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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 19 

Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) 

(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.065-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε ο χρόνος φοίτησης μέλους του Στρατού σε 

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 

Υπαξιωματικών να μη λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του μέσου όρου 

των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 

και εντεύθεν, καθότι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα φοίτησής του το μέλος δε 

λαμβάνει μισθό. 

 Η επιτροπή, αφού άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, 

αποφάσισε να προωθήσει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος. 

 

 



2. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 

Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ.: 23.03.058.094-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του γενικού διευθυντή του 

Υπουργείου Άμυνας, του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, εκπροσώπου της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Άμυνας 

και του ΓΕΕΦ, την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι 

αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα μέλη 

του Στρατού αναφορικά με τους διορισμούς, την ιεραρχία, τις προαγωγές και τις 

αφυπηρετήσεις τους. 

Όπως είναι γνωστό, μετά από προώθηση από την επιτροπή, η ολομέλεια της Βουλής 

ενέκρινε το μέρος των κανονισμών που αφορά στην ενοποίηση των υπηρεσιακών 

καταστάσεων των αξιωματικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς και 

στην επίτευξη συμμόρφωσης με ακυρωτική απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών, η επιτροπή 

ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις και υπέβαλε εισηγήσεις για τροποποίηση 

επιμέρους προνοιών των κανονισμών.  

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της επιτροπής. 

    

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 
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Email: press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, 
αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή 
αντιτύπων του παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), 
μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, 
δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή 
έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy.  
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