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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας συνήλθε σήμερα, Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 

2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμος του 2022 - Κεφάλαιο 11.04 - Άρθρο 3780 

«Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης». 

 Η επιτροπή μελέτησε, κεκλεισμένων των θυρών, το πιο πάνω Κεφάλαιο του περί 

Προϋπολογισμού Νόμου του 2023, που αφορά τις Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης.  

 

2. Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ.:23.01.063.211-2022) 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να παρασχεθεί στον Υπουργό Άμυνας η εξουσία 

ίδρυσης Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας, με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση 

στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. 

 

3. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 

Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) 

(Αρ. 3) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.103-2022) 
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 Σκοπός των κανονισμών είναι η κατάργηση του Κανονισμού 46, σύμφωνα με τον οποίο 

παρέχεται δικαίωμα στους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς για υποβολή αίτησης για 

σύναψη νέας σύμβασης απασχόλησης ή ανανέωσής της μετά το 57ο έτος της ηλικίας 

τους, λόγω της ένταξής τους στο νέο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα. 

 

4. Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.271-2022) 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση της διάταξης δυνάμει της οποίας η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης ενός Συμβασιούχου Οπλίτη (ΣΥΟΠ) στην Εθνική 

Φρουρά περιορίζεται στα δέκα έτη και η παροχή δυνατότητας στους ΣΥΟΠ να 

παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση των σαράντα δύο (42) ετών. 

 

Τέλος, η επιτροπή μελέτησε αίτημα που της υποβλήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας για 

αποδέσμευση κονδυλίου που περιλαμβάνεται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2022.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 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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