
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

1.  Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 

Άμυνα της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. 

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Μαρίνου 

Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.049.039-2008). 

 

 

Κατάθεση: 16.10.2008 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για 

την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να 

καθορισθεί ότι τα ποσά τα οποία εισπράττονται 

δυνάμει αυτού, θα κατατίθενται σε ειδικό 

λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της 

Δημοκρατίας αποκλειστικά προς ενίσχυση της 

αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας.    

 

2.  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.034-2017). 

Κατάθεση: 31.3.2017 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Στρατού της 

Δημοκρατίας Νόμου, ώστε υπό προϋποθέσεις 

να επιτρέπεται σε μέλος του στρατού να ασκεί 

έναντι αμοιβής οποιοδήποτε επάγγελμα ή 

επιτήδευμα ή να μετέχει σε οποιαδήποτε 

εργασία ή επιχείρηση εκτός των ωρών της 

υπηρεσίας του στον στρατό.   

Ειδικότερα, παρέχεται το δικαίωμα σε μέλος 

του στρατού να δύναται να ασκεί οποιοδήποτε 

επάγγελμα ή επιτήδευμα έπειτα από σχετική 

άδεια για μερική απασχόληση, η οποία θα 

χορηγείται από τον Υπουργό Άμυνας, αφού 

ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Αρχηγού και με 

τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό 

τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ο 

Υπουργός Άμυνας θα καθορίζει, εφόσον η 

απασχόληση αυτή δε θα επηρεάζει άμεσα ή 

έμμεσα, την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων 

του ως μέλους του στρατού. 

 

3.  Ο περί Εθνικής Φρουράς Κατάθεση: 22.6.2018 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.135-2018). 

 

1ο Μέρος του νομοσχεδίου ψηφίστηκε 

στις 29 Ιουνίου 2018. 

2ο  Μέρος του νομοσχεδίου ψηφίστηκε 

στις 28 Ιουνίου 2019.  

 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να 

βελτιωθούν οι διαδικασίες υγειονομικής 

εξέτασης των εθνοφρουρών, των εφέδρων και 

των οπλιτών με σύμβαση, με τη θεσμοθέτηση 

νέας υγειονομικής επιτροπής, ήτοι της 

Επιτροπής Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας 

(Ε.Ε.Ψ.Ι.). 

 

4.  Ο περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται 

από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες 

Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και 

της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.192-2018). 

 

Με απόφαση της ολομέλειας στις  30 

Οκτωβρίου 2020 παραπέμφθηκε στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας 

από την  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων 

Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 

Δαπανών. 

 

Κατάθεση: 19.10.2018 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 

Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που 

Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή 

Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας 

και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα 

Νόμου, ώστε να ρυθμισθούν οι διαδικασίες 

σύναψης των συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας για ποσά εκτιμώμενης αξίας 

κατώτερης των προβλεπόμενων κατώτατων 

ορίων. 

 

5.  Ο περί Εθνικής Φρουράς 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.143-2019). 

Κατάθεση: 14.6.2019 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε όσοι 

στρατεύσιμοι ή εθνοφρουροί απολύονται 

προσωρινά για λόγους σπουδών να είναι 

υπόχρεοι να καταβάλλουν στη Δημοκρατία 

χρηματικό ποσό ως εγγύηση, το οποίο σε 

περίπτωση που αυτοί δεν επανακαταταγούν 

κατά την ημερομηνία λήξης της προσωρινής 

απόλυσής τους, θα παρακρατείται. 
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6.  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Κάρουλλα 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.069-2020). 

 

 

Κατάθεση: 19.6.2020 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση περί Στρατού της Δημοκρατίας 

Νόμου, ώστε στα μέλη του Στρατού της 

Δημοκρατίας να δύναται να αιτούνται άδεια 

ιδιωτικής απασχόλησης. 

7.  Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.082-2020). 

Κατάθεση: 17.7.2020 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Στρατού της 

Δημοκρατίας Νόμου, ώστε ο Υπουργός Άμυνας 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβει 

υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού, να χορηγεί 

άδεια σε μέλος του στρατού για μερική 

απασχόληση ως διαιτητή που λαμβάνει μέρος 

σε αθλητική διοργάνωση έναντι αμοιβής εκτός 

των ωρών της υπηρεσίας του στην Εθνική 

Φρουρά, υπό όρους και προϋποθέσεις που θα 

καθορίζει υπό τις περιστάσεις και νοουμένου 

ότι η απασχόληση αυτή δε θα επηρεάζει, άμεσα 

ή έμμεσα, την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων 

του ως μέλους του στρατού.   

 

8.  Ο περί Εθνικής Φρουράς 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.027-2021). 

Κατάθεση: 14.1.2021  

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να 

ρυθμίζεται εξώδικα το αδίκημα της ανυποταξίας 

εφέδρου. Ειδικότερα, προτείνεται η επίδοση 

γραπτής ειδοποίησης, η οποία θα παρέχει σε 

έφεδρο που διαπράττει το εν λόγω αδίκημα τη 

δυνατότητα να μη διωχθεί, εάν καταβάλει το 

εξώδικο πρόστιμο το οποίο καθορίζεται στη 

γραπτή ειδοποίηση. 

 

9.  Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης ΄Εκτακτων 

Αναγκών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021. 

Κατάθεση 16.9.2021 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων 
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(Αρ. Φακ. 23.01.062.153-2021). Αναγκών Νόμου ώστε- 

(α)  η Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής 

Σχεδίασης και Έκτακτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) 

να συνδράμει απρόσκοπτα στο έργο του 

Υπουργείου Εσωτερικών σε ό,τι αφορά στην 

πολιτική επιστράτευση∙ και 

(β) να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των 

σχεδίων ΠΣΕΑ, χωρίς να αποτελεί 

προϋπόθεση η κήρυξη της χώρας σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

 

10. Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα 

και Δικονομίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.164-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και 

Δικονομίας Νόμου, ώστε να καταργηθεί το 

άρθρο 101 με τίτλο «Διαγωγή ασυμβίβαστος 

προς στρατιωτική πειθαρχία», το οποίο 

παρουσιάζει αοριστία και να καθορισθεί ότι οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας 

αξιωματικός του Στρατού για να οριστεί από τον 

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως 

Στρατιωτικός Εισαγγελέας, συνάδουν με τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στον περί 

Δικηγόρων Νόμο.  

 

11. Ο περί Εθνικής Φρουράς 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2021.  

(Πρόταση νόμου του κ. Κώστα Κώστα εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.136-2021). 

 

Κατάθεση 23.9.2021 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς 

Νόμου, ώστε να προβλεφθεί σε αυτόν η 

δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικού 

συνδέσμου από οπλίτες με σύμβαση (ΣΥΟΠ). 

 

12. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την 

Άμυνα της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 

2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου Χρίστου εκ 

Κατάθεση 21.10.2021 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για 

την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να 

δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στο Πάγιο 
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μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.171-2021). 

Ταμείο της Δημοκρατίας στον οποίο να 

κατατίθενται όλες οι εισφορές που 

καταβάλλονται δυνάμει του εν λόγω νόμου και 

να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη 

στρατιωτική ενίσχυση και αμυντική θωράκιση 

της Δημοκρατίας.  

13. Ο περί Εθνικής Φρουράς 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.211-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου,  ώστε να 

παρασχεθεί στον Υπουργό Άμυνας η εξουσία  

συγκρότησης Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας 

με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση 

στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε 

εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. 

 

14. Ο περί Εθνικής Φρουράς 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.271-2022). 

 

Κατάθεση: 17.11.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εθνικής Φρουράς Νόμος, ώστε να 

καταργηθεί η διάταξη του σύμφωνα με την 

οποία η συνολική διάρκεια της σύμβασης 

Συμβασιούχου Οπλίτη (ΣΥΟΠ) περιορίζεται στα 

δέκα έτη, ανεξάρτητα από την ηλικία στην 

οποία προσλαμβάνεται και να παρασχεθεί η 

δυνατότητα σε αυτούς να παραμείνουν στην 

υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας 

των σαράντα δύο ετών.  

 

 

ΟΠ/ΣΒ/ΣΛ/ΠΙ  17.11.2022  

 

 

 

 

 

 


