
ΝΠ/ΠΗ/ΓΕΔΠΑ 

                                        

                           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Οι περί  Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) Κανονισμοί του 1997 
Διευθυντή  

ΠΕΔΠΑ …………………………, 
 

Υπεύθυνη δήλωση για εξαίρεση από την υποχρέωση υπηρεσίας στη  
Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τον Κανονισμό 11.(3)(α),(β),(γ),(δ) και (ε) 

 
I. Εγώ ο / η (Επώνυμο) ............................................................ (Όνομα) .............................................................. 

Αρ. Μητρώου Πολιτικής Άμυνας. ……………….................  Αρ. Δελτ. Ταυτ. ………………………..……….……. 

Διεύθυνση διαμονής:  

Οδός …………………………………………………………………….………………. Αρ. ………………….………. 

Δήμος / Κοινότητα ……………………………………………….……….…………….… Τ.Κ. ………..………….….. 

Τηλ.:  Οικίας: …………………….……   Εργασίας: ……………….……….   Κινητό: ……………..….……………. 

E-MAIL: …………………………………...……..……………..…………..…………………………………………….. 
 

δηλώνω υπεύθυνα ότι η περίπτωση μου εμπίπτει στις πρόνοιες των πιο πάνω υποπαραγράφων της 
παραγράφου (3) του Κανονισμού 11 και της παρ. (5) του Κανονισμού 11 όπως φαίνεται πιο κάτω:  
 

(Σημειώνεται «√» στο αντίστοιχο τετραγωνάκι)  
(α) Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι δικαστές, τα μέλη της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας, τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι Γενικοί Διευθυντές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός 
Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι κυβερνητικών τμημάτων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι 
Διευθυντές των οργανισμών δημόσιου δικαίου και τα μέλη του Κεντρικού και των Επαρχιακών Συμβουλίων 

 

(β)   οι κληρικοί  

(γ)  όσοι υπηρετούν σε μόνιμη βάση στη Δύναμη, στον Κυπριακό Στρατό, στην  Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία, στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία ή στις Φυλακές 

 

δ)  όσοι εκτελούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά, όσοι εκτέλεσαν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και ανήκουν σε 
κλάσεις της Εθνικής Φρουράς που δεν έχουν απολυθεί από την εφεδρεία της και όσοι λόγω ειδικών προσόντων είναι κατά 
οποιοδήποτε τρόπο ενταγμένοι στην εφεδρεία ή άλλες μονάδες της Εθνικής Φρουράς,  εκτός από τα πρόσωπα στα οποία γίνεται 
ειδική αναφορά στην περί Εθνικής Φρουράς νομοθεσία ή(στα οποία, δυνάμει της περί Εθνικής Φρουράς νομοθεσίας, έχει χορηγηθεί 
εξαίρεση ή αναστολή από την υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά 

 

(ε)  τα πρόσωπα τα οποία υπηρετούν σε υπηρεσία η οποία κηρύχθηκε Ουσιώδης Υπηρεσία, με βάση τις διατάξεις  του άρθρου  
6 του  Νόμου και τα οποία ορίζονται για  την  εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής άμυνας της εν λόγω Υπηρεσίας στα οποία έχουν 
ανατεθεί ευθύνες και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, για την αντιμετώπιση  των επιπτώσεων εχθρικών 
ενεργειών (Κύριος συντονιστής ΒΕΣ ΖΗΝΩΝ) 

 

Σημ. 1 :  Εξαίρεση από υπηρεσία στη Δύναμη η οποία χορηγήθηκε ή εγκρίθηκε με βάση τον παρόντα Κανονισμό ισχύει 
μόνο για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι της εξαίρεσης, ενώ το πρόσωπο που έχει εξαιρεθεί οφείλει να 
παρουσιαστεί για υπηρεσία στη Δύναμη αμέσως μόλις οι λόγοι αυτοί εκλείψουν. 

Σημ.2:  Αυτούσιο το κείμενο από τους Περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997(Κ.Δ.Π. 221/97) 

II. Για βεβαίωση των πιο πάνω επισυνάπτω (εάν απαιτείται)  

……………..……………………………………...………………………………………………………………………. 

 

Ημερομηνία ……………………..                                                                        …...........……………….……………. 
                                                                                                                                      Υπογραφή 
 
 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
 

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία είναι αληθή και ορθά / λανθασμένα-ψευδή*.(Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι 
λανθασμένα/ψευδή ασκείται ποινική δίωξη) 
 

Ημερομηνία ……………………..                                                                        …...………….…………………. 
                                                                                                                                      Υπογραφή 
* Διαγράφεται ανάλογα 
          

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
Η συλλογή προσωπικών στοιχείων από την Πολιτική Άμυνα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679  και γίνεται στη βάση της περί Πολιτικής Άμυνας 
Νομοθεσίας του 1996 και των σχετικών Κανονισμών 1997-2012 (Κανονισμός 13(4)).  Τα στοιχεία, τα οποία συλλέγονται, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους 
σκοπούς της υπηρεσίας στην Πολιτική Άμυνα. 

(Έντυπο Π.Α. 11) 


