούτω  ώστε να υποβοηθείται η 
εφαρμογή του παρόντο  Νόμου, και ιδίω  η εφαρμογή του άρθρου 20. 
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(2) Πα του  σκοπού  του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή αξιοποιεί, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα 
ηλεκτρονικά μέσα επ ικοινωνία  και μπορεί να υποστηρίζεται από σχετικά προγράμματα τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

Επ ιχειρήσει  μικρού 34. Η αρμόδια αρχή ενισχύε! τα δίκτυα και τι  δομέ  παροχή  βοήθεια , για σκοπού  ενθάρρυνση  
και μεσαίου των μικρών και μεσαίων επ ιχειρήσεων και των πολύ μικρών επ ιχειρήσεων να υιοθετήσουν, από το 
μεγέθου . στάδιο του σχεδιασμού του προϊόντο , περιβαλλοντικώ  υγιή προσέγγιση και να προσαρμοστούν 

προ  τη σχετική νομοθεσία. 

Πληροφορίε  
για τον 
καταναλωτή. 

35. Σύμφωνα με του  εκάστοτε σχετικού  Κανονισμού , οι κατασκευαστέ  παρέχουν στου  
καταναλωτέ  των προϊόντων, υπό τη μορφή που κρίνουν κατάλληλη: 

(α) την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν 
στην αειφόρο χρήση του προϊόντο , και 

(β) τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντο  και τα οφέλη του οικολογικού 
σχεδιασμού, όταν αυτό απαιτείται αττό του  σχετικού  Κανονισμού . 

Ποινικά αδικήματα. 36.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

Επ ιβολή διοικητικού 
προστίμου. 

(α) εν γνώσει του διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία προϊόν το οποίο δε 
συμμορφώνεται με Τί  διατάξει  TOU παρόντο  Νόμου και των Κανονισμών 

(β) χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωση  ή οποιοδήποτε άλλο π ιστοποιητικό ή άλλο 
έγγραφο που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία 
εκτίμηση  συμμόρφωση , χωρί  οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή παραπλανητικά, ή 
που πλαστογραφεί ή παραποιεί οποιαδήποτε από τα π ιο πάνω έγγραφα ή τη 
σήμανση συμμόρφωση -

(γ) διαθέτει ή διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρί  την απαιτούμενη δήλωοη 
συμμόρφωση  ή με ψευδή ή μη εξουσιοδοτημένη δήλωση συμμόρφωση  ή χωρί  να 
επ ιθέτει στο προϊόν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωση  ή επ ιθέτει πλαστή ή μη 
προβλεπόμενη από το No} D και του  Κανονισμού  σήμανση συμμόρφωση · 

(δ) επ ιθέτει σήμανση συμμόρφωση  σε προϊόν το οποίο δεν εμπ ίπτει στο π εδίο 
εφαρμογή  του παρόντο  Νόμου' 

(ε) επ ιθέτει σήμανση συμμόρφωση  σε προϊόν το οποίο εν γνώσει του δε 
συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο και του  Κανονισμού -

(στ) διαθέτει στην αγορά μη σύμφωνο με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των 
Κανονισμών προϊόν, το οποίο όμω  συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωση ' 

(ζ) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολή  ή απόσυρση  προϊόντο  που επ ιδίδεται σε αυτόν 
δυνάμει των εδαφίων (2) έω  (7) του άρθρου 20' 

(η) εκδίδει π ιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα οε σχέση με τη διαδικασία εκτίμηση  
συμμόρφωση  χωρί  να είναι εγκεκριμένο ή κοινοποιημένο, 

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκη  του, υπόκεπαι σε φυλάκιση για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τι  οκτώ χιλιάδε  πεντακόσια 
σαράντα πέντε ευρώ (€8.545) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

(2) Σε περίπ τωση δεύτερη  ή μεταγενέστερη  καταδίκη , τα π ιο πάνω αδικήματα τιμωρούνται με 
φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή με πρόστιμο που δεν 
υπερβαίνει τι  δεκαεπτά χιλιάδε  ενενήντα ευρώ (€17.090) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

37.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, η αρμόδια αρχή δύναται να 
επ ιβάλλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τι  τρει  χιλιάδε  τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ (€3.418) -

(α) στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή στον εισαγωγέα, 
ανάλογα με την περίπ τωση,' σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτή μέσα αε 
τακτή προθεσμία τη δήλωση συμμόρφωση , ή τα απαιτούμενα έγγραφα ή 
πληροφορίε  που αφορούν τη διαδικασία εκτίμηση  τη  συμμόρφωση  ή την τεχνική 
τεκμηρίωση που εμποδίζουν ή παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τι  διαδικασίε  
αυτέ  ή που παραχωρούν ψευδεί  ή παραπλανητικέ  πληροφορίε ' 
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(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρί  την απαιτούμενη αττό τον περί των 
Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένε  Κατηγορίε  Προϊόντων 
Νόμο, έγκριση, ω  κοινοποιημένο  οργανισμό · 

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει, χωρί  οποιαδήποτε έγκριση, π ιστοποιητικό ή 
άΛλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη 
διαδικασία εκτίμηση  τη  συμμόρφωση · 

(δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο Λειτουργό τη  
αρμόδια  αρχή  ή οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό, ο οποίο  ενεργεί κατ' 
εφαρμογήν οποιασδήποτε διάταξη  του παρόντο  Νόμου· 

(ε) σε οποιοδήποτε πρόοωπο διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρί  την 
απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση  ή/και την απαιτούμενη δήλωση 
συμμόρφωση . 

(2) Σε περίπτωση συνέχιση  τη  παράβαση , η αρμόδια αρχή δύναται να επ ιβάλλει πρόστιμο το 
οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα πέντε σεντ (€85.45) ή 
μεγαλύτερο από εκατό εβδομήντα ευρώ και ενενήντα σεντ (€170.90) για κάθε ημέρα συνέχιση  τη  
παράβαση , ανάλογα με τη βαρύτητα αυτή . 

(3) Το επ ιβαλλόμενο δυνάμει του εδαφίου (1) πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη 
βαρύτητα και τη διάρκεια τη  παράβαση . 

(4) Κατά την επ ιβολή του προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται, αν το θεωρήσει σκόπ ιμο, να λάβει 
υπόψη τη  οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευση  που παρέχεται έναντι τη  από τον παραβάτη ή εκ 
μέρου  του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρση  ή 
αποκατάσταση  αυτή . 

(5) Το πρόστιμο επ ιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση τη  αρμόδια  αρχή  που βεβαιώνει την 
παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του 
να ακουστεί προφορικώ  ή γραπτώ . 

(6) Κατά τη  απόφαση  για επ ιβολή προστίμου, επ ιτρέπεται η άσκηση ιεραρχική  προσφυγή  
ενώπ ιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση τη  
απόφαση  στον παραβάτη. 

(7) Το ποσά του προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει άπρακτη η π ρο  
άσκηση προσφυγή  ενώπ ιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) 
ημερών, από την κοινοποίηση τη  απόφαση  γία επ ιβολή προστίμου ποινή  ή σε περίπ τωση π ου 
ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπ ιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (6), από την 
κοινοποίηση τη  επ ί τη  ιεραρχική  προσφυγή  απόφαση  του Υπουργού. 

(8) Σε περίπτωση παράλειψη  πληρωμή  των κατά τον παρόντα Νόμο επ ιβαλλομένων από την 
αρμόδια αρχή προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και το οφειλόμενο π οσό 
εισπράττεται ω  αστικό χρέο  οφειλόμενο προ  τη Δημοκρατία. 

Ανάκτηση δαπανών 38,-(1) Σε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα 
εκτέλεση . που καθορίζονται στο άρθρο 36 σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή εκδίδει διάταγμα για δήμευση 

προϊόντων δυνάμει του άρθρου 21, έχει εξουσία, επ ιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για 
έξοδα ή δαπάνε  να διατάξει το πρόσωπο που καταδικάστηκε, ή ανάλογα με την π ερίπ τωση, 
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί των προϊόντων, να αποζημιώσει την αρμόδια αρχή για 
οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί -

(α) σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση προϊόντων από ή για 
λογαριασμό τη  αρμόδια  αρχή -

(β) σε σχέση με συμμόρφωση ι η  αρμόδια  αρχή  με οδηγίε  του δικαστηρίου για τη 
δήμευση οποιουδήποτε προϊόντο ' 

(γ) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επ ιβαρύνθηκε η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση 
των εξουσιών τη  δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

(2)(α) Οταν οποιαδήποτε προϊόντα υποβάλλονται σε εξέταση ή δοκιμή ή/και έγγραφα 
υποβάλλονται οε έλεγχο, και, βάσει των πορισμάτων τη  εξέταση , δοκιμή  ή/και έλεγχου, η 
αρμόδια αρχή επ ιδίδει ειδοποίηση αναστολή  ή απόσυρση  δυνάμει του άρθρου 20, η αρμόδια 
αρχή ζητεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τα διανομέα, ανάλογα 
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Αποζημιώσει  για 
λήψη εσφαλμένων 
μέτρων επ ιτήρηση  
τη  αγορά . 

με την περίπ τωση, να τη  καταβάλει οποιαδήποτε έξοδα έχει υποστεί για την αγορά, εξέταση ή/και 
δοκιμή του προϊόντο  ή/και τον έλεγχο εγγράφων. 

(β) Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη στην παράγραφο (α) ειδοποίηση ανακληθεί από την 
αρμόδια αρχή ή ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Αρθρου 146 του Συντάγματο , 
ή αρμόδια αρχή επ ιστρέφει οποιαδήποτε ποσό εισέπραξε βάσει τη  παραγράφου (α) στο 
πρόσωπο το οποίο το κατέβαλε. 

39. Όταν η αρμόδια αρχή, κατά την ενάσκηση οποιασδήποτε εξουσία  ή αρμοδιότητα  δυνάμει 
του παρόντο  Νόμου για σκοπού  επ ιτήρηση  τη  αγορά , επ ιφέρει απώλεια ή ζημιά στον 
κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή στον εισαγωγέα ή οτο πρόσωπο που 
είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντο  στην αγορά, ανάλογα με την περίπ τωση, φέρει 
ευθύνη για την καταβολή αποζημιώσεων στο πρόσωπο αυτό αναφορικά με την απώλεια ή ζημία 
που προκαλείται συνεπεία τη  άσκηση  τη  εν λόγω εξουσία  ή αρμοδιότητα , εκτό  εάν ενήργησε 
καλόπ ιστα, εφόσον -

(α) δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντο  Νόμου σε σχέση με το π ροϊόν 
και 

(β) η άσκηση τη  εξουσία  αυτή  δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε αμέλεια ή παράλειψη εκ 
μέρου  του προσώπου αυτού. 

Αστική ευθύνη. 
Κεφ. 148. 

87 του 1973 
54 του 1978 

156 του 1985 
41 του 1989 

73(1) του 1992 
101(1) του 1996 

49(Ι)του 1997 
29(1) του 2000 

154(1) του 2002 
129(1) του 2006 
171 (i) του 2006 
82(1) του 2008. 

Νομική ευθύνη για 
ελαττωματικά 
προϊόντα. 

105(f) του 1995 
94(1) του 1999 

113(1) του 2000 
45(1) του 2002. 

Ευθύνη εργοδότη. 
89(1) του 1998 

158(1) του 2001 
25(1} του 2002 
41(1) του 2003 
99(1) του 2003. 

Αρμοδιότητε  και 
υποχρεώσει  
αρμόδια  αρχή . 

40.-(1) Παραβίαση υποχρέωση  που επ ιβάλλεται στον παρόντα Νόμο και στου  Κανονισμού  
που εκδίδονται δυνάμει αυτού, αποτελεί αστικό αδίκημα δυνάμει του περί Αστικών Αδικημάτων 
Νόμου, έναντι οποιουδήποτε προσώπου μπορεί να υποστεί ζημιά από την παράβαση τη  
υποχρέωση  αυτή . 

(2) Παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωση  δυνάμει του παρόντο  Νόμου από οποιοδήποτε 
πρόσωπο δημιουργεί, με την επ ιφύλαξη των νομικών αρχών που εφαρμόζονται σε αγωγέ  για 
αθέτηση θέσμιων καθηκόντων, αγώγιμο δικαίωμα προ  όφελο  του ζημιωθέντο  προσώπου. 

(3) Η δυνάμει του π ιο πάνω εδαφίου ευθύνη, δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί με 
οποιοδήποτε συμβατικό όρο, με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή με οποιαδήποτε άλλη πρόνοια. 

(4) Στο παρόν άρθρο ο όρο  «ζημιά» σημαίνει σωματική βλάβη και θάνατο. 

41. Οι διατάξει  του περί Ελαττωματικών Προϊόντων {Αστική Ευθύνη) Νόμου εφαρμόζονται 
αναλόγω , σε σχέση με προϊόν το οποίο εμπ ίπ τει στο πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  Νόμου και 
σε τέτοια περίπ τωση ο κατασκευαστή  θεωρείται ω  παραγωγό . 

42. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλεια  και Υγεία  στην Εργασία Νόμου, ο εργοδότη  
οφείλει να προμηθεύεται ή να χρησιμοποιεί, μόνο προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει δυνάμει αυτόν. 

43.-(1) Χωρί  επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων τη  που 
καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή/και σε Κανονισμού , η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για -

(α) την ενημέρωση του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου για την εφαρμογή του 
παρόντο  Νόμου· 

(β) το συντονισμό για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντο  Νόμου1 και 
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(V) την παροχή συμβουλών και την καθοδήγηση για την εφαρμογή του παρόντο  Νόμου. 

Εξουσία έκδοση  
Κανονισμών. 

(2) Η αρμόδια αρχή, οφείλει να τηρεί την εμπ ιστευτικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών λαμβάνει 
κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών ποϋ τη  παραχωρούνται από τον παρόντα 
Νόμο. 

44.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμού , για τον καθορισμό κάθε 
θέματο  το ποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντο  Νόμου. 

(2) Ειδικότερα και χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί 
δύνανται να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: 

(α) Διατάξει  που να εναρμονίζουν στην έννομη τάξη τη  Δημοκρατία  ή να προβλέπουν 
μέτρα εφαρμογή , 

Εξουσία έκδοση  
Διαταγμάτων. 

Προστασία 
λειτουργών τη  
αρμόδια  αρχή  
από πολιτική ή 
π οινική δίωξη. 

Κατάργηση. 
185(1) του 2007. 

Έναρξη τη  ισχύο  
του παρόντο  
Νόμου. 

(β) τη δυνατότητα έκδοση  διαταγμάτων από την αρμόδια αρχή ή το Υπουργικό 
Συμβούλιο για την εφαρμογή των Κανονισμών για συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία 
δημοσιεύονται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , 

(γ) οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία ο παρών Νόμο  παρέχει εξουσιοδοτήσει  για 
την έκδοση Κανονισμών, 

(δ) τη δημιουργία αδικημάτων για την παράβαση διατάξεων του  και να προβλέπουν 
ποινέ , ανάλογα με τη φύση τη  παράβαση , λαμβάνοντα  υπόψη το βαθμό μη 
συμμόρφωση  και τον αριθμό τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων που 
διατίθενται στην αγορά: 

Νοείται ότι, οι εν λόγω ποινέ  δεν δύναται να υπερβαίνουν, σε περίπτωση 
φυλάκιση  τα δύο (2) χρόνια και σε περίπτωση χρηματική  ποινή  τι  οκτώ χιλιάδε  
πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ (€8.545). 

45. Ο Υπουργό  δύναται να εκδίδει Διατάγματα, με τα οποία να τροποποιεί τα Παραρτήματα του 
παρόντο  Νόμου. 

46. Δεν επ ιτρέπεται η καταχώρηση αγωγή  ή η ποινική δίωξη εναντίον οποιουδήποτε λειτουργού 
τη  αρμόδια  αρχή , σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή διετάχθη να πράξει καλή τη π ϊοτει με βάση 
τον παρόντα Νόμο ή/και του  Κανονισμού . 

47.-(1) Με την έναρξη ισχύο  του παρόντο  Νόμου, ο περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού 
Σχεδιασμού Προϊόντων που Καταναλώνουν Ενέργεια Νόμο  του 2007 καταργείται. 

(2) Οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία στον δυνάμει του εδαφίου (1) καταργηθέντα Νόμο, νοείται 
ω  αναφορά στον παρόντα Νόμο. 

48. Ο παρών νόμο  τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευση  του στην Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ! CE 

(άρθρο 7(2)) 

Η σήμανση συμμόρφωση  πρέπει να έχει ύψο  τουλάχιστον 5 mm. Αν η σήμανση συμμόρφωση  μειωθεί ή 
αυξηθεί, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίε  που δίνονται στο παραπάνω σχήμα. 

Η σήμανση συμμόρφωση  πρέπει να τίθεται πάνω στο προϊόν. Οταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τίθεται 
πάνω στη συσκευασία και στα συνοδευτικό έγγραφα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 

(άρθρο 7(3)) 

Η δήλωση συμμόρφωση  ΕΚ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του· 

2. περιγραφή του μοντέλου, επαρκή για τη σαφή αναγνώριση του-

3. ανάλογα με την περίπ τωση, τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων 

4. ανάλογα με την περίπ τωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφέ  που χρησιμοποιήθηκαν-

5. ανάλογα με την περίπ τωση, τα στοιχεία οποιασδήποτε άλλη  νομοθεσία  που προβλέπει την επ ίθεση τη  
σήμανση  συμμόρφωση  CE· και 

6. στοιχεία ταυτότητα  και υπογραφή του προσώπου που έχει το δικαίωμα να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(άρθρο 28(3)) 

1. Το τταρόν Παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία • κατασκευαστή  ή ο εξουσιοδοτημένο  
αντιπρόσωπο  του, που εκπληρώνει τι  υποχρεώσει  οι οποίε  καθορίζονται στο σημείο 2 του παρόντο  
Παραρτήματο , διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τι  σχετικέ  απαιτήσει  των σχετικών 
Κανονισμών. Η δήλωση συμμόρφωση  μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προϊόντα και πρέπει να 
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή. 

2. Ο κατασκευαστή  καταρτίζει φάκελο τεχνική  τεκμηρίωση  που καθιστά δυνατή την αξιολόγηση τη  
συμμόρφωση  του προϊόντο  με τι  απαιτήσει  των σχετικών Κανονισμών. 

Η εν λόγω τεκμηρίωση περιλαμβάνει ιδίω  -

(α) γενική περιγραφή του προϊόντο  και τη  χρήση  για την οποία προορίζεται-

(β) τα πορίσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντική  αξιολόγηση  που εκπόνησε ο κατασκευαστή  ή/και 
παραπομπέ  σε βιβλιογραφία περιβαλλοντική  αξιολόγηση  ή σε περιπτωσιολογικέ  μελέτε , που 
χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον 
αφορά το σχεδιασμό του προϊόντο ' 

(γ) το οικολογικό προφίλ, εφόσον απαιτείται αττό του  σχετικού  Κανονισμού · 

(δ) στοιχεία των προδιαγραφών σχεδιασμού του προϊόντο  σχετικά με τι  πτυχέ  περιβαλλοντικού σχεδιασμού 
του' 

(ε) κατάλογο των αναφερόμενων στο άρθρο 31 κατάλληλων προτύπων, που εφαρμόσθηκαν εν όλω ή εν μέρει, 
και περιγραφή των λύσεων που υιοθετήθηκαν για να καλυφθούν οι απαιτήσει  των σχετικών Κανονισμών, σε 
περίπτωση μη εφαρμογή  των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 31 ή όταν τα εν λόγω έγγραφα δεν 
πληρούν πλήρω  τι  απαιτήσει  των σχετικών Κανονισμών 

(στ) αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν τι  πτυχέ  περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντο  οι 
οποίε  παρέχονται σύμφωνα με π  απαιτήσει  που ορίζονται ατού  σχετικού  Κανονισμού · και 

(ζ) τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν γ'Ο τι  απαιτήσει  οικολογικού σχεδιασμού, με 
λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τι  απαιτήσει  οικολογικού σχεδιασμού που 
καθορίζονται στου  σχετικού  Κανονισμού . 

3. Ο κατασκευαστή  πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι το ττροϊόν 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τι  προδιαγραφέ  σχεδιασμού που αναφέρονται στο σημείο 2 και με τι  
απαιτήσει  των Κανονισμών που εφαρμόζονται σ' αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(άρθρο 28(3), (6) και (7)} 

1. Το παρόν Παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστή , ο οποίο  εκπληρώνει τι  
υποχρεώσει  του σημείου 2 του παρόντο  Παραρτήματο , διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τι  
απαιτήσει  των σχετικών Κανονισμών. Η δήλωση συμμόρφωση  ΕΚ μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα 
προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή. 

2. Για την αξιολόγηση τη  συμμόρφωση  του προϊόντο  είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται σύστημα διαχείριση , 
υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστή  εφαρμόζει τα περιβαλλοντικά στοιχεία που καθορίζονται στο σημείο 
3 του παρόντο  παραρτήματο . 

3. Περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματο  διαχείριση  

Το παρόν σημείο προσδιορίζει τα στοιχεία ενό  συστήματο  διαχείριση  και τι  διαδικασίε , βάσει των οποίων 
ο κατασκευαστή  μπορεί να αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τι  απαιτήσει  των σχετικών Κανονισμών. 

3.1. Πολιτική στον τομέα των περιβαλλοντικών επ ιδόσεων του προϊόντο  

Ο κατασκευαστή  πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι πληροί τι  απαιτήσει  των σχετικών 
Κανονισμών και να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό και την επανεξέταση των στόχων και 
δεικτών περιβαλλοντικών επ ιδόσεων του προϊόντο , με σκοπό τη βελτίωση των συνολικών 
περιβαλλοντικών επ ιδόσεων του προϊόντο . 

Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τον κατασκευαστή για τη βελτίωση των συνολικών 
περιβαλλοντικών επ ιδόσεων και τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του προϊόντο , εφόσον 
απαιτείται από του  σχετικού  Κανονισμού , μέσω του σχεδιασμού και τη  κατασκευή  του, πρέπει να 
τεκμηριώνονται με συστηματικό και τακτικό τρόπο, υπό μορφή γραπτών διαδικασιών και οδηγιών. 

Οι εν λόγω διαδικασίε  και οδηγίε  πρέπει, ιδίω , να περιλαμβάνουν κατάλληλη περιγραφή -

(α) του καταλόγου των εγγράφων που πρέπει να συντάσσονται και, ανάλογα με την περίπ τωση, να 
προσκομίζονται για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση του προϊόντο · 

(β) των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επ ιδόσεων του προϊόντο  και τη  οργανωτική  δομή , 
των ευθυνών, των εξουσιών τη  διοίκηση  και του τρόπου κατανομή  των πόρων, όσον αφορά 
την εφαρμογή και τη διατήρηση του * 

(γ) των ελέγχων και των δοκιμών που πρέπει να διενεργούνται μετά την κατασκευή του προϊόντο  
για να ελέγχονται οι επ ιδόσει  του σε σχέση με του  δείκτε  περιβαλλοντικών επ ιδόσεων· 

(δ) των διαδικασιών για τον έλεγχο τη  αναγκαία  τεκμηρίωση  και για τη διασφάλιση τη  συνεχού  
ενημέρωση  τη - και 

(ε) τη  μεθόδου για τον έλεγχο τη  εφαρμογή  και τη  αποτελεσματικότητα  των περιβαλλοντικών 
στοιχείων του συστήματο  διαχείριση . 

3.2. Προγραμματισμό  

Ο κατασκευαστή  θεσπ ίζει και διατηρεί -

(α) διαδικασίε  για τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του προϊόντο -

(β) στόχου  και δείκτε  περιβαλλοντικών επ ιδόσεων του προϊόντο , οι οποίοι συνεκτιμούν τι  
τεχνολογικέ  εναλλακτικέ  επ ιλογέ , οι οποίε  λαμβάνουν υπόψη τι  τεχνικέ  και οικονομικέ  
απαιτήσει - και 

(γ) πρόγραμμα για την επ ίτευξη αυτών των στόχων. 

3.3. Εφαρμογή και τεκμηρίωση 

3.3.1. Η τεκμηρίωση του συστήματο  διαχείριση  καλύπτει, κυρίω , τα εξή : 



too 
(α) Τον καθορισμό και την τεκμηρίωση των ευθυνών και αρμόδιων αρχών ούτω  ώστε να 

διασφαλίζεται η επ ίτευξη ουσιαστικών περιβαλλοντικών επ ιδόσεων από το προϊόν και η 
υποβολή εκθέσεων για τη λειτουργία του, με στόχο την επανεξέταση και τη βελτίωση του' 

(β) τη σύνταξη έγγραφων που περιγράφουν τι  τεχνικέ  ελέγχου και εξακρίβωση  του σχεδιασμού 
και τι  διαδικασίε  και τα συστηματικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του 
προϊόντο · και 

(γ) Τη σύνταξη και διατήρηση από τον κατασκευαστή πληροφοριών που περιγράφουν τα βασικά 
περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματο  διαχείριση  και τι  διαδικασίε  ελέγχου όλων των 
απαιτούμενων εγγράφων. 

3.3.2. Η τεκμηρίωση του προϊόντο  διευκρινίζει, κυρίω , τα ακόλουθα: 

(α) Τη γενική περιγραφή του προϊόντο  και την προβλεπόμενη χρήση του' 

(β) τα αποτελέσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντική  αξιολόγηση  εκ μέρου  του κατασκευαστή 
ή/και παραπομπέ  σε βιβλιογραφία περιβαλλοντική  αξιολόγηση  ή σε περιπ τωσιολογικέ  
μελέτε  που χρησιμοποίησε ο κατασκευαστή  για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον 
καθορισμό λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό του προϊόντο ' 

(γ) το οικολογικό προφίλ, εφόσον απαιτείται από του  σχετικού  Κανονισμού ' 

(δ) τα έγγραφα που περιγράφουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τι  
απαιτήσει  οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων 
αυτών με τι  απαιτήσει  οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στου  σχετικού  
Κανονισμού · 

(ε) τον καθορισμό, από τον κατασκευαστή, προδιαγραφών που αναφέρουν, ιδίω , τα πρότυπα που 
εφαρμόσθηκαν ή, σε περίπτωση μη εφαρμογή  των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 31 
ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν πλήρω  τι  απαιτήσει  των σχετικών Κανονισμών, τα 
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διασφάλιση τη  συμμόρφωση - και 

(στ) αντίγραφο των πληροφοριών σχετικά με τι  πτυχέ  περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντο , 
οι οποίε  παρέχονται σύμφωνα με τι  απαιτήσει  που προσδιορίζονται στου  σχετικού  
Κανονισμού , 

3.4. Έλεγχο  και διορθωτικά μέτρα 

3.4.1 Ο κατασκευαστή  -

(α) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με 
τι  προδιαγραφέ  σχεδιασμού του και σύμφωνα με τι  απαιτήσει  των Κανονισμών που ισχύουν 
για αυτό' 

(β) θεσπ ίζει και διατηρεί διαδικασίε  για τη διερεύνηση και την αντιμετώπ ιση τη  μη συμμόρφωση , 
και επ ιφέρει στι  τεκμηριωμένε  διαδικασίε  τι  τροποποιήσει  που προκύπτουν από τα 
διορθωτικά μέτρα- και 

(γ) διενεργεί, τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, πλήρη εσωτερικό έλεγχο του συστήματο  διαχείριση , 
αναφορικά προ  τα περιβαλλοντικά του στοιχεία. 



Ε.Ε.Παρ. 1(1) 
Αρ. 4271,25.2.2011 

10! Ν. 18(f)/2011 

Ο περί τη  Θαλάσσια  Στρατηγική  Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση ατην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε.: L 164, 
25.06.2008, 
σ. 19. 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

Ερμηνεία. 

45 του 1964. 

64(1) του 2004. 
203 του 1988. 

13(1) του 2004 
67(1) του 2009 

113{Ι) του 2010. 

Αριθμό  18(1) του 2011 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 

Για σκοπού  εναρμόνιση  με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τίτλο: 

«Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  17Γ,  Ιουνίου 2008, 
περί πλαισίου κοινοτική  δράση  οτο πεδίο τη  πολιτική  για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)», 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Θαλάσσια  Στρατηγική  Νόμο  του 2011. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργία , Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντο -

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επ ιτροπή-

«θαλάσσια ύδατα» σημαίνει: 

(α) τα ύδατα, το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφο  στη θαλάσσια πλευρά τη  γραμμή  βάση , 
από την οποία μετράται το εύρο  τη  αιγιαλίτιδα  ζώνη  τη  Δημοκρατία , όπω  αυτή 
καθορίζεται με βάση τον περί τη  Αιγιαλίτιδο  Ζώνη  Νόμο, έω  τα όρια τη  Αποκλειστική  
Οικονομική  Ζώνη  τη  Δημοκρατία , όπω  αυτή καθορίζεται με βάση τον περί τη  
Αποκλειστική  Οικονομική  Ζώνη  Νόμο και τον περί τη  Σύμβαση  των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο τη  Θάλασσα  (Κυρωτικό) Νόμο, και 

(β) τα παράκτια ύδατα, όπω  καθορίζονται από τον περί Προστασία  και Διαχείριση  των 
Υδάτων Νόμο ο πυθμένα  και το υπέδαφο  του , στο βαθμό που ιδιαίτερε  πτυχέ  τη  
περιβαλλοντική  κατάσταση  του θαλάσσιου περιβάλλοντο  δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί από 
τον εν λόγω νόμο ή από άλλο νομοθέτημα τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση -

«θαλάσσια στρατηγική» σημαίνει τη στρατηγική που χαράζεται και εφαρμόζεται για συγκεκριμένη 
θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7-

«καλή περιβαλλοντική κατάσταση» σημαίνει την περιβαλλοντική κατάσταση των Θαλασσίων υδάτων 
στην οποία τα ύδατα αυτά παρέχουν ένα οικολογικά ποικίλο και δυναμικό θαλάσσιο περιβάλλον 
που είναι καθαρό, υγιέ  και παραγωγικό στα πλαίσια των εγγενών συνθηκών του, και όπου η χρήση 
του βρίσκεται σε επ ίπεδο αειφορία , διασφαλίζοντα  έτσι τι  δυνατότητε  για χρήσει  και 
δραστηριότητε  από τι  σημερινέ  και τι  μελλοντικέ  γενεέ , δηλαδή όπου: 

(α) η δομή, οι λειτουργίε  και διεργασίε  των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, 
μαζί με του  σχετικού  φυσιογραφικού , γεωγραφικού , γεωλογικού  και κλιματικού  
παράγοντε , επ ιτρέπουν στα εν λόγω οικοσυστήματα να λειτουργούν πλήρω  και να 
διατηρούν την ανθεκτικότητα του  απέναντι στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, τα 
θαλάσσια είδη και ενδιαιτήματα προστατεύονται, η ανθρωπογενή  υποβάθμιση τη  
βιοποικιλότητα  προλαμβάνεται και τα διάφορα βιολογικά στοιχεία λειτουργούν σε 
ισορροπ ία-

(β) οι υδρομορφολογικέ , φυσικέ  και χημικέ  ιδιότητε  των οικοσυστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων εκείνων που προκύπτουν από ανθρώπ ινε  
δραστηριότητε , υποστηρίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα όπω  περιγράφεται στην 
παράγραφο (α), ενώ οι οποιεσδήποτε ανθρωπογενεί  εναποθέσει  ουσιών και 
ενέργεια , περιλαμβανομένου του θορύβου, στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν προκαλούν 
συνέπειε  ρύπανση . 

Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση προσδιορίζεται στο επ ίπεδο τη  θαλάσσια  περιοχή  ή/και 
υποπεριοχή  όπω  ορίζεται στο άρθρο 6, με βάση τα χαρακτηριστικά ποιοτική  περιγραφή  του 

Παράρτημα Ι. Παραρτήματο  Ι. Για να επ ιτευχθεί ο στόχο  τη  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση  εφαρμόζεται 
μια ευέλικτη διαχείριση με βάση την οικοσυστηματική προσέγγιση' 
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Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E.:L 164, 
25.06.2008, 
σ. 19. 

«κράτο  μέλο » σημαίνει κράτο  που είναι μέΛο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και/ή συμβαλλόμενο 
μέρο  στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτα την 
2α Μαΐου 1992, και προσαρμόσθηκε από το Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε σπ   Βρυξέλλε  την 
17" Μαΐου 1993, και όπω  η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται-

«κριτήρια» σημαίνει διακριτά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται στενά με χαρακτηριστικά 
ποιοτική  περιγραφή ' 

«Οδηγία» σημαίνει την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη  
17α  Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτική  δράση  στο πεδίο τη  πολιτική  για το θαλάσσιο 
περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), όπω  εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε.: L348, 
24.12.2008. 
α. 84. 

51 του 1979 
20(Ι!Ι) του 2001 

35(!ΙΙ) του 2007. 

Σκοπό . 

«Οδηγία 2008/105/ΕΚ» οημαίνει την Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τη  16η  Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με πρότυπα ποιότητα  περιβάλλοντο  στον τομέα 
τη  πολιτική  των υδάτων καθώ  και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση 
των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ 
και την τροποποίηση τη  Οδηγία  2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου-

«περιβαλλοντική κατάσταση» σημαίνει τη αυνολική κατάσταση του περιβάλλοντο  στα θαλάσσια 
ύδατα, λαμβάνοντα  υπόψη τη δομή, τη λειτουργία κα) τι  διεργασίε  των συστατικών των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων, μαζί με του  φυσικού  φυσιογραφικού , γεωγραφικού , βιολογικού , 
γεωλογικού  και κλιματικού  παράγοντε , καθώ  και τι  φυσικέ , ηχητικέ  και χημικέ  συνθήκε , 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπ ινε  δραστηριότητε  μέσα ή έξω από 
μια συγκεκριμένη περιοχή-

«περιβαλλοντικοί στόχοι» σημαίνει τι  ποιοτικέ  ή ποσοτικέ  ενδείξει  για την επ ιθυμητή κατάσταση 
των διαφόρων πτυχών των θαλασσίων υδάτων και των π ιέσεων και επ ιπτώσεων επ ί των υδάτων 
αυτών, και οι οποίε  ενδείξει  καθορίζονται βάσει του άρθρου 11' 

«περιφερειακή συνεργασία» σημαίνει τη συνεργασία και το συντονισμό δραστηριοτήτων μεταξύ των 
κρατών-μελών και, όταν είναι δυνατόν, με τρίτε  χώρε  που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια περιοχή 
ή/και υποπεριοχή, με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή θαλάσσιων στρατηγικών 

«ρύπανση» σημαίνει την άμεση ή έμμεση εισαγωγή ουσιών ή ενεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον 
ω  αποτέλεσμα ανθρωπ ίνων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρωπογενού  
υποθαλάσσιου θορύβου, οι επ ιπτώσει  του οποίου είναι ή π ιθανόν να είναι επ ιζήμιε , με 
επ ιβλαβεί  συνέπειε  για του  ζωντανού  οργανισμού  και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, 
οδηγώντα , ιδίω , σε -

(α) απώλεια τη  βιοποικιλότητα , 

(β) κινδύνου  για την ανθρώπ ινη υγεία, 

(γ) παρεμπόδιση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπω  την αλιεία, τον τουρισμό, την 
αναψυχή, και άλλε  θεμιτέ  χρήσει  τη  θάλασσα , 

(δ) υποβάθμιση τη  ποιότητα  τη  χρήση  του θαλάσσιου νερού και τη  μείωση  των 
θέλγητρων του ή γενικότερα τη  υποβάθμιση  τη  αειφόρου χρήση  των θαλάσσιων 
αγαθών και υπηρεσιών 

«Σύμβαση τη  Βαρκελώνη » σημαίνει τη Σύμβαση για την Προστασία τη  Μεσογείου Θάλασσα  
από τη Ρύπανση και τα Πρωτόκολλα τη , η οποία κυρώθηκε με του  περί τη  Σύμβαση  για την 
Προστασία τη  Μεσογείου Θάλασσα  από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων 
(Κυρωτικού ) Νόμου  του 1979 μέχρι 2007. 

3.-(1) Σκοπό  του παρόντο  Νόμου είναι η Λήψη των αναγκαίων μέτρων για επ ίτευξη ή και 
διατήρηση τη  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση  του θαλάσσιου περιβάλλοντο  το αργότερο έω  
το έτο  2020. 

(2) Προ  επ ίτευξη του σκοπού αυτού θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί θαλάσσια στρατηγική, η 
οποία: 

(α) εξασφαλίζει την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντο , προλαμβάνει 
την υποβάθμιση του ή, αν είναι εφικτό, αποκαθιστά τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε 
περιοχέ  όπου αυτά έχουν επηρεαστεί αρνητικά' 

(β) προλαμβάνει και μειώνει τι  εναποθέσει  στο θαλάσοιο περιβάλλον, με στόχο τη 
σταδιακή εξάλειψη τη  ρύπανση , όπω  αυτή ορίζεται στο όρθρο 2. για να διασφαλίσει 
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Πεδίο εφαρμογή . 

Ευθύνε  τη  
αρμόδια  αρχή . 

Παράρτημα II. 

ότι δε θα υπάρχουν σημαντικέ  επ ιπτώσει  ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, 
τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπ ινη υγεία ή τι  θεμιτέ  χρήσει  τη  θάλασσα . 

(3) Η θαλάσσια στρατηγική εφαρμόζει την οικοσυστηματική προσέγγιση για τη διαχείριση των 
ανθρωπ ίνων δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντα  ότι η συνολική π ίεση των δραστηριοτήτων αυτών 
παράμενε; σε επ ίπεδα που είναι συμβατά με την επ ίτευξη καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση  και 
ότι δε συμβιβάζεται η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στι  ανθρωπογενεί  
αλλαγέ , ενώ ταυτόχρονα επ ιτρέπει την σειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών 
από τη σημερινή και τι  μελλοντικέ  γενεέ . 

(4) Ο παρών Νόμο  συμβάλλει στη συνοχή θεμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντο  και 
αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την ενσωμάτωση του  στι  διάφορε  πολιτικέ , στι  συμφωνίε  και 
στα νομοθετικά μέτρα που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον. 

4. Ο παρών Νόμο  εφαρμόζεται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα τη  Δημοκρατία  και λαμβάνει υπόψη 
τι  διασυνοριακέ  επ ιδράσει  στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντο  των τρίτων χωρών που 
μοιράζονται την ίδια θαλάσσια περιοχή ή τι  υποπεριοχέ  αυτή , κατά τα οριζόμενα οτο άρθρο 6. 

5.-(1) Η αρμόδια αρχή ευθύνεται για την π ιστή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου και αποτελεί την αρμόδια σρχή για του  σκοπού  του Αρθρου 7 τη  Οδηγία . 

{2) Έω  τι  15 Ιανουαρίου 2011, η αρμόδια αρχή -

(α) διαβιβάζει στην Επ ιτροπή τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ()• 

(β) διαβιβάζει στην Επ ιτροπή κατάλογο των αρχών τη  Δημοκρατία  που συμμετέχουν 
σε διεθνεί  φορεί  που έχουν σχέση με την εφαρμογή τη  Οδηγία  ή και του 
παρόντο  Νόμου-

(γ) ορίζει αρχή/ζ  υπεύθυνη/ε  για τη συνεργασία και το συντονισμό που αναφέρονται 
στο άρθρο 8. 

Θαλάσσια 
περιοχή τη  
Δημοκρατία  και 
υποπεριοχέ . 

Θαλάσσια 
στρατηγική. 

(3) Η αρμόδια αρχν\ ενημερώνει την Επ ιτροπή για τυχόν μεταβολέ  των πληροφοριών που έχει 
διαβιβάσει βάσει του εδαφίου (2) εντό  έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξη  ισχύο  τη  
μεταβολή  των πληροφοριών αυτών. 

(4) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμβουλεύεται οποιαδήποτε καθοδηγητικά κείμενα που περιέχουν συστάσει  σχετικέ  με την 
εφαρμογή τη  Οδηγία  τα οποία εκδίδονται με την έγκριση τη  Επιτροπή  και απευθύνονται προ  
τα κράτη-μέλη. 

6.-(1) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, λαμβάνεται δεόντω  υπόψη ότι η 
θαλάσσια περιοχή τη  Δημοκρατία  καλύπτει τα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή 
και τη δικαιοδοσία τη  Δημοκρατία  και τα οποία αποτελούν συστατικό στοιχείο τη  Μεσογείου 
Θάλασσα  και των υδρολογικών, ωκεανογραφικών και βιογεωγραφικών χαρακτηριστικών τη . 

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται, κατά την εφαρμογή του παρόντο  Νόμου, και λαμβάνοντα  υπόψη 
τι  ιδιομορφίε  του θαλάσσιου συστήματο  τη  υποπεριοχή  Αιγαίο Πέλαγο -Ανατολική Μεσόγειο , 
να αναφέρεται σε υποδιαιρέσει  των θαλάσσιων υδάτων τη  υποπεριοχή  αυτή . Η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει την Επ ιτροπή για τι  οποίε  υποδιαιρέσει , τι  οποίε  δύναται να επανεξετάζει μετά την 
ολοκλήρωση τη  αρχική  αξιολόγηση  που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7. 

7.-(1) Η αρμόδια αρχή αναπτύσσει θαλάσσια στρατηγική για τα θαλάσσια ύδατα τη  Δημοκρατία  
σύμφωνα με το σχέδιο δράοη  που περιγράφεται στι  παραγράφου  (α) και (β) του εδαφίου (2). 

(2) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με άλλα κράτη μέλη μαζί με τα οποία μαιράζετα* τη θαλάσσια 
περιοχή ή τι  υποπεριοχέ  που καθορίζονται στο άρθρο 6, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα και ο συντονισμό  των μέτρων που απαιτούνται για την επ ίτευξη των στόχων τη  
Οδηγία  και του παρόντο  Νόμου σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, 
σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο δράση  επί του οποίου τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επ ιδιώκουν 
μια κοινή προσέγγιση: 

(α) Προετοιμασία τη  θαλάσσια  στρατηγική : 

(ί) αρχική αξιολόγηση τη  περιβαλλοντική  κατάσταση  των θαλάσσιων υδάτων και 
των περιβαλλοντικών επ ιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 
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αναπ τύσσονται σε αυτά, η οπ οία αξιοΛόγηοη διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 
και ολοκληρώνεται έω  τι  15 Ιουλίου 2012' 

(ϋ) καθορισμό  τη  καλή  π εριβαλλοντική  κατάοταση  των θαλάσσιων υδάτων 
σύμφωνα με το όρθρο 10, ο οπ οίο  π ραγματοπ οιείται έω  τι  15 Ιουλίου 2012 

(iii) θέσπ ιση σειρά  π εριβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών, αύ\ιψωνο με το 
άρθρο 11, έω  τι  15 Ιουλίου 2012' 

(ίν) θέσπ ιση και εφαρμογή π ρογράμματο  π αρακολούθηση  για τη συνεχή αξιολόγηση 
και την τακτική αναπ ροσαρμογή των στόχων σύμφωνα με το άρθρο 12, έω  τι  15 
Ιουλίου 2014, εκτό  αν η νομοθεσία τη  Ευρωπ αϊκή  Ένωση  ορίζει διαφορετικά' 

(β) π ρόγραμμα μέτρων: 

υ) κατάρτιαη π ρογράμματο  μέτρων με στόχο την επ ίτευξη καλή  π εριβαλλοντική  
κατάσταση  σύμφωνα με το άρθρο 13, το αργότερο έω  το 2015' 

(ίί) έναρξη λειτουργία  του π ρογράμματο  π ου π ροβλέπ εται στην υπ οπ αράγραφο (ί) το 
αργότερο έω  το 2016 σύμφωνα με το άρθρο 13, 

(3) Σε π ερίπ τωση π ου η π εριβαλλοντική κατάσταση εντό  τη  θαλάσσια  π εριοχή  ή των 
υπ οπ εριοχών π  ου καθορίζονται βάσει του ά ρθρου δ , είναι κρίσιμη σε βαθμό π ου να απ αιτεί 
επ είγουσα δράση, η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με τα οπ οία η Δημοκρατία έχει 
σύνορα εντό  τη  συγκεκριμένη  θαλάσσια  π εριοχή  ή των υπ οπ εριοχών π ου καθορίζονται βάσει 
του άρθρου 6, εκπ ονεί ένα σχέδιο δράση  σύμφωνα με το εδάφιο (1), το οπ οίο να π εριλαμβάνει την 
επ ίσπ ευση τη  έναρξη  λειτουργία  του π ρογράμματο  μέτρων καθώ  και ενδεχομένω   
αυστηρότερα π ροστατευτικά μέτρα, με την π ροϋπ όθεση ότι αυτό το σχέδιο δράση  δε θα 
απ οτρέψει την επ ίτευξη ή και τη διατήρηση τη  καλή  π εριβαλλοντική  κατάσταση  σε κάπ οια άλλη 
θαλάσσια π εριοχή ή υπ οπ εριοχέ  π ου καθορίζονται με βάση την Οδηγία ή και τον π αρόντα Νόμο. 
Σε αυτή την π ερίπ τωση: 

(α) η αρμόδια αρχή Θα ενημερώσει την Επ ιτροπ ή για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα τη  
και θα π ροχωρήσει αναλόγω  ' 

(β) η αρμόδια αρχή θα ζητήσει απ ό την Επ ιτροπ ή να εξετάσει το ενδεχόμενο να σηρίξει την 
αρμοδία αρχή στι  ενισχυμένε  π ροσπ άθειε  τη  να βελτιώσει το θαλάσσιο π εριβάλλον 
εντάσσοντα  την εν λόγω π εριοχή σε ένα π ιλοτικό σχέδιο. 

Περιφερειακή 8.-(1) Προκειμένου να επ ιτευχθεί ο συντονισμό  π ου αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7, η 
συνεργασία. αρμόδιο αρχή, εφόσον είναι εφικτό και σκόπ ιμο, αξιοπ οιεί τι  υφιστάμενε  π εριφερειακέ  θεσμικέ  

δομέ  συνεργασία , μεταξύ των οπ οίων και αυτέ  π ου π ροβλέπ ονται απ ό τη Σύμβαση τη  
Βαρκελώνη , η οπ οία καλύπ τει τη Μεσόγειο Θάλασσα και όπ οιε  υπ οδιαιρέσει  τη  οριοθετηθούν 
σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 6. 

(2) Με σκοπ ό τη θέσπ ιση και εφαρμογή θαλάσσιων στρατηγικών, η αρμόδια αρχή, 
χρησιμοπ οιώντα  τα σχετικά διεθνή βήματα, συμπ εριλαμβανομένων των μηχανισμών και των 
δομών τη  Σύμβαση  τη  Βαρκελώνη , θα καταβάλει κάθε δυνατή π ροσπ άθεια για να συντονίσει 
τι  ενέργειε  τη  με τρίτε  χώρε  π ου έχουν κυριαρχία ή δικαιοδοσία σε ύδατα τη  θαλάσσια  
π εριοχή  ή των υπ οπ εριοχών π ου καθορίζονται στο άρθρο 6. 

(3) Στο π λαίσιο τη  π εριφερειακή  συνεργασία , η αρμόδια αρχή στηρίζεται, κατά το μέγιστο 
δυνατό, σε υφιστάμενα π ρογράμματα και δραστηριότητε  π ου αναπ τύχθηκαν στο π λαίσιο δομών 
π ου απ ορρέουν απ ό διεθνεί  συμφωνίε , όπ ω   η Σύμβαση τη  Βαρκελώνη , και επ ιδιώκει, όπ ου 
κρίνεται κατάλληλο, το συντονισμό και τη συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη εντό  τη  Μεσογείου 
Θάλασσα  και τυχόν υπ οδιαιρέσεων τη , π εριλαμβανομένων και τυχόν π ερίκλειστων χωρών, 
ούτω   ώστε' να μπ ορέσει να ανταπ οκριθεί στι  υπ οχρεώσει  τη  δυνάμει τη  Οδηγία , 
χρησιμοπ οιώντα  τι  καθιερωμένε  δομέ  συνεργασία  π ου π ροσδιορίζονται στην Οδηγία ή και 
στον π αρόντα Νόμο ή και στον π ερί Προστασία  και Διαχείριση  των Υδάτων Νόμο. 

Αξιολόγηση. 9.-{1) Η αρμόδιο αρχή διενεργεί αρχική αξιολόγηση των θαλάσσιων υδάτων τη  Δημοκρατία , 
λαμβάνοντα  υπ όψη τα υφιστάμενα διαθέσιμα στοιχεία, η οπ οία αξιολόγηση π εριλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

Παράρτημα III 
Πίνακα  1. 

(α) ανάλυση των βασικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών και τη  τρέχουσα  
π εριβαλλοντική  κατάσταση  των εν λόγω υδάτων, βασισμένη στου  ενδεικτικού  
καταλόγου  στοιχείων του Πίνακα 1 του Παραρτήματο  ΜΙ, και η οπ οία καλύπ τει τα 
φυσικά και χημικά γνωρίσματα, τα είδη των οικοτόπ ων, τα βιολογικά γνωρίσματα και την 
υδρομορφολογία' 

(β) ανάλυση των κυριότερων π ιέσεων και επ ιπ τώσεων, συμπ εριλαμβανομένη  κάθε 
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ανθρώπ ινη  δραστηριότητα , στην περιβαλλοντική κατάσταση των εν λόγω υδάτων η 
οποία: 

Παράρτημα lit 
Πίνακα  2. 

Προσδιορισμό  
τη  καλή  
περιβαλλοντική  
κατάσταση . 

Παράρτημα Ι. 

Παράρτημα Ι! 
Πίνακα  1. 

Παράρτημα 111 
Πίνακα  2. 

Θέσπ ιση 
περιβαλλοντικών 
στόχων. 

Παράρτημα III 
Πίνακα  2. 
Παράρτημα IV. 

« 

(iii) 

βασίζεται στου  ενδεικτικού  καταλόγου  στοιχείων του Πίνακα 2 του 
Παραρτήματο  111, και καλύπτει την ποιοτική και ποσοτική αναλογική συνεισφορά 
των επ ιμέρου  π ιέσεων, καθώ  και π  όποιε  διακρινόμενε  τάσει , 
καλύπτει τι  κύριε  αθροιστικέ  και συνεργιστικέ  επ ιδράσει , και 
λαμβάνει υπόψη τι  σχετικέ  αξιολογήσει , οι οποίε  πραγματοποιήθηκαν βάσει τη  
υφιστάμενη  Κυπριακή  νομοθεσία  και ιη  νομοθεσία  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  

(γ) οικονομική και κοινωνική ανάλυση τη  χρήση  των εν λόγω υδάτων και του κόστου  τη  
υποβάθμιση  του θαλάσσιου περιβάλλοντο . 

(2) Στι  αναλύσει  που αναφέρονται στο εδάφιο (1) λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που 
αφορούν τα παράκτια, μεταβατικά και χωρικά ύδατα, τα οποία καλύπτονται από την υφιστάμενη 
Ευρωπαϊκή και Κυπριακή νομοθεσία, και ειδικότερα τον περί Προστασία  και Διαχείριση  των 
Υδάτων Νόμο. Στι  υπό αναφορά αναλύσει  λαμβάνονται επ ίση  υπόψη, ή χρησιμοποιούνται ω  
βάση, άλλε  συναφεί  αξιολογήσει , όπω  οι από κοινού διενεργούμενε  αξιολογήσει  στο πλαίσιο 
τη  Σύμβαση  τη  Βαρκελώνη , ώστε να προκύπτει μια καθολική αξιολόγηση τη  κατάσταση  του 
θαλάσσιου περιβάλλοντο . 

(3) Κατά την προετοιμασία των αξιολογήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και μέσω του 
συντονισμού που καθορίζεται στα άρθρα 7 και 8, η αρμόδια αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι: 

(α) οι μέθοδοι αξιολόγηση  είναι ομοιόμορφε  σε όλη τη θαλάσσια περιοχή ή υποπερισχή 
που καθορίζεται στο άρθρο 6 

(β) λαμβάνονται υπόψη οι διαμεθοριακέ  επ ιπτώσει  και τα διαμεθοριακά γνωρίσματα. 

10.—(1) Σε συνάρτηση με την αρχική αξιολόγηση που διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 9, η αρμόδια αρχή καθορίζει, αναφορικά με τα θαλάσσια ύδατα τη  Δημοκρατία , μια δέσμη 
χαρακτηριστικών τη  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση , λαμβάνοντα  υπόψη τα εξή : 

(α) τα χαρακτηριστικά ποιοτική  περιγραφή  που παρατίθενται στο Παράρτημα !• 

(β) του  ενδεικτικού  καταλόγου  στοιχείων που παρατίθενται στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήματο  ΜΙ και ειδικά τα φυσικά και χημικά γνωρίσματα, τα είδη των οικοτόπων, 
τα βιολογικά γνωρίσματα, και την υδρομορφολογία' 

(γ) τι  π ιέσει  που ασκούν οι ανθρώπ ινε  δραστηριότητε  και τι  επ ιπτώσει  που επ ιφέρουν 
στη θαλάσσια περιοχή ή τι  υποπεριοχέ  που καθορίζονται στο άρθρο 6, έχοντα  υπόψη 
του  ενδεικτικού  καταλόγου  που παρατίθενται οτον Πίνακα 2 του Παραρτήματο  ili' 

(δ) τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που εκάστοτε καθορίζονται, βάσει των 
Παραρτημάτων Ι και II! τη  Οδηγία  και τα οποία υιοθετούνται με την έκδοση 
Διαταγμάτων βάσει τη  παραγράφου (β) του άρθρου 19 του παρόντο  Νόμου, 

(2) Η αρμόδια αρχή γνωστοποι ει στην Επ ιτροπή την αξιολόγ ηση που διενεργεί βάσει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 9, καθώ  και τι  αποφάσει  που λαμβάνει σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
παρόντο  άρθρου, εντό  τριών (3) μηνών από τη λήψη των αποφάσεων τη , 

11,-(1) Βάσει τη  αρχική  αξιολόγηση  που διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, η 
αρμόδια αρχή θεσπ ίζει περιεκτική δέσμη περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών για τα 
θαλάσσια ύδατα τη  Δημοκρατία , με σκοπό την καθοδήγηση τη  προόδου προ  την επ ίτευξη 
καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση  του θαλάσσιου περιβάλλοντο , λαμβάνοντα  υπόψη του  
ενδεικτικού  καταλόγου  π ιέσεων και επ ιπτώσεων που παρατίθενται στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήματο  111 και των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στο Παράρτημα IV, 

(2) Κατά την εκπόνηση των στόχων και δεικτών, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τη 
συνεχιζόμενη εφαρμογή των υφιστάμενων αε εθνικό, Ευρωπαϊκά ή διεθνέ  επ ίπεδο σχετικών 
περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν τα εν λόγω ύδατα, διασφαλίζοντα  την αμοιβαία 
συμβατότητα των στόχων, καθώ  και το ότι Λαμβάνονται υπόψη, στο δυνατά βαθμό, οι σχετικέ  
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διασυνοριακέ  επ ιπτώσει  και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Πρόγραμμα 
παρακολούθηση . 

Παράρτημα 111. 
Παράρτημα V. 

153(ί) του 2003 
131(1) του 2006. 
152(1) του 2003 
256(1) του 2004 
81(1) του 2005 

151(1) του 2006 
15(1) του 2008 
5(1) του 2009. 

(3) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην Επ ιτροπή του  περιβαλλοντικού  στόχου  εντό  τριών 
μηνών από τη θέσπ ιση του . 

12.-(1) Βάσει τη  αρχική  αξιολόγηση  που διενεργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, η 
αρμόδια αρχή θεσπ ίζει και υλοποιεί πρόγραμμα παρακολούθηση  για τη συνεχή αξιολόγηση τη  
περιβαλλοντική  κατάσταση  των θαλάσσιων υδάτων τη  Δημοκρατία , με βάση του  ενδεικτικού  
καταλόγου  στοιχείων που παρατίθενται στο Παράρτημα III και στο Παράρτημα V και αναφορικά με 
του  περιβαλλοντικού  στόχου  που θεσπ ίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11. 

(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι: 

(α) το πρόγραμμα παρακολούθηση  είναι συμβατό με τα προγράμματα παρακολούθηση  των 
άλλων κρατών μελών εντό  τη  θαλάσσια  περιοχή  ή των υποπεριοχών που 
καθορίζονται ατο άρθρο 6, ούτω  ώστε: 

(i) οι μέθοδοι παρακοΑούθηοη  να είναι ομοιόμορφε  σε όλη τη θαλάσσια περιοχή ή τι  
υποπεριοχέ , για να διευκολύνεται η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων τη  
παρακολούθηση , και 

(ίί) να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικέ  διασυνοριακέ  επ ιπτώσει  και τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα-

(β) το πρόγραμμα παρακολούθηση  βασίζεται στι  διατάξει  περί αξιολόγηση  και 
παρακολούθηση  όπω  αυτέ  ορίζονται από τη σχετική ισχύουσα Κυπριακή και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του περί Προστασία  και Διαχείριση  τη  
Φύση  και τη  Άγρια  Ζωή  Νόμου και του περί Προστασία  και Διαχείριση  Άγριων 
Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου για του  οικοτόπου  και για τα άγρια πτηνά, ή που 
απορρέουν από διεθνεί  συμφωνίε , και ό,τι είναι συμβατό με αυτέ . 

Πρόγραμμα 
μέτρων. 

Παράρτημα VI. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία  
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
3.10.2003. 

57(1) του 2008. 

(3) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθηση  στην Επιτροπή εντό  τριών 
μηνών από τη θέσπ ιση του. 

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να επ ιτευχθεί ή 
και να διατηρηθεί στα θαλάσσια ύδατα τη  Δημοκρατία  η καλή περιβαλλοντική κατάσταση όπω  
αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (1) του όρθρου 10. 

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εκπονούνται βάσει τη  αρχική  αξιολόγηση  που 
διενεργείται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 9, σε σχέση με του  
περιβαλλοντικού  στόχου  που τίθενται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
άρθρου 11, λαμβάνοντα  υπόψη τα είδη μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα VI. 

(3) Τι  αναγκαίε  ενέργειε  για την εφαρμογή του προγράμματο  μέτρων συντονίζει η αρμόδια 
αρχή κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 5. 

(4) Τα μέτρα που εκπονούνται δυνάμει του εδαφίου (2) ενσωματώνονται σε πρόγραμμα 
μέτρων, λαμβάνοντα  υπόψη τα αντίστοιχα μέτρα που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, 
και ιδίω  από τον περί Προστασία  και Διαχείριση  των Υδάτων Νόμο, του  περί Ελέγχου τη  
Ρύπανση  των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμού , τον περί τη  Διαχείριση  τη  
Ποιότητα  των Νερών Κολύμβηση  Νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία που 
μεταφέρει π  διατάξει  τη  Οδηγία  2008/105/ΕΚ, ή τα αντίστοιχα μέτρα που απαιτούνται από 
διεθνεί  συμφωνίε . 

(5)(α) Κατά την εκπόνηση του προγράμματο  μέτρων σύμφωνα με το εδάφιο (2), αποδίδεται 
η δέουσα σημασία στην αειφόρο ανάπτυξη και ιδίω  στι  κοινωνικέ  και οικονομικέ  
επ ιπτώσει  των υπό μελέτη μέτρων. Προ  αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση τη  αρμόδια  αρχή , δύναται να προσδιορίζει τα 
κατάλληλα διοικητικά όργανα ή τι  αρχέ  τη  Δημοκρατία , για την εκπόνηση αυτών των 
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μέτρων 

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε τα μέτρα να είναι οικονομικώ  αποδοτικά και 
τεχνικώ  εφικτά και παράλληλα να διενεργούνται αξιολογήσει  των επ ιπ τώσεων, καθώ  
κοι αναλύσει  κόστου -ωφέλεια , πριν από την εισαγωγή οποιουδήποτε νέου μέτρου. 

(6) Τα προγράμματα μέτρων που εκπονούνται δυνάμει του παρόντο  άρθρου, περιλαμβάνουν 
μέτρα προστασία  του χώρου, που συμβάλλουν στη δημιουργία συνεκτικών και 
αντιπροσωπευτικών δικτύων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, που καλύπτουν επαρκώ  
την ποικιλότητα των οικοσυστημάτων που συνθέτουν τι  περιοχέ  αυτέ , όπω  τι  ειδικέ  ζώνε  
διατήρηση  βάσει του περί Προστασία  και Διαχείριση  τη  Φύση  και τη  Άγρια  Ζωή  Νόμου, τι  
ζώνε  ειδική  προστασία  βάσει του περί Προστασία  και Διαχείριση  Άγριων Πτηνών και 
Θηραμάτων Νόμου, καθώ  και τι  προστατευόμενε  θαλάσσιε  περιοχέ  όπω  τυχόν έχουν 
συμφωνηθεί από τη Δημοκρατία στο πλαίσιο τη  Σύμβαση  τη  Βαρκελώνη  ή και άλλων διεθνών 
ή περιφερειακών συμφωνιών, στι  οποίε  η Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρο . 

(7) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ότί η διαχείριση μια  ανθρώπ ινη  δραστηριότητα  σε 
επ ίπεδο Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή διεθνέ  επ ίπεδο είναι π ιθανό να έχει σημαντικέ  επ ιπ τώσει  στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίω  στι  περιοχέ  οι οποίε  αναφέρονται στο εδάφιο (6), τότε μεριμνά 
ούτω  ώστε να ενημερωθεί ο αρμόδιο  φορέα  ή διεθνή  οργανισμό , με στόχο την εξέταση και 
ενδεχόμενη λήψη μέτρων που είναι αναγκαία για την επ ίτευξη των στόχων του παρόντο  Νόμου, 
ώστε να διαφυλαχθούν η ακεραιότητα, η δομή και η λειτουργία των οικοσυστημάτων που πρέπει να 
διατηρηθούν ή, όπου αυτό χρειάζεται, να αποκατασταθούν. 

(8) Το αργότερο έω  το 2013, η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί πληροφορίε  σχετικά με τι  
περιοχέ  που αναφέρονται στα εδάφια (6) και (7). 

(9) Το πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει του  τρόπου  με του  οποίου  εφαρμόζονται τα μέτρα 
καθώ  και το πώ  αναμένεται να συμβάλουν στην επ ίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που 
θεσπ ίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11. 

(10) Το Υπουργικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι συνέπειε  τυχόν μέτρων που 
προγραμματίζονται για περιοχέ  που βρίσκονται εκτό  των θαλάσσιων υδάτων τη  Δημοκρατία , 
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο πρόκληση  βλαβών και, αν είναι δυνατό, επ ιφέρουν θετικέ  συνέπειε  
για τι  περιοχέ  αυτέ . 

(11} Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επ ιτροπή καθώ  και οποιοδήποτε άλλο τυχόν 
εμπλεκόμενο κράτο  μέλο  σχετικά με το πρόγραμμα μέτρων, εντό  τριών (3) μηνών από τη 
θέσπ ιση του. 

(12) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα μέτρων τίθεται σε λειτουργία εντό  ενό  (1) 
έτου  από τη θέσπ ιση του. 

(13) Η αρμόδια αρχή, εντό  τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του προγράμματο  μέτρων ή 
τυχόν επ ικαιροποίησή  του σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 17, υποβάλλει στην Επ ιτροπή 
μια σύντομη ενδιάμεση έκθεση, η οποία περιγράφει την επ ιτελεσθείσα πρόοδο στον τομέα 
εφαρμογή  του εν λόγω προγράμματο . 

Εξαιρέσει . 14.-{1) Ο παρών Νόμο  δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τι  δραστηριότητε  που αποσκοπούν 
αποκλειστικά στην άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Εντούτοι , διασφαλίζεται ότι, σε λογικά και εφικτά 
πλαίσια, οι εν λόγω δραστηριότητε  ασκούνται κατά τρόπο συμβατό με του  στόχου  του παρόντο  
Νόμου. 

(2)(α) Η αρμόδια αρχή δύναται να προσδιορίζει περιπτώσει  εντό  των θαλάσσιων υδάτων 
τη  Δημοκρατία  όπου οι περιβαλλοντικοί στόχοι ή η καλή περιβαλλοντική κατάσταση 
είναι αδύνατο να επ ιτευχθούν σε όλε  τι  πτυχέ  του  με το πρόγραμμα μέτρων λόγω 
οποιουδήποτε από του  λόγου  που απαριθμούνται στι  υποπαραγράφου  (ί) έω  (ίν), 
ή που δεν μπορούν να επ ιτευχθούν εντό  του σχετικού χρονοδιαγράμματο  εξαιτία  
των λόγων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ν): 

(ί) ανάληψη δράση  ή αδράνεια για την οποία η Δημοκρατία δεν είναι υπεύθυνη· 
(ίί) φυσικά αίτια· 
(iii) ανωτέρα βία" 
(ίν) τροποποιήσει  ή μεταβολέ  των φυσικών χαρακτηριστικών των θαλσσίων υδάτων 

ω  αποτέλεσμα δράσεων που αναλαμβάνονται για λόγου  επ ιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντο  που υπερισχύουν των αρνητικών επ ιπτώσεων στο περιβάλλον, 
περιλαμβανομένων και τυχόν διασυνοριακών επ ιπ τώσεων 
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Συστάσει  για 
Ευρωπαϊκή 
δράση. 

Τροποποιήσει  
και 
επ ικαιροποιήσει . 

(ν) φυσικέ  συνθήκε  που δεν επ ιτρέπουν την έγκαιρη βελτίωση τη  κατάσταση  των 
σχετικών θαλασσίων υδάτων. 

(β) Οι περιπτώσει  στι  οποίε  αναφέρεται η παράγραφο  (α) προσδιορίζονται από την 
αρμόδια αρχή με σαφήνεια στο πρόγραμμα μέτρων, κατόπιν εξετάσεω  των συνεπειών 
αυτή  τη  πράξη  για άλλα κράτη μέλη στην περιοχή ή στι  υποπεριοχέ  που 
καθορίζονται στο άρθρο 6, και παρέχεται στην Επιτροπή αιτιολόγηση για τον 
προσδιορισμό του . 

(γ) Παράτα διαλαμβανόμενα στι  παραγράφου  (α) και (β), το Υπουργικό Συμβούλιο 
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, τα οποία ενσωματώνονται, στο μέτρο του εφικτού, στο 
πρόγραμμα μέτρων, για την αδιάλειπτη επ ιδίωξη των περιβαλλοντικών στόχων και για 
την πρόληψη περαιτέρω υποβάθμιση  τη  κατάσταση  των θαλάσσιων υδάτων που 
επηρεάζονται από τα αίτια που προσδιορίζονται στι  υποπαραγράφου  (ίί), (ίϋ) ή (ίν) 
τη  παραγράφου (α) και για το μετριασμό των δυσμενών επ ιπ τώσεων στα θαλάσαία 
ύδατα άλλων κρατών μελών εντό  τη  θαλάσσια  περιοχή  ή των υποπεριοχών που 
καθορίζονται στο άρθρο 6. 

(3) Στι  π εριπ τώσει που αφορούν την υποπαράγραφο (iv) τη  παραγράφου (α) του εδαφίου 
(2), το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε οι τροποποιήσει  ή μεταβολέ  να μην αποκλείουν 
οριστικά ή να θέτουν σε κίνδυνο την επ ίτευξη καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση  στην θαλάσσια 
περιοχή ή τι  υποπεριοχέ  που καθορίζοντα) στο άρθρο 6 ή στα θαλάσσια ύδατα άλλων κρατών 
μελών. 

(4) Η αρμόδια αρχή αναπτύσσει και εφαρμόζει όλα τα στοιχεία τη  θαλάσσια  στρατηγική  που 
αναφέρονται οτο εδάφιο (2) του άρθρου 7, αλλά δεν υποχρεούται, παρά μόνο σχετικά με την 
αρχική αξιολόγηση που περιγράφεται στο άρθρο 9, να λαμβάνει ειδικά μέτρα όταν δεν υφίσταται 
σημαντικό  κίνδυνο  για το θαλάσσιο περιβάλλον, ή όταν το κόστο  ενδέχεται να είναι δυσανάλογα 
μεγάλο σε σχέση με του  κινδύνου  γία το θαλάσσιο περιβάλλον, και με την προϋπόθεση πω  δεν 
πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω υποβάθμιση. 

(5) Όπου δε λαμβάνονται μέτρα για οποιονδήποτε από του  αναφερόμενου  στο εδάφιο (4) 
λόγου , η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επ ιτροπή την αιτιολόγηση τη  απόφαση  τη , ενώ μεριμνά 
ώστε να μη γίνει οριστικά αδύνατη η επ ίτευξη τη  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση . 

15.—(1) Οταν η αρμόδια αρχή εντοπ ίσει θέμα το οποίο έχει επ ιπτώσει  στην περιβαλλοντική 
κατάσταση των θαλασσίων υδάτων τη  Δημοκρατία  και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπ ιστεί 
μέσω εθνικών μέτρων, ή το οποίο συνδέετα! με άλλη πολιτική τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή διεθνή 
συμφωνία, ενημερώνει την Επ ιτροπή και δικαιολογεί την άποψη τη , 

(2) Οπου απαιτείται δράση από όργανα τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή φορεί , r) αρμόδια αρχή 
προβαίνει στι  κατάλληλε  συστάσει  προ  την Επ ιτροπή και το Συμβούλιο για μέτρα σχετικά με τα 
θέματα του εδαφίου (1). 

16.—(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την επ ικαφοποίηση τη  θαλάσσια  στρατηγική  που 
περιγράφεται στο άρθρο 7, 

(2) Για του  σκοπού  του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή επανεξετάζει, με συντονισμένο τρόπο, 
όπω  αναφέρεται στο άρθρο 7, με τι  αρμόδιε  αρχέ  των άλλων κρατών μελών τη  θαλάσσια  
περιοχή  ή των υποπεριοχών που ορίζονται στο άρθρο 6, τα ακόλουθα στοιχεία τη  θαλάσσια  
στρατηγική  κάθε έξι έτη μετά την αρχική θέσπ ιση τη : 

(•) την αρχική αξιολόγηση και τον καθορισμό τη  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση , 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 9, και το εδάφια (1) ταυ άρθρου 10, 
αντιστοίχω ' 

(β) του  περιβαλλοντικού  στόχου  που θεσπ ίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 
11 

(γ) το πρόγραμμα παρακολούθηση  που θεσπ ίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
άρθρου 12' 

(δ) το πρόγραμμα μέτρων που θεσπ ίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 13. 

(3) Οι λεπτομέρειε  τυχόν επ ικαιροποιήσεων που θα προκύψουν από την επανεξέταση, βάσει 
του εδαφίου (2), θα διαβιβαστούν στην Επ ιτροπή, στου  αντισυμβαλλόμενου  στο πλαίσιο τη  
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Δημόσια 
διαβούλευση και 
ενημέρωση του 
κοινού. 

119(1) TOU2004. 

Σύμβαση  τη  Βαρκελώνη  και οε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτο  μέλο  εντό  τριών (3) μηνών 
από τη δημοσίευση του . 

17.~(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να παρέχονται αε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκαιρε  και 
ουσιαστικέ  ευκαιρίε  συμμετοχή  στην εφαρμογή του παρόντο  Νόμου και καλεί οε συμμετοχή, 
όττου είνα! δυνατό, υφιστάμενου  διαχειριστικού  φορεί , συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων 
φορέων στο πΛαίσιο τη  Σύμβαση  τη  Βαρκελώνη , επ ιστημονικών συμβουλευτικών φορέων και 
περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων, 

(2) Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει και διαθέτει στο κοινό προ  σχολιασμό συνοπτικά τα ακόλουθα 
στοιχεία των Θαλάσσιων στρατηγικών ή των επ ικαιροποιήσεων του , ω  εξή : 

(α) την αρχική αξιολόγηση και τον καθορισμό τη  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση  
όπω  προβλέπονται αντιστοίχω  στο εδάφιο (1) του άρθρου 9 και στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 10' 

(β) του  περιβαλλοντικού  στόχου  που θεσπ ίζονται σύμφωνα με το εδάφίο (1) του 
άρθρου 11 

(γ) τα προγράμματα παρακολούθηση  που θεσπ ίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
άρθρου 12' 

(δ) τα προγράμματα μέτρων που θεσπ ίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 13. 

(3) Όσον αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικέ  πληροφορίε , εφαρμόζεται ο περί τη  
Πρόσβαση  του Κοινού σε Πληροφορίε  που είναι Σχετικέ  με το Περιβάλλον Νόμο . 

(4) Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία που μεταφέρει τι  διατάξει  τη  
Επίσημη Οδηγία  20Ό7/2/ΕΚ για τη δημιουργία υποδομή  χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 
Εφημερίδα τη  Κοινότητα (INSPIRE), η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επ ιτροπή, για την εκτέλεση των καθηκόντων 
Ε.Ε.: L 108, αυτή  σε σχέση με την Οδηγία και ιδίω  γίά την επ ισκόπηση τη  κατάσταση  του θαλάσσιου 
25.04.2007, περιβάλλοντο  στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πρόσβαση και χρήση δικαιωμάτων όσον αφορά τα ω  
σ. 1. άνω δεδομένα και πληροφορίε  που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση, βάοει του εδαφίου 

(1) του άρθρου 9, και από το πρόγραμμα παρακολούθηση  που θεσπ ίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
12. 

Έκδοση 
κανονισμών. 

Έκδοση 
Διαταγμάτων, 
Παράρτημα ΠΙ. 
Παράρτημα IV. 
Παράρτημα V. 

Εκχώρηση 
εξουσιών. 

(5) Το αργότερο μέσα σε έξι μήνε  μετά τη διάθεση των στοιχείων και των πληροφορ:ών που 
προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 9 και από το πρόγραμμα 
παρακολούθηση  που θεσπ ίζετα! σύμφωνα με το άρθρο 12, οι πληροφορίε  και τα στοιχεία αυτά 
διατίθενται και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο , για να τον βοηθήσουν στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του. 

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται νσ εκδίδει Κανονισμού  για την καλύτερη εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντο  Νόμου. 

(2) Χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 
εκδίδει Κανονισμού  για τον καθορισμό των λεπτομερειών σχετικά με τον προσδιορισμό και την 
εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων που πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τι  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου. 

19. Η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει Διατάγματα, με τα οποία: 
(α) να τροποποιεί και νσ αντικαθιστά τα Παραρτήματα III, IV και V, για να τα προσαρμόζει 

στην επ ιστημονική και τεχνική πρόοδο, λαμβάνοντα  υπόψη τι  χρονικέ  περιόδου  που 
αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 16 για την επανεξέταση και την εττικαιροποίηση 
των στοιχείων τη  θαλάσσια  στρατηγική -

(β) να υιοθετεί-
(ί) τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9, παράγραφο  3, τη  Οδηγία  μεθοδολογικά 

πρότυπα και κριτήρια που εκάστοτε καθορίζονται από την Επιτροπή-
(ϋ) τι  αναφερόμενε  στο Αρθρο 11, παράγραφο  4 τη  Οδηγία  προδιαγραφέ  και 

τυποποιημένε  μεθόδου  παρακολούθηση  και αξιολόγηση  που εκάστοτε 
θεσπ ίζονται από την Επ ιτροπή. 

20.-(1) Η αρμόδια ορχν\ δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , να εκχωρεί, υπό του  όρου  και τι  προϋποθέσει  που καθορίζει, οποιεσδήποτε από 
τι  εξουσίε  ή αρμοδιότητε  τη  που είναι σχετικέ  με τον έλεγχο τη  εφαρμογή  του παρόντο  
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Νόμου ή των εκδιδομένων δυνάμει αυτού κανονισμών ή διαταγμάτων; 

(α) οε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία υπουργείου τη  Δημοκρατία , ή 

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, ή 

(γ) σε οποιοδήποτε οργανισμό δημόσια  ωφελεία  που ιδρύθηκε με νόμο, για σκοπού  
δημοσίου συμφέροντο . 

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται, όποτε το κρίνει σκόπ ιμο υπό τι  περιστάσει , να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει απόφαση τη  για εκχώρηση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων τη , η οποία 
λήφθηκε βάσει του εδαφίου Ο). 

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή εκχωρεί οποιεσδήποτε εξουσίε  βάσει του 
εδαφίου (1), η εν λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει την αρμόδια αρχή να ασκεί η ίδια οποτεδήποτε 
τι  εκχωρηθείοε  εξουσίε . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

(άρθρα 2 και 10) 

Χαρακτηριστικά ποιοτική  περιγραφή  για τον προσδιορισμό τη  καΛή  περιβαλλοντική  κατάσταση  

1. Η βιοποικιλότητα διατηρείται. Η ποιότητα και η παρουσία των ενδιαιτημάτων και η κατανομή και αφθονία των ειδών 
είναι σύμφωνε  με τι  ισχύουσε  φυσιογραφικέ , γεωγραφικέ  και κλιματικέ  συνθήκε . 

2. Τα μη αυτόχθονα είδη που εισάγονται από τι  ανθρώπ ινε  δραστηριότητε  απαντούν σε επ ίπεδα που δεν αλλοιώνουν 
δυσμενώ  τα οικοσυστήματα. 

3. Οι πληθυσμοί όλων των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ιχθύων και των οστρακόδερμων βρίσκονται σε ασφαλή όρια από 
βιολογική άποψη, παρουσιάζοντα  μια κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικία και ανά μέγεθο  που είναι ενδεικτική ενό  
υγειού  αποθέματο . 

4. Ολα τα στοιχεία των θαλάσσιων τροφικών ιστών, στο βαθμό που αυτά είναι γνωστά, παρουσιάζονται σε φυσιολογική 
αφθονία και ποικιλότητα και σε επ ίπεδα ικανά να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη αφθονία των ειδών και τη διατήρηση 
τη  πλήρου  αναπαραγωγική  ικανότητα  του . 

5. Ελαχιστοποιείται ο ανθρωπογενή  ευτροφισμό  και ιδίω  οι δυσμενεί  επ ιπτώσει  του, όπω  οι απώλειε  στη 
βιοποικιλότητα, η υποβάθμιση του οικοσυστήματο , η έξαρση επ ιβλαβών φυκών και η έλλειψη οξυγόνου στο θαλάσσιο 
βυθό. 

6. Η ακεραιότητα του θα/ ίσσιου βυθού βρίσκεται σε επ ίπεδα που διασφαλίζουν τη δομή και τι  λειτουργίε  των 
οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα το μη αρνητικό επηρεασμό των βενθικών οικοσυστημάτων. 

7. Η μόνιμη αλλοίωση των υδρογραφικών συνθηκών δεν επηρεάζει δυσμενώ  τα θαλάσσια οικοσυστήματα. 

8. Οι συγκεντρώσει  ρυπαντών βρίσκονται σε επ ίπεδα που δεν προκαλούν συνέπειε  συνθηκών ρύπανση . 

9. Οι ρυπαντέ  σε ψάρια και άλλα θαλασσινά που προορίζονται για ανθρώπ ινη κατανάλωση δεν υπερβαίνουν τα 
επίπεδα που θεσπ ίζονται από την Κοινοτική ή εθνική νομοθεσία ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα. 

10. Οι ιδιότητε  και ποσότητε  των απορριμμάτων στη θάλασσα δεν προκαλούν βλάβη στο παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον. 

11. Η εισαγωγή ενέργεια , συμπεριλαμβανομένου και του υποθαλάσσιου Θορύβου, συμβαίνει σε επ ίπεδα που δεν 
επηρεάζουν δυσμενώ  το θαλάσο ι περιβάλλον. 

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τη  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση  στην περιοχή ή υποπεριοχή που 
ορίζεται στο άρθρο 6, η αρμόδια αρχή εξετάζει καθένα από τα χαρακτηριστικά ποιοτική  περιγραφή  που 
περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα προκειμένου να ορίσει τα χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσει για τον 
προσδιορισμό τη  καλή  περιβαλλοντική  κατάσταση . Αν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι δεν είναι σκόπ ιμη η χρησιμοποίηση 
ενό  ή περισσοτέρων από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, υποβάλλει αιτιολόγηση στην Επ ιτροπή στο πλαίσιο τη  
γνωστοποίηση  βάσει του εδαφίου (2) του όρθρου 10. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

(άρθρο 5) 

Πληροφοριακά στοιχεία τη  αρμόδια  αρχή  

1. Ονομασία και διεύθυνση τη  αρμόδια  αρχή : η επ ίσημη ονομασία και διεύθυνση τη  αρμόδια  αρχή . 

2. Νομικό καθεστώ  τη  αρμόδια  αρχή : σύντομη περιγραφή του νομικού καθεστώτο  τη  αρμόδια  αρχή . 

3. Ευθύνε : σύντομη περιγραφή των νομικών και διοικητικών ευθυνών τη  αρμόδια  αρχή  και του ρόλου τη  σχετικά με 
τα θαλάσσια ύδατα. 

4. Κατάλογο  μελών: όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί ω  συντονιστικό  φορέα  για άλλε  υπεύθυνε  αρχέ , απαιτείται 
κατάλογο  του  καθώ  και περίληψη των θεσμικών σχέσεων που έχουν εγκαθιδρυθεί για τη διασφάλιση του 
συντονισμού. 

5. Περιφερειακό  ή υπόπεριφερειακό  συντονισμό : περίληψη των μηχανισμών που έχουν εγκαθιδρυθεί για να 
διασφαλίζεται ο συντονισμό  μεταξύ τη  Δημοκρατία  και των άλλων κρατών μελών των οποίων τα θαλάσσια ύδοτα 
εμπίπτουν στην θαλάσσια περιοχή ή τι  υποπεριοχέ  που ορίζονται στο άρθρο 6. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ml 

(άρθρα 9, 10, 11, 12 και 19) 

Ενδεικτικό  κατάλογο  χαρακτηριστικών, π ιέσεων και επ ιπτώσεων 

Πίνακα  1 
Χαρακτηριστικά 

Φυσικά και χημικά 
γνωρίσματα 

— Τοττογραφία και βαθυμετρία του θαλάσσιου βυθού, 
— Ετήσιε  και εποχιακέ  θερμοκρασίε , ταχύτητα ρευμάτων, ανάβλυση υδάτων, κυματική 
έκθεση, χαρακτηριστικά πρόσμιξη , νεφελότητα, χρόνο  παραμονή , 
— Χωρική και χρονική κατανομή τη  αλατότητα , 
— Χωρική και χρονική κατανομή των θρεπτικών ουσιών (DIN, ΤΝ, DIP, ΤΡ, TOC) και του 
οξυγόνου, 
— Κατατομέ  των ρΗ και pCOz ή άλλη ισοδύναμη πληροφορία που χρησιμοποιείτο) για τη 
μέτρηση τη  οξίνιση  των θαλασσών. 

Τύποι οικοτόπων — Κυρίαρχοι τύποι οικοτόπων του βυθού και τη  υδάτινη  στήλη , με περιγραφή των 
φυσικών και χημικών γνωρισμάτων, όπω  βάθο , θερμοκρασία νερού, ρεύματα και άλλε  
υδάτινε  κινήσει , αλατότητα, δομή και σύνθεση των υποστρωμάτων του θαλάσσιου βυθού, 
— Αναγνώριση και χαρτογράφηση των ειδικών τύπων οικοτόπων, ιδίω  εκείνων που 
προσδιορίζονται ή αναγνωρίζονται βάσει τη  Κοινοτική  η Εθνική  Νομοθεσία  ή των 
Διεθνών Συμβάσεων όντα  ειδικού επ ιστημονικού ενδιαφέροντο  ή ενδιαφέροντο  όσον 
αφορά τη βιοποικιλότητα, 
— Οικότοποι σε περιοχέ  οι οποίε  χρήζουν ιδιαίτερη  αναφορά , λόγω των 
χαρακτηριστικών, τη  θέσεω  ή τη  στρατηγική  σημασία  του · μπορούν να 
συγκαταλέγονται περιοχέ  που υπόκεινται σε έντονε  ή ειδικέ  π ιέσει  ή περιοχέ  που 
χρήζουν ειδικού καθεστώτο  προστασία . 

Βιολογικά γνωρίσματα — Περιγραφή των βιοκοινοτήτων που συνδέονται με του  κυρίαρχου  οικότοπου  του 
βυθού και τη  υδάτινη  στήλη . Η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνε: πληροφορίε  
για τι  κοινότητε  φυτοπλσγκτού και ζωοπλαγκτού, συμπεριλαμβανομένων των ειδών και 
εποχιακή  και γεωγραφική  διακύμανση , 
— Πληροφορίε  για τα αγγειόσπερμα, τα μακρσφύκη και τα βενθικά ασπόνδυλα, 
συμπεριλαμβανομένη  τη  σύνθεση  των ειδών, τη  βιομάζα , και τη  ετήσισ /εποχιακή  
διακύμανση , 
— Πληροφορίε  σχετικά με τη δομή των ιχθυοπληθυσμών, συμπεριλαμβανομένη  τη  
αφθονία , τη  κατανομή  και τη  δομή  ηλικία /μεγέθου  των πληθυσμών, 
— Περιγραφή τη  πληθυσμιακή  δυναμική , τη  φυσική  και πραγματική  ζώνη  
εξάπλωση  κσι τη  κατάσταση  των ειδών των θαλάσσιων θηλαστικών και ερπετών, 
— Περιγραφή τη  πληθυσμιακή  δυναμική , τη  φυσική  και πραγματική  ζώνη  
εξάπλωση  και τη  κατάσταση  των ειδών των θαλάσσιων πτηνών, 
— Περιγραφή τη  πληθυσμιακή  δυναμική , τη  φυσική  και πραγματική  ζώνη  
εξάπλωση  και τη  κατάσταση  άλλων ειδών, τα οποία υπόκεινται σε Κοινοτική ή Εθνική 
Νομοθεσία ή σε Διεθνεί  Συμφωνίε , 
— Κατάλογο  τη  χρονική  συχνότητα , τη  αφθονία  και χωρική  κατανομή  των μη 
αυτοχθόνων, εξωτικών ειδών, ή των ενδεχομένω  γενετικώ  αποκλινουοών μορφών 
αυτοχθόνων ειδών. 

Άλλα γνωρίσματα — Περιγραφή τη  κατάσταση  σχετικά με τι  χημικέ  ουσίε , συμπεριλαμβανομένων των 
χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία, τη  ρύπανση  των ιζημάτων, των καίριων 
γεωγραφικών σημείων, των ζητημάτων υγεία  και τη  ρύπανση  των έμβιων όντων (και 
ειδικότερα των έμβιων όντων που προορίζονται για ανθρώπ ινη κατανάλωση), 
— Περιγραφή κάδε άλλου τυπ ικού γνωρίσματο  ή χαρακτηριστικού τη  θαλάσσια  
περιοχή  ή των υποπεριοχών που ορίζονται στο άρθρο 6. 
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Πίνακα  2 
Πιέσει  και επ ιπτώσει  

Φυσικέ  απώλειε  — Επ ικάλυψη (π .χ., από τεχνητέ  κατασκευέ , από υλικά βυθοκόρηση ), 
— Σφράγιση (π .χ., από μόνιμε  κατασκευέ ). 

Φυσικέ  ζημίε  — Μεταβολέ  στην επ ικάθιση ιζήματο  (π .χ., από απορροέ , αυξημένε  εκροέ , 
βυθοκόρηση ή την απόρριψη υλικού βυθοκόρηση ), 
— Απόξεση (π .χ., επ ιπτώσει  στο βυθό από την εμπορική αλιεία, τη ναυσιπλοΐα, την 
αγκυροβόληση}, 
— Επ ιλεκτική εξαγωγή (π .χ., εξερεύνηση και εκμετάλλευση βιοτικών και αβιοτικών πόρων 
στο βυθό και στο υπέδαφο ). 

Άλλε  φυσικέ  οχλήσει  — Υποβρύχιο  θόρυβο  (π .χ., από τη ναυσιπλοΐα, από υποβρύχιο ακουστικό εξοπλισμό), 
— Θαλάσσια απορρίμματα. 

Αλληλεπ ίδραση με 
υδρολογικέ  διαδικασίε  

— Σημαντικέ  μεταβολέ  τη  θερμοκρασία  (π .χ., από απορροέ  ηλεκτροπαραγωγικών 
σταθμών), 
— Σημαντικέ  μεταβολέ  τη  αλατότητα  (π .χ., από κατασκευέ  που παρεμποδίζουν τι  
υδάτινε  κινήσει , από δραστηριότητε  υδροληψία , από μονάδε  αφαλάτωση ). 

Ρύπανση από επ ικίνδυνε  
ουσίε  

— Εισαγωγή συνθετικών ενώσεων (π .χ., Ουσίε  Προτεραιότητα  βάσει του περί τη  
Προοτασία  και Διαχείριση  των Υδάτων Νόμου του 2004 που επηρεάζουν το θαλάσσιο 
περιβάλλον, όπω  φυτοφάρμακα, αντιρρυπαντικέ  ουσίε , φαρμακευτικέ  ουσίε , που 
προέχοντα: από. π .χ., διαρροέ  οπό μη σημειακέ  πηγέ , ρύπανση από σκάφη, 
ατμοσφαιρική εναπόθεση και βιοδραστικέ  ουσίε ), 
— Εισαγωγή μη συνθετικών ουσιών και ενώσεων (π .χ., βαρέα μέταλλα και 
υδρογονάνθρακε , που προέρχονται, π .χ., από ρύπανση από σκάφη, από την έρευνα και 
εκμετάλλευση πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων, από την ατμοσφαιρική 
εναπόθεση, από τι  εισροέ  ποτάμιων υδάτων), 
— Εισαγωγή ραδιονουκλείδίων. 

Συστηματική ή/και σκόπ ιμη 
απελευθέρωση ουσιών 

— Εισαγωγή άλλων ουσιών (στερεών, υγρών ή αερίων) στα θαλάσσια ύδατα, ω  
αποτέλεσμα τη  συστηματική  ή/και σκόπ ιμη  απελευθέρωση  στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
όπω  επ ιτρέπουν η Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία ή/και οι Διεθνεί  Συμβάσει . 

Εμπλουτισμό  με 
θρεπτικέ  ουσίε  και 
οργανική ύλη 

— Εισροέ  λιπασμάτων και άλλων ουσιών πλούσιων σε άζωτο και φωσφόρο (π .χ., από 
σημειακέ  και μη σημειακέ  πηγέ , συμπεριλαμβανομένων τη  γεωργία , των 
υδατοκαλλιεργειών, και τη  ατμοσφαιρική  εναπόθεση ), 
— Εισροέ  οργανική  ύλη  (π .χ., υπόνομοι, υδατοκαλλιέργειε , εισροέ  ποτάμιων 
υδάτων). 

Βιολογικέ  οχλήσει  — Εισαγωγή μικροβιακών παθογόνων, 
— Εισαγωγή μη αυτοχθόνων ειδών και μετατοπ ίσει , 
— Επ ιλεκτική εξαγωγή ειδών, συμπεριλαμβανομένων των περιστασιακών μη-
στοχευμένων αλιευμάτων (π .χ., μέσω τη  εμπορική  και ερασιτεχνική  αλιεία ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

(άρθρα 11 και 19) 

Ενδεικτικό  κατάλογο  χαρακτηριστικών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων 

1. Επαρκή  κάλυψη των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα Θαλάσσια ύδατα που βρίσκονται ιιττό την κυριαρχία ή τη 
δικαιοδοσία τη  Δημοκρατία . 

2. Ανάγκη θέσπ ιση : α) στόχων για τον καθορισμό των επ ιθυμητών συνθηκών βάσει του ορισμού τη  καλή  
περιβαλλοντική  κατάσταση , β) μετρήσιμων στόχων κα! συναφών δεικτών ττου επ ιτρέπουν την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, κα) γ) επ ιχειρησιακών στόχων π οιι αναφέρονται σε συγκεκριμένο μέτρα εφαρμογή  που διευκολύνουν την 
υλοποίηση του . 

3. Καθορισμό  τη  περιβαλλοντική  κατάσταση  που πρέπει να επ ιδιωχθεί ή να διατηρηθεί και διατύπωση αυτή  τη  
οικολογική  κατάσταση  σε μετρήσιμε  ιδιότητε  των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια ύδατα τη  Δημοκρατία . 

4. Συνοχή τη  δέσμη  στόχων απουσία αντιφατικών στόχων. 

5. Καθορισμό  των απαραίτητων πόρων για την επ ίτευξη των στόχων. 

6. Διατύπωση των στόχων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ενδιάμεσων στόχων, στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματο  για 
την επ ίτευξη του . 

7. Καθορισμό  των δεικτών που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση τη  προόδου και την καθοδήγηση 
διαχειριστικών αποφύσεων για την επ ίτευξη των στόχων. 

8. Καθορισμό  σημείων αναφορά  για στόχου  και όρια, όπου αυτό ενδείκνυται. 

9. Επαρκή  συνεκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών πτυχών κατά τη θέσπ ιση των στόχων. 

10. Εξέταση τη  δέσμη  περιβαλλοντικών στόχων, των συναφών δεικτών και σημείων αναφορά  στόχων και ορίων, 
προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επ ίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων θα οδηγούσε τα θαλάσσια ύδατα τη  
Δημοκρατία  στην περιβαλλοντική κατάσταση που επ ιδιώκεται από του  στόχου  του παρόντο  Νόμου όπω  αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 3. 

11. Συμβατότητα των περιβαλλοντικών στόχων με του  στόχου  με του  οποίου  έχει δεσμευτεί η Δημοκρατία στο 
πλαίσιο σχετικών διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών, και ειδικά στα πλαίσια τη  Σύμβαση  τη  Βαρκελώνη , με 
σκοπό την επ ίτευξη των στόχων του παρόντο  Νόμου όπω  αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(άρθρα 12 και 19) 

Ενδεικτικό  κατάλογο  στοιχείων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
για το πρόγραμμα παρακολούθηση  

1. Ανάγκη παροχή  πληροφοριών για την αξιολόγηση τη  περιβαλλοντική  κατάσταση  και τον υπολογισμό τη  
απόσταση  που απομένει, καθώ  και τη  επ ιτευχθείσα  προόδου, προ  την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, σύμφωνα 
με το Παράρτημα III και με τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που πρέπει να καθοριστούν δυνάμει του άρθρου 
10. 

2. Ανάγκη διασφάλιση  τη  παραγωγή  πληροφοριών οι οποίε  επ ιτρέπουν τον προσδιορισμό κατάλληλων δεικτών γιο 
του  περιβαλλοντικού  στόχου  που ορίζονται στο άρθρο 11. 

3. Ανάγκη διασφάλιση  τη  παραγωγή  πληροφοριών που να επ ιτρέπουν την εκτίμηση των επ ιπτώσεων των μέτρων 
ττου αναφέρονται στο άρθρο 13. 

4. Ανάγκη συμπερίληψη  δραστηριοτήτων γϊα τον προσδιορισμό των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από το επ ιθυμητό φάσμα 
τη  περιβαλλοντική  κατάσταση  και ακολούθω  των τυχόν ενδεικνυόμενων διορθωτικών μέτρων που θα πρέπει να 
ληφθούν για να αποκατασταθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση. 

5. Ανάγκη παροχή  πληροφοριών για χημικού  ρυπαντέ  σε είδη από εμπορικέ  αλιευτικέ  περιοχέ  που προορίζονται 
για ανθρώπ ινη κατανάλωση. 

6. Ανάγκη συμπερίληψη  δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν ότι τα διορθωτικά μέτρα επ ιφέρουν τι  επ ιθυμητέ  αλλαγέ  
και όχι τυχόν ανεπ ιθύμητε  παρενέργειε . 

7. Ανάγκη συγκέντρωση  των πληροφοριών που αφορούν όλη τη θαλάσσια περιοχή ή τι  υποπεριοχέ  που ορίζονται 
στο άρθρο 6. 

8. Ανάγκη τη  διασφάλιση  τη  συγκρισιμότητα  των προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγηση  εντό  τη  θαλάσσια  
περιοχή  η των υποπεριοχών που ορίζονται στο άρθρο 6. 

9. Ανάγκη ανάπτυξη  τεχνικών προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθηση , ώστε να επ ιτραπεί η 
συγκρισιμότητα των πληροφοριών σε Κοινοτικό επ ίπεδο. 

10. Ανάγκη να διασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η συμβατότητα με υφιστάμενα προγράμματα σε περιφερειακό και 
διεθνέ  επ ίπ εδο, με στόχο να προαχθεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω προγραμμάτων και να αποφευχθούν 
αλληλοεπ ικαλύψει , αξιοποιώντα  τι  κ ,τευθυντήριε  γραμμέ  που αρμόζουν στη θαλάσσια περιοχή ή τι  υποπεριοχέ  
που ορίζονται στο άρθρο 6. 

11. Ανάγκη τη  συμπερίληψη  στην αρχική αξιολόγηση βάσει του άρθρου 9 μια  αξιολόγηση  των κυριότερων αλλαγών 
στι  περιβαλλοντικέ  συνθήκε  και, όπου είναι απαραίτητο, νέων ή ανακυπτόντων προβλημάτων. 

12. Ανάγκη τη  επεξεργασία , ω  μέρο  τη  αρχική  αξιολόγηση  βάσει του άρθρου 9, των κατάλληλων στοιχείων του 
Παραρτήματο  111, συμπεριλαμβανομένη  και τη  φυσική  διακύμανση  του , και αξιολόγηση τη  προόδου προ  την 
επ ίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται βάσει του άρθρου 11, χρησιμοποιώντα , εάν ενδείκνυται, του  
καθορισμένου  δείκτε  και τα σχετικά σημεία αναφορά  ορίων και στόχων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

(άρθρο 13) 

Ενδεικτικό  κατάλογο  ειδών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
για το πρόγραμμα μέτρων 

1. Έλεγχοι δραστηριοτήτων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τα επ ιτρεπόμενα επ ίπεδα ανθρώπ ινη  
δραστηριότητα . 

2. Έλεγχο! επ ιπτώσεων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον επ ιτρεπόμενο βαθμό όχληση  μια  πτυχή  τ ου 
οικοσυστήματο . 

3. Έλεγχο  χωρική  και χρονική  κατανομή : διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον τόπο και το χρόνο στον οποίο 
επ ιτρέπεται κάποια δραστηριότητα. 

4. Μέτρα συντονισμού τη  διαχείριση : εργαλεία που διασφαλίζουν το συντονισμό τη  διαχείριση . 

5. Μέτρα για τη βελτίωση τη  ανιχνευσιμότητα  τη  Θαλάσσια  ρύπανση , όπου αυτό είναι εφικτό. 

6. Οικονομικά κίνητρα; διαχειριστικά μέτρα τα οποία κοθιστούν οικονομικά συμφέρουσε  για του  χρήστε  των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων τι  ενέργειε  που συμβάΑλουν στην επ ίτευξη του στόχου τη  καλή  περιβαλλοντική  
κατάσταση . 

7. Εργαλεία άμβΑυνση  και αποκατάσταση : διαχειριστικά εργαλεία που καθοδηγούν τι  ανθρώπ ινε  δραστηριότητε  
προ  την αποκατάσταση των πληγέντων στοιχείων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

8. Επ ικοινωνία, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ευαισθητοποίηση του κοινού. 



Ε.Ε. Παρ. !{l) 
Αρ. 4271,25.2.2011 
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 2008 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρο: 
1. Συνοπτικό  τίτλο  
2. Ερμηνεία 
3. Πεδίο εφαρμογή  

ΜΕΡΟΣ if 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

4. Συνέχιση υπόσταση  τη  Δύναμη  
5. Αποστολή τη  Δύναμη  
6. Συγκρότηση και στρατιωτικό προσωπ ικό τη  Δύναμη  
7. Οργάνωση τη  Δύναμη  
8. Εξουσίε  Υπουργού 
9. Επ ιτελείο Υπουργού Αμυνα  

10. Αρχηγό  και Υπαρχηγό  τη  Δύναμη  
11. Αρμοδιότητε  Αρχηγού 
12. Αρμοδιότητε  Υπαρχηγού 
13. Αρμοδιότητε  Γενικού Διευθυντή 
14. Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί τη  Δύναμη  
15. Στρατιωπκό προσωπ ικό τη  Δύναμη , μη πολίτε  τη  Δημοκρατία  
16. Βαθμοί που απονέμονται στου  εθνοφρουρού  και εφέδρου  και κατανομή εθνοφρουρών 
17. Ειδικό  βαθμό  επ ίκουρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού 

ΜΕΡΟΣ III 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

18. Υποχρέωση εκπλήρωση  στρατιωτική  υπηρεσία  
19. Διακριθεί  τη  υποχρέωση  οτρατιωπκή  υπηρεσία  
20. Διάρκεια στρατιωτική  θητεία  
21. Μειωμένη στρατιωτική θητεία 
22. Διάρκεια εφεδρική  υπηρεσία  

ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

23. Δικαίωμα απαλλαγή  από την υποχρέωση εκπλήρωση  στρατιωτική  υπηρεσία  
24. Αναβολή εκπλήρωση  υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  
25. Υποχρεώσει  όσων τυγχάνουν απαλλαγή  ή αναβολή  
26. Συμβουλευτική Επιτροπή 

ΜΕΡΟΣ V 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΩΝ 

27. Καταγραφή και στρατολογική παρακολούθηση των πολιτών τη  Δημοκρατία  
28. Πρόακληση στρατευσίμων για κατάταξη στη Δύναμη 
29. Όρκο /Επ ίσημη διαβεβαίωση 
30. Υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση στρατευσίμων, εθνοφρουρών και εφέδρων 
31. Πίνακα  νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών τη  υγεία  
32. Επ ιτροπή Κατάταξη  
33. Επ ιτροπή Εξέταση  Σωματική  Ικανότητα  ή Ε.Ε.Σ.Ι 
34. Ειδικό Ιατροσυμβούλιο 
35. Υποκατάστατη υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση, χωρί  αυτοπρόσωπη παρουσία 
36. Επ ιπτώσει  μη παρουσίαση  στην Ε,Ε.Σ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο 
37. Ειδική Επ ιτροπή Ελέγχου 
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ΜΕΡΟΣ VI 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ! ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ 

38. Εκπλήρωση υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  
39. Αδειε  εθνοφρουρών 
40. Χρόνο  πραγματική  θητεία  
41. Οριστική και προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη 
42. Πιστοποιητικό εκπλήρωση  υποχρέωση  θητεία  

ΜΕΡΟΣ VII 
ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

43. Εφεδρεία τη  Δύναμη  
44. Εθνοφυλακή 
45. Κλήση, απαλλαγή και υποχρεώσει  εφέδρων 
46. Αποδέσμευση εφέδρων 

ΜΕΡΟΣ VIII 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤίΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟίΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

47. Γενικέ  διατάξει  για του  αντιρρησίε  συνείδηση  
48. Διάρκεια εναλλακτική  στρατιωτική  θητεία  και εναλλακτική  κοινωνική  Θητεία  
49. Τρόπο  εκπλήρωση  τη  εναλλακτική  στρατιωτική  υπηρεοία  και τη  εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία  
50. Αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώριση του ω  αντιρρησία συνείδηση  
51. Αναγνώριση ενδιαφερόμενου ω  αντιρρησία συνείδηση  
52. Εξέταση τη  σωματική  ικανότητα  ενδιαφερόμενου για αναγνώριση του ω  αντιρρησία συνείδηση  
53. Ειδική Επ ιτροπή εξέταση  αιτημάτων ενδιαφερομένων για αναγνώριση του  ω  αντιρρησιών συνείδηση  
54. Εφαρμοστέε  διατάξει  για του  αντιρρησίε  συνείδηση  
55. Ειδικέ  διατάξει  για εκπλήρωση εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία  
56. Εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία και εναλλακτική κοινωνική εφεδρική υπηρεσία 
57. Απώλεια τη  ιδιότητα  του αντιρρησία συνείδηση  
58. Οριστική ή προσωρινή απόλυση αντιρρησιών συνείδηση  
59. Αναστολή των διατάξεων για εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία 
60. Εξουσία Υπουργού για έκδοση Οδηγιών 

ΜΕΡΟΣ IX 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ 

61. Αρμοδιότητα χειρισμού στρατολογική  φύσεω  θεμάτων 
62. Καταχώριση και συμπλήρωση στρατολογικών μεταβολών 
63. Πιστοποιητικά στρατολογική  κατάσταση  

ΜΕΡΟΣ Χ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

64. Τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση και διάθεση στελεχών τη  Δύναμη  
65. Απόσπαση και διάθεση στελεχών 
66. Τοποθετήσει , μεταθέσει  και αποσπάσει  οπλιτών 

ΜΕΡΟΣ XI 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

67. Αδίκημα ανυποταξία  
68. Αδικήματα 
69. Στερήσει  ανυπότακτων και λιποτακτών 
70. Περιορισμοί αναχώρηση  από τη Δημοκρατία 

ΜΕΡΟΣ XII 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕίΣ 

71. Κανονισμοί 
72. Υποχρεώσει  εργοδοτών 
73. Επ ιτροπή Πρόληψη  και Αντιμετώπ ιση  τη  Φυγοστρατία  
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ΜΕΡΟΣ XIII 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

74. Κατάργηση και διαφύλαξη 
75. Προσωρινέ  διατάξει  
76. Απαλλαγή από τη στράτευση στρατευσίμων που τελούν νόμιμα εκτό  τη  Δύναμη  
77. Μεταβατικέ  διατάξει  
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Ο περί Εθνική  Φρουρά  Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  
Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  19(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 2008 

Προοίμιο. Επειδή ορισμένα γεγονότα, που διαδραματίσθηκαν τα έτη 1963 και 1964, κατέστησαν 
αναγκαία την ίδρυση χωριστή  Δύναμη  για να υποβοηθεί τι  τακτικέ  Δυνάμει  τη  
Δημοκρατία , δηλαδή το Στρατό και τι  Δυνάμει  Ασφαλεία , στη Λήψη όΑων των 
αναγκαίων μέτρων για την άμυνα τη  Δημοκρατία - και 

Επειδή με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου 
20 του 1964. (1) του άρθρου 3 του περί τη  Εθνική  Φρουρά  Νόμου του 1964, η οποία περιέχεται 

στο Διάταγμα με αριθμό 130 που δημοσιεύθηκε στα Τρίτο Παράρτημα τη  Επ ίσημη  
Εφημερίδα  τη  Δημοκρατία  με αριθμό 321, ημερομηνία  4.6.1964, δημιουργήθηκε η 
εν λόγω Δύναμη και 

Επειδή η κατάσταση που δημιουργήθηκε τα έτη 1963 και 1964, στην οποία προστέθηκε 
η τουρκική εισβολή του 1974 και η έκτοτε κατοχή μέρου  του εδάφου  τη  Δημοκρατία  
από τα τουρκικά στρατεύματα, εξακολουθεί να υφίσταται-

Tta αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Εθνική  Φρουρά  Νόμο  του 2011. 
τίτλο . 

Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αδέλφια» σημαίνει όσα αδέλφια προέρχονται από του  ίδιου  γονεί  ή από κοινό 
πατέρα ή μητέρα και περιλαμβάνε! προγονού , τέκνα γεννηθέντα εκτό  γάμου, 
καθώ  και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα των γονέων: 

Νοείται ότι, από τα αδέλφια που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερο  
είναι αυτό  που γεννήθηκε πρώτο -

«ανήλικο τέκνο» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο 
όγδοο (18°) έτο  τη  ηλικία  του, αλλά δεν περιλαμβάνει έγγαμο πρόσωπο που δεν 
έχει συμπληρώσει την εν λόγω ηλικία-

«ανυπότακτο » σημαίνει κάθε στρατεύσιμο ή έφεδρο που καλείται, δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντο  Νόμου, για εκπλήρωση υποχρέωση  στρατιωτική  
υπηρεσία  στη Δύναμη, ο οποίο  δεν προσέρχεται για κατάταξη ή υπηρεσία, 
ανάλογα με την περίπ τωση, εντό  τη  καθοριζόμενη  ημερομηνία  ή προθεσμία  
και "ανυποταξία" ερμηνεύεται ανάλογα· 

«αξιωματικό  με σύμβαση» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στη Δύναμη 
δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6 • 

«Αρχηγό » σημαίνει τον Αρχηγό τη  Δύναμη , που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 
10-

«Γενικό Επ ιτελείο Εθνική  Φρουρά » ή «Γ.Ε.Ε.Φ.» σημαίνει το Επ ιτελείο τη  
Δύναμη , με την ανώτατη διοίκηση τη  Δύναμη , του οποίου προΐσταται ο Αρχηγό -

«Γενικό  Διευθυντή » σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Αμυνα -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-
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1 του 1990 «δημόσιο  υπάλληλο » έχει την έννοια που αποδίδεταί στον όρο αυτό από του  
71 του 1991 περί Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμου  του 1990 μέχρι 2009, όπω  εκάστοτε 

211 του 1991 τροποποιούνται ή αντικαθίστανται-
27(Ι)του 1994 
83(Ι)του 1995 
60(Ι)του 1996 

109(1) του 1996 
69(1) του 2000 

156(1) του 2000 
4(1) του 2001 

94(1) του 2003 
128(1) του 2003 
183(1) του 2003 
31(1) του 2004 

218(1) του 2004 
68(1) του 2005 
79(1)     2005 
105(1)     2005 
96(1)     2006 
07(1) του 2008 

137(1) του 2009. 

«Δόκιμο  Έφεδρο  Αξιωματικό » σημαίνει πρόσωπο που υπηρετεί στη Δύναμη για 
εκπλήρωση τη  υποχρέωση  Θητεία  του, το οποίο αποφοίτησε από Σχολή 
Εφέδρων Αξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού και τελεί υπό δοκιμασία, 
προκειμένου να του απονεμηθεί ο βαθμό  του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού και το 
οποίο εκτελεί τα καθήκοντα του εν λόγω βαθμού-

«Δύναμη» σημαίνει την Εθνική Φρουρά τη  Δημοκρατία  που δημιουργήθηκε με 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 3 του περί τη  Εθνική  Φρουρά  Νόμου του 1964, η οποία περιέχεται στο 
Διάταγμα με αριθμό 130 που δημοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτημα τη  Επ ίσημη  
Εφημερίδα  τη  Δημοκρατία  με αριθμό 321, ημερομηνία  4.6.1964-

«έγγραφο επ ιστράτευση » περιλαμβάνει Ειδικό Φύλλο Πορεία  (Ε.Φ .Π.), Φύλλο 
Ατομική  Πρόσκληση  (Φ.Α.Π.) και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο-

«εθελοντή » σημαίνει πρόσωπο που κατατάσσεται εθελοντικά στη Δύναμη για 
εκπλήρωση τη  υποχρέωση  θητεία  του, δυνάμει των εδαφίων 2(β) και (3) του 
άρθρου 28-

«εθνοφρουρό » σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί στη Δύναμη για 
εκπλήρωση τη  υποχρέωση  θητεία  του, ανεξάρτητα από το βαθμό που φέρει-

«εθνοφύλακα » σημαίνει πρόσωπο που υπηρετεί σε μονάδα τη  Εθνοφυλακή  τη  
Δύναμη , σύμφωνα με το άρθρο 44-

«Εθνοφυλακή» αποτελεί μέρο  τη  εφεδρεία  τη  Δύναμη , σύμφωνα με το άρθρο 
44· 

«ειδική στρατιωτική θητεία» σημαίνει τη θητεία που εκπληρώνεται στη Δύναμη από 
εθνοφρουρό, όπω  προνοείται στο εδάφιο (4) του άρθρου 19 και στα εδάφια (1) και 
(2) του άρθρου 38-

«εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που εκπληρώνεται από 
πρόσωπο που αναγνωρίζεται ω  αντιρρησία  συνείδηση , όπω  προνοείται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 49-

«εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που εκπληρώνεται από 
πρόσωπο που αναγνωρίζεται ω  αντιρρησία  συνείδηση , όπω  προνοείται στο 
εδάφιο (1) του άρθρου 49-

«εφεδρεία» σημαίνει την εφεδρεία τη  Δύναμη  και περιλαμβάνει και την 
Εθνοφυλακή, όπω  προνοείται στα άρθρα 43 και 44, αντίστοιχα-

«έφεδρο » σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο ανήκει στην εφεδρεία τη  Δύναμη , 
σύμφωνα με το άρθρο 43-

«θητεία» σημαίνει τη θητεία στη Δύναμη, όπω  προνοείται στο άρθρο 19-
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«μέλο  τη  Δύναμη » σημαίνει οποιοδήποτε στρατιωτικό προσωπ ικό που υπηρετεί 
στη Δύναμη, ανεξάρτητα από το βαθμό κα: την ιδιότητα που έχει-

«Μσνάδα» σημαίνει αυτοτελέ  τμήμα τη  Δύναμη , το οποίο, με βάση την οργάνωση 
του, χρησιμοποίεί δική του σφραγίδα και αλληλογραφεί με άλλα τμήματα τη  
Δύναμη -

«μόνιμο  κάτοικο  εξωτερικού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, 
δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντο  άρθρου-

«οικογένεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, δυνάμει του εδαφίου (3) 
του παρόντο  άρθρου-

«οπλίτη » σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση 
τη  υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  του, αλλά δεν περιλαμβάνει Δόκιμο 
Έφεδρο Αξιωματικό, Έφεδρο Ανθυπολοχαγό, έφεδρο αξιωματικό και επ ίκουρο 
αξιωματικό-

«οπλίτη  με σύμβαση» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στη Δύναμη 
δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6-

«πσλίτη  τη  Δημοκρατία » σημαίνει πρόσωπο που απέκτησε ή δικαιούται να 
141(1) του 2002 αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, σύμφωνα με του  περί Αρχείου Πληθυσμού 
65(1} του 2003 Νόμου  του 2002 μέχρι 2009, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και 
76(1) του 2003 περιλαμβάνει και πρόσωπο του οποίου ο πατέρα  ή η μητέρα είναι κυπριακή  
62(1) του 2004 καταγωγή , σύμφωνα με το Παράρτημα 'Δ' τη  Συνθήκη  Εγκαθίδρυση  τη  
13(1) του 2006 Κυπριακή  Δημοκρατία -

123(1) του 2007 
92(1) του 2009 
81(ϊ) TOW 2010. 

«πραγματική θητεία» σημαίνει το χρονικό διάστημα τη  θητεία  που εκπληρώθηκε 
για συμπλήρωση τη  κατά περίπτωση υποχρέωση  θητεία , αν από τη συνολική 
διάρκεια τη , αφαιρεθεί το χρονικό διάστημα των ειδικών καταστάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 40-

«προσωρινό απολυτήριο» σημαίνει το απολυτήριο που χορηγείται σε εθνοφρουρό, 
σύμφωνα με το εδάφιο (2} του άρθρου 41, ο οποίο  δεν έχει εκπληρώσει ή 
συμπληρώσει τη διάρκεια τη  θητεία  του στη Δύναμη και ο οποίο , εάν εκλείψουν οι 
λόγοι για του  οποίου  του χορηγήθηκε το προσωρινό απολυτήριο, υποχρεούται να 
επανακαταταγεί στη Δύναμη ψα εκπλήρωση ή συμπλήρωση τη  θητεία  του, 
ανάλογα με την περίπ τωση· 

«στέλεχο » σημαίνει -

κάθε Αξιωματικό, Υπαξιωματικό, Εθελοντή Υπαξιωματικό και Εθελοντή 
Πενταετού  Υποχρεώσεω  του Στρατού, που υπηρετεί με απόσπαση στη 
Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού τη  Δημοκρατία  Νόμων του 1990 μέχρι 
2006, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται-

14(1) του 1995 
92(Ι)του 1997 
85(!) του 2000 

143(1) του 2000 
17(1) του 2002 
89(!) του 2002 
91(1) του 2002 
61 (Ι) του 2003 
55(1) τοί) 2005 
82(1) του 2006. 

(β) οποιοδήποτε αξιωματικό και υπαξιωματικό, που τοποθετείται στη Δύναμη 
δυνάμει του άρθρου 15-

(α) 

33 του 1990 
103 του 1991 

25(Ι)του 1992 
7(11 του 1995 
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(γ) οποιοδήποτε Δόκιμο Έφεδρο Αξιωματικό και Έφεδρο Ανθυπολοχαγό, που 
υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση τη  υποχρέωση  θητεία  του, σύμφωνα 
με τον παρόντα Νόμο- και 

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο, που προσλαμβάνεται στη Δύναμη δυνάμει των 
εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6, στο οποίο απονέμεται ο ειδικό  βαθμό  του 
επ ίκουρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού δυνάμε! του άρθρου 17-

«στρατεύσιμο » σημαίνει κάθε πρόσωπο που υπέχει, δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου, υποχρέωση εκπλήρωση  θητεία  στη Δύναμη και, "υποχρέωση 
για στράτευση" ερμηνεύεται ανάλογα-

«στρατολογική κλάση» σημαίνει τον αριθμό που πρόκυπτε; από την πρόσθεση του 
αριθμού δεκαοκτώ (18) στο έτο  γέννηση , με το οποίο ο κάθε πολίτη  τη  
Δημοκρατία  είναι εγγεγραμμένο  στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευση  του Υπουργείου Εσωτερικών-

«Στρατό » σημαίνει το Στρατό τη  Δημοκρατία , με την έννοια που αποδίδεται στο 
όρο αυτό δυνάμει των περί Στρατού τη  Δημοκρατία  Νόμων του 1990 μέχρι 2006, 
όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· 

«σωματική ικανότητα» σημαίνει την κατάσταση τη  σωματική  και ψυχική  υγεία  
στρατεύσιμου, εθνοφρουρού, εφέδρου, ή αντιρρησία συνείδηση  που εκπληρώνει 
εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία-

«τέκνα» σημαίνει όσα γεννήθηκαν από γάμο ή χωρί  γάμο, όσα νομιμοποιήθηκαν ή 
αναγνωρίσθηκαν, καθώ  και όσα υιοθετήθηκαν πριν από την ενηλικίωση του  ή μετά 
την ενηλικίωση του , εφόσον είναι τέκνα ενό  των υιοθετούντων-

«υπαξιωματικό  με σύμβαση» σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται στη Δύναμη 
δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6 • 

«Υπαρχηγό » σημαίνει τον Υπαρχηγό τη  Δύναμη , που διορίζεται δυνάμει του 
άρθρου 10-

«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Άμυνα -

«φορέα  του δημόσιου τομέα» σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία, με την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό από του  περί Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμου  του 1990 
μέχρι 2009, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει 
τοπ ική αρχή, καθώ  και οργανισμό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου-

«ωρομίσθιο » σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται και απασχολείται σε κρατική 
υπηρεσία, εκτελεί χειρονακτική εργασία και πληρώνεται σε ωριαία βάση. 

(2)(α) Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου και, τηρουμένων των διατάξεων των 
παραγράφων (β) έω  (θ) του παρόντο  εδαφίου, «μόνιμο  κάτοικο  
εξωτερικού» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει κύρια και μόνιμη 
εγκατάσταση στο εξωτερικό ή έχει βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικεί στο 
εξωτερικό για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) συνεχόμενων ετών, σε 
μια ή περισσότερε  χώρε . 

(β) Η χρονική περίοδο  τη  δεκαετία  αρχίζει -

(ί) για πρόσωπο, το οποίο γεννήθηκε και διαμένει με την οικογένεια του στο 
εξωτερικό, από την ημερομηνία τη  γέννηση  του-

(Μ) για πρόσωπο, το οποίο, πριν τη συμπλήρωση του δεκάτου έκτου (16ου) 
έτου  τη  ηλικία  του, αναχωρεί από τη Δημοκρατία με την οικογένεια του 
στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την ημερομηνία τη  
αναχώρηση  του-

(ίίί) για πρόσωπο, το οποίο, μετά τη συμπλήρωση τη  ηλικία  των δεκαέξι 
(16) ετών και κατόπιν ειδική  άδεια , που του χορηγείται από τον 
Υπουργό δυνάμει του άρθρου 70, αναχωρεί από τη Δημοκρατία με την 
οικογένεια του στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την 
ημερομηνία τη  αναχώρηση  του-
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(ίν) για πρόσωπο, το οποίο, μετά τη συμπλήρωση τη  ηλικία  των δεκαέξι 
(16) ετών και, χωρί  να του έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από τον Υπουργό 
δυνάμει του άρθρου 70, αναχωρεί αττό τη Δημοκρατία με την οικογένεια 
του στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την ημερομηνία που 
συμπληρώνει το δέκατο όγδοο (18°) έτο  τη  ηΛικία  του. 

ίγ) Η έναρξη τη  χρονική  περιόδου τη  δεκαετία  δεν είναι δυνατή για πρόσωπο, 
το οποίο αναχωρεί από τη Δημοκρατία στο εξωτερικό μετά την κλήση τη  
κλάση  του για κατάταξη στη Δύναμη. 

(δ) Η χρονική περίοδο  παραμονή  στη Δημοκρατία, λόγω φοίτηση  σε Σχολή 
Μέση  Εκπαίδευση , μέχρι τρία (3) έτη, συνεχόμενα ή τμηματικά, θεωρείται ω  
χρόνο  διαμονή  στο εξωτερικό, εφόσον -

(ί) η εγγραφή του ενδιαφερόμενου σε αναγνωρισμένη Σχολή Μέση  
Εκπαίδευση  πραγματοποιείται εντό  του πρώτου από την άφιξη του στη 
Δημοκρατία σχολικού έτου . 

(ϋ) ΟΙ γονεί  του ενδιαφερόμενου ή ο ένα  τουλάχιστον από του  ασκούντε  
τη γονική μέριμνα κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό κατά το διάστημα που ο 
ενδιαφερόμενο  είναι ανήλικο , και 

(iii) ο ενδιαφερόμενο  αναχεορεί από τη Δημοκρατία, εντό  δώδεκα (12) 
μηνών από την ολοκλήρωση ή τη διακοπή των σπουδών του. 

(ε) Η χρονική περίοδο  τη  δεκαετία , που απαιτείται για την απόκτηση τη  
ιδιότητα  του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού, δεν διακόπτεται αν, σε 
μεμονωμένη περίπ τωση, ο ενδιαφερόμενο  εγκαταστάθηκε στη Δημοκρατία 
για χρονική περίοδο μέχρι δώδεκα (12) μήνε  και στη συνέχεια 
επανεγκαταστάθηκε στο εξωτερικό. 

(στ) Απώλεια τη  ιδιότητα  του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού επέρχεται με τη 
μόνιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στη Δημοκρατία, είτε οικειοθελώ , 
είτε μετά από απέλαση του από τη χώρα που κατοικεί, ή με την παραμονή 
του στη Δημοκρατία για χρονική περίοδο πέραν των δώδεκα (12) μηνών. 

(ζ) Η ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού είναι δυνατόν να επανακτηθεί αν, 
μετά την απώλεια τη , συμπληρωθούν εκ νέου οι προβλεπόμενε  
προϋποθέσει . 

(η) Η χρονική περίοδο  κατά την οποία δημόσιο  υπάλληλο , ή συμβασιούχο  
του δημοσίου, ή υπάλληλο  νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
με οποιαδήποτε σχέση εργασία , υπηρετεί στο εξωτερικό, καθώ  και των 
τέκνων του μέχρι την ενηλικίωση του , υπολογίζεται για τη συμπλήρωση τη  
χρονική  περιόδου τη  δεκαετία , που απαιτείται γισ την απόκτηση τη  
ιδιότητα  του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού. 

(θ) Οσοι συμπληρώνουν τη χρονική περίοδο τη  δεκαετία  κατά τη διάρκεια που 
τελούν σε ανυποταξία, ή λιποταξία, ή έχουν τύχει αναβολή  κατάταξη  στη 
Δύναμη, δεν αποκτούν την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού. 

(3) Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, «οικογένεια» αποτελούν -

(α) οι γονεί  όταν συζούν και τα κοινά του  τέκνα, καθώ  και τα τέκνα τσυ ενό  ή 
του άλλου από του  εν λόγω γονεί , εφόσον τα τέκνα του  ζουν μαζί του  
κάτω από την ίδια στέγη-

(β) πατέρα  άγαμο , χήρο , διαζευγμένο , ή σε διάσταση με τη σύζυγο του, και τα 
τέκνα του που ζουν μαζί του κάτω από την ίδια στέγη-

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη, ή σε διάσταση με το σύζυγο τη , και τα 
τέκνα τη  που ζουν μαζί τη  κάτω από την ίδια ατέγη. 

(4) Όπου στι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου αναφέρεται βαθμό  αξιωματικού ή 
υπαξιωματικού του Στρατού Ξηρά  περιλαμβάνει και τον αντίστοιχο βαθμό αξιωματικού 
ή υπαξιωματικού του Ναυτικού και τη  Αεροπορία , όπω  προβλέπεται για το Στρατό, 
δυνάμει των περί Στρατού τη  Δημοκρατία  Ν^μων του 1990 μέχρι 2006, όπω  
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 
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Πεδίο 
εφαρμογή . 

3. Οι διατάξει  του π αρόντο  Νόμου διέπ ουν την οργάνωση και τη διοίκηση τη  
Δύναμη , καθώ  και την υπ οχρέωση εκπ λήρωση  στρατιωτική  υπ ηρεσία  στη Δύναμη 
και εφαρμόζονται σε όλου  του  στρατεύσιμου , εθνοφρουρού  και εφέδρου , ανάλογα 
με την π ερίπ τωση, και σε όλα τα π ρόσωπ ο π ου εκπ ληρώνουν εναλλακτική κοινωνική 
υπ ηρεσία. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

Συνέχιση 
υπ όσταση  
τη  Δύναμη . 

Απ οστολή 
τη  Δύναμη . 

Συγκρότηση και 
στρατιωτικό 
π ροσωπ ικό 
τη  Δύναμη . 

4 . Απ ό την έναρξη τη  ισχύο  του π αρόντο  Νόμου, η Δύνομη συνεχίζει να 
υφίσταται, υπ άγεται απ ευθεία  οτον Υπ ουργό και λειτουργεί σύμφωνα με ιον π αρόντα 
Νόμο. 

5.(1) Η Δύναμη έχει ω  απ οστολή την π αροχή βοήθεια  στο Στρατό και στι  Δυνάμει  
Ασφαλεία  τη  Δημοκρατία , για τη λήψη όλων των απ αιτούμενων μέτρων για την 
άμυνα τη  Δημοκρατία , π ρο  το σκοπ ό αντιμετώπ ιση  απ ειλούμενη  εισβολή  ή 
οπ οιασδήπ οτε ενέργεια  π ου στρέφεται κατά τη  ανεξαρτησία  ή τη  εδαφική  
ακεραιότητα  τη  Δημοκρατία  ή π ου απ ειλεί την ασφάλεια ζωή  ή π εριουσία  π ολιτών 
τη  Δημοκρατία . 

(2) Ανεξάρτητα απ ό τι  διατάξει  του εδαφίου (1), η Δύναμη δύναται, σε έκτακτε  
π εριστάσει , να συνδράμει τα αρμοδία όργανα τη  Δημοκρατία , μετά απ ό π ρόσκληση 
του , για αντιμετώπ ιση κινδύνων π ου απ ειλούν τη ζωή ή την π εριουσία π ολιτών τη  
Δημοκρατία . 

6.(1) Η Δύναμη συγκροτείται, σύμφωνα με τι  εκάστοτε απ οφάσει  του Υπ ουργικού 
Συμβουλίου. 

(2) Το στρατιωτικό π ροσωπ ικό τη  Δύναμη  απ αρτίζεται απ ό -

(α) τον Αρχηγό, ο οπ οίο  ηγείται τη  Δύναμη -

(β) τον Υπ αρχηγό-

(V) τα μέλη του Στρατού, π ου απ οσπ ώνται για υπ ηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των 
π ερί Στρατού τη  Δημοκρατία  Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπ ω   εκάστοτε 
τροπ οπ οιούνται ή αντικαθίστανται-

(δ) του  εθνοφρουρού , π ου εκπ ληρώνουν τη θητεία του  στη Δύναμη, σύμφωνα 
με τον π αρόντα Νόμο 

(ε) του  εφέδρου , π ου εκπ ληρώνουν εφεδρική υπ ηρεσία στη Δύναμη, σύμφωνα 
με τον π αρόντα Νόμο. 

(3) Ανεξάρτητα απ ό τι  διατάξει  του εδαφίου (2), το Υπ ουργικό Συμβούλιο δύναται, 
αε π ερίπ τωση έκτακτων π εριστάσεων ή αναγκών τη  Δύναμη  σε εξειδικευμένο 
π ροσωπ ικό ή ότον καθίσταται απ αραίτητο για τη συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων 
μονάδων ή υπ ηρεσιών τη  Δύναμη  για π εραιτέρω ενίσχυση τη  επ ιχειρησιακή  
ικανότητα  τη , να εξουσιοδοτεί τον Υπ ουργό όπ ω  , μετά απ ό συνεννόηση με τον 
Αρχηγό, π ροσλαμβάνει, με σύμβαση, στη Δύνομη-

(α) ω   αξιωματικού  ή υπ αξιωματικού , π ρόσωπ α με ειδική μόρφωση, π ροσόντα 
ή π είρα- και 

(β) ω  οπ λίτε , π ρόσωπ α π ου έχουν εκπ ληρώσει την υπ οχρέωση θητεία  του  
στη Δύναμη. 

(4) Η διαδικασία π ρόσληψη  του π ροσωπ ικού δυνάμει του εδαφίου (3), τα 
απ αιτούμενα για κάθε π ερίπ τωαη π ροσόντα, οι όροι και η διάρκεια τη  υπ ηρεσία  του εν 
λόγω π ροσωπ ικού, τα καθήκοντα π ου θα εκτελεί το π ροσωπ ικό αυτό, καθώ   και κάθε 
άλλη αναγκοία λεπ τομέρεια, καθορίζονται απ ό το Υπ ουργικό Συμβούλιο, μετά απ ό 
π ρόταση του Υπ ουργού: 
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Οργάυωοη 
τη  Δύναμη . 

Εξουσίε  
Υπουργού. 

Επ ιτελείο 
Υπουργού 
Άμυνα . 

Νοείται ότι τα πρόσωπα που επ ιλέγονται Θα προσλαμβάνονται με σύμβαση για 
αρχική περίοδο υπηρεσία  διάρκεια  ενό  (1) έτου , η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με 
απόφαση του Υπουργού, για περαιτέρω διαδοχικέ  χρονικέ  περιόδου  μέχρι δέκα (10) 
έτη, μετά από εισήγηση του Αρχηγού και εφόσον υπάρχει γραπτή συγκατάθεση των 
ενδιαφερομένων. 

7.(1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), η οργάνωση τη  Δύναμη  και η 
διάκριση τη  σε Κλάδου , καθώ  και οι βαθμοί των αξιωματικών και υπαξιωματικών, 
είναι αντίστοιχη μ' αυτή που προβλέπεται για το Στρατό, δυνάμει των περί Στρατού τη  
Δημοκρατία  Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται και των οποιωνδήποτε διοικητικών πράξεων εκδίδονται δυνάμει αυτών. 

(2) Χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  ταυ εδαφίου (1), η οργανωτική δομή και 
εσωτερική λειτουργία τη  Δύναμη , το προοωπ ικό και οι-αρμοδιότητε  του Γ.Ε.Ε.Φ., 
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού. 

8.(1) Ο Υπουργό  φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντο  Νόμου, καθώ  
και των Κανονισμών και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού, έχει τη γενική εποπτεία τη  Δύναμη  κσι εκδίδει προ  αυτή οδηγίε  
αναφορικά με την εκτέλεση αρμοδιοτήτων που είναι αναγκαίε  για την άμυνα και το 
γενικό συμφέρον τη  Δημοκρατία  και εγκρίνει την οργανωτική δομή τη  Δύναμη , 

(2) Χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  του εδαφίου (1), ο Υπουργό  δίνει γενικέ  
οδηγίε  προ  τον Αρχηγό, αναφορικά με την αποστολή, τη διοίκηση, τον έλεγχο, την 
οργάνωση, την εκπαίδευση και πειθαρχία τη  Δύναμη , οι οποίε  κρίνονται αναγκαίε  
για το γενικό συμφέρον τη  Δημοκρατία . 

(3) Τηρουμένων των προνοιών των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργό  ασκεί τι  
αρμοδιότητε  του, δυνάμει του παρόντο  Νόμου, συνήθω , μέσω του Αρχηγού και του 
Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τι  αρμοδιότητε  του  που καθορίζονται στα άρθρα 11 
και 13 του παρόντο  Νόμου, αντίστοιχα. 

9.(1) Ο Υπουργό  συγκροτεί Επ ιτελείο, το οποίο υπάγεται απευθεία  στον ίδιο και 
τον συμβουλεύει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

(2) Η οργάνωση και λειτουργία του Επ ιτελείου ρυθμίζονται με αποιραστ\ του 
Υπουργού, η οποία λαμβάνεται με βάση τα π ιο κάτω πλαίσια: 

(α) Το Επ ιτελείο δύναται να απαρτίζεται τόσο από στρατιωτικό όσο και πολιτικό 
προοωπ ικό, όπω  ο Υπουργό  ήθελε καθορίσει. 

(β) Ω  προϊστάμενο  του Επ ιτελείου ορίζεται από τον Υπουργό αξιωματικό  
βαθμού τουλάχιστον Συνταγματάρχη. 

(γ) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που θα απαρτίζουν το Επ ιτελείο ορίζονται 
από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό, ανάλογα με τι  
εκάστοτε υπηρεσιακέ  ανάγκε . 

(δ) Ο αριθμό  των αξιωματικών και των υπαξιωματικών του Επ ιτελείου δεν θα 
υπερβαίνει του  δέκα (10): 

Νοείται ότι, σε έκτακτε  περιστάσει  και όταν οι ανάγκε  το επ ιβάλλουν, ο 
Υπουργό  δύναται, με απόφαση του, να τοποθετεί στο Επιτελείο αξιωματικού  
και υπαξιωματικού  πέραν του π ιο πάνω αριθμού, οι οποίοι δεν θα 
υπερβαίνουν του  είκοσι πέντε (25). 

(ε) Στο Επ ιτελείο λειτουργούν τμήματα που αφορούν του  π ιο κάτω τομεί : 

(ί) Στρατιωτικά και στρατηγικά θέματα-

(ίί) Στρατολογικά θέματα-

(ίϋ) Θέματα στρατιωτικού προσωπ ικού - Ίομοθεσία επί στρατιωτικών 
θεμάτων 

(ίν) Αμυντική διπλωματία - Διεθνεί  σχέσει -

(ν) Τύπο  και εθιμοτυπ ία. 
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Αρχηγό  και 
Υπαρχηγό  
τη  Δύναμη . 

10.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Αρχηγό  και ο 
Υπαρχηγό  τη  Δύναμη  διορίζονται από το Υπουρνικό Συμβούλιο, με τέτοιου  όρου  
και προϋποθέσει , όπω  αυτό ήθελε ορίσει. 

(2) Ο Αρχηγό  τη  Δύναμη  φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου και δύναται να είναι, 
είτε αξιωματικό  του Στρατού που αποσπάστηκε για υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των 
περί Στρατού τη  Δημοκρατία  Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπω  εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, είτε αξιωματικό  μη πολίτη  τη  Δημοκρατία . 

(3) Ο Υπαρχηγό  τη  Δύναμη  φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου ή του 
Υποστράτηγου, όπω  το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει και είναι αξιωματικό  του 
Στρατού που υπηρετεί με απόσπαση στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού τη  
Δημοκρατία  Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

Αρμοδιότητε  
Αρχηγού. 

Αρμοδιότητε  
Υπαρχηγού. 

Αρμοδιότητε  
Γενικού 
Διευθυντή. 

Αξιωματικοί και 
υπαξιωματικοί 
τη  Δύναμη . 

11.(1) Ο Αρχηγό , τηρουμένων των διατάξεων του παρόντο  Νόμου και των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, έχει ιη διοίκηση, διεύθυνση και επ ίβλεψη 
τη  Δύναμη  και είναι υπόλογο  στον Υπουργό για την οργάνωση, εκπαίδευση, 
ετοιμότητα, πειθαρχία, τάξη και ασφάλεια στη Δύναμη και την εκτέλεση των 
οποιωνδήποτε οδηγιών και κατευθύνσεων του δίνονται από τον Υπουργό, καθώ  και για 
κάθε υλικό που διατίθεται στη Δύναμη. 

(2) Χωρί  να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), ο Αρχηγό  -

(α) συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διοίκηση και τον 
έλεγχο τη  Δύναμη , καθώ  και για κάθε θέμα στρατολογική  φύσεω -

(β) ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσει  για κάθε θέμα που 
σχετίζεται με την αποστολή, τη διοίκηση, την εκπαίδευση, την οργάνωση, τον 
έλεγχο και την επ ιχειρησιακή ικανότητα τη  Δύναμη -

(γ) ασκεί τι  εξουσίε  και αρμοδιότητε  που του παρέχονται από τον παρόντα 
Νόμο και του  Κανονισμού  που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

(3) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, ο 
Αρχηγό  έχει εξουσία, σε περίπ τωση που στρατιωτικά οχήματα ή οποιαδήποτε άλλα 
μηχανοκίνητα μέσα τη  Δύναμη  απαιτείται να κινηθούν εκτό  στρατιωτικών χώρων, 
μετά από συνεννόηση και συναίνεση του Αρχηγού τη  Αστυνομία , να αναθέτει σε 
όργανα τη  Στρατονομία  τη  Δύναμη , που έχουν τύχει, προ  το σκοπό αυτό, ειδική  
εκπαίδευση  από μέλη τη  Αστυνομία , να ρυθμίζουν και ελέγχουν την τροχαία κίνηση 
σε οποιοδήποτε δρόμο. 

(4) Ο Αρχηγό  ασκεί τι  αρμοδιότητε  του μέσω του Γ.Ε.Ε.Φ. 

12. Ο Υπαρχηγό  εκτελεί, μέσα στα πλαίσια του παρόντο  Νόμου, τα καθήκοντα 
που του ανατίθενται από τον Αρχηγό και ασκεί όλε  τι  αρμοδιότητε  του Αρχηγού, όταν 
ο Αρχηγό  απουσιάζει ή κωλύεται να εκτελεί τι  αρμοδιότητε  του, για οποιοδήποτε 
λόγο. 

13.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, ο Γενικό  Διευθυντή  ασκεί 
τι  αρμοδιότητε  που καθορίζονται στου  περί Δημόσια  Υπηρεσία  Νόμου  του 1990 
μέχρι 2009, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και το εκάστοτε ισχύον 
σχέδιο υπηρεσία  τη  θέση  του. 

(2) Καμία πρόνοια στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα του Γενικού 
Διευθυντή να ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια που αφορούν την Εθνική Φρουρά, με 
βάση τον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο. 

14. Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί τη  Δύναμη  είναι οι ακόλουθοι: 

(α) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Στρατού, που αποσπώνται για 
υπηρεσία στη Δύναμη δυνάμει των περί Στρατού τη  Δημοκρατία  Νόμων 
του 1990 μέχρι 2006, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται-

(β) οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, μη πολίτε  τη  Δημοκρατία , που 
τοποθετούνται στη Δύναμη δυνάμει του υοθρου 15-
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Στρατιωτικό 
προσωπ ικό 
τη  Δύναμη , 
μη πολίτε  τη  
Δημοκρατία . 

40 του 1964 
70 του 1964 
77 του 1965 
28 του 1967 
63 του 1979 

158 του 1985 
238 του 1990 

5 του 1992 
49(!) του 1993 
91(1) του 1995 
39(1) του 2002 

103(1) του 2003 
158(1) του 2006. 

(γ) οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, οι 'Εφεδροι Ανθυπολοχαγοί και οι 
υπαξιωματικοί, που εκπληρώνουν τη θητεία του  στη Δύναμη σύμφωνο με τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου 

(δ) οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, που προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει 
των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 6· 

(ε) or αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί, που εκπληρώνουν εφεδρική υπηρεσία στη 
Δύναμη σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου . 

15.(1) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο 
δύναται να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό όπω , προ  συμπλήρωση τη  στελέχωση  τη  
Δύναμη  και μετά από διαβούλευση με τον Αρχηγό και τι  αρμόδιε  αρχέ  άλλου 
κράτου , τοποθετεί στη Δύναμη αξιωματικού , υπαξιωματικού  και οπλίτε , επ ιπλέον 
των αναφερομένων στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6, μη πολίτε  τη  Δημοκρατία , οι 
οποίοι, κατά την κρίση του Υπουργού, είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση τη  Δύναμη . 

(2) Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτε , που τοποθετούνται στη Δύναμη 
δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) έχουν όλε  τι  εξουσίε , αρμοδιότητε , καθήκοντα και υποχρεώσει  π ου έχουν 
οι λοιποί αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και εθνοφρουροί τη  Δύναμη , ανάλογα 
με την περίπτωση-

(β) φέρουν επί τη  στολή  του  διακριτικά τη  Δημοκρατία  ή τη  Δύναμη , όπω  
ήθελε ορίσει ο Υπουργό -

(γ) υπόκεινται, σε σχέση με την πειθαρχική ευθύνη, στου  εκάστοτε ισχύοντε  
Πειθαρχικού  Κανονισμού  τη  Εθνική  Φρουρά -

(δ) δεν υπόκεινται στι  διατάξει  των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και 
Δικονομία  Νόμων του 1964 μέχρι 2006, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίσταται-

Βαθμοί που 
απονέμονται στου  
εθνοφρουρού  
και εφέδρου  
και κατανομή 
εθνοφρουρών. 

(ε) δεν θεωρούνται υπάλληλοι τη  Δημοκρατία . 

16.(1) Στου  εθνοφρουρού  τη  Δύναμη  δύνανται να απονέμονται οι ακόλουθοι 
βαθμοί: 

(α) Του Δεκανέα και του Λοχία για όσου  επ ιλέγονται στο Στρατό Ξηρά , του 
Δίοπου και του Κελευστή για όσου  επ ιλέγονται στο Ναυτικό και του 
Υποσμηνία και του Σμηνία για όσου  επ ιλέγονται στην Αεροπορία- και 

(β) του Ανθυπολοχαγού, Σημαιοφόρου και Ανθυποσμηναγού, για όσου  
επ ιλέγονται στο Στρατό Ξηρά , στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, 
αντίστοιχα. 

(2) Οι βαθμοί που απονέμονται στου  εθνοφρουρού , κατά τη διάρκεια τη  θητεία  
του  στη Δύναμη, διατηρούνται και μετά την εκπλήρωση τη  θητεία  του  και την ένταξη 
του  στην εφεδρεία τη  Δύναμη . 

(3) Στου  εφέδρου  τη  Δύναμη  δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού, μετά από 
εισήγηση του Αρχηγού, να απονέμονται οι βαθμοί του Ανθυπολοχαγού, Υπολοχαγού, 
Λοχαγού ή Ταγματάρχη, για όσου  υπηρετούν στο Στρατό Ξηρά , ή οι αντίστοιχοι 
βαθμοί των αξιωματικών του Ναυτικού και τη  Αεροπορία , ανάλογα με την π ερίπ τωση. 

(4) Η διαδικασία επ ιλογή  και κατανομή  των εθνοφρουρών σε Κλάδου , Όπλα και 
Σώματα, η διαδικασία επ ιλογή  των υποψηφίων βαθμοφόρων, η διαδικασία ονομασία  
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των εθνοφρουρών σε Δόκιμου  Έφεδρου  Αξιωματικού  και απονομή  α' αυτού  
οποιουδήποτε βαθμού, τα απαιτούμενα για κάθε περίπ τωση προσόντα, καθώ  και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  άρθρου, 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του 
Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει οχετική εισήγηση ο Αρχηγό : 

Νοείται ότι, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται δυνάμει του 
παρόντο  εδαφίου, δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

Ειδικό  17. Στα πρόσωπα που προσλαμβάνονται στη Δύναμη δυνάμει τη  παραγράφου (α) 
βαθμό  του εδαφίου (3) του όρθρου 6 ή υπηρετούν στη Δύναμη δυνάμει τη  υποπαραγράφου 
επ ίκουρου (in) τη  παραγράφου ()3) του άρθρου 22, καθώ  και στου  εφέδρου , δυνατόν, με 
αξιωματικού ή απόφαση του Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει σχετική εισήγηση ο Αρχηγό , να 
υπαξιωματικού. απονέμεται, λόγω ειδική  μόρφωση , προσόντων ή πείρα  των εν λόγω προσώπων ή 

εφέδρων, ο ειδικό  βαθμό  του επ ίκουρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού. 

ΜΕΡΟΣ II! 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Υποχρέωση 18.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), όλοι οι πολίτε  τη  
εκπλήρωση  Δημοκρατία , από την 1Π Ιανουαρίου του έτου  κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο 
στρατιωτική  όγδοο (18°) έτο  τη  ηλικία  του  και μέχρι την 31 r Δεκεμβρίου του έτου  κατά το οποίο 
υπηρεσία . συμπληρώνουν το πεντηκοστό έτο  (50°) τη  ηλικία  του , έχουν υποχρέωση 

εκπλήρωση  στρατιωτική  υπηρεσία  οτη Δύναμη, όπω  προνοείται στον παρόντα 
Νόμο. 

(2) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), σε περίπτωση πολέμου, 
επ ιστράτευση  ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί την ύπαρξη τη  Δημοκρατία , το 
Υπουργικά Συμβούλιο δύναται, με διάταγμα του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , να καλεί 
για κατάταξη στη Δύναμη, για εκπλήρωση στρατιωτική  υπηρεσία , κατά κλάση ή 
κατηγορία ή ονομαστικά, πολίτε  τη  Δημοκρατία  που έχουν υπερβεί το πεντηκοστό 
(50°) έτο  τη  ηλικία  του . 

(3) Ο Υπουργό , με ατιόφασή του, μετά οπό εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει τη 
διαδικασία τη  πρόσκληση  και κατάταξη  των καλουμένων με το διάταγμα, που 
εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), καθώ  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

(4) Χωρί  επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), όσοι, λόγω των 
θρησκευτικών ή ιδεολογικών του  πεποιθήσεων, αρνούνται να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση στρατιωτική  υπηρεσία  στη Δύναμη και αναγνωρίζονται ω  αντιρρησίε  
συνείδηση , σύμφωνα με το άρθρο 51, υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική 
στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπ τωση, 
όπω  προνοείται στο άρθρο 49: 

Νοείται ότι η εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία και η εναλλακτική κοινωνική 
υπηρεσία εκπληρώνεται έναντι τη  υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  στη Δύναμη. 

Διακρίσει  τη  19.(1) Η υποχρέωση στρατιωτική  υπηρεσία  στη Δύναμη διακρίνεται σε υποχρέωση 
υποχρέωση  θητεία , υποχρέωση εφεδρική  υπηρεσία  και πρόσθετη υποχρέωση, 
στρατιωτική  
υπηρεσία . (2) Η θητεία στη Δύναμη διακρίνεται σε στρατιωτική θητεία, ειδική στρατιωτική 

θητεία και εναλλακτική στρατιωτική θητεία. 

(3) Η εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη εκπληρώνεται απ ' όοου  ανήκουν στην 
εφεδρεία αυτή  δυνάμει του άρθρου 43 και απ ' όσου  καλούνται για εκπλήρωση 
στρατιωτική  υπηρεσία  στη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18. 

(4) Η ειδική στρατιωτική θητεία στη Δύναμη εκπληρώνεται όπω  προνοείται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 38, απ ' όσου  εθνοφρουρού  κρίνονται από αρμόδια, δυνάμει 
του παρόντο  Νόμου, υγειονομική επ ιτροπή, άτι είναι ικανοί για εκπλήρωση τέτοια  
θητεία , με βάση τον Πίνακα διατάγματο  που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 . 

(5) Η πρόσθετη υποχρέωση επ ιβάλλεται στι  περιπτώσει  που προνοούνται στο 
εδάφιο (1) του άρθρου 21. 

Διάρκεια 20.(1) Οι στρατεύσιμοι υπέχουν υποχρέωση θητεία  στη Δύναμη μέχρι τη 
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στρατιωτική  συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτου  τη  ηλικία  του . 
θητεία . 

(2) Η στρατιωτική θητεία στη Δύναμη δυνατόν να είνσι πλήρη  ή μειωμένη, όπω  
προνοείται στο εδάφιο (3). 

(3) Η πλήρη  στρατιωτική θητεία έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κα! η 
μειωμένη θητεία, ανάλογα με την περίπτωση, έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18), 
δεκατεσσάρων (14), έξι (6) και τριών (3) μηνών, όπω  προνοείται στο άρθρο 21. 

Νοείται ότι, η δίάρκεια τη  θητεία  -

(α) όσων αναγνωρίζονται ω  αντιρρησίε  συνείδηση  είναι προσαυξημένη, όπω  
προνοείται στο άρθρο 48, και 

(β) όσων εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία, είναι ίση με εκείνη που οι ίδιοι 
θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν στρατιωτική θητεία, πλήρη ή μειωμένη, 
προσαυξημένη κατά οκτώ (8) μήνε . 

(4) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου {3), τα Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, 
μετά από πρόταση του Υπουργού -

(α) να μειώνει τη διάρκεια τη  υποχρέωση  θητεία  για ορισμένε  ή όλε  τι  
κατηγορίε  στρατευσίμων ή εθνοφρουρών, όταν συντρέχουν εξαιρετικέ  
περιστάσει  ή οι στρατιωτικέ  ανάγκε  τη  Δημοκρατία  το επ ιτρέπουν ή 
επ ιβάλλουν τούτο λόγοι δημοσίου συμφέροντο , ή 

(β) να παρατείνει τη διάρκεια τη  υποχρέωση  θητεία  στρατευσίμων ή 
εθνοφρουρών, σε περίοδο πολέμου ή επ ιστράτευση  ή έκτακτη  ανάγκη  σε 
περίοδο ειρήνη  ή όταν οι στρατιωτικέ  ανάγκε  τη  Δημοκρατία  το 
επ ιβάλλουν. 

Μειωμένη 21.(1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (6), οι στρατεύσιμοι και οι 
στρατιωτική εθνοφρουροί που εμπ ίπτουν στι  ακόλουθε  κατηγορίε  δικαιούνται μειωμένη  
θητεία. στρατιωτική  θητεία : 

(α) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκεια  δεκαοκτώ (18) μηνών; 

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξη  του  στη 
Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο 
(10°) έτο , όχι όμω  το δέκατο τρίτο (13°) έτο , 

(β) Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκεια  δεκατεσσάρων (14) μηνών: 

(ί) Ο μεγαλύτερο  αδελφό  από οικογένεια με τέσσερει  (4) ζώντε  
αδελφού , καθώ  και οι δύο (2) μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε (5) ή 
περισσότερου  ζώντε  αδελφού -

(ϋ) όλα τα επόμενα αδέλφια δύο (2) αδελφών που υπηρέτησαν πλήρη 
θητεία-

(ίίί) ο μεγαλύτερο  αδελφό  από οικογένεια με πέντε (5) ζώντα τέκνα, οι δύο 
(2) μεγαλύτεροι αδελφοί από οικογένεια με έξι (6) ή επτά (7) ζώντα 
τέκνα, οι τρει  (3) μεγαλύτεροι αδελφοί από οικογένεια με οκτώ (8) ή 
εννέα (9) ζώντα τέκνα, καθώ  και όλοι οι αδελφοί από οικογένεια με 
δέκα (10) ή περισσότερα ζώντα τέκνα-

(ίν) οι υιοί θανόντο  γονέα-

(ν) τα άρρενα μη αναγνωρισθέντα τέκνα-

(νί) ο πατέρα  ενό  ζώντο  τέκνου-

(νϋ) ο δευτερότοκο  και oa μικρότεροι από αυτόν υιοί προσώπου, το οποίο 
114 του 1988 χαρακτηρίσθηκε, με βάση του  περί Ανακουφίσεω  Παθόντων Νόμου  

65(1) ταυ 1994 το υ 1 9 8 8 μέχρι 2005, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, 
108(1) του 1998 ω ί εξαφανισθεί  ή φονευθεί  ή πεσών ή πλήρω  ανάπηρο , λόγω 
129(1) του 2001 τραυμάτων ή κακουχιών που π ιοκλήθηκαν κατά τη διάρκεια τη  
145(f) του 2005. υπηρεσία  του στη Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα αναταραχή  
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που σχετίζεται άμεσα με την άμυνα ή την ασφάλεια τη  Δημοκρατία  

(νίϋ) ο μόνο  ή ο μεγαλύτερο  υιό  προσώπου που κρίθηκε από την 
Επιτροπή Ανακουφίαεω  Παθόντων, που προβλέπεται στου  περί 
Ανακουφίσεω  Παθόντων Νί,υου  του 1988 μέχρι 2005, όπω  εκάστοτε 
τροποποιούν τα! ή αντικαθίστανται, ω  ανάπηρο  και το ποσοστό 
ανικανότητα  του υπερβαίνει το 49%-

(ίχ) όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα πριν από τη συμπλήρωση του 
δεκάτου ογδόου (18uu) έτου  τη  ηλικία  του , των οποίων οι γονεί  δεν 
είναι πρόσωπα κυπριακή  καταγωγή , εφόσον καταταγούν στη Δύναμη 
αμέσω  μετά την αποφοίτηση του  από Σχολή Μέση  Εκπαίδευση  ή 
εντό  ενό  (1) έτου  από την ημερομηνία απόκτηση  τη  κυπριακή  
υπηκοότητα , διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετη  θητεία  δύο 
(2) μηνών 

(χ) οι μόνιμο! κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξη  
του  οτη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που 
υπερβαίνει το δέκατο τρίτο (13°) έτο , όχι όμω  το δέκατο όγδοο (18°) 
έτο  

(χι) ο μόνο  ή ο μεγαλύτερο  υιό  οικογένεια  τη  οποίο  και οι δύο γονεί  
είναι άτομα με αναπηρία που του  καθιστά πλήρω  ανίκανου  για 
εργασία. 

Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκεια  έξι (6) μηνών: 

(i) Ο πατέρα  δύο ζώντων τέκνων 

(ίί) όποιο  γεννήθηκε οπουδήποτε, κατά την περίοδο μεταξύ τη  16η  

Αυγούστου 1960 και τη  11η  Ιουνίου 1999, του οποίου ο πατέρα  δεν 
είναι πρόσωπο κυπριακή  καταγωγή  εξ αρρενογονίσ  και αποκτά την 
ιδιότητα του πολίτη τη  Δημοκρατία , λόγω του ότι κατά το χρόνο τη  
γέννηση  του η μητέρα του ήταν ή εδικαιούτο να καταστεί πολίτη  τη  
Δημοκρατία -

(iii) τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώ  και μόνιμα στι  
κατεχόμενε  από τι  τουρκικέ  ένοπλε  δυνάμει  περιοχέ  τη  
Δημοκρατία , λόγω τη  τουρκική  εισβολή  του 1974, εφόσον το 
επ ιθυμούν 

(ίν) οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξη  
του  στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που 
υπερβαίνει το δέκατο όγδοο (18°) έτο , όχι όμω  το εικοστό έκτο (26°) 
έτο , εφόσον καταταγούν στη Δύναμη αμέσω  μετά την αποφοίτηση 
του  από Σχολή Μέση  Εκπαίδευση , ή εντό  δύο (2) ετών από την 
ημερομηνία άφιξη  του  στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν 
υποχρέωση πρόσθετη  θητεία  δύο (2) μηνών 

(ν) όοοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη 
συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) και μέχρι τη συμπλήρωση του 
εικοστού έκτου (26υυ) έτου  τη  ηλικία  του , των οποίων οι γονεί  δεν 
είναι πρόσωπα κυπριακή  καταγωγή , εφόσον καταταγούν στη Δύναμη 
εντό  δύο (2) ετών από την ημερομηνία τη  πολιτογράφηση  του , 
διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετη  θητεία  δύο (2) μηνών. 

Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκεια  τριών (3) μηνών: 

(ί) Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξη  
του  στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που 
υπερβαίνει το εικοστό έκτο (26°) έτο , εφόσον καταταγούν στη Δύναμη 
εντό  δύο (2) ετών από την ημερομηνία άφιξη  του  στη Δημοκρατία, 
διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετη  θητεία  δύο (2) μηνών 

(ίί) όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη 
συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26uu) έτου  τη  ηλικία  του , των 
οποίων οι γονεί  δεν είναι πρόσωπα κυπριακή  καταγωγή , εφόσον 
καταταγούν στη Δύναμη εντό  δυο (2) ετών από την ημερομηνία τη  
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πολιτογράφηση  του , διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετη  
θητεία  όύο (2) μηνών. 

(2) Η απόφαση για την ένταξη ή μη στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού οτου  
υπόχρεου  μειωμένη  θητεία  λαμβάνεται, ^ετά απο αίτημα του ενδιαφερόμενου, από 
τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότηση του, από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπο του. 

(3) Η απόφαση για την ένταξη στρατεύσιμου ή εθνοφρουρού ατού  υπόχρεου  
μειωμένη  θητεία  δεν ανακαλείται, έστω και αν, μετά την υποβολή από τον 
ενδιαφερόμενο του σχετικού αιτήματο , εκλείψουν οι καθοριζόμενε  προϋποθέσει . 

(4) Στι  περιπτώσει  των υποπαραγράφων {i), (ίϋ) και (νϋί) τη  παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1), το δικαίωμα ένταξη  στου  υπόχρεου  μειωμένη  Θητεία  παρέχεται κατά 
σειρά από τον μεγαλύτερο προ  τον μικρότερο αδελφό: 

Νοείται ότι, το εν λόγω δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται, αν ο δικαιούχο  του 
ευεργετήματο  κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντο  Νόμου, υγειονομική 
επ ιτροπή, ω  ακατάλληλο  για στράτευση, για λόγου  υγεία , ή τελεί σε αναβολή 
εκπλήρωση  τη  θητεία  του. 

(5) Σε περίπτωση που δύο (2) αδέλφια εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη θητεία του , ο 
τυχόν δικαιούχο  μειωμένη  θητεία  δύναται να ασκήσει το δικαίωμα του, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αδελφό  του συνεχίζει να υπηρετεί: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δικαιούχοι του ευεργετήματο  μειωμένη  θητεία  
είναι αδέλφια που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία και υπηρετούν ταυτόχρονα στη 
Δύναμη, η χρονική διάρκεια τη  θητεία  από την οποία απαλλάσσονται διαμοιράζεται 
εξίσου μεταξύ του . 

(6) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), όσοι εθνοφρουροί υπηρετούν τη 
θητεία του  στη Δύναμη και επ ιλέγονται ω  υποψήφιοι βαθμοφόροι ή καταδρομεί  ή 
υποβρύχιοι καταστροφεί  ή στρατονάμοι, δεν δικαιούνται μείωση τη  θητεία  του , εκτό  
εάν οι προϋποθέσει  που απαιτούνται για μείωση τη  θητεία  του  αποκτήθηκαν μετά 
την επ ιλογή του  ή οι εν λόγω εθνοφρουροί έπαυσαν να ανήκουν στι  ω  άνω 
κατηγορίε , για λόγου  υγεία  ή για λόγου  που δεν οφείλονται σε δική του  υπαιτιότητα. 

(7) Η διαδικασία για τη μείωση τη  θητεία , δυνάμει του εδαφίου (1). τα 
απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπο  κατάθεση  
του , καθώ  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντο  άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του 
Αρχηγού, η οποία δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

Διάρκεια 22. Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1) του άρθρου 18, η υποχρέωση 
εφεδρική  εφεδρική  υπηρεσία  στη Δύναμη δύναται να παραταθεί, κατά κλάση ή κατηγορία ή 
υπηρεσία . ειδικότητα ή τόπο καταγωγή  ή τόπο διαμονή  των εφέδρων και πέραν του πεντηκοστού 

(50ου) έτου  τη  ηλικία  του , ω  ακολούθω : 

(α) Σε περίοδο πολέμου ή επ ιστράτευση  ή έκτακτη  ανάγκη  σε περίοδο 
ειρήνη , με ατ\6φυσΐ) του Υπουργικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο κριθεί 
αναγκαίο, μετά από πρόταση του Υπουργού, στον οποίο υποβάλλει σχετική 
εισήγηση ο Αρχηγό , και 

(β) με στίόψοαη του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, στι  
περιπτώσει  -

(ι) προσώπων που ήταν μέλη του Στρατού και δεν ανήκουν πλέον στι  
τάξει  του μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63*") έτου  τη  
ηλικία  του , εφόσον του  ζητηθεί και το αποδεχθούν-

(Ν) δημοσίων υπαλλήλων και ωρομίσθιων του Υπουργείου Αμυνα  που 
είναι τοποθετημένοι στη Δύναμη μέχρι την ηλικία τη  αφυπηρέτησή  
του , εφόσον του  ζητηθεί και το αποδεχθούν 

ίίίί) πολιτών τη  Δημοκρατία , οι οποίοι υποβάλλουν αίτημα γισ εθελοντική 
ένταξη του  στην Εθνοφυλακή τη  Δύναμη : 

Νοείται ότι, δεν δύναται να παραταθεί ω  ανωτέρω η υποχρέωση εφεδρική  
υπηρεσία  οποιουδήποτε προσώπου εάν δεν το επ ιτρέπει η σωματική του 
ικανότητα. 
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ΜΕΡΟΣ IV 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Σ ."ΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Δικαίωμα 
απαλλαγή  από 
την υποχρέωση 
εκπλήρωση  
στρατιωτική  
υπηρεσία . 

23.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) και 5, από την 
υποχρέωση εκπλήρωση  στρατιωτική  υπηρεσία  στη Δύναμη δικαιούνται απαλλαγή  
οι ακόλουθε  κατηγορίε  πολιτών τη  Δημοκρατία : 

(α) Οσοι κρίνονται από τι  αρμόδιε , δυνάμει του παρόντο  Νόμου, υγειονομικέ  
επ ιτροπέ , ω  ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγου  υγεία , με βάση τον 
Πίνακα διατάγματο  που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 • 

(β) όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε ισόβια 
φυλάκιση ή σε ποινή φυλάκιση  που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, που για 
του  στρατιωτικού  συνεπ ιφέρει καθαίρεση, σύμφωνα με του  περί 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομία  Νόμου  του 1964 μέχρι 2006, 
όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται-

(γ) οι αιχμάλωτοι πολέμου καϊ οι θεωρούμενοι ω  αιχμάλωτοι πολέμου, σύμφωνα 
με την περί Μεταχειρίσεω  των Αιχμαλώτων Πολέμου Σύμβαση τη  Γενεύη  
τη  12η  Αυγούστου 1949, όπω  αυτή εκτίθεται στο Μέρο  ίί του Πίνακα του 
περί των Συνθηκών τη  Γενεύη  Κυρωτικού Νόμου του 1966, καθώ  και οι 
όμηροι των δυνάμεων εισβολή  κατά ή μετά την τουρκική εισβολή τη  20η  

Ιουλίου 1974, οι οποίοι κατέχουν σχετικό π ιστοποιητικά του Διεθνού  
Ερυθρού Σταυρού-

(δ) όσοι έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού-

(ε) ο πατέρα  τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων ζώντων τέκνων, καθώ  και ο 
πατέρα  δύο (2) ανήλικων ζώντων τέκνων που είναι χήρο , εφόσον το 
επ ιθυμεί: 

Νοείται ότι, εάν οι προϋποθέσει  απαλλαγή , δυνάμει τη  παρούσα  
παραγράφου, αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπλήρωση τη  
θητεία , ο εν λόγω πατέρα  δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
εκπλήρωση  εφεδρική  υπηρεσία -

(στ) ο μόνο  ή ο μεγαλύτερο  υιό  ή αδελφό  προσώπου, το οποίο 
χαρακτηρίσθηκε, με βάση του  περί Ανακουφίσεω  Παθόντων Νόμου  του 
1988 μέχρι 2005, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ω  
εξαφανισθεί  ή φονευθεί  ή πεσών ή πλήρω  ανάπηρο , λόγω τραυμάτων ή 
κακουχιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια τη  υπηρεσία  του στη 
Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα αναταραχή  που σχετίζεται άμεσο με την 
άμυνα ή την ασφάλεια τη  Δημοκρατία , εφόσον το επ ιθυμεί-

(ζ) τα τέκνα οικογένεια , των οποίων και οι δύο (2) γονεί  δεν βρίσκονται στη 
ζωή, εκτό  εάν τα εν λόγω τέκνα, με γραπτή δήλωση του , αποποιηθούν του 
δικαιώματο  του -

(η) όσοι ήταν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και εκπλήρωσαν, χωρί  εξαγορά, 
στρατιωτική θητεία διάρκεια  έξι (6) τουλάχιστον μηνών στι  ένοπλε  δυνάμει  
ξένη  χώρα , τη  οποία  είχαν επ ίση  την υπηκοότητα-

(θ) όσοι κατέχουν την κυπριακή και ελληνική υπηκοότητα και διέμεναν με την 
οικογένεια του  μόνιμο στην Ελλάδα για συνεχή χρονική περίοδο έξι (6) 
τουλάχιστον ετών και κατά τη διάρκεία τη  διαμονή  του  αυτή  εκπλήρωσαν, 
χωρί  εξαγορά, την υποχρέωση στρατιωπκή  θητεία  του  στι  Ενοπλε  
Δυνάμει  τη  Ελλάδα : 

Νοείται ότι, όσο) συμπλήρωσαν τη χρονική περίοδο τη  εξαετού  διαμονή  
του  στην Ελλάδα ενώ τελούσαν σε ανυποταξία, λόγω μη κατάταξη  του  στη 
Δύναμη, δεν υπάγονται στι  διατάξει  τη  παρούσα  παραγράφου-

(ι) όσοι δεν είναι πρόσωπα κυπριακή  καταγωγή  και εκπλήρωσαν, χωρί  
εξαγορά, στρατιωτική θητεία στη χώρα καταγωγή  του , πριν την 
πολιτογράφηση του  ω  πολιτών τη  Δημοκρατία -
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Αναβολή 
εκπλήρωση  
υποχρέωση  
στρατιωτική  
υπηρεσία . 

(ια) οι Υπουργοί, Βουλευτέ , Ευρωβουλευτέ , ο Γενικό  Εισαγγελέα  τη  
Δημοκρατία , ο Βοηθό  Γενικό  Εισαγγελέα  τη  Δημοκρατία  και οι Δικαστέ  
οποιουδήποτε Δικαστηρίου τη  Δημοκρατία -

(ιβ) τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώ  και μόνψα στι  κατεχόμενε  
από π  τουρκικέ  ένοπλε  δυνάμει  περιοχέ  τη  Δημοκρατία , λόγω τη  
τουρκική  εισβολή  του 1974, εκτό  εάν τα εν λόγω τέκνα, με γραπτή δήλωση 
του , αποποιηθούν του δικαιώματο  του , 

(2) Όσοι εμπ ίπτουν σπ   παραγράφου  (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (1), δεν 
δικαιούνται απαλλαγή  από την υποχρέωση εκπλήρωση  εφεδρική  υπηρεσία  στη 
Δύναμη. 

(3) Η απόφαση για την απαλλαγή όσων εμπ ίπτουν στο εδάφιο (1) λαμβάνεται, μετά 
από αίτημα του ενδιαφερόμενου, από τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότηση του, 
από τον Αρχηγό ή εκπρόσωπο του. 

(4) Οι προϋποθέσει  για τη χορήγηση απαλλαγή , δυνάμε! του εδαφίου (1), πρέπει 
να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολή  από μέρου  του δικαιούχου τη  σχετική  
αίτηση . 

(5) Σε περίοδο πολέμου, επ ιστράτευση  ή έκτακτη  ανάγκη  σε περίοδο ειρήνη , το 
Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του, να αναστέλλει την εφαρμογή διατάξεων 
του εδαφίου (1) ή να διακόπτει την απαλλαγή, για όλε  ή ορισμένε  από τι  κατηγορίε  
που καθορίζονται σ' αυτό. 

(6) Η διαδικασία για τη χορήγηση απαλλαγή , δυνάμει του εδαφίου (1), τα 
απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπο  κατάθεση  
του , καθώ  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, η οποία δημοσιεύεται στην Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

24.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων, αναβολή εκπλήρωση  
υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  στη Δύναμη χορηγείται σε όσου  -

(α) φοιτούν σε Σχολή Μέση  Εκπαίδευση  του εσωτερικού ή του εξωτερικού, 
αναγνωρισμένη από τι  αρμόδιε  αρχέ  του οικείου κράταυ -

(β) φοιτούν ή επ ιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτική  ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματο  τη  Δημοκρατία  ή στον κλάδο μαγειρική — 
ζαχαροπλαστική  ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματο  τη  
Δημοκρατία ; 

Νοείται άτι, ο Υπουργό  δύναται, με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , να καθορίζει εκάστοτε τον ανώτατο 
αριθμό των στρατευσίμων, στου  οποίου  θα χορηγείται αναβολή 
εκπλήρωση  υποχρέωση  θητεία  δυνάμει τη  παρούσα  παραγράφου, 
καθώ  και τα κριτήρια δυνάμει των οποίων αυτοί θα επ ιλέγονται-

(γ) έχουν αδελφό που υπηρετεί στη Δύναμη για εκπλήρωση τη  θητεία  του, ο 
οποίο  δεν τελεί σε λιποταξία, ή έχουν αδελφό, ο οποίο  υποχρεούται να 
καταταγεί ταυτόχρονα στη Δύναμη για εκπλήρωση τη  θητεία  του κα! δεν 
τελεί σε ανυποταξία-

(δ) νοσηλεύονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού-

(ε) κρατούνται σε φυλακή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση από οποιαδήποτε 
αρμόδια αρχή, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό-

(στ) κρίνονται από τι  αρμόδιε , δυνάμει του παρόντο  Νόμου, υγειονομικέ  
επ ιτροπέ , ότι αδυνατούν προσωρίνά να εκπληρώσουν την υποχρέωση 
στρατιωτική  υπηρεσία  του , για λόγου  υγεία -

(ζ) αναχωρούν οικογενειακώ  από τη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση στο 
εξωτερικό σε ηλικία κάτω των δεκαέξι (16) ετών ή μετά τη συμπλήρωση τη  
ηλικία  αυτή , κατόπ ιν ειδίκή  άδεια  του Υπουργού, που χορηγείται δυνάμει 
του άρθρου 70-
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(η) υπηρετούν στο Στρατό ή στι  Δυνάμει  Ασφαλεία  τη  Δημοκρατία -

(θ) είναι ιερεί  ή θρησκευτικοί Λειτουργοί ή μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί 
αναγνωρισμένη  θρησκεία , δόγματο  ή σώματο -

(ι) επ ιλέχθηκαν για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ή 
Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού-

(ια) επ ιλέχθηκαν, με βάση την καθοριζόμενη διαδικασία, να αποτελέσουν μέρο  
του προσωπ ικού για σκοπού  πολιτική  σχεδίαση  έκτακτων αναγκών: 

Νοείται ότι, σε όσου  εμπ ίπτουν στι  παραγράφου  (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) 
χορηγείται αναβολή μόνο από την υποχρέωση εκπλήρωση  Θητεία , ενώ αε όσου  
εμπ ίπτουν στην παράγραφο (ια) χορηγείται αναβολή μόνο από την υποχρέωση 
εκπλήρωση  εφεδρική  υπηρεσία . 

(2) Η κατά το εδάφιο (1) αναβολή έχει την ακόλουθη διάρκεια: 

(α) Όσων εμπ ίπτουν στι  παραγράφου  (α) και (β), μέχρι τη συμπλήρωση του 
βασικού κύκλου σπουδών του  ή τη διακοπή τη  φοίτηση  του -

(β) όσων εμπ ίπτουν στην παράγραφο (γ), μέχρι την ημερομηνία που ο εκτελών 
τη θητεία αδελφό  συμπλήρωσε! το χρόνο τη  πραγματική  του θητεία : 

Νοείται ότι, η διάρκεια τη  αναβολή  μειώνεται ανάλογα, αν ο αδελφό  
που παρέχει το δικαίωμα, υπαχθεί σε κατηγορία θητεία  μικρότερη  διάρκεια  
από αυτή που υπολογίσθηκε για τον καθορισμό τη  αρχική  διάρκεια  τη  
αναβολή -

(γ) όσων εμπ ίπτουν στην παράγραφο (δ), μέχρι την ημερομηνία εξόδου του  από 
το νοσηλευτικό ίδρυμα-

(δ) όσων εμπ ίπτουν στην παράγραφο (στ), μέχρι δύο (2) έτη συνολικά, η οποία 
χορηγείται τμηματικά, κατά έτο  ή εξάμηνο ή τρίμηνο, όπω  προνοείται στον 
Πίνακα διατάγματο  που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 • 

(ε) όσων εμπ ίπτουν στι  παραγράφου  (ε), (ζ), (η) και (θ), μέχρι την ημερομηνία 
που παύουν να υφίστανται οι λόγοι τη  αναβολή -

(στ) όσων εμπ ίπτουν στην παράγραφο (ι), μέχρι την ημερομηνία διακοπή  τη  
φοίτηση  του -

(ζ) όσων εμπ ίπτουν στην παράγραφο (ία), για όσο χρόνο αποτελούν μέρο  του 
προσωπ ικού που επ ιλέχθηκε για σκοπού  πολιτική  σχεδίαση  έκτακτων 
αναγκών. 

(3) Η κατά το εδάφιο (1) αναβολή διακόπτεται -

(α) στι  περιπτώσει  των παραγράφων (α) και (β), με αίτηση του δικαιούχου ή 
όταν διακοπή η φοίτηση-

(β) στην περίπτωση τη  παραγράφου (γ), με αίτηση του δικαιούχου ή, όταν ο 
αδελφό  που παρέχει το δικαίωμα τύχει αναβολή  ή όταν ο ταυτόχρονα 
υποχρεούμενο  για κατάταξη αδελφό  δεν καταταγεί για οποιοδήττοτε λόγο 
στη Δύναμη-

(γ) στι  περιπτώσει  των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (η) και (Θ), όταν παύσουν νο 
υφίστανται οι λόγοι τη  αναβολή -

(δ) στην περίπτωση τη  παραγράφου (ζ), με αίτηση του δικαιούχου ή με τη 
διακοπή τη  μόνιμη  διαμονή  του στο εξωτερικό-

(ε) στην περίπτωση τη  παραγράφου (ι), όταν διακοπεί η φοίτηση. 

(4) Η απόφαση για τη χορήγηση αναβολή  ο' όσου  εμπ ίπτουν στο εδάφιο (1) 
λαμβάνεται από τον Υπουργό ή, μετά από εξουσιοδότηση του, από τον Αρχηγό ή 
εκπρόσωπο του, κατόπ ιν αίτηση  του ενδιαφερόμενου, εκτό  από την περίπ τωση 
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προσωρινή  αδυναμία  εκπλήρωση  τη  υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  για 
λόγου  υγεία , η οποία χορηγείται από τι  αρμόδιε , δυνάμει του παρόντο  Νόμου, 
υγειονομικέ  επ ιτροπέ . 

(5) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου ('), ο Υπουργό  δύναται, μετά από 
εισήγηση τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή  που προβλέπεται στο άρθρο 26, να χορηγεί σε 
στρατεύσιμου  αναβολή εκπλήρωση  υποχρέωση  θητεία  μέχρι ένα (1) έτο , εφόσον 
συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί ή οικονομικοί λόγοι, για την αντιμετώπ ιση των οποίων 
απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του : 

Νοείται ότι, ο Υπουργό  δύναται, να χορηγεί την ω  άνω αναβολή χωρί  εισήγηση 
τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή , σε περίπτωση σοβαρού κωλύματο  στρατεύσιμου και 
εφόσον δεν παρέχεται ο αναγκαίο  χρόνο  παραπομπή  τη  υπόθεση  του εν λόγω 
στρατεύσιμου στη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , να χορηγεί αναβολή εκπλήρωση  υποχρέωση  
στρατιωτική  υπηρεσία  σε πολίτε  τη  Δημοκρατία , κατά κατηγορία ή άτομο, όταν 
συντρέχουν εξαιρετικέ  περιστάσει  ή λόγοι δημόσιου συμφέροντο , που αιτιολογούνται 
στην απόφαση. 

(7) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του παρόντο  άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο 
δύνατα), σε περίοδο πολέμου ή επ ιστράτευση  ή έκτακτη  ανάγκη  σε περίοδο ειρήνη , 
με απόφαση του, να αναστέλλει τη χορήγηση αναβολή  ή να διακόπτει την αναβολή για 
όλε  ή ορισμένε  από τι  κατηγορίε  των προσώπων που εμπ ίπτουν ατα εδάφια (1), (5) 
και (6). 

(8) Η διαδικασία χορήγηση  αναβολή  δυνάμει του παρόντο  άρθρου, τα 
απαιτούμενα για κάθε περίπ τωση δικαιολογητικά, η προθεσμία και ο τόπο  κατάθεση  
των αιτήσεων, οι υποχρεώσει  όσων λαμβάνουν αναβολή, καθώ  και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά οπό εισήγηση 
του Αρχηγού. 

Υποχρεώσει  25. Όποιο  τυγχάνει, δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, απαλλαγή  ή 
όσων τυγχάνουν αναβολή  από την υποχρέωση εκπλήρωση  στρατιωτική  υπηρεσία , σε περίπ τωση 
απαλλαγή  ή που ο λόγο  για τον οποίο του χορηγήθηκε η απαλλαγή ή η αναβολή παύει να 
αναβολή . υφίσταται, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφω  το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο τη  

Δύναμη  οτο οποίο υπάγεται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που παύει να 
υφίσταται ο λόγο  τη  απαλλαγή  ή τη  αναβολή . 

Συμβουλευτική 26.(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επ ιτροπή, η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει 
Επ ιτροπή. και υποβάλλει στον Υπουργό εισηγήσει  σε σχέση με αιτήματα στρατευσίμων για 

χορήγηση αναβολή  εκπλήρωση  υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  ή εναλλακτική  
κοινωνική  υπηρεσία , ανάλογα με την περίπ τωση, ή αιτήματα εθνοφρουρών ή 
προσώπων που εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία για οριστική ή 
προσωρινή απόλυση του , για ειδικού  οικογενειακού  ή οικονομικού  λόγου , τα οποία 
παραπέμπονται σ' αυτήν από τον Υπουργό. 

(2) Η Συμβουλευτική Επ ιτροπή είναι πενταμελή , περιλαμβανομένου και του 
προέδρου τη , και αποτελείται από -

(α) ένα νομικό λειτουργό τη  Νομική  Υπηρεσία  τη  Δημοκρατία , 

(β) ένα λειτουργό του Υπουργείου Αμυνα , 

(γ) ένα λειτουργό του Γραφείου Ευημερία , και 

(δ) δύο ανώτερου  αξιωματικού  του Στρατολογικού Σώματο . 

(3) Ο πρόεδρο  και τσ μέλη τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή  διορίζονται από τον 
Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό ή τον οικείο προϊστάμενο του , ανάλογα 
με την περίπ τωση. 

(4) Καθήκοντα γραμματέα τη  Συμβουλευτική  Εππροπή  εκτελεί υπαξιωματικό  ή 
λειτουργό  του Υπουργείου Αμυνα , ο οποίο  ορίζεται από τον Υπουργό. 

(5) Η Συμβουλευτική Επ ιτροπή διορίζεται για νρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, 
η οποία αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών τη : 
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Καταγραφή και 
στρατολογική 
π αρακολούθηση 
των π ολιτών τη  
Δημοκρατία . 

Νοείται ότι, ο Υπ ουργό  δύναται, οπ οτεδήπ οτε, να αντικαταστήσει τον π ρόεδρο ή 
οπ οιοδήπ οτε μέλο  τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπ ή , εφόαον συντρέχει σοβαρό  Λόγο , 
με την ίδια διαδικασία π ου ισχύει για το διορισμό του. 

(6) ΣΕ π ερίπ τωση π ροσωρινού κωλύματο  του π ροέδρου τη  Συμβουλευτική  
Επ ιτροπ ή  να εκτελεί τα καθήκοντα του, ο νπ ουργό  διορίζει ένα απ ό τα μέλη τη  να 
εκτελεί καθήκοντα π ροέδρου, για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα. 

(7) Τρία μέλη τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπ ή , π εριλαμβανομένου του π ροέδρου, ή 
του ασκούντο  καθήκοντα π ροέδρου, σύμφωνα με το εδάφιο (6), απ οτελούν απ αρτία. 

{8) Οι απ οφάσει  τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπ ή  λαμβάνονται κατά π λειοψηφία 
και, σε π ερίπ τωση ισοψηφία , υπ ερισχύει η ψήφο  του π ροέδρου. 

(9) Η Συμβουλευτική Επ ιτροπ ή, εφόσον υπ άρχουν αιτήματα για εξέταση, 
συγκαλείται απ ό τον π ρόεδρο τη  και συνεδριάζει όσε  φορέ  απ αιτείται. 

(10) Η Συμβουλευτική Επ ιτροπ ή δύναται, αν κρίνει τούτο σκόπ ιμο, να ζητήσει την 
αυτοπ ρόσωπ η π αρουσία οπ οιουδήπ οτε αιτητή ενώπ ιον τη . 

(11) Για κάθε υπ όθεση π ου εξετάζει η Συμβουλευτική Επ ιτροπ ή τηρούνται απ ό το 
γραμματέα αυτή  π ρακτικά, στα οπ οία αναγράφεται αιτιολογημένα η εισήγηση τη  και τα 
οπ οία, μετά την υπ ογραφή του , υπ οβάλλονται στον Υπ ουργό. 

(12) Ο Υπ ουργό , για κάθε υπ όθεση π ου του υπ οβάλλεται, λαμβάνει την απ όφαση 
του, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα απ ό την ημερομηνία λήψη  των π ρακτικών τη  
Συμβουλευτική  Επ ιτροπ ή . 

ΜΕΡΟΣ V 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ , ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ, ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΩΝ 

27.(1) Η καταγραφή των π ολιτών τη  Δημοκρατία  στα στρατολογικά μητρώα γίνεται 
απ ό τα στρατολογικά γραφεία τη  Δύναμη , με βάση τα στοιχεία του Τμήματο  Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευση  του Υπ ουργείου Εσωτερικών και του  ονομαστικού  
καταλόγου  των μαθητών π ου απ οστέλλονται στα εν λόγω γραφεία απ ό τα Σχολεία 
Μέση  Εκπ αίδευση . 

(2) Ο Διευθυντή  του Τμήματο  Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευση  του 
Υπ ουργείου Εσωτερικών, καθώ  και οι Λυκειάρχε  και Διευθυντέ  των Σχολείων Μέση  
Εκπ αίδευση , υπ οχρεούνται να γνωστοπ οιούν αμέσω   στα στρατολογικά γραφεία τη  
Δύναμη  οπ οιεσδήπ οτε μεταβολέ  επ έρχονται στα ληξιαρχικά και άλλα στοιχεία των 
π ολιτών τη  Δημοκρατία  π ου επ ηρεάζουν τη στρατολογική του  κατάσταση. 

(3) Η διαδικασία και ο τρόπ ο  καταγραφή  των π ολιτών τη  Δημοκρατία  και η 
χειρόγραφη και μηχανογραφική στρατολογική π αρακολούθηση του , καθορίζονται με 
απ όφαση του Υπ ουργού, μετά απ ό συνεννόηση με τον Υπ ουργό Εσωτερικών, τον 
Υπ ουργό Παιδεία  και Πολιτισμού και τον Αρχηγό, η οπ οία γνωστοπ οιείται στου  
αρμόδιου , δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), λειτουργού . 

(4) Κάθε π ολίτη  τη  Δημοκρατία , κατά τη διάρκεια του έτου  π ου συμπ ληρώνει το 
δέκατο έκτο (16°) έτο  τη  ηλικία  του, υπ οχρεούται να συμπ ληρώσει και υπ οβάλει 
δήλωση στοιχείων, στην οπ οία να αναγράφει με ακρίβεια τα στοιχεία π ου καθορίζονται 
σε απ όφαση του Υπ ουργού, π ου εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (5). 

(5) Με απ όφαση του Υπ ουργού, μετά απ ό εισήγηση του Αρχηγού, η οπ οία 
δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , καθορίζονται -

(α) ο τύπ ο  και ο τρόπ ο  συμπ λήρωση  τη  δήλωση  στοιχείων π ου π ρονοείται 
στο εδάφιο (4), τα στοιχεία π ου π ρέπ ει να αναγράφονται α' αυτή, τα 
δικαιολογητικά και απ οδεικτικά έγγραφα π ου π ρέπ ει να επ ισυνάπ τονται, η 
π ροθεσμία και οι υπ ηρεσίε  κατάθεση  τη  εν Λόγω δήλωση , και 

ίβ) η διαδικασία τήρηση , διακίνηση  και χειρόγραφη  και μηχανογραφική  
επ εξεργασία  τη  δήΛωση  στοιχείων, καθώ  και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπ τομέρεια. 

(6) Όπ οιο  π αραλείπ ει να υπ οβάλει τη δήλωση στοιχείων, σύμφωνα με τα εδάφια 
(4) και (5) του π αρόντο  άρθρου, ή την υπ οβάλλει εκπ ρόθεσμα, ή αναγράφει σ' αυτή 
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Πρόσκληση 
στρατευσίμων 
για κατάταξη 
στη Δύναμη. 

Όρκο / 
Επ ίσημη 
διαβεβαίωση. 

Υγειονομική 
εξέταση 
ή επανεξέταση 
στρατευσίμων, 
εθνοφρουρών 
και εφέδρων. 

ανακριβή στοιχεία, ή καταθέτει ανακριβή δικαιολογητικά, διαπράττει αδίκημα και, σε 
περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει του  έξι (6) μήνε  
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στι  δύο αυτέ  
ποινέ . 

28.(1) Η πρόσκληση των στρατευσίμων για κατάταξη στη Δύναμη ενεργείται με 
διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 
και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψει  του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία : 

Νοείται ότι ανάλογα με τι  ανάγκε  τη  Δύναμη , η πρόσκληση των στρατευσίμων 
μπορεί να είναι ονομαστική ή γενική, να αφορά ολόκληρη την στρατολογική κλάση ή 
μέρο  αυτή  ή κατά περιφέρεια ή κατηγορία. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με το διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) να απαλλάσσει από την πρόσκληση για κατάταξη οτη Δύναμη οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή κατηγορία ή τάξη προσώπων, όταν συντρέχουν εξαιρετικέ  
περιστάσει  ή λόγοι δημόσιου συμφέροντο , που αιτιολογούνται στο διάταγμα, 
και 

(β) να επ ιτρέπει την εθελοντική κατάταξη στη Δύναμη, για εκπλήρωση τη  θητεία  
του , πολιτών τη  Δημοκρατία  που συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο (17°) 
έτο  τη  ηλικία  του  κατά την ημερομηνία τη  κατάταξη  του . 

(3) Για την εθελοντική κατάταξη όσων εμπ ίπτουν στην παράγραφο (β) του εδαφίου 
(2) απαιτείται η υποβολή από μέρου  του  έγγραφη  δήλωση  τη  επ ιθυμία  του , 
καθώ  και συγκατάθεση  του γονέα ή κηδεμόνα του : 

Νοείται ότι τα ω  άνω πρόσωπα, από την ημερομηνία τη  κατάταξη  του  στη 
Δύναμη, διέπονται από τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου. 

(4) Όσοι πολίτε  τη  Δημοκρατία  δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και Μετανάστευση  του Υπουργείου Εσωτερικών ή στα στρατολογικά 
μητρώα και ανήκουν στην ίδια στρατολογική κλάση ή κατηγορία με αυτού  που 
καλούνται για κατάταξη, υποχρεούνται να κατατάσσονται χωρί  ιδιαίτερη πρόσκληση. 

(5) Ο Υπουργό , μετά από εισήγηση του Αρχηγού, με απόφαση του, που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , καθορίζει τι  μονάδε  και 
ημερομηνίε  κατάταξη , καθώ  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για υλοποίηση τη  
πρόσκληση  των στρατευσίμων. 

(6) Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη στη Δύναμη υποχρεούνται να 
κατατάσσονται κατά την ημερομηνία ή μέσα στην προθεσμία και στη μονάδα κατάταξη  
που καθορίζοντα! στην απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (5). 

29.(1) Κάθε μέλο  τη  Δύναμη  δίνει ενώπ ιον του Υπουργού ή εκπροσώπου του τον 
ακόλουθο όρκο ή, σε περίπτωση που δεν επ ιθυμεί να ορκισθεί, την ακόλουθη επ ίσημη 
διαβεβαίωση: 

«Ορκίζσμαι/διαβεβαιώ επ ισήμω , ότι Θα είμαι π ιστό  στην Πατρίδα, θα σέβομαι 
το Σύνταγμα και του  συνάδοντε  με αυτό νόμου  και ότι θα αγωνίζομαι για τη 
διατήρηση τη  ανεξαρτησία  και τη  εδαφική  ακεραιότητα  τη  Δημοκρατία  
τη  Κύπρου.». 

(2) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), ο Αρχηγό  και ο Υπαρχηγό  τη  
Δύναμη  δίνουν επ ίσημη διαβεβαίωση ενώπ ιον του Προέδρου τη  Δημοκρατία , κατά το 
διορισμό του . 

30.(1) Όσοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται στη Δύναμη, για εκπλήρωση τη  
υποχρέωση  θητεία  του , υποβάλλονται αμέσω  μετά την κατάταξη του  σε 
υγειονομική εξέταση από τι  αρμόδιε , δυνάμει του εδαφίου (3), υγειονομικέ  επ ιτροπέ  
και εντάσσονται στι  ακόλουθε  κατηγορίε  σωματική  ικανότητα : 

(α) Ικανοί κατηγορία  πρώτη  (1/1)-

(β) Ικανοί κατηγορία  δεύτερη  (Ι/2)-
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Πίνακα  
νοσημάτων, 
παθήσεων 
και βλαβών 
τη  υγεία . 

Επ ιτροπή 
Κατάταξη . 

(γ) Ικανοί κατηγορία  τρίτη  (Ι/3)-

(δ) Ικανοί κατηγορία  τέταρτη  (i/4)· 

(Ε) Ακατάλληλοι για στράτευση (1/5): 

Νοείται ότι, όσοι στρατεύσιμοι τύχουν αναβολή  εκπλήρωση  τη  θητεία  του , για 
λόγου  υγεία , δεν εντάσσονται σε κατηγορία σωματική  ικανότητα . 

(2) θ! διατάξει  του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και για την εξέταση ή επανεξέταση 
τη  σωματική  ικανότητα  των εθνοφρουρών και των εφέδρων, κατά τη διάρκεια 
εκπλήρωση  τη  υποχρέωση  στρατιωτική  του  υπηρεσία  ατη Δύναμη, καθώ  και 
όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία. 

(3) Η υγειονομική εξέταση όσων έχουν υποχρέωση εκπλήρωση  στρατιωτική  
υπηρεσία  στη Δύναμη, καθώ  και η επανεξέταση, κρίση και ένταξη του  σε κατηγορία 
σωματική  ικανότητα , σύμφωνα με το εδάφιο (1), γίνεται από τι  ακόλουθε  
υγειονομικέ  επ ιτροπέ : 

(α) Την Επιτροπή Κατάταξη , που προβλέπεται στο άρθρο 32, 

(β) την Επιτροπή Εξέταση  Σωματική  Ικανότητα  (Ε.Ε.Σ.Ι.), που προβλέπεται 
στο άρθρο 33, και 

(γ) το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, που προβλέπετα! στο άρθρο 34. 

31. Ο Υπουργό , με διάταγμα του, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού, 
το οποίο δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , καθορίζει -

(α) σε Πίνακα, το νοσήματα, τι  παθήσει  και βλάβε  τη  υγεία  με την 
αντίστοιχη ένδειξη για τη σωματική ικανότητα, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 
άρθρου 30, και 

(β) τη διαδικασία για την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση των στρατευσίμων, 
εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική 
υπηρεσία, από τι  αρμόδιε , δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30, 
υγειονομικέ  επ ιτροπέ , τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, 
καθώ  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

32.(1) Η Επ ιτροπή Κατάταξη  είναι τριμελή , περιλαμβανομένου και του προέδρου 
τη , και αποτελείται από -

(α) τον υποδιοικητή τη  μονάδα  κατάταξη  και σε περίπτωση προσωρινού 
κωλύματο  του, από τον αντικαταστάτη του, 

(β) ένα αξιωματικό ιατρό τη  Δύναμη , και 

(V) τον αξιωματικό που ασκεί καθήκοντα αξιωματικού στρατολογία  τη  μονάδα  
κατάταξη  ή άλλο αξιωματικό τη  μονάδα  κατάταξη . 

{2) Ο πρόεδρο  και τα μέλη τη  Επ ιτροπή  Κατάταξη , καθώ  και αναπληρωματικά 
μέλη τη  εν λόγω Επ ιτροπή , διορίζονται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του 
Αρχηγού. 

(3) Καθήκοντα γραμματέα τη  Επ ιτροπή  Κατάταξη  εκτελεί αξιωματικό  ή 
υπαξιωματικό  τη  Δύναμη , που διορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του 
Αρχηγού. 

(4) Η Επ ιτροπή Κατάταξη  λειτουργεί σε κάθε μονάδα κατάταξη  και εξετάζει του  
στρατεύσιμου  που προσέρχονται για κατάταξη στη Δύναμη. 

(5) Σε περίπτωση που η Επ ιτροπή Κατάταξη  αδυνατεί να λάβει απόφαση για τη 
σωματική ικανότητα οποιουδήποτε εθνοφρουρού ή υπάρχει διαφωνία στη λήψη 
απόφαση  ή ο εθνοφρουρό  αμφισβητεί την απόφαση τη  Επ ιτροπή , αυτό  
παραπέμπεται από την Επ ιτροπή Κατάταξη  στην Ε.Ε.Σ.Ι., για εξέταση τη  σωματική  
του ικανότητα . 

Επ ιτροπή 33.(1) Η Επιτροπή Εξέταση  Σωματική  Ικανότητα  (Ε.Ε.Σ.Ι.) είναι τριμελή , 
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Εξέταση  
Σωματική  
Ικανότητα . 

Ειδικό 
Ιατροσυμβούλιο. 

περιλαμβανομένου και του προέδρου τη , και αποτελείται από τρει  αξιωματικού  
ιατρού  τη  Δύναμη , που διορίζονται αττό τον Υπουργό, μαζί με αναπληρωματικά μέλη 
τη  εν λόγω Επιτροπή , μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό. 

(2) Πρόεδρο  τη  Ε.Ε.Σ.Ι. είναι ανώτερο  αξιωματικό  ιατρό  τη  Δύναμη  και, σε 
περίπτωση ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερο  απ ' αυτού . 

(3) Καθήκοντα γραμματέα τη  Ε.Ε.Σ.Ι. εκτελεί αξιωματικό  ή υπαξιωματικό  τη  
Δύναμη , που ορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό. 

(4) Η Ε.Ε.Σ.!, διορίζεται για χρονική περίοδο ενό  (1) έτου , η οποία αρχίζει από 
την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών τη . 

(5) Η Ε.Ε.Σ.Ι. έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ή επανεξετάζει, ανάλογα με την 
περίπτωση, τη σωματική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου που παραπέμπεται σ' 
αυτήν από -

(α) την Επ ιτροπή Κατάταξη , 

(β) το διοικητή τη  μονάδα  εθνοφρουρού ή εφέδρου, κατά τη διάρκεια που 
αυτό  εκπληρώνει στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη, ή 

(γ) το διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, για αντιρρησία 
συνείδηση  που έχει υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει εναλλακτική 
κοινωνική υπηρεσία, ή 

(δ) τον Υπουργό ή τον Αρχηγό, όταν υπάρχουν ενδείξει  ότι απόφαση τη  
Επ ιτροπή  Κατάταξη  ή τη  Ε.Ε.Σ.Ι. στηρίχθηκε σε ψευδεί  παραστάσει  ή 
προκλήθηκε με δόλια μέσα ή ότι δεν δικαιολογείται λόγω μεταβληθεισών 
συνθηκών, 

(6) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (5), για την επανεξέταση από την 
Ε.Ε.Σ.Ι. οποιουδήποτε προσώπου, για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή βλάβη τη  υγεία , 
απαιτείται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών από την 
ημερομηνία τη  προηγούμενη  εξέταση  του, εκτό  αν η κατάσταση τη  υγεία  του έχει 
επ ιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπω  τεκμηριώνεται με κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα ή 
νοσηλεία. 

(7) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  των εδαφίων (5) και (6), οι ατρατεύσιμοι που 
τελούν σε αναβολή κατάταξη  με απόφαση του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου, που 
προβλέπεται στο άρθρο 34, μετά την επανακατάταξή του  στη Δύναμη, εξετάζονται από 
την Ε.Ε.Σ.Ι. 

(8) Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Σ.Ι αδυνατεί να λάβει απόφαση για τη σωματική 
ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου, παραπέμπει το εν λόγω πρόαωπο στο Ειδικό 
Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση τη  σωματική  του ικανότητα . 

(9) Η Ε.Ε.Σ.Ι., κατά την εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, δύναται 
να ζητά τη συνδρομή ή συμβουλή οποιουδήποτε ειδικού ιατρού, αν κρίνει τούτο 
αναγκαίο. 

34.(1) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο είναι τριμελέ , περιλαμβανομένου και του προέδρου 
του, και αποτελείται από κυβερνητικού  ιατρού , ή δύο (2) κυβερνητικού  ιατρού  και 
ένα αξιωματικό ιατρό, που διορίζονται οπό τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον 
Υπουργό Υγεία  ή τον Αρχηγό, ανάλογα με την περίπ τωση. 

(2) Το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ή επανεξετάζει, ανάλογα 
με την περίπτωση, τη σωματική ικανότητα οποιουδήποτε προσώπου που 
παραπέμπεται σ' αυτό από -

(α) την Ε.Ε.Σ.Ι, ή 

(β) τον Υπουργό, όταν υπάρχουν ενδείξει  ότι απόφαση τη  Ε.Ε.Σ.Ι. ή του 
Ειδικού Ιατροσυμβουλίου στηρίχθηκε σε ψευδεί  παρασταθεί  ή προκλήθηκε 
με δόλια μέσα ή ότι δεν δικαιολογείται λόγω μεταβληθεισών συνθηκών, ή 

(γ) το διοικητή τη  μονάδα  εθνοφρουρού ή εφέδρου, ο οποίο , με σχετικό 
αίτημα του, επ ικαλείται ότι οι συνθήκε  κάτω από τι  οποίε  λήφθηκε η 
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απόφαση τη  Ε.Ε.Σ.Ι. έχουν μεταβληθεί ουσιωδώ , ή 

ίδ) το διευθυντή του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, για αντιρρησία 
συνείδηση  που έχε) υποχρέωση να εκπληρώσει ή εκπληρώνει εναλλακτική 
κοινωνική υπηρεσία. 

(3) Για την εξέταση ή επανεξέταση από το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο οποιουδήποτε 
προσώπου, για το ίδιο νόσημα, πάθηση ή βλάβη τη  υγεία , απαιτείται να έχει παρέλθει 
χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών οπό την ημερομηνία τη  προηγούμενη  
εξέταση  του, εκτό  αν η κατάσταση τη  υγεία  του έχει επ ιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπω  
τεκμηριώνεται από κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα ή νοσηλεία. 

Υποκατάστατη 35. Ο Υπουργό , με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
υγειονομική Δημοκρατία , καθορίζει τι  προϋποθέσει , τον τρόπο και τη διαδικασία υποκατάστατη  
εξέταοη ή υγειονομική  εξέταση  των προσώπων που καλούνται νια κατάταξη ή επανακατάταξη 
επανεξέταση, χωρί  στη Δύναμη ή εκπληρώνουν στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη, ανάλογα με την 
αυτοπρόσωπη περίπτωση, οι οποίοι, με αίτημα του , επ ικαλούνται ότι για λόγου  υγεία  αδυνατούν να 
παρουσία. μετακινηθούν και παρουσιασθούν στι  αρμόδιε , δυνάμει του τταρόντο  Νόμου, 

υγειονομικέ  επ ιτροπέ , καθώ  και όσων πάσχουν από νοσήματα, παθήσει  ή βλάβε  
τη  υγεία  που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού: 

Νοείται ότι οι διατάξει  του παρόντο  άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για του  
αντιρρησίε  συνείδηση . 

Επιπτώσει  36. Οποιο  καλείται να παρουσιασθεί στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για 
μη παρουσίαση  επανεξέταση τη  σωματική  του ικανότητα , σε περίπτωση που παραλείψει να 
στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή παρουσιασθεί, θεωρείται ικανό  κατηγορία  πρώτη  (1/1) και υποχρεούται, εντό  ενό  
στο Ειδικό (1) μηνό  από την καθορισθείσα ημερομηνία επανεξέταση  τη  σωματική  του 
Ιατροσυμβούλιο. ικανότητα , να καταταγεί στη Δύναμη για εκπλήρωση τη  θητεία  του ή για εφεδρική 

υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση: 

Νοείται ότι, εάν το ω  άνω πρόσωπο κλήθηκε να παρουσιασθεί στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στο 
Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, για εξέταση τη  σωματική  του ικανότητα , μετά από αίτημα του, 
η αρχική αξιολόγηση τη  σωματική  του ικανότητα  παραμένει ω  είχε. 

Ειδική 37.(1) Καθιδρύεται Ειδική Επ ιτροπή Ελέγχου, η οποία έχει αρμοδιότητα να διερευνά 
Επ ιτροπή κατά πόσο οι αποφάσει  τη  Επ ιτροπή  Κατάταξη  ή τη  Ε.Ε.Σ.Ι. συνάδουν με τι  
Ελέγχου. πρόνοιε  του παρόντο  Νόμου και του Πίνακα διατάγματο  που εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 31. 

(2} Η Ειδική Επ ιτροπή Ελέγχου είναι τριμελή , περιλαμβανομένου και του 
προέδρου τη , και αποτελείται από δύο ανώτατου  ή ανώτερου  αξιωματικού  τη  
Δύναμη , και ένα αξιωματικό ιατρό ή κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό ή ιδιώτη ιατρό. 

(3) Ο πρόεδρο  και τα μέλη τη  Ειδική  Επ ιτροπή  Ελέγχου διορίζονται από τον 
Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό ή το Διευθυντή των Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσια  Υγεία  ή τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου, ανάλογα με την περίπτωση: 

Νοείται ότι δεν δύναται να διορισθεί μέλο  τη  εν λόγω Επ ιτροπή  πρόσωπο που 
διετέλεσε μέλο  τη  Επιτροπή  Κατάταξη  ή τη  Ε.Ε.Σ.Ι. 

(4) Η Ειδική Επ ιτροπή Ελέγχου διορίζεται για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, η 
οποία αρχίζει από την ημερομηνία TOU διορισμού του προέδρου και των μελών τη . 

(5) Ο Υπουργό  δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή 
οποιοδήποτε μέλο  τη  Ειδική  Επ ιτροπή  Ελέγχου, εφόσον συντρέχει σοβαρό  λόγο , 
με την ίδια διαδικασία που ισχύει για ro διορισμό του. 

(6) Η Ειδική Επ ιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση και ειδική, 
όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Υπουργό , για συγκεκριμένη περίπ τωση. 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ! ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ 

Εκπλήρωση 
υποχρέωση  

38.(1) Η υποχρέωση στρατιωτική  υπηρεσία  στη Δύναμη, περιλαμβανομένη  και 
τη  ειδική  στρατιωτική  Θητεία  και τη  εναλλακτική  στρατιωτική  Θητεία , 
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στρατιωτική  εκπληρώνεται αποκλειστικά σε μονάδε  κοι υπηρεσίε  τη  Δύναμη , εκτό  αν προνοείται 
υπηρεσία . διαφορετικά στον παρόντα Νόμο. 

(2) Οι μονάδε  και υπηρεσίε  τη  Δύναμη , σπ   οποίε  εκπληρώνεται η ειδική 
στρατιωτική θητεία, που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 19, τα καθήκοντα που 
θα εκτελούν όαοι εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, καθορίζοντα} από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού. 

(3) Σε περίπτωση που αδέλφια εκπληρώνουν ταυτόχρονα την υποχρέωση θητεία  
του  στη Δύναμη, αυτοί θα εκπληρώνουν τη θητεία του  στη φρουρά προτίμηση  του  
και στην ίδια μονάδα και στρατόπεδο. 

Άδειε  39.(1) Στου  εθνοφρουρού  που υπηρετούν στη Δύναμη, για εκπλήρωση τη  θητεία  
εθνοφρουρών. του , δύνανται να χορηγούνται οι ακόλουθε  άδειε  απουσία ; 

(α) Κανονική, διάρκεια  δύο (2) ημερών για κάθε πλήρη μήνα πραγματική  
θητεία , η οποία είναι υποχρεωτική και χορηγείται μετά την ολοκλήρωση τη  
βασική  εκπαίδευση , εφάπαξ ή τμηματικά: 

Νοείται ότι, σε εξαιρετικέ  περιπτώσει  ή όταν συντρέχουν ειδικοί Λόγοι, 
είναι δυνατόν να χορηγείται σε εθνοφρουρό κανονική άδεια και κατά τη 
διάρκεια τη  βασική  του εκπαίδευση . 

(β) Τιμητική, διάρκεια  μέχρι είκοσι (20) ημερών, η οποία χορηγείται για 
διακεκριμένε  πράξει  κατά τη διάρκεια τη  θητεία : 

Νοείται ότι, για σκοπού  τη  παρούσα  παραγράφου, διακεκριμένη πράξη 
θεωρείται κάθε πράξη εθνοφρουρού, που υπερβαίνει τα όρια τη  συνήθου  
μέριμνα  και φροντίδα  για τα μέσα και υλικά τη  υπηρεσία  ή συνιστά 
αλληλεγγύη προ  τρίτου  που δεν υπαγορεύεται από ιδιαίτερο καθήκον ή 
υποχρέωση, καθώ  και η διάκριση σε κοινωνικού  ή επ ιστημονικού  τομεί  
που οφείλονται αε εργασίε  ή δραστηριότητε  του εθνοφρουρού κατά τη 
διάρκεια εκπλήρωση  τη  θητεία  του, ή η διάκριση σε αθλητικέ  
δραστηριότητε  Εθνικών ή Ολυμπ ιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών 
αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτη  ή δεύτερη  
κατηγορία : 

Νοείται περαιτέρω ότι, στην τιμητική άδεια των είκοσι (20) ημερών 
συμπεριλαμβάνεται και άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία χορηγείται σε 
εθνοφρουρού  που συμπληρώνουν θητεία διάρκεια  είκοσι (20) τουλάχιστον 
μηνών, χωρί  να του  έχει επ ιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 
φυλάκιση . 

(γ) Αναρρωτική, διάρκεια  μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για κάθε δώδεκα 
(12) πλήρει  μήνε  πραγματική  Θητεία , η οποία μειώνεται ανάλογα σε 
περίπτωση θητεία  μικρότερη  διάρκεια  και δεν μεταφέρεται: 

Νοείται ότι, αναρρωτική άδεια που λαμβάνεται πέραν τη  δικαιούμενη  
δύναται να καλυφθεί με ισόχρονη κανονική άδεια που δεν έχει ληφθεί: 

Νοείται περαιτέρω ότι, για νόσημα, πάθηση ή βλάβη τη  υγεία , που 
προκλήθηκε από την εκτέλεση υπηρεσία  και εξαιτία  αυτή , δύναται να 
χορηγείται αναρρωτική άδεια τέτοια  χρονική  διάρκεια  ω  ήθελε κριθεί 
αναγκαία, η οποία θεωρείται ω  χρόνο  πραγματική  θητεία . 

(δ) Γονική, διάρκεια  δεκαπέντε (15) ημερών, με τη γέννηση κάθε τέκνου. 

(2) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), ο Υπουργό  δύναται, μετά από 
εισήγηση του Υπουργείου Παιδεία  και Πολιτισμού ή του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού, ανάλογα με την περίπτωση, να χορηγεί σε εθνοφρουρού  που 
συμμετέχουν σε επ ίσημου  διεθνεί  διαγωνισμού  γνώσεων ή σε διεθνεί  διοργανώσει  
εκπροσωπώντα  τη Δημοκρατία, ή σε επ ίσημε  αθλητικέ  διοργανώσει  
αναγνωρισμένε  από την αντίστοιχη Ηπειρωτική ή Διεθνή Ομοσπονδία ή τη Διεθνή 
Ολυμπ ιακή Επ ιτροπή, επ ιπρόσθετη κανονική άδεια μέχρι εξήντα (60) ημέρε , η οποία 
υπολογίζεται ω  χρόνο  πραγματική  θητεία . 

(3) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), σε περίοδο πολέμου, 
επ ιστράτευση , έκτακτη  ανάγκη  σε περίοδο ειρήνη  ή μείωση  τη  διάρκεια  τη  
υποχρέωση  θητεία , το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του, που εκδίδεται 
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μετά από πρόταση του Υπουργού, να μειώνει, συγχωνεύει ή καταργεί τι  ημέρε  
διάρκεια  οποιασδήποτε κατηγορία  άδεια  απουσία . 

(4) Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσει  χορήγηση  στου  εθνοφρουρού  των 
αδειών απουσία , που προνοούνται στα εδάφια (1) και (2), οι υποχρεώσει  των 
αδειούχων, καθώ  και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζοντα! με απόφαση του 
Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού. 

Χρόνο  40.(1) Ω  χρόνο  πραγματική  θητεία , όσων υπηρετούν στη Δύναμη για εκπλήρωση 
πραγματική  τη  υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  του , υπολογίζεται το χρονικό διάστημα τη  
θητεία . υπηρεσία  του , αφαιρουμένου απ ' αυτό του χρόνου των ακόλουθων ειδικών 

καταστάσεων: 

(α) Αγνοία  ή λιποταξία -

(β) πειθαρχική  ποινή  φυλάκιση  ή, ανάλογα με την περίπ τωση, του 
αθροίσματο  πειθαρχικών ποινών φυλάκιση  πέραν των πενήντα (50) 
ημερών: 

Νοείται ότι. ο Υπουργό  δύναται, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικέ  
περιστάσει  ή ειδικοί λόγοι, να μειώνει εν όλω ή εν μέρει το μη λογιζόμενο ω  
χρόνο θητεία  χρόνο έκτιση  πειθαρχική  ποινή  φυλάκιση  που είναι πέραν 
των πενήντα (50) ημερών, με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο μέσα σε τριάντα (30) ημέρε  από την ημερομηνία υποβολή  εκ 
μέρου  του αιτιολογημένη  αίτηση  στη μονάδα του-

(γ) προσωρινή  κράτηση , προφυλάκιση  ή φυλάκιση  που επ ιβλήθηκε από 
οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτό  εάν επακολούθησε απαλλακτική ή αθωωτική 
απόφαση-

(δ) άδεια  απουσία  πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στα εδάφια (1) 
και (2) του άρθρου 39. 

(2) Η ημέρα κατάταξη  στη Δύναμη υπολογίζεται ω  χρόνο  πραγματική  θητεία , 
ενώ η ημέρα απόλυση , οριστική  ή προσωρινή , δεν υπολογίζεται και είναι η αμέσω  
επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση τη  θητεία . 

(3) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), ω  χρόνο  θητεία  υπολογίζεται 
και ο χρόνο  φοίτηση  σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική 
Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για όσου  η φοίτηση 
τερματίζεται ή διακόπτεται για λόγου  που δεν οφείλονται σε δική του  υπαιτιότητα; 

Νοείται ότι, όσων η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται με δική του  υπαιτιότητα, 
υποχρεούνται να εκτελέσουν το υπόλοιπο τη  θητεία  του , αφού υπολογισθεί το 
χρονικό διάστημα τη  φοίτηση  του  ω  χρόνο  θητεία  κατά το ήμισυ (1/2). 

(4) Ο χρόνο  τη  ειδική  στρατιωτική  θητεία  που εκπληρώνεται λογίζεται ω  
χρόνο  πραγματική  θητεία  κατά τα δύο τρίτα (2/3), για όσου  οπλίτε  
επανεντάσσονται στου  υπόχρεου  στρατιωτική  θητεία , μετά από απόφαση τη  
Ε.Ε.Σ.Ι, ή του Ειδικού ιατροσυμβουλίου. 

(5) Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  
άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού. 

Οριστική και 41.(1) Τηρουμένων των διατάξεων τη  παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), όσοι 
προσωρινή εθνοφρουροί εκπληρώνουν την υποχρέωση θητεία  του  στη Δύναμη, καθώ  και όσοι 
απόλυση από κρίνονται από τι  αρμόδιε , δυνάμει του παρόντο  Νόμου, υγειονομικέ  επ ιτροπέ , ω  
τη Δύναμη. μονίμω  ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγου  υγεία , σύμφωνα με τον Πίνακα 

διατάγματο  που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31, απολύονται οριστικά από τη Δύναμη 
και του  χορηγείται οριστικό απολυτήριο. 

(2) Οσοι υπηρετούν τη θητεία του  στη Δύναμη και πληρούν οποιαδήποτε από τι  
ακόλουθε  προϋποθέσει  απολύονται προσωρινά από τη Δύναμη και του  χορηγείται 
προσωρινό απολυτήριο: 

(α) επ ιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτική  ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματο  τη  Δημοκρατία  ή στον κλάδο μαγειρική  - ζαχαροπλαστική  
ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματο  τη  Δημοκρατία : 
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Νοείται ότι, ο Υπουργό  δύναται, με απόφαση του, που δημοσιεύεται 

στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , να καθορίζει εκάστοτε τον 
ανώτατο αριθμό όσων θα απολύονται προσωρινά δυνάμει τη  παρούσα  
παραγράφου, καθώ  και τα κριτήρια δυνάμει των οποίων αυτοί θα 
επ ιλέγονται-

(β) έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντο  Νόμου, υγειονομική 
επ ιτροπή ότι πρέπει να τύχουν αναβολή  εκπλήρωση  τη  υποχρέωση  
στρατιωτική  υπηρεσία  του , για λόγου  υγείο , σύμφωνα με τον Πίνακα 
διατάγματο  που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 • 

(γ) έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντο  Νόμου, υγειονομική 
επ ιτροπή, ω  προσωρινά ακατάλληλο: για στράτευση, για λόγου  υγεία , 
σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματο  που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31: 

Νοείται ότι, στα ω  άνω πρόσωπα χορηγείται προσωρινό απολυτήριο και 
θα παραπέμπονται, μια φορά κατ' έτο , για επανεξέταση τη  σωματική  του  
ικανότητα , όπω  ήθελε καθορίσει ο Υπουργό , μέχρι τη ουμπΛήρωση του 
τεσσαρακοστού (40uu) έτου  τη  ηλικία  του  

(δ) έχουν επ ιλεγεί για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ή 
Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού-

(ε) έχουν υπόλοιπο πραγματική  θητεία  που δεν υπερβαίνει του  δύο (Ξ) μήνε  
και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού και η έναρξη του ακαδημαϊκού έτου  αρχίζει πριν 
από τη συμπλήρωση του χρόνου τη  θητεία  του : 

Νοείται ότι, όσοι απολύονται προσωρινά δυνάμει τη  παρούσα  
παραγράφου, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το υπόλοιπο τη  θητεία  του  
μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των σπουδών του . 

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όταν συντρέχουν εξαιρετικέ  περιστάσει  ή 
λόγοι δημοσίου συμφέροντο , με διάταγμα του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του 
Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , να 
καθορίζει και άλλε  κατηγορίε  εθνοφρουρών, στου  οποίου  δύναται να χορηγείται 
προσωρινή απόλυση. 

(4) Οι προϋποθέσει  και η διαδικασία χορήγηση  οριστική  ή προσωρινή  
απόλυση , τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, οι προθεσμίε  
κατάθεση  του , ο τρόπο  και η διαδικασία επανακατάταξη , ο τύπο  του οριστικού και 
προσωρινού απολυτηρίου, καθώ  και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού. 

(5' Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του παρόντο  άρθρου, ο Υπουργό  δύναται, αφού 
λάβει υπόψη εισήγηση τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή , που προβλέπεται στο όρθρο 26, 
όταν συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί ή οικονομικοί λόγοι, να αποφασίζει την οριστική ή 
προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη εθνοφρουρού που υπηρετεί τη θητεία του: 

Νοείται ότι, για την οριστική απόλυση εθνοφρουρού, δυνάμει του παρόντο  εδαφίου, 
απαιτείται όπω  αυτό  έχει συμπληρώσει πραγματική θητεία τριών (3) τουλάχιστον 
μηνών: 

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργό  δύναται να αποφασίζει την οριστική ή 
προσωρινή απόλυση εθνοφρουρού χωρί  εισήγηση τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή , σε 
περίπ τωση έκτακτου κωλύματο  του εν λόγω εθνοφρουρού και εφόσον δεν παρέχεται ο 
αναγκαίο  χρόνο  παραπομπή  τη  υπόθεση  του στη Συμβουλευτική Επ ιτροπή. 

Πιστοποιητικό 42.(1) Σε όσου  εθνοφρουρού  εκπληρώνουν την υποχρέωση θητεία  του  στη 
εκπλήρωση  Δύναμη, όπω  προνοείται στον παρόντα Νόμο, χορηγείται από τη μονάδα του  
υποχρέωση  π ιστοποιητικό εκπλήρωση  στρατιωτική  θητεία  ή ειδική  στρατιωτική  θητεία  ή 
θητεία . εναλλακτική  στρατιωτική  θητεία , ανάλογα με την περίπ τωση. 

(2) Ο τύπο  και το περιεχόμενο του π ιστοποιητικού εκπλήρωση  τη  υποχρέωση  
θητεία  καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού. 
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Εφεδρεία τη  
Δύναμη . 

Εθνοφυλακή. 

Κλήση, 
απαλλαγή και 
υποχρεώσει  
εφέδρων. 

ΜΕΡΟΣ Vli 
ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

43.(1) Την εφεδρεία τη  Δύναμη  αποτελούν όσοι -

(α) εκπλήρωσαν υποχρέωση στρατιωτική  θητεία , σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 
28(2)(β) και (3)· 

(β) εκπλήρωσαν υποχρέωση εναλλακτική  στρατιωτική  θητεία  ή εναλλακτική  
κοινωνική  θητεία , σύμφωνα με το άρθρο 49-

(γ) εκπλήρωοαν ειδική στρατιωτική θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19(4) 

(δ) απολύθηκαν δυνάμει του άρθρου 41 (5)-

ίε) απαλλάγηκαν από την υποχρέωση εκπλήρωση  θητεία , σύμφωνα με τι  
διατάξει  των παραγράφων (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 23-

(στ) διετέλεσαν μέλη του Στρατού και δεν ανήκουν πλέον οτι  τάξει  του, εκτό  
όσων απολύθηκαν ή τερματίστηκαν οι υπηρεσίε  του  για ποινικό ή και 
πειθαρχικό αδίκημα-

(ζ) εντάσσονται στην εφεδρεία, δυνάμει του άρθρου 22- και 

(η) εντάσσονται στην Εθνοφυλακή, σύμφωνα με τι  διατάξει  ταυ παρόντο  
Νόμου. 

(2) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, 
με απόφαοή του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, να επ ιτρέψει την 
εθελοντική ένταξη στην εφεδρεία τη  Δύναμη , μη πολιτών τη  Δημοκρατία , που 
διαμένουν μόνιμα σ' αυτή και εκπλήρωοαν την υποχρέωση στρατιωτική  θητεία  του  
στι  Ένοπλε  Δυνάμει  τη  Ελλάδα . 

44.(1) Η Εθνοφυλακή αποτελεί μέρο  τη  εφεδρεία  τη  Δύναμη , συγκροτείται από 
μονάδε  που έχουν ω  αποστολή την τοπ ική και περιφερειακή άμυνα τη  Δημοκρατία  
και όσοι υπηρετούν σ' ουτήν καλούνται Εθνοφύλακε . 

(2) Την Εθνοφυλακή τη  Δύναμη  αποτελούν όσοι έφεδροι διατίθενται σ' αυτήν από 
τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθώ  και όσοι πολίτε  τη  
Δημοκρατία  εντάσσονται σ' αυτήν δυνάμει του άρθρου 22(β)(ίϋ). 

45.(1) Η κλήση των εφέδρων στη Δύναμη για εκπλήρωση εφεδρική  υπηρεσία , 
καθώ  και η διάρκεια τη  υπηρεσία  του , γίνεται με απόφαση του Υπουργού, μετά από 
εισήγηση του Αρχηγού: 

Νοείται άτι, η κλήαη των εφέδρων μπορεί να γίνει ονομαστικά ή κατά κλάση ή 
κατηγορία ή ειδικότητα η κατά περιοχή καταγωγή  ή διαμονή  των εφέδρων. 

(2) Ο Υπουργό  δύναται, όταν συντρέχουν εξαιρετικέ  περιστάσει  ή ειδικοί λόγοι, 
να απαλλάσσει από την κλήση εφέδρου , κατά κατηγορία, ή κατ' άτομα μετά από αίτημα 
του , ή όταν οι υπηρεσιακέ  ανάγκε  τη  Δύναμη  το επ ιτρέπουν. 

(3) Οι έφεδροι υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγή  του τόπου ή τη  διεύθυνση  
διαμονή  του  που αναγράφεται στο ειδικό φύλλο πορεία  του  και η διάρκεια τη  
αλλαγή  υπερβαίνει του  τρει  (3) μήνε , να δηλώσουν εγγράφω , εντό  ενό  μηνό , την 
εν λόγω αλλαγή στο αρμόδιο τμήμα επ ιστράτευση  ή στη μονάδα που υπηρετούν, 
καθώ  και κάθε αλλαγή του επαγγέλματο  ή των γραμματικών γνώσεων του . 

(4) Ο Υπουργό , με απόφαση του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού* καθορίζει -

(α) τη διαδικασία εγγραφή  και διαγραφή  των εφέδρων, 

(β) τη διαδικασία πρόσκληση , κατάταξη  και απόλυση  των εφέδρων και τι  
υποχρεώσει  του , 

(γ) τη διαδικασία και τι  προϋποθέσει  απονομή  οποιουδήποτε βαθμού σε 
έφεδρου , και 

(δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με την εφεδρική υπηρεσία. 
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Αποδέσμευση 
εφέδρων. 

(5) Όποιο  έφεδρο  αρνείται να παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο επ ιστράτευση  
που του αποστέλλεται, ή αρνείται να υπογράψει την απόδειξη παραλαβή  του εν λόγω 
εγγράφου, ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τι  διατάξει  του εδαφίου (3) του παρόντο  
άρθρου, διαπράττει το αδίκημα που προνοείται στο εδάφιο (1)(στ) του άρθρου 68. 

46. Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1) του άρθρου 18, οι έφεδροι, 
ανάλογα με τι  υπηρεσιακέ  ανάγκε  τη  Δύναμη , δύνανται να αποδεσμεύονται από 
την εφεδρεία και πριν τη συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ου) έτου  τη  ηλικία  του , με 
απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού. 

ΜΕΡΟΣ VII) 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Γενικέ  διατάξει  
για του  
αντιρρησίε  
συνείδηση . 

70 του 1981 
134 του 1988 

228(1) του 2004. 

Διάρκεια 
εναλλακτική  
στρατιωτική  
Θητεία  και 
εναλλακτική  
κοινωνική  
θητεία . 

47.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), όσοι, για λόγου  συνείδηση , 
αρνούνται να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτική  υπηρεσία  του  στη Δύναμη, 
επ ικαλούμενοι τι  θρησκευτικέ  ή ιδεολογικέ  του  πεποιθήσει , μπορεί να 
αναγνωρίζονται ω  αντιρρησίε  συνείδηση , σύμφωνα με τι  διατάξει  του άρθρου 51. 

(2) Πα του  σκοπού  του εδαφίου (1), οι προβαλλόμενοι λόγοι συνείδηση  πρέπει να 
απορρέουν από μια γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητέ  θρησκευτικέ , 
φιλοσοφικέ  ή ηθικέ  πεποιθήσει , που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και 
εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογη  συμπεριφορά . 

(3) Δεν αναγνωρίζονται ω  αντιρρησίε  συνείδηση  και δεν υπάγονται στι  σχετικέ  
με αυτού  διατάξει  όσοι -

(α) κατέχουν άδεια οπλοφορία  ή κυνηγίου ή έχουν ζητήσει και εκκρεμεί αίτηση 
του  για χορήγηση τέτοια  άδεια , καθώ  και όσοι συμμετέχουν σε 
μεμονωμένε  ή συλλογικέ  δραστηριότητε  σκοπευτικών αγώνων, κυνηγίου, ή 
άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με τη χρήση 
όπλων, ή 

(β) έχουν καταδικασθεί ή εκκρεμεί σε βάρο  του  ποινική δίωξη για αδίκημα που 
έχει σχέση με τη χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομη  βία , ανεξάρτητα 
από το εάν έχουν αποκατασταθεί ή όχι δυνάμει των διατάξεων των περί 
Αποκατάσταση  Καταδικασθέντων Νόμων του 1981 μέχρι 2004, όπω  
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται- ή 

(γ) έχουν υπηρετήσει ενόπλω  για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα στο Στρατό ή 
στη Δύναμη ή σε ξένε  Ένοπλε  Δυνάμει  ή στι  Δυνάμει  Ασφαλεία , μετά 
τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που του  εμποδίζουν στην εκπλήρωση 
στρατιωτική  υποχρέωση  για λόγου  συνείδηση . 

48.(1) Η διάρκεια τη  εναλλακτική  στρατιωτική  θητεία  και τη  εναλλακτική  
κοινωνική  θητεία  στρατεύσιμου που αναγνωρίζεται ω  αντιρρησία  συνείδηση , είναι 
ίση με εκείνην που ο ίδιο  θα εκπλήρωνε, αν υπηρετούσε στρατιωτική θητεία, πλήρη ή 
μειωμένη, προσαυξημένη ω  ακολούθω : 

(α) Για υπόχρεο εναλλακτική  στρατιωτική  θητεία  -

(ί) πέντε (5) μήνε , εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δεκαοκτώ (18) 
μηνών και μέχρι πλήρη θητεία-

(ϋ) τέσσερι  (4) μήνε , εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δώδεκα (12) 
μηνών και βραχύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών- και 

(iii) τρει  (3) μήνε , εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία βραχύτερη των 
δώδεκα (12) μηνών. 

(β) Για υπόχρεο εναλλακτική  κοινωνική  θητεία  -

(ί) εννέα (9) μήνε , εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δεκαοκτώ (18) 
μηνών και μέχρι πλήρη θητεία-

(ίί) οκτώ (8) μήνε , εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία δώδεκα (12) 
μηνών και βραχύτερη των δεκαοκτώ (18) μηνών- και 
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Τρόπο  
εκπλήρωση  
τη  εναλλακτική  
στρατιωτική  
υπηρεσία  και 
τη  εναλλακτική  
κοινωνική  
υπηρεσία . 

Αίτηση 
ενδιαφερόμενου για 
αναγνώριση του 
ω  αντιρρησία 
συνείδηση . 

Αναγνώριση 
ενδιαφερόμενου 
ω  αντιρρησία 
συνείδηση . 

Εξέταση τη  
σωματική  
ικανότητα  
ενδιαφερόμενου 
για αναγνώριση 
του ω  αντιρρησία 
συνείδηση . 

(iii) επτά (7) μήνε , εάν θα εκπλήρωνε στρατιωτική θητεία βραχύτερη των 
δώδεκα (12) μηνών. 

(2) Η υποχρέωση εφεδρική  υπηρεσία  των αντιρρησιών συνείδηση , καθώ  και ο 
χρόνο  που δεν λογίζεται ω  χρόνο  εναλλακτική  στρατιωτική  θητεία  ή εναλλακτική  
κοινωνική  θητεία , εκπληρώνονται χωρί  χρονική προσαύξηση. 

(3) Στρατεύσιμο , του οποίου αδελφό  εκπληρώνει εναλλακτική στρατιωτική θητεία ή 
εναλλακτική κοινωνική θητεία, δικαιούτα! αναβολή κατάταξη , όπω  προνοείται στην 
παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 24, διάρκεια  ίση  με τη στρατιωτική θητεία 
που θα εκπλήρωνε ο αδελφό  του, αντί τη  εναλλακτική  στρατιωτική  θητεία  ή τη  
εναλλακτική  κοινωνική  θητεία . 

49.(1) Η εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία εκπληρώνεται αποκλειστικά στι  μονάδε  
και υπηρεσίε  τη  Δύναμη , αι οποίε  καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από 
εισήγηση του Αρχηγού, με την ανάθεση στον αντιρρησία συνείδηση  καθηκόντων και 
απονομή ειδικοτήτων, που δεν συνεπάγονται τη χρήση ή την εκπαίδευση οτη χρήση 
όπλων. 

(2) Η εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίε  φορέων του 
δημόσιου τομέα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από συνεννόηση με 
τον προϊστάμενο του κάθε φορέα και συνίσταται στην παροχή από τον αντιρρησία 
συνείδηση  υπηρεσιών κοινή  ωφέλεια , ή στην εκτέλεση καθηκόντων που υπηρετούν το 
κοινό και κατά προτεραιότητα τον κοινωνικό τομέα και την προστασία του περιβάλλοντο . 

(3) Το Σεπτέμβριο κάθε έτου , το Υπουργείο Άμυνα  προσκαλεί τι  υπηρεσίε  
φορέων του δημόσιου τομέα να δηλώσουν, αν επ ιθυμούν, να απασχολήσουν κατά το 
επόμενο έτο  άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία 
και πόσα άτομα δύνανται να απασχολήσουν, καθώ  και τα καθήκοντα που θα εκτελούν. 

(4) Σε περίπτωση που οι υπηρεσίε  φορέων του δημόσιου τομέα δεν προσφέρουν 
θέσει  αντίστοιχε  με τι  αιτήσει  που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 50, το 
Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του, να καθορίζει του  φορεί  εκπλήρωση  
τη  εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία  και οι εν λόγω φορεί  υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν ανάλογα. 

50.(1) Ο τύπο  τη  αίτηση  ενδιαφερόμενου για αναγνώριση του ω  αντιρρησία 
συνείδηση , τα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, η προθεσμία κατάθεση  
του , η διαδικασία κατάταξη  των υπόχρεων για εκπλήρωση εναλλακτική  στρατιωτική  
υπηρεσία  ή εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία , καθώ  και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία 
για την εφαρμογή των σχετικών με του  αντιρρησίε  συνείδηση  διατάξεων, καθορίζονται 
με διάταγμα του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, το οποίο δημοσιεύεται στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

(2) Η αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώριση του ω  αντιρρησία συνείδηση , μαζί με 
τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία τη  
Δύναμη . 

(3) Αίτηση ενδιαφερόμενου, που δεν κατατίθεται ή δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά, μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ω  μη υποβληθείσα και 
αυτό  έχει υποχρέωση κατάταξη  στη Δύναμη για εκπλήρωση στρατιωτική  θητεία  ή 
εφεδρική  υπηρεσία , ανάλογα με την περίπ τωση. 

51. Η αναγνώριση ενδιαφερόμενου ω  αντιρρησία συνείδηση  και η κατάταξη του στη 
Δύναμη για εκπλήρωση εναλλακτική  στρατιωτική  υπηρεσία  ή η διάθεση του σε φορέα 
του δημοσίου τομέα για εκπλήρωση εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία , γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 50, 52 και 53 του 
παρόντο  Νόμου. 

52.(1) Κάθε στρατολογικό γραφείο, αμέσω  μετά την παραλαβή αίτηση  
ενδιαφερόμενου για αναγνώριση του ω  αντιρρησία συνείδηση , προβαίνει σε έλεγχο τη  
αίτηση  και των δικαιοΚογητικών που τη συνοδεύουν και μέσα σε πέντε (5) ημέρε  τον 
παραπέμπει στην Ε.Ε.Σ,Ι., που προβλέπεται στο άρθρο 33, για εξέταση τη  σωματική  
του ικανότητα . 

(2) Όσοι από του  εξετασθέντε , σύμφωνα με το εδάφιο (1), κρίνονται ω  -
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Ειδική Επ ιτροπή 
εξέταση  
αιτημάτων 
ενδιαφερόμενων για 
αναγνώριση του  
ω  αντιρρησιών 
συνείδηση . 

(α) ικανοί για στράτευση, παραπέμπονται στην Ειδική Επ ιτροπή που προβλέπεται 
στο άρθρο 53-

(β) ακατάλληλοι για στράτευση απολύονται, όπω  προνοείται στο άρθρο 41, και 

(γ) έχοντε  ανάγκη να τύχουν αναβολή  κατάταξη , τυγχάνουν τέτοια  αναβολή  
και η διαδικασία αναγνώριση  του  ω  αντιρρησιών συνείδηση  τερματίζεται. 

(3) Η αίτηση ενδιαφερόμενου, ο οποίο  δεν παρουσιάζεται, για οποιοδήποτε λόγο, 
στην Ε.Ε.Σ.ί. μέσα σε δέκα (10) ημέρε  από την ημερομηνία τη  παραπομπή  του, 
θεωρείται ω  μη υποβληθείσα και αυτό  έχει υποχρέωση κατάταξη  στη Δύναμη για 
εκπλήρωση στρατιωτική  υπηρεσία , εκτό  εάν η μη παρουσίαση του δεν οφείλεται σε 
δική του υπαιτιότητα, οπόταν καλείται εκ νέου για εξέταση τη  σωματική  του ικανότητα . 

(4) Η Ε.Ε.Σ.Ι,, αμέσω  μετά την εξέταση των παραπεμφθέντων σ' αυτήν, σύμφωνα 
με το εδάφιο (1), αποστέλλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο τη  Δύναμη  αντίγραφα 
των γνωματεύσεων τη  και το ενημερώνει εγγράφω  για όσου  από του  
παραπεμφθέντε  δεν παρουσιάσθηκαν. 

(5) Η αίτηση ενδιαφερόμενου για αναγνώριση του ω  αντιρρησία συνείδηση , μαζί με 
τα αναγκαία δικαιολογητικά, τη γνωμάτευση τη  Ε.Ε.Σ.ί. και πλήρε  αντίγραφο φύλλου 
μητρώου του ενδιαφερόμενου, αποστέλλονται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο στη 
Δίεύθυνση Στρατολογικού τη  Δύναμη , μέσα σε πέντε (5) ημέρε  από τη λήψη τη  εν 
λόγω γνωμάτευση . 

(6) Στρατεύσιμο , για τον οποίο υποβάλλονται δικαιολογητικά στη Διεύθυνση 
Στρατολογικού τη  Δύναμη , σύμφωνα με το εδάφιο (5), παραμένει νόμιμα εκτό  τη  
Δύναμη , μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί σ' αυτήν, ή να αναλάβει 
υπηρεσία σε φορέα του δημόσιου τομέα, είτε λόγω απόρριψη  του αιτήματο  του, είτε 
λόγω ένταξη  του στου  υπόχρεου  εναλλακτική  στρατιωτική  υπηρεσία  ή 
εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία , ανάλογα με την περίπτωση: 

Νοείται ότι, στον εν λόγω στρατεύσιμο δεν παρέχεται οποιαδήποτε παράταση τη  
εκτό  τη  Δύναμη  παραμονή  του, εκτό  για λόγου  υγεία , φυλάκιση  ή κράτηση . 

53.(1) Καθίδρύεται Ειδική Επ ιτροπή, σκοπό  τη  οποία  είναι να εξετάζει τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων αναγνώριση  ενδιαφερόμενων ω  αντιρρησιών συνείδηση  και να 
παρέχει σχετική γνωμοδότηση στον Υπουργό. 

(2) Η Ειδική Επ ιτροπή είναι πενταμελή , περιλαμβανομένου και του προέδρου τη , 
και αποτελείται από -

(α) δύο καθηγητέ  ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη 
φιλοσοφία ή στι  κοινωνικέ -πολιτικέ  επ ιστήμε  ή στην ψυχολογία, 

(β) ένα νομικό λειτουργό τη  Νομική  Υπηρεσία  τη  Δημοκρατία , και 

(γ) δύο ανώτερου  αξιωματικού  τη  Δύναμη , ένο του Στρατολογικού και ένα του 
Υγειονομικού Σώματο . 

(3) Ο πρόεδρο  και τα μέλη τη  Ειδική  Επ ιτροπή  διορίζονται από τον Υπουργό, 
μετά από συνεννόηση, είτε με τον οικείο προϊστάμενο του , είτε με τον Αρχηγό, σε σχέση 
με του  αξιωματικού  μέλη τη . 

(4) Καθήκοντα εισηγητή και γραμματέα τη  Ειδική  Επ ιτροπή  εκτελεί ο αξιωματικό  
του Στρατολογικού Σώματο  που είναι μέλο  τη , 

(5) Η χρονική διάρκεια τη  θητεία  τη  Ειδική  Επ ιτροπή  είναι τετραετή  και αρχίζει 
από την ημερομηνία του διορισμού του προέδρου και των μελών τη . 

(6} Ο Υπουργό  δύναται, οποτεδήποτε, να αντικαταστήσει τον πρόεδρο ή 
οποιοδήποτε μέλο  τη  Ειδική  Επ ιτροπή , εφόσον συντρέχει σοβαρό  λόγο , με την ίδια 
διαδικασία που ισχύει για το διορισμό του. 

(7) Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματο  του προέδρου τη  Ειδική  Επ ιτροπή  να 
εκτελεί τα καθήκοντα του, ο Υπουργό  διορίζει ένα από τα μέλη τη  να εκτελεί καθήκοντα 
προέδρου, για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυμα. 

(8) Τρία μέλη τη  Ειδική  Επ ιτροπή , περιλαμβανομένου του προέδρου, ή του 
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ασκούντο  καθήκοντα προέδρου, σύμφωνα με το εδάφιο (7), αποτελούν απαρτία. 

(9) Οι αποφάοει  τη  Ειδική  Επιτροπή  λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε 
περίπτωση ισοψηφία , υπερισχύει η ψήφο  του προέδρου. 

{10) Η Ειδική Επ ιτροπή, εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται από τον 
πρόεδρο τη  και συνεδριάζει όσε  φορέ  απαιτείται. 

{11) Ο τόπο  των συνεδριάσεων τη  Ειδική  Επιτροπή  καθορίζεται από τον πρόεδρο 
ιη  σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Στρατολογικού τη  Δύναμη , η οποία παρέχει σ' 
αυτήν την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη. 

(12) Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρε  πριν από κάθε συνεδρίαση τη  Ειδική  Επ ιτροπή , 
η Διεύθυνση Στρατολογικού τη  Δύναμη  συγκεντρώνει του  φακέλου  των προ  εξέταση 
υποθέσεων και του  παραδίδει στον εισηγητή τη  Επιτροπή , ο οποίο  του  Θέτει υπόψη 
του προέδρου τη , για την περαιτέρω διαδικασία, σύμφωνα με το εδάφιο (1). 

(13) Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει τι  υποθέσει  των ενδιαφερόμενων που ζητούν να 
αναγνωρισθούν ω  αντιρρησίε  συνείδηση  και του  δίνει την ευκαιρία να ακουσθούν, 
εκτό  εάν το αίτημα του  κριθεί δικαιολογημένο μέσα από τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλουν: 

Νοείται ότι, η Ειδική Επ ιτροπή δύναται να διενεργεί σχετική αυτεπάγγελτη έρευνα ή να 
ζητά τη συνδρομή και συμβουλή ειδικών εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με την περίπ τωση, 
αν κρίνει τούτο αναγκαίο. 

(14) Στι  περιπτώσει  κατά τι  οποίε  η Ειδική Επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται η 
αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ενώπιον τη , αλλά αυτό , παρά το ότι 
προσκαλείται, δεν παρουσιάζεται κατά την οριζόμενη απ ' αυτήν ημερομηνία, το αίτημα 
του τίθεται μεν για εξέταση, όμω  το γεγονό  τη  μη παρουσίαση  του αναγράφεται στα 
σχετικά πρακτικά. 

(15) Η Ειδική Επ ιτροπή, προτού καταλήξει στη γνωμοδότηση τη , λαμβάνει υπόψη 
κατά πόσο -

(α) η υποβληθείσα αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν 
είναι πλήρη-

(β) οι προβαλλόμενοι και οι τυχόν αναπτυχθέντε  από τον αιτητή λόγοι 
στοιχειοθετούνται επαρκώ - και 

(γ) η πραγματική συνολική εικόνα και οι άλλε  γνωστέ  στην Ειδική Επ ιτροπή 
πραγματικότητε  δεν δημιουργούν αμφιβολίε  για του  ισχυρισμού  TOU αιτητή 
που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ή στι  προφορικέ  του δηλώσει  και 
εξηγήσει  κατά την τυχόν ακρόαση του ενώπ ιον τη  Επιτροπή . 

(16) Για κάθε υπόθεση που εξετάζει η Ειδική Επ ιτροπή τηρούνται πρακτικά, στα οποία 
αναγράφεται και η γνωμοδότηση τη  σχετικά με την αναγνώριση ή μη του 
ενδιαφερόμενου ω  αντιρρησία συνείδηση , για σκοπού  εκπλήρωση  είτε εναλλακτική  
στρατιωτική  υπηρεσία  είτε εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία . 

(17) Μετά την υπογραφή από την Ειδική Επιτροπή των πρακτικών που προνοούνται 
στο εδάφιο (16), ο εισηγητή  τη  Επ ιτροπή  παραδίδει του  σχετικού  φακέλου  στη 
Διεύθυνση Στρατολογικού τη  Δύναμη , η οποία του  υποβάλλει στον Υπουργό, 
καταχωρώντα  σε κάθε φάκελο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. 

(18) Ο Υπουργό  λαμβάνει την απόφαση του, για αναγνώριση ή μη αναγνώριση 
ενδιαφερόμενου ω  αντιρρησία συνείδηση , το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
υποβολή σ' αυτόν των σχετικών φακέλων, σύμφωνα με το εδάφιο (17) και, σε περίπ τωση 
αναγνώριση  του ενδιαφερόμενου ω  αντιρρησία συνείδηση , καθορίζει εκάστοτε το 
φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο θα διατεθεί, καθώ  και την προθεσμία 
παρουσίαση  του στον εν λόγω φορέα: 

Νοείται ότι, αν η απόφαση του Υπουργού δεν συμφωνεί με τη γνωμοδότηση τη  
Ειδική  Επ ιτροπή , που λαμβάνεται με το εδάφιο (16), τότε αυτή θα πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη. 

Εφαρμοστέε  54. Για του  αντιρρησίε  συνείδηση  που εκπληρώνουν εναλλακτική στρατιωτική 
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διατάξει  για υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, όσα ισχύουν 
του  αντιρρησίε  και ακολουθούνται, δυνάμει του παρόντο  Νόμου, για εκείνου  που εκπληρώνουν 
συνείδηση . στρατιωτική θητεία ή εφεδρική υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, εκτό  από τα 

θέματα για τα οποία γίνεται διαφορετική πρόβλεψη στον παρόντα Νόμο. 

Ειδικέ  διατάξει  55.(1) Αντιρρησία  συνείδηση , ο οποίο  υποχρεούται να εκπληρώσει εναλλακτική 
για εκπλήρωση κοινωνική υπηρεσία, οφείλει να παρουσιασθεί στο φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο 
εναλλακτική  διατίθεται, για ανάληψη υπηρεσία  μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στι  αποφύσει  
κοινωνική  του Υπουργού, θ! οποίε  λαμβάνονται σύμφωνα με τι  διατάξει  του εδαφίου (2) του 
υπηρεσία . άρθρου 49 και του εδαφίου (18) του άρθρου 53 και, σε περίπτωση που δεν 

παρουσιασθεί, διαπράττει το αδίκημα τη  ανυποταξία  που προνοείται στο άρθρο 67. 

(2) Αντιρρησία  συνείδηση , ο οποίο  εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία -

(α) δεν έχει στρατιωτική ιδιότητα κοι δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου-

(β) θεωρείται οιονεί καταταγεί  στη Δύναμη-

(γ) δεν καλύπτει οργανική Θέση του φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο 
διατίθεται, όμω  ανεξάρτητα από τι  πρόνοιε  οποιουδήποτε άλλου νόμου, 
εξομοιώνεται με του  υπαλλήλου  του φορέα αυτού μόνο σε ό, τι αφορά τι  
ώρε  και το ωράριο εργασία , την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και, 
τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), την πειθαρχική ευθύνη-

(δ) εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το φορέα του δημόσιου τομέα, 
στον οποίο διατίθεται, σύμφωνα με τι  οδηγίε  που του δίνονται από το 
λειτουργό του εν λόγω φορέα που ορίζεται ω  άμεσο  προϊστάμενο  του-

(ε) δικαιούται χορήγημα, ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του χορηγήματο  που 
καταβάλλεται στου  οπλίτε  που εκτελούν στρατιωτική θητεία, η διαδικασία 
καταβολή  του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση 
με τον Υπουργό Οικονομικών- και 

(στ) δικαιούται άδειο ανάπαυση  δύο (2) ημερών, για κάθε πλήρη μήνα υπηρεσία  
και άδεια ασθένεια  μέχρι είκοσι τέσσερι  (24) ημέρε , για κάθε δώδεκα (12) 
πλήρει  μήνε  υπηρεσία , με βάση π ιστοποιητικό αρμόδιου ιατρικού 
λειτουργού. 

(3) Κάθε φορέα  του δημόσιου τομέα, στον οποίο διατίθεται αντιρρησία  συνείδηση  
για εκπλήρωση εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία , έχει υποχρέωση νο γνωστοποιεί 
αμέσω  στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο τη  Δύναμη  την παρουσίαση και ανάληψη 
υπηρεσία  από τον εν λόγω αντιρρησία συνείδηση , καθώ  και όλε  τι  μεταβολέ  που 
επηρεάζουν τη στρατολογική του κατάσταση. 

(4) Αντιρρησία  συνείδηση , ο οποίο  εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, 
παρακολουθείται στρατολογικά από τι  αρμόδιε  υπηρεσίε  τη  Δύναμη , κατά τον ίδιο 
τρόπο που παρακολουθούνται όσοι εκπληρώνουν υποχρέωση στρατιωτική  υπηρεσία . 

(5) Αντιρρησία  συνείδηση , ο οποίο  κατά τη διάρκεια εκπλήρωση  εναλλακτική  
κοινωνική  θητεία , ήθελε βρεθεί ένοχο  πειθαρχικού παραπτώματο , σύμφωνα με την 
οικεία νομοθεσία του φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατίθεται, υπόκειται, παρά 
τι  διατάξει  τη  εν λόγω νομοθεσία , στην πειθαρχική ποινή τη  παράταση  τη  
χρονική  διάρκεια  τη  εναλλακτική  του θητεία  μέχρι σαράντα (40) ημέρε  για κάθε 
παράπτωμα, ανάλογα με τη σοβαρότητα ταυ παραπτώματο . 

(6) Ανεξάρτητα από τι  πρόνοιε  τη  νομοθεσία  που διέπει τον κάθε φορέα του 
δημόσιου τομέα, η πειθαρχική ποινή που αναφέρεται στο εδάφιο (5), επ ιβάλλεται στον 
αντιρρησία συνείδηση  από την αρμόδια αρχή του φορέα του δημόσιου τομέα γραπτώ , 
καταχωρείται στον προσωπ ικό του φάκελο και αντίγραφο τη  σχετική  απόφαση  
κοινοποιείται στον εν λόγω αντιρρησία συνείδηση  και στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο 
τη  Δύναμη . 

(7) Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αντιρρησία  συνείδηση  απουσιάζει χωρί  
άδεια από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική 
θητεία, κατά παράβαση των διατάξεων τη  νομοθεσία  περί χορήγηση  αδειών που 
ισχύουν για του  υπαλλήλου  του εν λόγω φορέα, δεν λογίζεται ω  χρόνο  θητεία . 

(8) Αντιρρησία  συνείδηση , ο οποίο  απουσιάζει χωρί  άδεια από τσ φορέα του 
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Εναλλακτική 
εφεδρική υπηρεσία 
και εναλλακτική 
κοινωνική εφεδρική 
υπηρεσία. 

Απώλεια τη  
ιδιότητα  του 
αντιρρησία 
συνείδηση . 

Οριστική ή 
προσωρινή 
απόλυση 
αντιρρησιών 
συνείδηση . 

δημόσιου τομέα στον οποίο εκπληρώνει εναλλακτική κοινωνική θητεία, για χρονικό 
διάστημα πέραν των τριών (3) ημερών, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκη  
του, υπόκειται σε φυλάκιαη που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) επί ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τι  πέντε χιλιάδε  ευρώ (€5.000,00) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

56. Αντιρρησία  συνείδηση , ο οποίο  έχει εκπληρώσει το χρόνο τη  εναλλακτική  
στρατιωτική  θητεία  ή τη  εναλλακτική  κοινωνική  θητεία , απολύεται από τη μονάδα 
του ή το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκε, ανάλογα με την περίπ τωση, 
και υπέχει υποχρέωση εναλλακτική  εφεδρική  υπηρεσία  ή εναλλακτική  κοινωνική  
εφεδρική  υπηρεσία , αντίστοιχα, ίση  διάρκεια  με εκείνη που εκτελούν όσοι έχουν 
εκπληρώσει στρατιωτική θητεία: 

Νοείται ότι, όποιο  αναγνωρίζεται ω  αντιρρησία  συνείδηση  μετά την εκπλήρωση 
στρατιωτική  θητεία , έχει υποχρέωση εναλλακτική  εφεδρική  υπηρεσία  ή εναλλακτική  
κοινωνική  εφεδρική  υπηρεσία , ανάλογα με την περίπ τωση. 

57,(1) Οποιο  αναγνωρίσθηκε ω  αντιρρησία  συνείδηση  και εκτελεί εναλλακτική 
στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, απόλλυται την ιδιότητα του 
αυτή και υποχρεούται να εκπληρώσει στρατιωτική υπηρεσία στι  ακόλουθε  π ερατώσει : 

(α) Μετά από αίτημα του και σχετική απόφαση του Υπουργού-

(β) με την επέλευση οποιουδήποτε από του  λόγου  για του  οποίου , σύμφωνα 
με το εδάφιο (3) του όρθρου 47, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ω  αντιρρησία  
συνείδηση - και 

(γ) με την άσκηση από τον αντιρρησία συνείδηση  συνδικαλιστική  
δραστηριότητα  ή συμμετοχή  του σε απεργία-

(2) Σε περίπτωση απώλεια  τη  ιδιότητα  αντιρρησία συνείδηση  από πρόσωπο που 
εκπληρώνει εναλλακτική στρατιωτική θητεία ή εναλλακτική κοινωνική θητεία το υπόλοιπο 
των υποχρεώσεων του εκπληρώνεται με στρατιωτική θητεία και ο χρόνο  τη  
προηγούμενη  θητεία  που διανύθηκε αναγνωρίζεται ω  χρόνο  στρατιωτική  θητεία  
κατά τα δύο τρίτα (2/3), στην περίπτωση τη  υποπαραγράφου (α) του εδαφίου (1), και 
κατά το ήμισυ (1/2), στι  υπόλοιπε  περιπτώσει : 

Νοείται ότι, το υπόλοιπο του χρόνου τη  στρατιωτική  θητεία  που υποχρεούται να 
υπηρετήσει το ω  άνω πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) μηνών. 

58.(1) Για την οριοτική ή προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη των αντιρρησιών 
συνείδηση  που εκπληρώνουν εναλλακτική στρατιωτική θητεία, καθώ  και για την ένταξη 
του  στην εφεδρεία, εφαρμόζεται κατ' αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όαου  
εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία. 

(2) Για την οριστική ή προσωρινή απόλυση των αντιρρησιών συνείδηση  που 
εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία, καθώ  και για την ένταξη του  στην 
εφεδρεία, εφαρμόζεται, κατ' αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσου  
εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία, αφού ο φορέα  του δημόσιου τομέα στον οποίο 
διατέθηκαν αποστείλει στι  αρμόδιε  υπηρεσίε  τη  Δύναμη  βεβαίωση, στη οποία θα 
αναφέρονται οι ημερομηνίε  παρουσίαση  και ανάληψη  υπηρεσία , καθώ  και 
διαγραφή  του  λόγω συμπλήρωση  του χρόνου τη  θητεία  του . 

{3) Αντιρρησίε  συνείδηση , οι οποίοι, ενώ εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική 
υπηρεσία, επ ικαλούνται λόγου  υγεία  που δεν του  επ ιτρέπουν τη συνέχιση τη  
υπηρεσία  του , παραπέμπονται από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο τη  Δύναμη , 
αφού αποσταλούν σ' αυτό από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο διατέθηκαν τα 
σχετικά δικαιολογητικά, στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 34, για 
εξέταση τη  σωματική  του  ικανότητα  και, για την τυχόν προσωρινή ή οριστική 
απόλυση του , εφαρμόζεται, κατ' αναλογία, η διαδικασία που ακολουθείται για όσου  
εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία: 

Νοείται ότι, για την παραπομπή των εν λόγω αντιρρησιών συνείδηση  στο Ειδικό 
Ιατροσυμβούλιο, απαιτείται όπω  έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον 
μηνών από τη τελευταία κρίση τη  σωματική  του  ικανότητα , εκτό  αν η κατάσταση τη  
υγεία  του  έχει επ ιδεινωθεί ή βελτιωθεί, όπω  τεκμηριώνεται από κλινικά ή εργαστηριακά 
ευρήματα ή νοσηλεία. 

(4) Αντιρρησίε  συνείδηση , οι οποίοι εκτελούν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία και 
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Αναστολή των 
διατάξεων για 
εναλλακτική 
κοινωνική 
υπηρεσία. 

Εξουσία 
Υπουργού 
για έκδοση 
Οδηγιών. 

Αρμοδιότητα 
χειρισμού 
στρατολογική  
φύσεω  
θεμάτων. 

απολύονται προσωρινά για λόγου  υγεία , σύμφωνα με το Εδάφιο (3), υποχρεούνται, 
μετά τη λήξη τη  αναβολή  που του  χορηγήθηκε, να παρουσιάζονται στο φορέα του 
δημόσιου τομέα στον οποίο είχαν διατεθεί, για συμπλήρωση των υποχρεώσεων του . 

59. Σε περίπτωση επ ιστράτευση  λόγω πολέμου ή άλλη  έκτακτη  ανάγκη , οι 
διατάξει  για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδηση  δύνανται 
να αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , οπόταν όσοι αντιρρησίε  συνείδηση  εκπληρώνουν 
εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία εντάσσονται στου  υπόχρεου  εναλλακτική  
στρατιωτική  υπηρεσία . 

60. Ο Υπουργό  έχει εξουσία όπω  εκδίδει Οδηγίε  για την καλύτερη εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 47 μέχρι και 59 του παρόντο  Νόμου, οε σχέση με την 
εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία και την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία. 

ΜΕΡΟΣ IX 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ 

61.(1) Η αρμοδιότητα χειρισμού των στρατολογική  φύσεω  θεμάτων ανήκει στα 
στρατολογικά γραφεία τη  Δύναμη  και στα γραφεία στρατολογία  των μονάδων, εκτό  αν 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο ή οτι  αποφάσει  του Υπουργικού 
Συμβουλίου ή του Υπουργού, που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

Καταχώριση κοι 
συμπλήρωση 
στρατολογικών 
μεταβολών. 

(2) Η εξέταση αιτημάτων αναφορικά με στρατολογική  φύσεω  θέματα, καθώ  και η 
εγγραφή ή διαγραφή μεταβολών στα στρατολογικά μητρώα γίνονται με βάση τον παρόντα 
Νόμο και τι  δυνάμει αυτού εκδιδόμενε  αποφάσει  του Υπουργικού Συμβουλίου και του 
Υπουργού. 

(3) Η ατίόφααί] για την απόρριψη οποιουδήποτε αιτήματο , που υποβάλλεται 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, πρέπει νσ είναι σαφή  και αιτιολογημένη. 

62.(1) Οι στρατολογικέ  μεταβολέ  των πολιτών τη  Δημοκρατία  καταχωρούνται στο 
στρατολογικά μητρώα με βάση επ ίσημα έγγραφα στοιχεία. 

Πιστοποιητικά 
στρατολογική  
κατάσταση . 

(2) Ο Υπουργό , με απόφαση του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει τι  
κατηγορίε  κοι το είδο  των στρατολογικών μεταβολών, τι  προϋποθέσει , τα 
δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμπλήρωση  των εν λόγω μεταβολών. 

63.(1) Η στρατολογική κατάσταση οποιουδήποτε πολίτη τη  Δημοκρατία  εμφαίνεται 
σε π ιστοποιητικό στρατολογική  κατάσταση  που εκδίδεται, μετά από αίτημα του 
ενδιαφερόμενου, από τα στρατολογικά γραφεία: 

Νοείται ότι, σ' όσου  στρατεύσιμου  ή εθνοφρουρού  τελούν σε ανυποταξία ή 
λιποταξία, δεν χορηγούνται π ιστοποιητικά στρατολογική  κατάσταση . 

(2) Ο τύπο  των π ιστοποιητικών στρατολογική  κατάσταση  καθορίζεται από τον 
Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού. 

ΜΕΡΟΣ Χ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕίΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

Τοποθέτηση, 
μετάθεση, 
απόσπαση 
και διάθεση 
στελεχών τη  
Δύναμη . 

64.(1) Κάθε τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση στελέχου  σε οποιαδήποτε 
μονάδα ή υπηρεσία τη  Δύναμη  διενεργείται από τον Υπουργό, αφού λάβει υπόψη τι  
απόψει  του Αρχηγού: 

Νοείται ότι, οι αποφάσει  που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντο  εδαφίου δεν 
απαιτείται να είναι αιτιολογημένε . 
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(2) Τηρουμένων των διατάξεων τη  παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, ο 
Υπουργό  δύναται, αφού λάβει υπόψη τι  απόψει  του Αρχηγού, να τοποθετεί, μεταθέτει, 
αποσπά ή διαθέτει οποιοδήποτε στέλεχο  τη  Δύναμη  στο Υπουργείο Αμυνα  ή σε 
οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, μετά από συνεννόηση 
με τον οικείο υπουργό ή προϊστάμενο στον οποίο υπάγεται η κρατική υπηρεσία, 
αναφορικά με τον αριθμό των στελεχών που θα τοποθετηθούν, μετατεθούν, 
αποσπασθούν ή διατεθούν: 

Νοείται ότι το ω  άνω στέλεχο , κατά τη διάρκεια τη  υπηρεσίο  του στο Υπουργείο 
Αμυνα , ή σε άλλη κρατική υπηρεσία, είναι υπόλογο στο Γενικό Διευθυντή ή στον 
προϊστάμενο τη  κρατική  υπηρεσία , ανάλογα με την περίπ τωση, σε ό,π  αφορά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. 

(3) Ο Υπουργό , μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται -

(α) να τοποθετεί, αποσπά ή διαθέτει, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό 
Εξωτερικών, οτέλεχο  τη  Δύναμη  οε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε 
διπλωματική ή άλλη αποστολή τη  Δημοκρατία  στο εξωτερικό, για εκτέλεση 
ειδικών καθηκόντων: 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
17.3.2006. 

Νοείται ότι, η χρονική περίοδο  τη  υπηρεσία  στελέχου  σε οποιαδήποτε 
Πρεσβεία ή σε διπλωματική ή άλλη αποστολή τη  Δημοκρατία  στο εξωτερικό, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στου  περί 
Εξωτερική  Υπηρεσία  τη  Δημοκρατία  (Ειδικοί Όροι Υπηρεσία ) 
Κανονισμού  του 2006, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 

Νοείται περαιτέρω ότι το ω  άνω στέλεχο , κατά τη διάρκεια τη  υπηρεσία  
του, είναι υπόλογο στον αρχηγό τη  διπλωματική  αποστολή  σε ό,τι αφορά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του-

(β) νσ διατάσσει στέλεχο  τη  Δύναμη  όπω  μεταβεί στο εξωτερικό για να 
υπηρετήσει σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό τη  Ευρωπαϊκή  Ενωση  
ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό ή για να λάβει μέρο  σε ειρηνευτική 
αποστολή Διεθνού  ή Ευρωπαϊκού Οργανισμού, για σκοπού  εκπλήρωση  
διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων τη  Δημοκρατία - και 

(γ) να τοποθετεί, αποσπά ή διαθέτει στέλεχο  τη  Δύναμη  στι  ένοπλε  δυνάμει  
άλλου κράτου , μετά από ειδική διευθέτηση με τι  αρμόδιε  αρχέ  του 
κράτου  αυτού, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. 

(Ό Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφαση  δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 
(3), ο Υπουργό , αφού λάβει υπόψη τι  απόψει  του Αρχηγού, καθορίζει εκάοτοτε με 
σττόφασϊ\ του, η οποία γνωστοποιείται με μέριμνα του Αρχηγού, τα κατά περίπ τωση 
απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν τα προ  τοποθέτηση, απόσπαση ή 
διάθεση στελέχη τη  Δύναμη . 

(5) Ο Υπουργό , όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει των διατάξεων 
του εδαφίου (3), λαμβάνει υπόψη σχετική έκθεση του Αρχηγού, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η βούληση του στελέχου  τη  Δύναμη  και με σχετική απόφαση του 
καθορίζει, ανάλογα με την περίπ τωση, τα ακόλουθα: 

(α) Τα κοθήκοντα κα: τι  εξουσίε  που θα ασκούν τα στελέχη κατά την υπηρεσία 
του  στο εξωτερικό, και 

(β) τον οπλισμό, τα τεχνικά, μηχανικό ή άλλα μέσα που θα χρησιμοποιούν τα 
στελέχη κστά την υπηρεσία του  στο εξωτερικό. 

(6) Τα επ ιδόματα ή άλλα ωφελήματα που χορηγούνται στα στελέχη που υπηρετούν 
στο εξωτερικό, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), είναι τσ ίδια με αυτά που 
χορηγούνται στου  δημόσιου  υπάλληλου  τη  Δημοκρατία : 

Νοείται ότι, για τι  περιπτώσει  τη  παραγράφου (β) του εδαφίου (3), ο Υπουργό  
δύναται, λαμβάνοντο  υπόψη το βαθμό δυσκολία  και επ ικινδυνότητα  τη  υπηρεσία  
του στελέχου  στο εξωτερικό, να καθορίζει, μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό 
Οικονομικών, τη χορήγηση πρόσθετων επ ιδομάτων ή άλλων ωφελημάτων. 
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Απόσπαση 
και διάθεση 
στελεχών. 

Τοποθετήσει , 
μεταθέσει  και 
αποσπάσει  
οπλιτών. 

(7) Τα στελέχη τη  Δύναμη  που υπηρετούν στο εξωτερικό δυνάμει των διατάξεων 
του εδαφίου (3), κατά τη διάρκεια τη  εν λόγω υπηρεσία  του , εξακολουθούν να 
υπόκεινται στι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου και στου  δυνάμει αυτού εκδιδόμενου  
Κανονισμού , ανάλογα με την περίπτωση, εκτό  αν και σε όποια έκταση άλλω  
επ ιβάλλουν ή απαιτούν c διεθνεί  υποχρεώσει  ή δεσμεύσει  τη  Δημοκρατία , οτα 
πλαίσια των οποίων τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται. 

65.(1) Απόσπαση στελέχου  σ' οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία τη  Δύναμη , καθώ  
και απόσπαση ή διάθεση στελέχου  στο Υπουργείο Αμυνα  ή σε οποιαδήποτε άλλη 
Κρατική Υπηρεσία, αποφασίζεται σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ή για 
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, ανάλογα με την περίπτωση. 

(2) Η απόσπαση ή διάθεση στελέχου  είναι για χρονική περίοδο μέχρι τρει  (3) μήνε , 
η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο για άλλου  τρει  (3) μήνε . 

66. Os τοποθετήσει , μεταθέσει  κα! αποσπάσει  των οπλπών που υπηρετούν στη 
Δύναμη για εκπλήρωση υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία , καθώ  και αυτών που 
προσλαμβάνονται με σύμβαση, δυνάμε! τη  παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 
6, διενεργούνται από τον Αρχηγό, με βάση τι  υπηρεσιακέ  κα! επ ιχειρησιακέ  ανάγκε  
τη  Δύναμη . 

ΜΕΡΟΣ XI 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αδίκημα 
ανυποταξία . 

Αδικήματα. 

67. Οποιο , χωρί  εύλογη αιτία, το βάρο  αποδείξεω  τη  οποία  βαρύνει τον ίδιο, 
παραλείπει να συμμορφωθεί προ  οποιαδήποτε απόφαση ή διαταγή κλήσεω , που 
εκδίδεται δυνάμει του παρόντο  Νόμου, για κατάταξη ή υπηρεσία στη Δύναμη, διαπράττει 
το αδίκημα τη  ανυποταξία  και, σε περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τι  έξι 
χιλιάδε  ευρώ (€6.000,00) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

68.(1) Όπ οιο -

(α) παραλείπει να συμμορφωθεί προ  οποιαδήποτε απόφαση ή διαταγή κλήσεω  
για να παρουσιασθεί σε αρμόδια, δυνάμει του παρόντο  Νόμου, υγειονομική 
επ ιτροπή, για εξέταση ή επανεξέταση τη  σωματική  του ικανότητα - ή 

(β) παρουσιάζεται σε αρμόδια, δυνάμει του παρόντο  Νόμου, υγειονομική 
επ ιτροπή, για εξέταση ή επανεξέταση τη  σωματική  του ικανότητα  και 
προβαίνει σε παραπλανητικέ  παραστάσει  ή παρουσιάζει ιατρικά 
π ιστοποιητικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση τη  
υγεία  του, με σκοπό την εξασφάλιση αναβολή  ή απαλλαγή  από την 
υποχρέωση εκπλήρωση  τη  στρατιωτική  του υπηρεσία  ή 

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με τι  διατάξει  του άρθρου 25 του παρόντο  
Νόμου- ή 

(δ) κατ' αντιποίηση εξουσία  ασκεί καθήκοντα ή εξουσία μέλου  τη  Δύναμη  ή 
χωρί  να είναι μέλο  τη  Δύναμη  εμφανίζεται ή παρουσιάζεται ω  μέλο  
αυτή - ή 

(ε) εν γνώσει του προβαίνει, είτε εγγράφω  είτε προφορικώ , σε ψευδή δήλωση 
σε σχέση προ  οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο, που παρέχεται απ ' 
αυτόν για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, ή 

(στ) παραλείπει να συμμορφωθεί με τι  διατάξει  των εδαφίων (3) και (5) του 
άρθρου 45 του παρόντο  Νόμου, 

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκη  του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει το ένα (1) έτο  ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τι  δύο χιλιάδε  
ευρώ (€2.000,00) ή και στι  δύο (2) αυτέ  ποινέ . 

(2) Όποιο  -

(α) υποβοηθεί ή συμβάλλει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην ανυποταξία άλλου 
προσώπου ή στη διάπραξη από άλλο πρόσωπο του αδικήματο  που 
προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντο  άρθρου- ή 
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Στερήσει  
ανυπότακτων 
και λιποτακτών. 

125(1) του 2007 
54(1) του 2009. 

Περιορισμοί 
αναχώρηση  από 
τη Δημοκρατία. 

(β) εργοδοτεί ανυπότακτο, εκτό  αν αποδείξει ότι δεν γνώριζε ότι το 
εργοδοτούμενο πρόσωπο ήταν ανυπότακτο , 

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκη  του υπόκειται σε φυλάκιοη που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τι  τέσσερι  χιλιάδε  
ευρώ (€4.000,00) ή και στι  δύο αυτέ  ποινέ . 

69.(1) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, όποιο  
καταδικάζεται, δυνάμει του άρθρου 67, για το αδίκημα τη  ανυποταξία , λόγω 
παράλειψη  κατάταξη  στη Δύναμη για εκπλήρωση τη  υποχρέωση  θητεία  του ή 
παράλειψη  παρουσίαση  σε φορέα του δημόσιου τομέα για εκπλήρωση κοινωνική  
Θητεία , ή για το αδίκημα τη  λιποταξία  σύμφωνα με τι  διατάξει  των περί Στρατιωτικού 
Ποινικού Κώδικα και Δικονομία  Νόμων του 1964 μέχρι 2006, όπω  εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται -

(α) Θεωρείται ότι έχει διαπράξει ατιμωτικό αδίκημα, κατά την έννοια του άρθρου 64 
του Συντάγματο -

(β) δεν δικαιούται νσ εκλέγει ή να εκλέγεται στι  εκλογέ  για ανάδειξη Προέδρου 
τη  Δημοκρατία  ή βουλευτών ή ευρωβουλευτών ή μελών δημοτικών ή 
κοινοτικών αρχών, 

(γ) δεν δύναται να εξασφαλίσει άδεια άσκηση  επαγγέλματο , δυνάμει των 
διατάξεων των περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχή  Υπηρεσιών Ασφάλεια  
Νόμων του 2007 και 2009, όπω  εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 

Νοείται ότι, άδεια που χορηγήθηκε πριν από την καταδίκη, θεωρείται 
άκυρη και ανακαλείται αττό την ημερομηνία που η καταδίκη καθίσταται 
αμετάκλητη. 

(2) Οι στερήσει  που προβλέπονται στο εδάφιο (1) δεν ισχύουν, όταν ο 
επηρεαζόμενο  εκπληρώσει την υποχρέωση στρατιωτική  του υπηρεσία  ή συμπληρώσει 
το πεντηκοστό (50°) έτο  τη  ηλικία  του ή εκτίσει την ποινή που του επ ιβλήθηκε. 

(3) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), στου  ανυπότακτου  
στρατεύσιμου  δεν χορηγούνται οποιαδήποτε π ιστοποιητικά στρατολογική  κατάσταση . 

70.(1) Απαγορεύεται η αναχώρηση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε στρατεύσιμου 
που έχει κληθεί για κατάταξη στη Δύναμη δυνάμει του παρόντο  Νόμου, εκτό  μετά από 
ειδική άδεια του Υπουργού. 

(2) Ο Υπουργό  δύναται να απαγορεύσει την αναχώρηση από τη Δημοκρατία 
οποιουδήποτε πολίτη τη  Δημοκρατία , ο οποίο  έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16°) 
έτο  τη  ηλικία  του, εάν κρίνει ότι η αναχώρηση του εν λόγω πολίτη αποσκοπεί στην 
αποφυγή εκπλήρωση  τη  στρατιωτική  υποχρέωση  του στη Δύναμη. 

Κανονισμοί. 

ΜΕΡΟΣ XII 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

71.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμού  για την καλύτερη 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντο  Νόμου ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματο , το 
οποίο είναι δεκτικό ρύθμιση  ή καθορισμού δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

(2) Χωρί  επηρεασμό τη  γενικότητα  του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται 
από το Υπουργικά Συμβούλιο δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα θέματα: 

(α) Πρόσληψη στρατιωτικού προσωπ ικού στη Δύναμη, 

(β) ιεραρχία, αρχαιότητα και προαγωγέ , 

(γ) άδειε  και ώρε  εργασία , 

(δ) χορηγήματα, επ ιδόματα και συντάξει  σε εθνοφρουρού , 

(ε) υλικά τη  Δύναμη , 
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Υποχρεώσει  
εργοδοτών. 

Επ ιτροπή 
Πρόληψη  και 
Αντιμετώπ ιση  
τη  Φυγοστρατία . 

(στ) στολέ  και εξαρτύσει , 

(ζ) ευημερία εθνοφρουρών, 

£η) απονομή μεταλλίων, διαμνημονεύσεων και ηθικών αμοιβών, 

(θ) πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικά συμβούλια και πειθαρχική διαδικασία, 
και 

(ι) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο δύναται ή 
πρέπει να καθοριστεί. 

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  Νόμου δύνανται να προνοούν 
για την αναδρομική εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τι  διατάξει  των Κανονισμών 
αυτών: 

Νοείται ότι, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει τη  παραγράφου (θ) ίου εδαφίου (2) 
δεν δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ. 

72.(1) Στρατεύσιμο , ο οποίο  καλείται για κατάταξη στη Δύναμη, σύμφωνα με τι  
πρόνοιε  του παρόντο  Νόμου, για εκπλήρωση υποχρέωση  στρατιωτική  υπηρεσία  και 
ο οποίο  εργάζεται σε τακτική απασχόληση σε εργοδότη, η απασχόληση του δεν 
διακόπτεται, αλλά αναστέλλεται, για όσο χρόνο διαρκεί η υπηρεσία του στη Δύναμη. 

(2) Αν ο στρατεύσιμο , που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εντό  ενό  μηνό  από την 
απόλυση του από τη Δύναμη, ζητήσει από τον εργοδότη του νσ συνεχίσει την 
απασχόληση του, τότε αυτό  υποχρεούται να τον εντάξει στην ίδια απασχόληση ή σε 
παρόμοια απασχόληση, τη  οποία  οι όροι δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκοί από του  όρου  
που εργαζόταν, προτού καταταγεί στη Δύναμη: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απασχόληση, πριν αττό την κατάταξη, ήταν 
αορίστου διάρκεια , η επαναπρόσληψη δεν μπορεί να είναι για χρονικό διάστημα 
λιγότερο ίων έξι (6) μηνών. 

(3) Για σκοπού  του παρόντο  άρθρου -

«τακτική απασχόληση» σημαίνει εργοδότηση σε μόνιμη θέση ή εργοδότηση σε 
προσωρινή θέση που έχε! διαρκέσει πέραν των έξι (6) μηνών. 

(4) Οι διατάξει  του εδαφίου (1) του παρόντο  άρθρου, εφαρμόζονται και σε σχέση με 
κάθε πρόσωπο που υπηρετεί εφεδρική υπηρεσία στη Δύναμη, και, επ ιπρόσθετα ο 
εργοδότη , είτε πρόκειται για τακτική είτε για προσωρινή είτε για ημερήσια απασχόληση 
του προσώπου αυτού, υποχρεούται όπω  καταβάλλει στο εν λόγω πρόσωπο το μισθό ή 
τα ημερομίσθια του για την περίοδο τη  υπηρεσία  του στη Δύναμη, προστιθέμενων και 
τριών (3) ωρών μετά τη λήξη τη  εν λόγω υπηρεσία , εφόσον οι ώρε  αυτέ  εμπ ίπ τουν 
στο ωράριο εργασία  του, τι  οποίε  ο εργοδότη , προ  διευκόλυνση του 
εργοδότουμένου, υποχρεούται να θεωρεί ω  εργασθείσε  ώρε . 

73. (1) Καθιδρύεται Εππροπή Πρόληψη  και Αντιμετώπ ιση  τη  Φυγοστρατία , η οποία 
έχει αρμοδιότητα να μελετά το θέμα τη  φυγοστρατία  και να υποβάλλει στι  αρμόδιε  
υπηρεσίε  και φορεί  εισηγήσει  αναφορικά με τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών 
ρυθμίσεων, για την πρόληψη και αντιμετώπ ιση τη  φυγοστρατία . 

(2) Η Επιτροπή Πρόληψη  και Αντιμετώπ ιση  τη  Φυγοστρατία  είναι δεκαμελή , 
περιλαμβανομένου και του προέδρου τη , και αποτελείται από -

(α) τον Υπουργό Αμυνα , ω  Πρόεδρο-

(β) τον Πρόεδρο τη  Κοινοβουλευτική  Επ ιτροπή  Άμυνα  τη  Βουλή  των 
Αντιπροσώπων 

(γ) τον Υπουργό Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπο του-

(δ) τον Υπουργό Παιδεία  και Πολιτισμού ή εκπρόσωπο του-

(ε) τον Υπουργό Υγεία  ή εκπρόσωπο του-

ίστ) τον Αρχηγό τη  Δύναμη -
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Κατάργηση και 
διαφύλαξη. 

20     1964 
49     1964 
68     1964 
26 του 1965 
27 του 1965 
44 του 1965 

5 του 1966 
14 του 1966 
41 του 1966 
7θτου 1966 
38 του 1967 
70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
81 του 1981 
52 του 1984 
89 του 1986 

131 του 1989 
2 του 1992 

55(Ι)του 1995 
42(1} του 1996 
66(1} του 1996 
73(1} του 1997 
69{Ι)του 1998 
41(1) του 1999 
28(1) του 2000 
86(1) του 2000 
31(1) του 2003 
42(1) του 2003 

123(1) του 2005 
45(1) του 2006 
88(1) του 2007 
61(1) του 2008. 

(ζ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνα -

(η) τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου 

(θ) τον Πρόεδρο του Οργανιομού Νεολαία  Κύπρου και 

(ι) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νεολαία  Κύπρου. 

ΜΕΡΟΣ XII! 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

74.(1) ΜΕ την έναρξη ισχύο  του παρόντο  Νόμου, οι περί τη  Εθνική  Φρουρά  Νόμοι 
του 1964 έω  2008, καταργούνται. 

Προσωρινέ  
διατάξει . 

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα, οι Αποφάσει  και οι Γνωστοποιήσει  που 
εκδόθηκαν με βάση του  καταργηθέντε  νόμου , λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον 
παρόντα Νόμο και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρι  ότου 
τροποποιηθούν ή ανακληθούν, ω  εάν είχαν εκδοθεί με Βάση τον παρόντα Νόμο. 

(3) Κάθε εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή τον Αρχηγό ή άλλη αρχή, με βάση του  καταργηθέντε  
νόμου  ή του  Κανονισμού  που εκδόθηκαν με βάση αυτού , λογίζεται ότι έγιναν με βάση 
τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου. 

75. Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου, ο Υπουργό  δύναται να 
παραπέμπει, για επανεξέταση τη  σωματική  του  ικανότητα , στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στο Ειδικό 
ιατροσυμβούλιο που προβλέπονται οτα άρθρα 33 και 34, αντίστοιχα, του  
στρατεύσιμου , οι οποίοι κατά ή μετά την 1Π Ιανουαρίου 1995 κρίθηκαν ω  ακατάλληλοι 
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Απαλλαγή από 
τη στράτευση 
στρατευσίμων 
που τελούν 
νόμιμα 
εκτό  τη  
Δύναμη . 

Μεταβατικέ  
διατάξει . 

για στράτευση και απολύθηκαν προσωρινά, πριν από ιην έναρξη ισχύο  του παρόντο  
Νόμου, εκτό  εάν αυτοί έχουν μόνιμη σωματική αναπηρία: 

Νοείται ότι, σε περίπ τωση που οι εν λόγω στρατεύσιμοι κριθούν ικανοί για στράτευση, 
ο Υπουργό  δύναται να του  χορηγεί, μετά από αίτημα του , αναβολή κατάταξη  
διάρκεια  ενό  (1) έτου , η οποία, σε περίπτωση που οι εν λόγω στρατεύσιμοι φοιτούν σε 
ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή συντρέχουν 
σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, μπορεί να παρατείνεται για περαιτέρω χρονική περίοδο 
μέχρι πέντε (5) έτη, ανάλογα με την περίπτωση. 

76. Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου, ο Υπουργό  δύναται να 
απαλλάσσει οπό τη στράτευση στρατεύσιμου , εφόσον του υποβάλουν σχετικό αίτημα, 
που έχουν γεννηθεί πριν από την 1" Ιανουαρίου 1990 και τελούν νόμιμα εκτό  τη  
Δύναμη , μετά από αίτημα που είχαν υποβάλει, με βάση τι  διατάξει  των περί τη  
Εθνική  Φρουρά  Νόμων του 1964 έω  2008 που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, 
για αναγνώριση του  ω  αντιρρησιών συνείδηση . 

77.(1) Οσοι κρίθηκαν ικανοί για εκπλήρωση εναλλακτική  κοινωνική  υπηρεσία , με 
βάοη τι  διατάξει  των περί τη  Εθνική  Φρουρά  Νόμων του 1964 έω  2008 που 
καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να διέπονται από τι  διατάξει  των εν 
λόγω νόμων, ω  εάν οι νόμοι αυτοί δεν είχαν καταργηθεί. 

(2) Τα ττρόσωπα κυπριακή  καταγωγή  εκ μητρογονία  που δεν έχουν αποκτήσει την 
κυπριακή υπηκοότητα και τα οποία, με βάση τι  διατάξει  των περί τη  Εθνική  Φρουρά  
Νόμων του 1960 μέχρι 2008 που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο, δεν είχαν 
υποχρέωση εκπλήρωση  στρατιωτική  υπηρεσία  στη Δύναμη, εάν ανήκουν σε 
στρατολογικέ  κλάσει  που έχουν κληθεί για κατάταξη στη Δύναμη, δεν υπέχουν 
υποχρέωση στρατιωτική  υπηρεσία  δυνάμει του παρόντο  Νόμου, εκτό  εάν 
αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα. 

(3) Ανεξάρτητα από τι  πρόνοιε  του παρόντο  Νόμου, όσοι έφεδροι και 
εθνοφύλακε  υπηρετούν στη Δύναμη κατά την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου θα αποδεσμεύονται σταδιακά από τη Δύναμη με απόφαση του 
Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, ω  ακολούθω : 

(α) Οσοι συμπληρώνουν το πεντηκοστό δεύτερο (52°) έτο  τη  ηλικία  του  μέχρι 
την 31" Δεκεμβρίου 2011, αποδεσμεύονται κατά την ημερομηνία αυτή, και 

(β) όσοι συμπληρώνουν το πεντηκοστό πρώτο (51°) έτο  τη  ηλικία  του  μέχρι 
την 31Π Δεκεμβρίου 2012, αποδεσμεύονται κατά την ημερομηνία αυτή. 
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Ο π ερί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπρια-
κή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  20(1) του 2011 

NQM0&ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Πολιτικών Κομμάτων 

τίτλο . Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτό  αν προκύπτει διαφορετικά από το 

κείμενο: 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία' 

«Έφορο » σημαίνει τον Έφορο Τήρηση  του Μητρώου Πολιτικών 

Κομμάτων, που είναι ο Γενικό  Διευθυντή  του Υπουργείου Εσωτερικών 

«κοινοβουλευτικό κόμμα» σημαίνει πολιτικό κόμμα που έχει στι  τάξει  

του τουλάχιστο ένα βουλευτή ή ευρωβουλευτή-

«κρατική χρηματοδότηση» σημαίνει την οικονομική ενίσχυση των 

πολιτικών κομμάτων από το κράτο  για την αντιμετώπιση μέρου  των 

λειτουργικών και εκλογικών του  δαπανών και περιλαμβάνει την τακτική 

χρηματοδότηση και τη χορηγία. 
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«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, το οποίο τηρείται 

από τον Έφορο και στο οποίο καταχωρίζονται οι πράξει  σύσταση  και 

το καταστατικό πολιτικού κόμματο  που εγγράφεται δυνάμει του 

παρόντο  Νόμου' 

«μη κοινοβουλευτικό κόμμα» σημαίνει πολιτικό κόμμα που δεν έχει στι  

τάξει  του βουλευτή ή ευρωβουλευτή· 

«πολιτικό κόμμα» σημαίνει την ένωση ή ομάδα προσώπων, η οποία 

συμπράττει στο σχηματισμό τη  πολιτική  βούληση  του λαού και μετέχει 

στι  προεδρικέ , βουλευτικέ , ευρωεκλογέ  και δημοτικέ  εκλογέ  ή σε 

ορισμένε  από αυτέ , με στόχο την πραγμάτωση του πολιτικού 

προγράμματο  τη  και η οποία λειτουργεί μέσα στα νομικά πλαίσια που 

καθορίζονται από το Σύνταγμα και του  νόμου  τη  Δημοκρατία  και 

περιλαμβάνει τόσο τα κοινοβουλευτικά όσο και τα μη κοινοβουλευτικά 

κόμματα' 

«τακτική χρηματοδότηση» σημαίνει την οικονομική ενίσχυση των 

πολιτικών κομμάτων από το κράτο  για την αντιμετώπιση μέρου  των 

λειτουργικών του  δαπανών. 

«χορηγία» σημαίνει την οικονομική ενίσχυση που δίδεται στα πολιτικά 

κόμματα από το κράτο  προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρο  των 

εκλογικών του  δαπανών. 
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«χορηγό » σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που 

συμβάλλε! οικονομικά με οποιοδήποτε τρόπο σε εκδήλωση ή άλλη 

δραστηριότητα, με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την 

προώθηση εκδηλώσεων του πολιτικού κόμματο . 

Εγγραφή 

πολιτικού 

κόμματο  στο 

Μητρώο. 

3. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), κάθε πολιτικό κόμμα 

εγγράφεται στο Μητρώο, ύστερα από υποβολή στον Έφορο του 

καταστατικού του και σχετική  αίτηση  εγγραφή  του, Η δημιουργία και η 

άσκηση τη  δραστηριότητα  πολιτικού κόμματο  είναι ελεύθερη, αλλά 

αυτή πρέπει να ασκείται μέσα στα πλαίσια του σεβασμού του 

Συντάγματο  και τη  νομοθεσία , η δε εσωτερική δομή και λειτουργία του 

οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού 

πολιτεύματο . 

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) αίτηση εγγραφή  φέρει την υπογραφή 

του αρχηγού ή του προέδρου του πολιτικού κόμματο  ή του επ ικεφαλή , 

κατά το καταστατικό και τι  διαδικασίε  αυτού, ή άλλου δεόντω  

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του πολιτικού κόμματο , ανάλογα με 

την περίπτωση. 

(3) Πολιτικά κόμματα τα οποία κατά την έναρξη τη  ισχύο  του 

παρόντο  Νόμου είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, εγγράφονται στο 

Μητρώο αυτοδικαίω  χωρί  την υποβολή τη  δυνάμει του εδαφίου (1) 



162 

αίτηση  εγγραφή , με την υποβολή στον Έφορο του καταστατικού του , 

εντό  τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του 

παρόντο  Νόμου. 

(4) Εφόσον ο Έφορο  εγγράψει το πολιτικό κόμμα στο Μητρώο ή 

αυτό εγγραφεί αυτοδικαίω , εκδίδει σ' αυτό π ιστοποιητικό εγγραφή . 

(5) Το π ιστοποιητικό εγγραφή  γίνεται δεκτό ω  αποδεικτικό στοιχείο 

του περιεχομένου του και των προαπαιτούμενων του παρόντο  Νόμου. 

(6) Σε περίπτωση διάλυση  πολιτικού κόμματο , ο Έφορο  

διαγράφει το πολιτικό κόμμα από το Μητρώο και μεριμνά για τη σχετική 

δημοσίευση τη  διαγραφή  του στην Επίσημη Εφημερίδα τη  

Δημοκρατία . 

(7) Κάθε απόφαση του Εφόρου που λαμβάνεται στα πλαίσια του 

άρθρου αυτού αποτελεί διοικητική πράξη υποκείμενη σε δικαστικό έλεγχο 

κατά το Σύνταγμα, εξαιρουμένη  τη  αυτοδίκαιο  εγγραφή  των ήδη 

υπαρχόντων κατά την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  

Νόμου κοινοβουλευτικών κομμάτων. 

Κρατική 4. (1) Τα πολιτικά κόμματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 

χρηματοδότηση χρηματοδοτούνται από το κράτο , προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
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των πολιτικών μέρο  των εκλογικών και λειτουργικών του  δαπανών. 

κομμάτων. 

(2) Η κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων δεν υπόκειται 

σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλο , που επ ιβάλλεται και εισπράττεται κατά 

νόμο. 

(3) Το ύψο  τη  τακτική  χρηματοδότηση  και τη  χορηγία  των 

πολιτικών κομμάτων καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό και κατανέμεται στα 

κοινοβουλευτικά κόμματα και στα μη κοινοβουλευτικά κόμματα κατ' 

αναλογία, όπω  ήθελε καθοριστεί: 

Νοείται ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα λαμβάνουν μέρο  τη  

κρατική  χρηματοδότηση  ισόποσα, και το υπόλοιπο μέρο  κατ' 

αναλογία των ποσοστών του  στι  τελευταίε  βουλευτικέ  εκλογέ  ω  

ήθελε καθοριστεί: 

Νοείται περαιτέρω ότι τα κοινοβουλευτικά και τα μη κοινοβουλευτικά 

κόμματα δικαιούνται σε χορηγία, νοουμένου ότι στην περίπτωση 

βουλευτικών εκλογών καλύπτουν με υποψήφιου  τουλάχιστο το μισό 

αριθμό των μελών τη  Βουλή  και τα δύο τρίτα των εκλογικών 

περιφερειών, στην περίπτωση ευρωεκλογών το μισό αριθμό των 
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ευρωβουλευτών τη  Δημοκρατία  και στην περίπτωση δημοτικών 

εκλογών τουλάχιστο το μισό αριθμό του συνόλου των δημοτικών 

συμβούλων και τα δύο τρίτα του αριθμού των δήμων: 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι μη κοινοβουλευτικά κόμματα που 

δικαιούνται χορηγία  ω  ανωτέρω, εφόσον κατά την αμέσω  

προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήταν κοινοβουλευτικά και έχουν 

καταστεί μη κοινοβουλευτικά κατά τι  τελευταίε  εκλογέ , δικαιούνται 

τέτοια  χορηγία  για τι  αμέσω  επόμενε  βουλευτικέ  εκλογέ  το ύψο  

τη  οποία  ήθελε καθοριστεί. 

Ιδιωτική 5, (1) Τηρουμένων των διατάξεων των επόμενων εδαφίων, επ ιπρόσθετα 

χρηματική από την κρατική χρηματοδότηση είναι επιτρεπτή η αποδοχή από 

εισφορά στα πολιτικό κόμμα νόμιμων ιδιωτικών χρηματικών ή σε είδο  ή σε εξοπλισμό 

πολιτικά ή σε υπηρεσίε  εισφορών, ονομαστικών ή ανώνυμων και στην τελευταία 

κόμματα. αυτή περίπτωση εφαρμόζεται το εδάφιο (4) του άρθρου 5 του παρόντο  

Νόμου. 

(2) (α) Κάθε ιδιωτική εισφορά κατά την έννοια του εδαφίου (1) του 

παρόντο  άρθρου προ  πολιτικό κόμμα, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε 

φόρο ή τέλο , που επ ιβάλλεται και εισπράττεται κατά νόμο: 

Νοείται ότι οι μη χρηματικέ  εισφορέ  γίνονται αποδεκτέ  
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απαραιτήτω  έναντι αποδείξεω  από το πολιτικό κόμμα, επί τη  οποία  

περιγράφεται η φύση τη  εισφορά  και αναγράφεται η εκτιμητέα τη  

αξία. 

(β) η απόδειξη που δίνεται από πολιτικό κόμμα για κάθε ιδιωτική 

εισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φορολογική δήλωση του 

εισφορέα και δεν τυγχάνει οποιασδήποτε φορολογία  ή τέλου  που 

επ ιβάλλεται Kaf εισπράττεται κατά νόμο' και 

(γ) κάθε ιδιωτική χρηματική εισφορά από φυσικό πρόσωπο προ  

πολιτικό κόμμα επ ιτρέπεται μόνο μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων 

ευρώ (€8.000) ανά έτο , από εταιρείε  περιορισμένη  ευθύνη  μέχρι του 

ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά έτο  και από εταιρείε  

εισηγμένε  στο χρηματιστήριο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων 

ευρώ (€30.000) ανά έτο ; 

Νοείται ότι οποιαδήποτε ιδιωτική χρηματική εισφορά, κατά 

παράβαση των διατάξεων τη  παραγράφου (γ) του παρόντο  άρθρου, 

αποτελεί ποινικό αδίκημα τόσο για τον εισφορέα όσο και για τον 

αποδέκτη τη  και επ ισύρει χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδε  ευρώ 

(€10.000). 

(3) Δεν επ ιτρέπεται σε πολιτικό κόμμα να δέχεται ιδιωτικέ  εισφορέ  



166 

οποιουδήποτε είδου  που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, από κρατικού  ή ημικρατικού  οργανισμού , από πρόσωπα ή 

εταιρείε  που μετέρχονται ή ασκούν έλεγχο σε καζίνο ή σε πρακτορεία 

στοιχημάτων, από παράνομε  επ ιχειρήσει , εταιρείε  που συμμετέχει το 

κράτο  και από εταιρείε  που ελέγχονται από άλλα κράτη: 

Νοείται ότι επ ιτρέπεται σε κάθε πολιτικό κόμμα να δέχεται ιδιωτικέ  

εισφορέ  οποιουδήποτε είδου  που προέρχονται από νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου υπό την ιδιότητα του  ω  χορηγών σε κομματικέ  

εκδηλώσει . 

(4) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  τη  παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) 

είναι δυνατή επιπρόσθετα ονομαστική ή ανώνυμη χρηματική εισφορά 

προ  τα πολιτικά κόμματα γενικά, απευθεία  προ  Ειδικό Κοινό Ταμείο 

που τηρείται από τι  Υπηρεσίε  τη  Βουλή  των Αντιπροσώπων, ω  

ήθελε καθοριστεί, και ακολούθω  τα οποιαδήποτε συγκεντρωθέντα ποσά 

κατανέμονται κατ' έτο  κατ' αναλογία τη  δύναμη  των κομμάτων ω  η 

κρατική χρηματοδότηση και υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο από το 

Γενικό Ελεγκτή τη  Δημοκρατία . 

Έλεγχο  6. (1) (α) Η οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων, τα έσοδα και 

εκλογικών τα έξοδα, καθώ  και οι εισφορέ  που καταβάλλονται στο Ειδικό Κοινό 

δαπανών και Ταμείο, όπω  προβλέπεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 5, ελέγχονται 
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εσόδων. από το Γενικό Ελεγκτή τη  Δημοκρατία , ετησίω , σύμφωνα με τα 

λογιστικά πρότυπα που ισχύουν στη Δημοκρατία. Τα πολιτικά κόμματα 

οφείλουν να δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο περίληψη των 

οικονομικών του  απολογισμών: 

Νοείται ότι οι εκλογικέ  δαπάνε  υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή 

τη  Δημοκρατία , σε οικονομικού  απολογισμού  επί καθορισμένου 

εντύπου για σκοπού  ελέγχου, εντό  περιόδου σαράντα πέντε ημερών 

από την ημερομηνία των τελευταίων εκλογών 

(β) ο Γενικό  Ελεγκτή  τη  Δημοκρατία  συντάσσει έκθεση 

αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που ασκεί δυνάμει τη  

παραγράφου (α) του παρόντο  άρθρου. 

(2) Ο Γενικό  Ελεγκτή  τη  Δημοκρατία  δημοσιεύει την έκθεση του 

και όταν διαπ ιστώσει παραβίαση των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, 

διαβιβάζει την έκθεση στον Έφορο. 

7, Οι δαπάνε  των πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να διακινούνται κατ' 

ελάχιστο σε ποσοστό μέχρι 80% αποκλειστικά μέσω χρηματοπ ιστωτικών 

ιδρυμάτων και δεν επ ιτρέπεται τα κεφάλαια του  να μεταφέρονται σε 

άλλου  οργανισμού . 

Διαχείριση 

δαπανών 

πολιτικών 

κομμάτων. 
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8. (1) Παράβαση των δυνάμει του παρόντο  Νόμου διατάξεων, 

συνεπάγεται διοικητική ποινή προστίμου ύψου  μέχρι οκτώ χιλιάδε  

ευρώ (€8.000) την οποία επ ιβάλλει ο Έφορο , με τη σύμφωνη γνώμη του 

Γενικού Ελεγκτή τη  Δημοκρατία : 

Νοείται ότι σε περίπτωση υποτροπή  δύναται να επ ιβληθεί αποκοπή 

μέρου  ή και ολόκληρη  τη  τακτική  κρατική  χρηματοδότηση . 

(2) Η διερεύνηση υπόθεση  για παράβαση των διατάξεων του 

παρόντο  Νόμου γίνεται από τον Έφορο ύστερα από την υποβολή τη  

έκθεση  του Γενικού Ελεγκτή τη  Δημοκρατία  σ' αυτόν και αφού δοθεί 

στο καταγγελλόμενο πολιτικό κόμμα το δικαίωμα ακρόαση . 

(3) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου δυνάμει του παρόντο  άρθρου 

αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία υπόκειται σε δικαστικό 

έλεγχο κατά τι  πρόνοιε  του Συντάγματο . 

(4) Ο Έφορο  κατόπιν τη  διερεύνηση  τη  υπόθεση , σύμφωνα με 

το εδάφιο (2) του παρόντο  άρθρου, δημοσιεύει το πόρισμα του στην 

Επίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

Εκπροσώπηση 9. Κάθε πολιτικό κόμμα, κατά τι  πρόνοιε  του παρόντο  Νόμου, έχει 

πολιτικού δικαίωμα να ενάγει, όπω  επίση  και να ενάγεται στο όνομα του, ω  

Αξιόποινε  

πράξει . 
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κόμματο  στο ξεχωριστή νομική προσωπικότητα που εκπροσωπεί όλα τα μέλη του. 

δικαστήριο. 

Κανονισμοί. 10. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμού , που εγκρίνονται από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για κάθε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι 

δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 

του παρόντο  Νόμου. 

Εφαρμογή του 11. Από τη  ενάρξεω  τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου οι πρόνοιε  του 

περί ο ιτικων π ερ . Π ολ | Τ ( Κβν Κομμάτων (Κτήση, Κατοχή και Διάθεση Ακίνητη  και 
Κομμάτων 
ίΚ ήση Κατ ' Κ ινΠτίζ Ιδιοκτησία ) Νόμου του 1989 έω  1998, εφαρμόζονται στο 

και Διάθεση βαθμό που αυτέ  δε συγκρούονται με τον παρόντα Νόμο. 
Ακίνητη  και 
Κινητή  
Ιδιοκτησία ) 
Νόμου του 
1989 έω  1998. 
199 του 1989 

3 του 1990 
49(Ι)του 1989. 
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Ο π ερί Δημόσια  Εκπ αιδευτική  Υπηρεσία  (Τροποπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται Με δημοσίευση στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  21(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡ! 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΙ (Αρ. 2) του 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Δημόσια  
τίτλο . Εκπαιδευτική  Υπηρεσία  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα 

10 του 1969 διαβάζεται μαζί με του  περί Δημόσια  Εκπαιδευτική  Υπηρεσία  
67 του 1978 Νόμου  του 1969 έω  (Αρ. 2) του 2010 (που στο εξή  θα αναφέρονται 
53 του 1979 ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο παρών Νόμο  θα 
4 του 1985 αναφέρονται μαζί ω  οι περί Δημόσια  Εκπαιδευτική  Υπηρεσία  

100 του 1985 Νόμοι του 1969 έω  2011. 
168 του 1986 
65 του 1987 

129 του 1987 
157 του 1987 
162 του 1987 
180 του 1987 
245 του 1987 

76 του 1988 
107 του 1988 
234 του 1988 
105 του 1990 
135 του 1991 
151 του 1991 
251 του 1991 

12 του 1992 
500) του 1992 
78(1) του 1992 
80(1) του 1992 
81(1) του 1992 

116(1) του 1992 
40(1) του 1993 
46(1) του 1993 

8(0 του 1994 
37(f) του 1994 
26(1) του 1995 
72(1) του 1995 
25(1) του 1996 
43(0 του 1996 

110(1) του 1996 
42(1) του 1997 
88(1) του 1997 

5(0 του 1998 
23(1) του 1998 
46(0 του 1998 
57(1} του 1998 
79(Ι)του 1998 
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12(1) του 1999 
30(Ι)του 1999 
44(Ι)του 1999 
84(1) του 1999 

157(1) του 1999 
31(1) του 2000 
48(1) του 2000 
83(1) του 2000 

131(1} του 2000 
13(1) του 2001 
21(f) του 2001 

162(1) του 2001 
163(1) του 2001 
135(1) του 2002 
207(1) του 2002 

17(1) του 2003 
113(1) του 2003 
44(1) του 2004 
80(1) του 2004 

100(1) του 2006 
36(1) του 2007 
52(1) του 2007 
84(1) του 2008 
21(1) του 2010 

93(1) του 2010. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 35Β του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (11) του άρθρου 35Β 
αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

του βασικού νόμου 

«(11) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλε  διατάξει  του 
παρόντο  Νόμου, θέση Προαγωγή  μπορεί να πληρωθεί χωρί  
να δημοσιευτεί, όταν αυτή κενούται ή δημιουργείται εντό  εννέα 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευση  άλλη  θέση  με τον ίδιο 
τίτλο ή και ειδικότητα, τη  οποία  η διαδικασία πλήρωση  
βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε τέτοια περίπτωση η θέση θεωρείται ότι 
δημοσιεύτηκε την ημέρα κατά την οποία δημοσιεύτηκε η άλλη 
θέση.». 

ΤυπώΒηκε στο Τυπογραφείο τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
Μιχαλακη Κσραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mol.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα τη  Επ ίσημη  Εφημερίδο  πωλούνται π ρο €1,71 το καθένα 
Ετήσια συνδρομή: €68,00 


