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ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΡΑΣΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2016 KAI 2017 

 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΡΑΣΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΓΙΟΡΙΜΟΙ, ΙΔΡΑΡΥΙΑ, ΠΡΟΑΓΧΓΔ ΚΑΙ ΑΦΤΠΗΡΔΣΗΔΙ 

ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2017 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ 

Καλνληζκφο 

1.  πλνπηηθφο ηίηινο. 

 ΜΔΡΟ Ι 

ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

2.  Δξκελεία. 

 ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΒΑΘΜΟΙ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ, ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΓΙΟΡΙΜΟΤ 

3.  Βαζκνί Τπαμησκαηηθψλ. 

4.  Πξνέιεπζε Τπαμησκαηηθψλ. 

5.  Πξνζφληα γηα εηζαγσγή ζε Α...Τ. θαη δηαδηθαζία δηνξηζκνχ απνθνίησλ Α...Τ. 

6.  Πξνζφληα θαη δηαδηθαζία γηα δηνξηζκφ Τπαμησκαηηθψλ κεηά απφ δηαγσληζκφ. 

7.  Πξνζθνξά γηα δηνξηζκφ Τπαμησκαηηθψλ θαη απνδνρή δηνξηζκνχ. 

8.  Απφζπαζε Τπαμησκαηηθψλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά. 

 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

ΚΑΙ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΧΜΑΣΑ 

9.  Καηάηαμε Τπαμησκαηηθψλ ζηνπο Κιάδνπο θαη ζηα Κνηλά ψκαηα. 

10.  Μεηάηαμε Τπαμησκαηηθψλ. 

11.  Τπαμησκαηηθνί Τπεξεζίαο Γξαθείνπ θαη Τπαμησκαηηθνί Διαθξάο Τπεξεζίαο. 

 ΜΔΡΟ IV 

ΙΔΡΑΡΥΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ, ΔΠΔΣΗΡΙΓΔ ΚΑΙ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 
 

12.  Ιεξαξρία θαη αξραηφηεηα Τπαμησκαηηθψλ. 

13.  Πξνζδηνξηζκφο ηεο αξραηφηεηαο Τπαμησκαηηθψλ. 

14.  Δπεηεξίδεο Τπαμησκαηηθψλ. 

15.  Αηνκηθά έγγξαθα Τπαμησκαηηθψλ. 

 ΜΔΡΟ V 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

16.  Πξνζφληα Τπαμησκαηηθψλ. 

17.  Βαζκνιφγεζε πξνζφλησλ Τπαμησκαηηθψλ. 

18.  Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, εκείσκα Αμηνιφγεζεο θαη Έθζεζε Πνιεκηθήο Γξάζεο. 

19.  Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο Τπαμησκαηηθψλ. 

  

ΜΔΡΟ VΙ 
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ΑΝΔΛΙΞΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΣΟΠΙΝ ΚΡΙΗ ΣΟΤ 

20.  Αλέιημε Τπαμησκαηηθψλ. 

21.  Βαζκνί αλέιημεο Τπαμησκαηηθψλ. 

22.  Πξνυπνζέζεηο, γηα λα δηθαηνχηαη Τπαμησκαηηθφο θξίζε απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ. 

23.  Υξφλνο παξακνλήο θαη ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο Τπαμησκαηηθνχ ζε θάζε βαζκφ, γηα λα δηθαηνχηαη 

θξίζε. 

24.  Υξφλνο δηνίθεζεο Τπαμησκαηηθνχ γηα λα δηθαηνχηαη θξίζε. 

25.  Δηδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνθιείνπλ ηελ θξίζε Τπαμησκαηηθνχ. 

 ΜΔΡΟ VIΙ  

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΡΙΔΧΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΑΝΑΚΡΙΔΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

26.  Αξκφδηα ζπκβνχιηα γηα ηηο θξίζεηο Τπαμησκαηηθψλ. 

27.  χλζεζε θαη ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ. 

28.  Γηαδηθαζίεο πξηλ απφ ηηο θξίζεηο Τπαμησκαηηθψλ. 

29.  Γηαδηθαζίεο θαηά ηηο θξίζεηο Τπαμησκαηηθψλ. 

30.  Γηαδηθαζίεο κεηά ηηο θξίζεηο απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ. 

31.  Αξκνδηφηεηα, ζχλζεζε θαη ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ. 

32.  Οξηζηηθνπνίεζε θαη πεξίνδνο ηζρχνο ησλ Πηλάθσλ Κξίζεσλ. 

 ΜΔΡΟ VIΙΙ 

ΓΙΑΒΑΘΜΙΔΙ ΚΡΙΔΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

33.  Γηαβαζκίζεηο θξίζεσλ Τπαμησκαηηθψλ. 

34.  Κξηηήξηα θξίζεσλ Τπαμησκαηηθψλ. 

 ΜΔΡΟ ΙΥ 

ΠΡΟΑΓΧΓΔ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

35.  Καηαλνκή θελψλ ζέζεσλ Τπαμησκαηηθψλ γηα ζθνπνχο πξναγσγψλ. 

36.  Πξναγσγέο Τπαμησκαηηθψλ κε βάζε ηνπο Πίλαθεο Κξίζεσλ. 

  

 ΜΔΡΟ Υ 

ΑΝΔΛΙΞΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ Δ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΟΤ 

37.  Αλέιημε Τπαμησκαηηθψλ ζε Αμησκαηηθνχο. 

38.  Γηεμαγσγή γξαπηψλ εμεηάζεσλ γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ Τπαμησκαηηθψλ σο Αμησκαηηθψλ. 

39.  Πξνζδηνξηζκφο αξραηφηεηαο Αμησκαηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ κφληκνπο Τπαμησκαηηθνχο. 
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 ΜΔΡΟ ΥΙ 

ΑΦΤΠΗΡΔΣΗΔΙ ΚΑΙ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

40.  Αθππεξέηεζε Τπαμησκαηηθψλ. 

41.  Σεξκαηηζκφο ηεο ππεξεζίαο Τπαμησκαηηθψλ. 

42.  Απνλνκή ηηκεηηθνχ βαζκνχ. 

 ΜΔΡΟ ΥΙΙ 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

43.  Καηάξγεζε θαη δηαθχιαμε. 

44.  Έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

45.  Λήμε ηεο ηζρχνο ησλ Καλνληζκψλ 37, 38 θαη 39 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

46.  Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

 

  

3285



 
 
Απιθμόρ 428 
 

Οι  πεπί Σηπαηού ηηρ Γημοκπαηίαρ (Γιοπιζμοί, Ιεπαπσία, Πποαγωγέρ και Αθςπηπεηήζειρ Υπαξιωμαηικών) 
Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 76 ηoς πεπί 
Σηπαηού ηηρ Γημοκπαηίαρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ 
Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΡΑΣΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2016 ΚΑΙ 2017 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 76 

 
36 (Ι) ηνπ 2016 

  126(Ι) ηνπ 2016 
172(Ι) ηνπ 2017 

173(Ι) ηνπ 2017. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν 76 
ηνπ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο 
(Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη Αθππεξεηήζεηο Τπαμησκαηηθψλ) Καλνληζκνί ηνπ 
2017. 

  
 ΜΔΡΟ Ι 

ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  

Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή 
έλλνηα- 

  
 

68(Ι) ηνπ 1996 
48(Ι) ηνπ 1998 

111(Ι) ηνπ 2000 
219(Ι) ηνπ 2002 

38(Ι) ηνπ 2003 
1(Ι) ηνπ 2004 

26(Ι) ηνπ 2006 
87(Ι) ηνπ 2009 

107(Ι) ηνπ 2011 
   28(Ι) ηνπ 2012 

30(I) ηνπ 2015 
56(I) ηνπ 2016. 

«Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα» ζεκαίλεη ίδξπκα πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ίδξπκα αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ Αλψηεξεο 
θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Παξνρήο ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ Νφκνπ

. 

 
 
 

«Αλψηεξν Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα» ζεκαίλεη ίδξπκα πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ίδξπκα αλψηεξεο 
εθπαίδεπζεο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ Αλψηεξεο 
θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Παξνρήο ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ Νφκνπ

. 

  
 

19(Ι) ηνπ 2011 
128(Ι) ηνπ 2013 

94(Ι) ηνπ 2014 
2(Ι) ηνπ 2015 

98(Ι) ηνπ 2015 
110(Ι) ηνπ 2015 
82(Ι) ηνπ 2016. 

«Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Φξνπξάο» ή «Γ.Δ.Δ.Φ.» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ 
φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ

.
 

 «έλνρνο ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο» ζεκαίλεη ηνλ θαηφπηλ πεηζαξρηθήο 
δηαδηθαζίαο επξεζέληα έλνρν πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν είλαη ζνβαξφ, θαηά ηελ 
αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ, φπσο 
πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκφ 34 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

. 

  
 «έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο» ζεκαίλεη ηνλ θαηφπηλ ηειεζίδηθεο απφθαζεο 

πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ επξεζέληα έλνρν πνηληθνχ αδηθήκαηνο ην νπνίν είλαη ζνβαξφ, θαηά 
ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ή/θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ, 
φπσο πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκφ 34 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

. 

  
 «Δπεηεξίδα» ζεκαίλεη ην επίζεκν κεηξψν ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη Τπαμησκαηηθνί, 

ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 14 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 
  
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν

. 
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 «πξνζφληα» ζεκαίλεη ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ Καλνληζκνχ 
16 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 
 

 «ζηξαηησηηθή ζεηεία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 19 ηνπ 
πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ· 

  
 «πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ» ζεκαίλεη ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ 

πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκφ 31 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 
  

 «πκβνχιην Κξίζεσλ» ζεκαίλεη ην πκβνχιην Κξίζεσλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ πξνλνείηαη 
ζηνλ Καλνληζκφ 27 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
 

  
 «ρνιή Δζληθήο Άκπλαο» ή «.ΔΘ.Α.» ζεκαίλεη ηε ρνιή Δζληθήο Άκπλαο ηεο Διιάδαο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε ζηξαηησηηθή ζρνιή εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ηζφηηκε κε ηελ ελ ιφγσ 
ζρνιή, φπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 
Αξρεγνχ· 

  
 «Τπαμησκαηηθφο» ζεκαίλεη κφληκν κέινο ηνπ ηξαηνχ ην νπνίν θαηά ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ππεξεηεί σο Yπαμησκαηηθφο, θαζψο θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν δηνξίδεηαη σο Τπαμησκαηηθφο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
 

  
 «Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο» θαη «Τπαμησκαηηθφο Τπεξεζίαο Γξαθείνπ» 

ζεκαίλεη Τπαμησκαηηθφ ν νπνίνο πεξηέξρεηαη ζε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε  «Διαθξάο 
Τπεξεζίαο» ή «Τπεξεζίαο Γξαθείνπ», αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηε 
δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 11 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

  
 «ππνρξεσηηθφ ζρνιείν» ζεκαίλεη ζηξαηησηηθφ ζρνιείν εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ, σο 
ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ βαζκφ ηνπ Τπαμησκαηηθνχ, θαζψο θαη ηνλ Κιάδν, ην ψκα, ηελ 
εηδηθφηεηα ή ηελ πξνέιεπζε ησλ Τπαμησκαηηθψλ, γηα ζθνπνχο δηελέξγεηαο ησλ θξίζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 34 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

. 

  
 «θπζηνινγηθφ βάξνο» ζεκαίλεη ηε ζρέζε χςνπο-βάξνπο πνπ απαηηείηαη λα έρεη 

Τπαμησκαηηθφο, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 
Αξρεγνχ, θαη εμάγεηαη απφ ηνλ δείθηε κάδαο ζψκαηoο ηνπ Τπαμησκαηηθνχ κε βάζε δηεζλή 
επηζηεκνληθά πξφηππα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηελ ειηθία θαη, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, 
ην απνδεθηφ πνζνζηφ ζσκαηηθνχ ιίπνπο

.
 

  
 «ρξφλνο δηνίθεζεο» ζεκαίλεη ηνλ ρξφλν ππεξεζίαο Τπαμησκαηηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εθάζηνηε εγθεθξηκέλνπο Π.Ο.Τ., αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 
θαη ηελ εηδηθφηεηά ηνπ, θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν άζθεζεο απφ ηνλ Τπαμησκαηηθφ 
ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ, φπσο νη ελ ιφγσ ζέζεηο θαη ηα ελ ιφγσ θαζήθνληα 
θαζνξίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 24 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
 

  
  (2) Όπνπ ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ αλαθέξεηαη βαζκφο 

Τπαμησκαηηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη Κνηλνχ ψκαηνο, ν ελ ιφγσ βαζκφο πεξηιακβάλεη 
θαη ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ Τπαμησκαηηθνχ Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο. 

  
  (3) Όξνη πνπ δελ θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ 

έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ηνλ Νφκν. 
  

 ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΒΑΘΜΟΙ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ, ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 
ΓΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ 

  
Βαζκνί  
Τπαμησκαηηθψλ. 
 

 

Πξνέιεπζε 
Τπαμησκαηηθψλ. 

3.-(1) Ο βαζκφο Τπαμησκαηηθνχ θαζηεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εμνπζία ηνπ γηα άζθεζε 
νξηζκέλσλ θαζεθφλησλ, ηνπ παξέρεη δηθαηψκαηα θαη ηνπ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο. 

 (2) Οη βαζκνί ησλ Τπαμησκαηηθψλ θαηά Κιάδν θαη Κνηλφ ψκα, νη ζπληνκνγξαθίεο 
ηνπο θαη ε κεηαμχ ηνπο αληηζηνηρία θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Νφκνπ. 

4.  Οη Τπαμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνχ πξνέξρνληαη απφ- 

  (α) απνθνίηνπο Αλψηεξσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ 
(Α...Τ.), πνπ δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ 
Καλνληζκνχ 5 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 
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  (β) θαηφρνπο  ηίηινπ ζπνπδψλ Αλψηεξνπ ή Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ιδξχκαηνο, πνπ δηνξίδνληαη κεηά απφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 6 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ∙ 

Πξνζφληα γηα εηζαγσγή ζε 
Α...Τ. θαη δηαδηθαζία 
δηνξηζκνχ απνθνίησλ 
Α...Τ. 

5.-(1) Γηα εηζαγσγή ππνςεθίσλ ζε Α...Τ. απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: 

  (α) Να πιεξνχλ ηα πην θάησ ηππηθά πξνζφληα: 

   (i) Να είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο
.
 

   (ii) λα είλαη απφθνηηνη αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο κέζεο 
εθπαίδεπζεο

.
 

   (iii) λα έρνπλ ηα ζσκαηνκεηξηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, αλάινγα κε ηελ Α...Τ. 
θαη ην θχιν ηνπ ππνςεθίνπ

.
 

      
 
 
 
 
 

40 ηνπ 1964 
     70 ηνπ 1964 
     77 ηνπ 1965 
     28 ηνπ 1967 
     63 ηνπ 1979 
   158 ηνπ 1985 
   238 ηνπ 1990 
       5 ηνπ 1992 
  49(Ι) ηνπ 1993 
  91(Ι) ηνπ 1995 
  39(Ι) ηνπ 2002 
103(Ι) ηνπ 2003 
158(Ι) ηνπ 2006 

 105 (Ι) ηνπ 2011. 

  (iv) λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, γηα 
αδίθεκα πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή 
αηζρξφηεηα, γηα αδίθεκα αλππνηαμίαο, γηα αδίθεκα πνπ 
αθνξά θαιιηέξγεηα, θαηνρή, δηαθίλεζε ή εκπνξία 
παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ή γηα 
νπνηνδήπνηε αδίθεκα πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 13 έσο 
101 ηνπ πεξί ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 
Γηθνλνκίαο Νφκνπ·  

   (v) λα είλαη ειηθίαο κέρξη είθνζη δχν (22) εηψλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή ησλ 
αηηήζεσλ

. 

   (vi) κε βάζε ηνλ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκν-  

    (αα) λα επξίζθνληαη εθηφο Δζληθήο Φξνπξάο ιφγσ 
απαιιαγήο ή ιφγσ αλαβνιήο ή ιφγσ 
πξνζσξηλήο απφιπζεο:  

    Ννείηαη φηη φζνη επξίζθνληαη εθηφο 
Δζληθήο Φξνπξάο ιφγσ απαιιαγήο απφ ηελ 
ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζεηείαο, ζχκθσλα 
κε ηηο παξαγξάθνπο (α), (β) θαη (η) ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο 
Νφκνπ, δε ζεσξείηαη φηη πιεξνχλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε πξνυπφζεζε

.
  ή  

    (ββ)  λα εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο 
ζεηείαο σο ηθαλνί, απφ απφςεσο ζσκαηηθήο 
ηθαλφηεηαο, θαηεγνξίαο πξψηεο (Ι/1)

.
 ή, 

    (γγ)  ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ 
ππνρξέσζή ηνπο γηα ζηξαηησηηθή ζεηεία, θαηά 
ηελ απφιπζή ηνπο απφ ηελ Δζληθή Φξνπξά λα 
ήηαλ, απφ απφςεσο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο, 
ηθαλνί θαηεγνξίαο πξψηεο (Ι/1): 

    Ννείηαη φηη, ελφζσ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε γηα 
εθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γηα ηηο γπλαίθεο, 
ε παξνχζα πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη γηα ηηο 
ππνςήθηεο γηα δηνξηζκφ γπλαίθεο· 
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   (vii) λα κελ έρνπλ απνιπζεί ή λα κελ έρεη επηβιεζεί ζε 

απηνχο ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απαίηεζεο γηα 
παξαίηεζε ή λα κελ έρνπλ ηεξκαηηζζεί νη ππεξεζίεο 
ηνπο θαηά ην παξειζφλ ζηνλ ηξαηφ ή ηελ Δζληθή 
Φξνπξά ή ηε δεκφζηα ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε άιιε 
ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο γηα πεηζαξρηθφ 
παξάπησκα ή πνηληθφ αδίθεκα

.
 θαη 

   (viii)   λα κελ έρνπλ απνπεκθζεί ζην παξειζφλ απφ Α..Δ.Ι. 
ή απφ Α...Τ.

 

  (β) Να έρνπλ θξηζεί θαηάιιεινη ζε πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο θαη 
δνθηκαζίεο νη νπνίεο, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, πεξηιακβάλνπλ: 

   (i) πγεηνλνκηθή εμέηαζε, πνπ δηεμάγεηαη απφ ηαηξηθή 
επηηξνπή,  ε νπνία είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηξηκειήο, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηεο, ζπγθξνηείηαη 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Τπνπξγφ ζε ζπλελλφεζε 
κε ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ειέγρεη ηα ζσκαηνκεηξηθά 
ζηνηρεία, θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ 
ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
αληίζηνηρσλ Α...Τ.: 

    Ννείηαη φηη ε πγεηνλνκηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη θαη 
εμεηάζεηο βηνινγηθνχ πιηθνχ γηα έιεγρν χπαξμεο ζηνλ 
νξγαληζκφ ησλ ππνςεθίσλ παξάλνκσλ 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ˙ 

   (ii) αζιεηηθή δνθηκαζία, πνπ δηεμάγεηαη απφ επηηξνπή ε 
νπνία ζπγθξνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνλ 
Αξρεγφ, ηα αγσλίζκαηα ηεο νπνίαο θαη ηα θαηψηαηα 
φξηα επίδνζεο θαηά αγψληζκα θαη Α...Τ. 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ

.
 

   (iii) ςπρνηερληθή δνθηκαζία, πνπ δηεμάγεηαη κε κέξηκλα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Άκπλαο. 

 

 

22 (Ι) ηνπ 2006 
51(Ι) ηνπ 2007. 

 (γ) Να έρνπλ επηηχρεη ζηηο παγθχπξηεο εμεηάζεηο πνπ 
δηνξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα 
εηζαγσγή, θαηά πεξίπησζε, ζηα αλψηαηα ή αλψηεξα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο, κε βάζε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηεμαγσγήο ησλ Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ 
Nφκνπ. 

  (2) (α)  Ο έιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη 
απφ ηνλ Τπνπξγφ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ, πξηλ νη ππνςήθηνη 
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο. 

  (β) Οη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ- 

   (i) ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο, εθφζνλ 
πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα, θαη 

   (ii) ζηηο παγθχπξηεο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ, εθφζνλ έρνπλ επηηχρεη ζηηο 
πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο. 

 (γ) Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, θαζψο θαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ θαη δνθηκαζηψλ  
θνηλνπνηνχληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο ηφζν 
ζηνπο ππνςεθίνπο φζν θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ: 

   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο απνξξηθζεί θαηά ηνλ 
έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ή απνηχρεη ζηηο πξνθαηαξθηηθέο 
εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο, θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνχ 
επεμεγνχληαη θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ή απνηπρίαο ηνπ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 

 (δ)   Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηηο Α...Τ. 
γίλνληαη κε βάζε δήισζή ηνπο γηα ηελ Α...Τ. ζηελ νπνία επηζπκνχλ 
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λα θνηηήζνπλ θαη ηε βαζκνινγία πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ζηηο 
παγθχπξηεο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 (3)  (α)          Οη επηιεγέληεο κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνλνείηαη ζηηο παξαγξάθνπο 
(1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, κεηά ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο πνπ 
εμαζθάιηζαλ ζηελ Α...Τ., ζχκθσλα κε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία, 
δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ελ ιφγσ 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο Οπιίηεο ηνπ ηξαηνχ, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο 
κε αμηφρξεν εγγπεηή ππνγξάςνπλ ζπκθσλία κε ην Τπνπξγείν Άκπλαο γηα 
ηελ παξαρψξεζε ππνηξνθίαο  θνίηεζεο ζηελ Α...Τ. 

 (β) Οη φξνη ηεο ζπκθσλίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ν ηξφπνο εμαζθάιηζεο ηεο εγγχεζεο γηα ηελ 
ηήξεζή ηεο θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο. 

 (γ) Μεηαμχ ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(α) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή απφ ηνλ 
επηιεγέληα ζπγθαηάζεζεο γηα ππνβνιή ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ ζηνλ ηξαηφ, ζε έιεγρν χπαξμεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 
παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ κε ηε δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ 
εμεηάζεσλ βηνινγηθνχ πιηθνχ, ην είδνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ νπνίσλ 
θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αξρεγφ. 

 (4) Οη Οπιίηεο απφθνηηνη ησλ Α...Τ. δηνξίδνληαη ζηνλ ηξαηφ κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ σο Τπαμησκαηηθνί κε βαζκφ Λνρία απφ ηελ επνκέλε ηεο 
απνθνίηεζήο ηνπο: 

  Ννείηαη φηη, θαηά ηνλ δηνξηζκφ ησλ απνθνίησλ Α...Τ. σο Τπαμησκαηηθψλ κε 
βαζκφ Λνρία, πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη ππεξεζίαο ηεο ζέζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ηεο ακνηβήο θαη ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ δηνξηδνκέλνπ, γηα λα δηθαηνχηαη 
παξαίηεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ηδίνπ 
ζε πεξίπησζε παξαίηεζήο ηνπ. 

Πξνζφληα θαη δηαδηθαζία 
γηα δηνξηζκφ 
Τπαμησκαηηθψλ κεηά απφ 
δηαγσληζκφ. 

6.-(1) Οη θελέο ζέζεηο γηα δηνξηζκφ Τπαμησκαηηθψλ κεηά απφ δηαγσληζκφ 
πξνθεξχζζνληαη, γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δζληθήο 
Φξνπξάο, κε γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο θαη ζε δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ εγρψξηεο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο: 

        Ννείηαη φηη ν σο άλσ αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ γηα δηνξηζκφ Τπαμησκαηηθψλ κεηά 
απφ δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 20% ησλ εηζαθηέσλ ζηηο 
Α...Τ. θαηά ην έηνο πξνθήξπμήο ηνπο. 

  (2) Γηα δηνξηζκφ ππνςεθίσλ κεηά απφ δηαγσληζκφ σο Τπαμησκαηηθψλ απαηηνχληαη 
ηα αθφινπζα- 

  (α)   Να πιεξνχλ ηα πην θάησ ηππηθά πξνζφληα: 

   (i) Να είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο
.
 

   (ii) λα είλαη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ Αλψηεξνπ ή 
Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ζε ζέκα πνπ 
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαηά ηελ πξνθήξπμε 
ηεο ζέζεο· 

   (iii) λα έρνπλ ηα ζσκαηνκεηξηθά ζηνηρεία πνπ 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, αλάινγα κε 
ηε ζέζε γηα ηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη θαη ην θχιν ηνπ 
ππνςεθίνπ· 

   (iv) λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, γηα 
αδίθεκα πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή 
αηζρξφηεηα, γηα αδίθεκα αλππνηαμίαο, γηα αδίθεκα 
πνπ αθνξά θαιιηέξγεηα, θαηνρή, δηαθίλεζε ή εκπνξία 
παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ή γηα 
νπνηνδήπνηε αδίθεκα πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 13 έσο 
101 ηνπ πεξί ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 
Γηθνλνκίαο Νφκνπ·  

   (v) λα είλαη ειηθίαο κέρξη είθνζη έμη (26) εηψλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή ησλ 
αηηήζεσλ· 
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   (vi) κε βάζε  ηνλ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκν-  

    (αα) λα έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ ππνρξέσζε 
εθπιήξσζεο ζεηείαο, κε εμαίξεζε ηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαιιάζζνληαη 
απφ απηή δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) 
θαη (η) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 23 απηνχ· 

    (ββ) λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα 
ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη θαηά ηελ απφιπζή ηνπο 
απφ ηελ Δζληθή Φξνπξά λα ήηαλ, απφ 
απφςεσο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηθαλνί 
θαηεγνξίαο πξψηεο (Ι/1): 

    Ννείηαη φηη, ελφζσ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε 
γηα εθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γηα ηηο 
γπλαίθεο, ε παξνχζα πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη γηα 
ηηο ππνςήθηεο γηα δηνξηζκφ γπλαίθεο· 

   (vii)    λα κελ έρνπλ απνιπζεί ή λα κελ έρεη επηβιεζεί ζε 
απηνχο ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο απαίηεζεο γηα 
παξαίηεζε ή λα κελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο 
ηνπο θαηά ην παξειζφλ ζηνλ ηξαηφ ή ηελ Δζληθή 
Φξνπξά ή ηε δεκφζηα ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε άιιε 
ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ  δηθαίνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο γηα πεηζαξρηθφ 
παξάπησκα ή πνηληθφ αδίθεκα

.
 θαη 

   (viii) λα κελ έρνπλ απνπεκθζεί ζην παξειζφλ απφ Α..Δ.Ι. 
ή απφ Α...Τ.

 

  (β) Να έρνπλ δψζεη γξαπηή ζπγθαηάζεζε γηα πεξηνδηθέο εμεηάζεηο 
βηνινγηθνχ πιηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηνλ 
ηξαηφ γηα έιεγρν χπαξμεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο παξάλνκσλ 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ: 

     Ννείηαη φηη ην είδνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ελ ιφγσ πεξηνδηθψλ 
εμεηάζεσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αξρεγφ. 

  (γ) Να έρνπλ θξηζεί θαηάιιεινη ζε πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο θαη 
δνθηκαζίεο νη νπνίεο, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, πεξηιακβάλνπλ: 

   (i) πγεηνλνκηθή εμέηαζε, πνπ δηεμάγεηαη απφ ηαηξηθή 
επηηξνπή ε νπνία είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηξηκειήο, 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηεο, ζπγθξνηείηαη γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Τπνπξγφ ζε ζπλελλφεζε κε 
ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ειέγρεη ηα ζσκαηνκεηξηθά 
ζηνηρεία, θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ 
ππνςεθίσλ: 

     Ννείηαη φηη ε πγεηνλνκηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη θαη 
εμεηάζεηο βηνινγηθνχ πιηθνχ γηα έιεγρν χπαξμεο ζηνλ 
νξγαληζκφ ησλ ππνςεθίσλ παξάλνκσλ 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ˙ 

   (ii) αζιεηηθή δνθηκαζία, πνπ δηεμάγεηαη απφ επηηξνπή ε 
νπνία ζπγθξνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνλ 
Αξρεγφ, ηα αγσλίζκαηα ηεο νπνίαο θαη ηα θαηψηαηα 
φξηα επίδνζεο θαηά αγψληζκα θαζνξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
Αξρεγνχ· 

   (iii) ςπρνηερληθή δνθηκαζία, πνπ δηεμάγεηαη κε κέξηκλα ηνπ 
Τπνπξγείνπ Άκπλαο. 

  (δ) Να έρνπλ επηηχρεη ζε γξαπηφ δηαγσληζκφ ηα ζέκαηα ηνπ νπνίνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο κε ην Τπνπξγείν Άκπλαο θαη γλσζηνπνηνχληαη 
ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνθήξπμε ησλ θελψλ ζέζεσλ: 

    Ννείηαη φηη επηηπρψλ ζηνλ γξαπηφ δηαγσληζκφ ζεσξείηαη ν 
ππνςήθηνο ν νπνίνο έρεη εμαζθαιίζεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο 
ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο: 
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    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
γξαπηνχ δηαγσληζκνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο ησλ 
εμεηαζηηθψλ δνθηκίσλ γηα θάζε ζέκα, ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ 
απνξξήηνπ, ηεο δηφξζσζεο, βαζκνιφγεζεο, αλαβαζκνιφγεζεο 
ησλ ελ ιφγσ δνθηκίσλ θαη ηνπ θαηαξηηζκνχ ηνπ θαηαιφγνπ κε ηα 
απνηειέζκαηα θαη ηηο βαζκνινγίεο ησλ ππνςεθίσλ: 

    Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ην Τπνπξγείν Άκπλαο βνεζά ζηελ 
νξγάλσζε θαη επίβιεςε εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ γξαπηνχ 
δηαγσληζκνχ. 

 (3)  (α)   Ο έιεγρνο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ 
ηνλ Τπνπξγφ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ. 

 (β) Οη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ- 

  (i) ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο, εθφζνλ πιεξνχλ ηα 
ηππηθά πξνζφληα, θαη 

  (ii) ζηνλ γξαπηφ δηαγσληζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(δ) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εθφζνλ έρνπλ 
επηηχρεη ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκαζίεο. 

 (γ) Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, θαζψο θαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ θαη δνθηκαζηψλ 
θνηλνπνηνχληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο ζηνπο 
ππνςεθίνπο: 

   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν 
ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ή απνηχρεη ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο θαη 
δνθηκαζίεο, θαηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνχ επεμεγνχληαη θαη 
νη ιφγνη απφξξηςεο ή απνηπρίαο ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

   (4) Ο δηνξηζκφο σο Τπαμησκαηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ πνπ 
ππνβάιιεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο ζηνλ γξαπηφ δηαγσληζκφ ν νπνίνο 
πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ: 

 Ννείηαη φηη νη επηηπρφληεο ππνςήθηνη δηνξίδνληαη ζηνλ βαζκφ ηνπ Λνρία. 

  (5) Οη κεηά απφ δηαγσληζκφ δηνξηδφκελνη Τπαμησκαηηθνί θνηηνχλ, αλάινγα κε ηνλ 
βαζκφ θαη ηνλ Κιάδν, ην ψκα ή ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ζε ζηξαηησηηθά ζρνιεία εζσηεξηθνχ ή 
εμσηεξηθνχ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 

  
Πξνζθνξά γηα δηνξηζκφ 
Τπαμησκαηηθψλ  
θαη απνδνρή δηνξηζκνχ. 

7.-(1) Δμαηξνπκέλσλ ησλ απνθνίησλ Α...Τ., πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ Τπαμησκαηηθνχ 
απνζηέιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ έγγξαθε πξνζθνξά πξνο ην πξφζσπν πνπ έρεη επηιεγεί 
γηα δηνξηζκφ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ιακβάλεηαη ε έγγξαθε απνδνρή ηνπ. 

  
  (2) Η έγγξαθε πξνζθνξά ηνπ Τπνπξγνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία πξνζθέξεηαη ν δηνξηζκφο, ηνπο 
φξνπο ππεξεζίαο ηεο ζέζεο απηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ακνηβήο, ηνπ ειάρηζηνπ 
ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ δηνξηδνκέλνπ, γηα λα δηθαηνχηαη παξαίηεζε ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηδίνπ ζε πεξίπησζε παξαίηεζήο ηνπ. 

  
  (3) ε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν πνπ έρεη επηιεγεί γηα δηνξηζκφ σο Τπαμησκαηηθφο δελ 

απνδερζεί ηελ πξνζθνξά γηα δηνξηζκφ, ε ζέζε ηνπ πιεξνχηαη, κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηνλ επφκελν δηαζέζηκν επηιαρφληα, κε βάζε ηε ζεηξά 
επηηπρίαο ηνπ ζηνλ γξαπηφ δηαγσληζκφ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ 
Καλνληζκνχ 6 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  
 

  
Απφζπαζε 
Τπαμησκαηηθψλ 
ζηελ Δζληθή Φξνπξά. 

8. Οη Τπαμησκαηηθνί δχλαηαη λα απνζπαζηνχλ γηα ππεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Νφκνπ. 
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ΜΔΡΟ III 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

ΚΑΙ ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΧΜΑΣΑ 
  

Καηάηαμε Τπαμησκαηηθψλ 
ζηνπο Κιάδνπο  
θαη ζηα Κνηλά  
ψκαηα. 

9.  Η θαηάηαμε Τπαμησκαηηθψλ ζηνπο Κιάδνπο θαη ζηα Κνηλά ψκαηα, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ, γίλεηαη- 

  (α) πξνθεηκέλνπ πεξί απνθνίησλ Α...Τ., αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε 
πνπ έηπραλ ζηελ Α...Τ. απφ ηελ νπνία απνθνίηεζαλ∙ 

    

  (β) πξνθεηκέλνπ πεξί δηνξηζζέλησλ κεηά απφ δηαγσληζκφ, αλάινγα κε 
ηα πξνζφληα, ηηο εηδηθέο ηνπο γλψζεηο, ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ήηαλ 
ππνςήθηνη θαη ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο ζηνλ γξαπηφ δηαγσληζκφ 
πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 6 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

Μεηάηαμε 
Τπαμησκαηηθψλ. 

 

10.-(1) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, γηα θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ, επηηαθηηθψλ θαη άκεζσλ 
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, Τπαμησκαηηθνί πνπ θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα αθαδεκατθά 
πξνζφληα θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο είλαη δπλαηφ λα κεηαηάζζνληαη απφ ηνλ Κιάδν, ην 
Όπιν, ην ψκα ή ην Κνηλφ ψκα ζην νπνίν αλήθνπλ ζε άιιν Κιάδν, Όπιν, ψκα ή Κνηλφ 
ψκα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ θαη 
ζπλαίλεζε ηνπ Τπαμησκαηηθνχ ηνλ νπνίν αθνξά ε απφθαζε:    

        Ννείηαη φηη ν απαηηνχκελνο πξνο κεηάηαμε αξηζκφο Τπαμησκαηηθψλ, ηα απαηηνχκελα 
ηππηθά πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο Τπαμησκαηηθνχ γηα κεηάηαμε, ε νπνία είλαη 
δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη γξαπηέο εμεηάζεηο, θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε γλσζηνπνίεζε ηνπ 
Τπνπξγνχ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ. 

  (2) Οη κεηαηαγέληεο κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Τπαμησκαηηθνί εγγξάθνληαη ζηε 
λέα Δπεηεξίδα αλάινγα κε ηνλ Κιάδν, ην Όπιν, ην ψκα ή ην Κνηλφ ψκα ζην νπνίν 
κεηαηάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο παξαγξάθνπ 
(2) ηνπ Καλνληζκνχ 13 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.   

Τπαμησκαηηθνί  
Τπεξεζίαο Γξαθείνπ θαη 
Τπαμησκαηηθνί Διαθξάο 
Τπεξεζίαο. 

11.-(1) Τπαμησκαηηθφο είλαη δπλαηφ γηα ιφγνπο πγείαο λα παξαπεκθζεί, κεηά απφ ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, απηεπάγγειηα ή κεηά απφ αίηεζή ηνπ, γηα εμέηαζε απφ 
ηαηξνζπκβνχιην, κε ζθνπφ φπσο δηαγλσζζεί ε πάζεζή ηνπ θαη ππνβιεζνχλ ζπζηάζεηο 
απφ απφςεσο πγείαο:  

 Ννείηαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ ηπρφλ πξέπεη λα εθηειεί ή λα απνθεχγεη, κε 
βάζε ηε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ θαη ηε ζέζε πνπ 
θαηέρεη ν παξαπεκθζείο Τπαμησκαηηθφο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηξηκεινχο επηηξνπήο Ιαηξψλ ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο ηνπ ηξαηνχ ή 
ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην: 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη Τπαμησκαηηθφο ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο έρεη θξηζεί απφ 
ηαηξνζπκβνχιην είλαη δπλαηφλ λα παξαπεκθζεί εθ λένπ ζην ηαηξνζπκβνχιην γηα 
επαλεμέηαζε, ιφγσ κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ 
αίηεζήο ηνπ.  

  (2) Τπαμησκαηηθφο ν νπνίνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη 
απφ ην θαζνξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηαηξνζπκβνχιην 
είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζηεί, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ θαη απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, σο Τπαμησκαηηθφο Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο 
Τπεξεζίαο: 

 Ννείηαη φηη ν Αξρεγφο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πην πάλσ εηζήγεζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ, 
ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηελ άπνςε ζπζηαζείζαο απφ ηνλ ίδην ηξηκεινχο επηηξνπήο 
Ιαηξψλ ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο ηνπ ηξαηνχ ή ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη ζε απηφλ απφ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή κε βάζε ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηνπ 
αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ.       

 

 

 

 

 (3) Τπαμησκαηηθφο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Τπαμησκαηηθφο Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο 
Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο ηνπνζεηείηαη, αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ, ηηο εηδηθέο 
ηνπ γλψζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη, ζε ζέζε πνπ ηα θχξηα 
θαζήθνληά ηεο είλαη ζπκβαηά κε ηελ πάζεζή ηνπ.  

 (4) Τπαμησκαηηθφο ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζζεί σο Τπαμησκαηηθφο Τπεξεζίαο 
Γξαθείνπ ή σο Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο είλαη δπλαηφ λα επαλέιζεη ζηελ πξν 
ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε εληφο ηεζζάξσλ (4) εηψλ απφ ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ ηνπ  κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη εθφζνλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ην 
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επηηξέπεη, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ηαηξνζπκβνπιίνπ, ζην νπνίν έρεη παξαπεκθζεί  
απηεπάγγειηα ή κεηά απφ αίηεζή ηνπ, ηεξνπκέλεο θαη’ αλαινγίαλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 ΜΔΡΟ ΙV 
ΙΔΡΑΡΥΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ, ΔΠΔΣΗΡΙΓΔ ΚΑΙ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

  

Ιεξαξρία θαη αξραηφηεηα 
Τπαμησκαηηθψλ. 

12.-(1) Η ζηξαηησηηθή ηεξαξρία πεξηιακβάλεη ηελ ηεξαξρία ησλ βαζκψλ θαη ηελ ηεξαξρία 
ησλ θαζεθφλησλ. 

  
  (2) Ιεξαξρία ησλ βαζκψλ είλαη ε ζεηξά ησλ βαζκψλ  θαη, ζε πεξίπησζε νκνηνβαζκίαο, 

ε ηεξαξρία θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα. 
  
  (3) Οη Τπαμησκαηηθνί, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία ησλ βαζκψλ, έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλσηέξνπ ή ηνπ θαησηέξνπ. 
  
  (4) Οη νκνηφβαζκνη Τπαμησκαηηθνί, αλάινγα κε ηελ αξραηφηεηά ηνπο, έρνπλ κεηαμχ 

ηνπο ηελ ηδηφηεηα ηνπ αξραηνηέξνπ ή ηνπ λεφηεξνπ.   
  
  (5) Μεηαμχ νκνηφβαζκσλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ζρέζε δηνηθεηηθήο 

ππαγσγήο ή εμάξηεζεο ε αξραηφηεηα έρεη ηελ ίδηα ηζρχ φπσο θαη ε δηαθνξά ηνπ βαζκνχ. 
  
  (6) Η ηεξαξρία ησλ θαζεθφλησλ είλαη ε θιίκαθα ηεο δηνίθεζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

ζηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο Πίλαθεο Οξγαλψζεσο θαη Τιηθνχ (Π.Ο.Τ.) ηνπ ηξαηνχ ή ηεο 
Δζληθήο Φξνπξάο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
  (7) Οη Τπαμησκαηηθνί, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία ησλ θαζεθφλησλ, έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξντζηακέλνπ ή ηνπ πθηζηακέλνπ. 
  
  (8) Η ηεξαξρία ησλ θαζεθφλησλ βξίζθεηαη πάληνηε ζε αξκνλία κε ηελ ηεξαξρία ησλ 

βαζκψλ ή ηελ αξραηφηεηα. 
  
  (9) Μεηαμχ ησλ ηξηψλ Κιάδσλ θαη ησλ Κνηλψλ σκάησλ ν ηξαηφο Ξεξάο έρεη 

πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ Ναπηηθνχ, ην Ναπηηθφ έρεη πξνβάδηζκα έλαληη ηεο Αεξνπνξίαο θαη ε 
Αεξνπνξία έρεη πξνβάδηζκα έλαληη ησλ Κνηλψλ σκάησλ: 

  
  Ννείηαη φηη ην πξνβάδηζκα απηφ ζπληζηά ηππηθή δηάθξηζε πνπ δελ επεξεάδεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ηε ζηξαηησηηθή ηεξαξρία θαη ηηο πξναγσγέο ησλ Τπαμησκαηηθψλ. 
  
Πξνζδηνξηζκφο  
ηεο αξραηφηεηαο 
Τπαμησκαηηθψλ. 

13.-(1) Η αξραηφηεηα Τπαμησκαηηθνχ ζε θάζε βαζκφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
θηήζεο ηνπ βαζκνχ απηνχ, πιελ ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
επφκελεο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ: 

  
  Ννείηαη φηη σο εκεξνκελία θηήζεο ηνπ βαζκνχ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη 

σο ηέηνηα, ζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ, ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 
θαη, ζε πεξίπησζε πξναγσγήο, ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

  
       Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία πξναγσγήο ζηνλ βαζκφ πνπ 

θαηέρεη ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία πξναγσγήο άιινπ Τπαμησκαηηθνχ, ε αξραηφηεηα 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πξναγσγήο ζηνλ πξνεγνχκελν βαζκφ θαη νχησ 
θαζεμήο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ φιεο νη εκεξνκελίεο ζπκπίπηνπλ, απφ ηελ εκεξνκελία 
δηνξηζκνχ. 

  
  (2)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ- 
  
    (α) ε αξραηφηεηα Τπαμησκαηηθνχ απνθνίηνπ  Α...Τ. θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπ θαηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ
.
 

    
   (β) ε αξραηφηεηα Τπαμησκαηηθνχ πνπ δηνξίδεηαη κεηά απφ δηαγσληζκφ 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ζηνλ γξαπηφ 
δηαγσληζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 6 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
 

    
  (γ) ζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ Τπαμησκαηηθψλ δηαθνξεηηθήο 

πξνέιεπζεο εληφο ηνπ ίδηνπ έηνπο, Τπαμησκαηηθφο πνπ είλαη 
απφθνηηνο Α...Τ είλαη αξραηφηεξνο Τπαμησκαηηθνχ πνπ 
δηνξίδεηαη κεηά απφ δηαγσληζκφ· 
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  (δ) Τπαμησκαηηθφο ν νπνίνο κεηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 

ηνπ Καλνληζκνχ 10 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη λεφηεξνο απφ 
ηνπο νκνηφβαζκνχο ηνπ Τπαμησκαηηθνχο ηνπ Κιάδνπ, ηνπ Όπινπ, 
ηνπ ψκαηνο ή ηνπ Κνηλνχ ψκαηνο ζην νπνίν έρεη κεηαηαρζεί πνπ 
θαηέρνπλ ηνλ βαζκφ ηνπο πξηλ ή θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία κε 
απηφλ· 

    
  (ε) Τπαμησκαηηθφο πνπ πξνάγεηαη επ’ αλδξαγαζία δπλάκεη ηνπ Νφκνπ 

είλαη λεφηεξνο ησλ νκνηφβαζκψλ ηνπ Τπαμησκαηηθψλ νη νπνίνη 
θαηέρνπλ ηνλ βαζκφ ηνπο πξηλ ή θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία κε 
απηφλ· 

    
  (ζη) ε αξραηφηεηα κεηαμχ νκνηφβαζκσλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ ηξηψλ 

Κιάδσλ θαη ησλ Κνηλψλ σκάησλ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο 
πξναγσγήο ή/θαη δηνξηζκνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πξνβάδηζκα ην 
νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ πην θάησ θζίλνπζα αλαγξαθή: 

    
   (i) Όπια ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο

. 

   (ii) ψκαηα ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο
. 

   (iii) Ναπηηθφ
. 

   (iv) Αεξνπνξία
. 

   (v) Κνηλά ψκαηα: 
    (αα) Τγεηνλνκηθνχ (Γηνηθεηηθνί θαη Ννζειεπηέο)

. 
 

    (ββ) Ακπληηθήο Γηπισκαηίαο· 
    (γγ) Πιεξνθνξηθήο-Μεραλνγξάθεζεο

. 

    (δδ) ηξαηνινγηθνχ
.  

    (εε) Οηθνλνκηθνχ
. 

    (ζηζη) Γηθαζηηθνχ
. 

    (δδ) Μνπζηθνχ. 
    
  (3) Σν πξνβάδηζκα πνπ θαζηεξψλεηαη κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 

(2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζπληζηά ηππηθφ πξνλφκην, ην νπνίν δελ πξνζδίδεη 
νπνηνδήπνηε πιενλέθηεκα γηα ζθνπνχο πξναγσγψλ. 

  
Δπεηεξίδεο  
Τπαμησκαηηθψλ. 

14.-(1) Γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο ηεξνχληαη Δπεηεξίδεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη θαη ελεκεξψλνληαη, αλάινγα κε ηηο 
κεηαβνιέο πνπ εθάζηνηε επέξρνληαη ζηνπο Τπαμησκαηηθνχο, ζε πξσηφηππν ζην 
Τπνπξγείν Άκπλαο θαη ζε αληίγξαθα ζην Γ.Δ.Δ.Φ. 

  
  (2) Ο Τπαμησκαηηθφο εγγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή Δπεηεξίδα ηνπ Κιάδνπ ή ηνπ Κνηλνχ 

ψκαηνο ζην νπνίν αλήθεη κε βάζε ηνλ βαζκφ ηνπ θαη ηελ αξραηφηεηά ηνπ, φπσο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
  (3) Γηα ηνλ ηξαηφ Ξεξάο ηεξείηαη κία θνηλή Δπεηεξίδα γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο 

Όπισλ θαη κία θνηλή Δπεηεξίδα γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο σκάησλ. 
  
  (4)  Γηα ην Ναπηηθφ θαη ηελ Αεξνπνξία ηεξείηαη θαηά Κιάδν κία Δπεηεξίδα. 
  
  (5)  Γηα ηα Κνηλά ψκαηα ηεξείηαη ρσξηζηή Δπεηεξίδα γηα θάζε Κνηλφ ψκα. 
  
Αηνκηθά  
έγγξαθα  
Τπαμησκαηηθψλ. 

15.-(1) Γηα θάζε Τπαμησκαηηθφ ηεξείηαη αηνκηθφο θάθεινο θαη άιια αηνκηθά έγγξαθα. 

  (2)  Ο ηχπνο ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ θαη ησλ άιισλ αηνκηθψλ εγγξάθσλ, νη ζπληάθηεο, 
ν ηξφπνο ζχληαμεο θαη ηήξεζήο ηνπο, θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 
 

  
  (3) ηνλ αηνκηθφ θάθειν θάζε Τπαμησκαηηθνχ θαηαρσξίδνληαη  ηα αθφινπζα ζηνηρεία:    
    
  (α) Όιεο νη Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο, ηα εκεηψκαηα Αμηνιφγεζεο, 

θαζψο θαη νη πκβνπιεπηηθέο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο  πνπ 
πξνλννχληαη ζηνλ Καλνληζκφ 18 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

    
  (β) φιεο  νη  απνθάζεηο ηνπ  πκβνπιίνπ Κξίζεσλ θαη  ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπαλαθξίζεσλ γη’ απηφλ· 
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  (γ) πηζηνπνηεκέλα  αληίγξαθα  ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ πξνζφλησλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζή ηνπ  θαη ησλ 
δειηίσλ επίδνζήο ηνπ ζηελ Α...Τ. ή ζρεηηθά κε ηπρφλ άιια 
ζρνιεία ή  ζρνιέο απφ ηα νπνία έρεη απνθνηηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ππεξεζίαο ηνπ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά ινηπψλ εθπαηδεχζεσλ 
θαη μέλσλ γισζζψλ·  

    
  (δ) ζηνηρεία  ησλ  θξνπξψλ, ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ, ππεξεζηψλ ή  

ζέζεσλ ζηηο νπνίεο ππεξέηεζε, θαζψο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ ζηελ θαζεκία απφ απηέο· 

    
  (ε) ζηνηρεία θαη εθζέζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ

.
 

    
  (ζη) ζηνηρεία θαη εθζέζεηο γηα ηελ πνιεκηθή ηνπ δξάζε

.
 

    
  (δ)   απνλνκή εζηθψλ ακνηβψλ

.
 

    
  (ε) ηπρφλ θαηαδίθεο ηνπ απφ πνηληθά δηθαζηήξηα

.
 

    
  (ζ)  ηπρφλ επηβιεζείζεο ζ’ απηφλ πεηζαξρηθέο πνηλέο  νπνηαζδήπνηε  

κνξθήο θαη ηα αηηηνινγηθά ηνπο· 
    
  (η)   ππεξεζία ζε απνζηνιέο εθηφο Κχπξνπ· θαη 
    
  (ηα) νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή αιιεινγξαθία 

ζε ζρέζε κε ηα πην πάλσ ζέκαηα. 
  
 
 

70 ηνπ 1981 
134 ηνπ 1988 

228(Ι) ηνπ 2004 
6(Ι) ηνπ 2017. 

    (4) (α)  Καηαδίθε Τπαμησκαηηθνχ απφ πνηληθφ δηθαζηήξην  δηαγξάθεηαη απφ ηνλ 
αηνκηθφ ηνπ θάθειν, κφιηο ν Τπαμησκαηηθφο απνθαηαζηαζεί γηα ηελ 
θαηαδίθε απηή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Απνθαηαζηάζεσο 
Καηαδηθαζζέλησλ Νφκνπ.  

 (β)  Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο επίπιεμεο, ηνπ πεξηνξηζκνχ θαη ηεο θξάηεζεο 
δηαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εηψλ απφ ηελ επηβνιή ηνπο 
θαη νη ινηπέο πεηζαξρηθέο πνηλέο, εθηφο απφ ηηο πνηλέο ηεο αλαγθαζηηθήο 
αθππεξέηεζεο θαη ηεο απφιπζεο, δηαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα 
(10) εηψλ απφ ηελ επηβνιή ηνπο. 

  
 ΜΔΡΟ V 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 
  
Πξνζφληα Τπαμησκαηηθψλ. 16.-(1) Οη Τπαμησκαηηθνί αμηνινγνχληαη ζε θαηεγνξίεο πξνζφλησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (4) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κε ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ην νπνίν δηέπεηαη απφ 
ηηο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη 
ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

  
  (2) Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ Τπαμησκαηηθνχ  πξνζδηνξίδεη ηελ ελ γέλεη ηθαλφηεηα 

θαη αμία ηνπ  θαη απνηειεί ζηνηρείν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε θξίζε ηνπ. 
  
  (3) Σα πξνζφληα θάζε Τπαμησκαηηθνχ ζπλάγνληαη απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ, δειαδή 

ηηο Δθζέζεηο θαη ηα εκεηψκαηα Αμηνιφγεζεο, ιακβαλνκέλσλ ζνβαξά ππφςε θαη ησλ 
ζρνιίσλ ησλ Αμηνινγνχλησλ ή ησλ Γλσκαηεπφλησλ πνπ ηπρφλ αλαθέξνληαη ζε απηέο, 
πξνο ππνζηήξημε ησλ ηεζεηζψλ απφ απηνχο βαζκνινγηψλ. 

  
  (4) Γηα ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη θαηεγνξίεο πξνζφλησλ ησλ 

Τπαμησκαηηθψλ αθνξνχλ ζηα ζσκαηηθά, δηαλνεηηθά, ςπρηθά, δηνηθεηηθά, εγεηηθά, 
επαγγεικαηηθά, εζηθά, πεηζαξρίαο, εηδηθά, λαπηηθά γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο Ναπηηθνχ θαη 
πηεηηθά γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο ηεο Αεξνπνξίαο θαη γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο ησλ 
ινηπψλ Κιάδσλ θαη Κνηλψλ σκάησλ πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηηο ελεξγνχκελεο 
πηήζεηο.  

  
  (5)  Η θάζε θαηεγνξία πξνζφληνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ πξνζφληα ζηα νπνία αμηνινγείηαη ν Τπαμησκαηηθφο: 
  
  (α) σκαηηθά πξνζφληα: 
    
   Αλαθέξνληαη ζηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, φπσο απηή 
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πξνθχπηεη απφ εηήζηα πγεηνλνκηθή εμέηαζε, ζηελ ελ γέλεη ζσκαηηθή 
ηνπ θαηάζηαζε, φπσο απηή πξνθχπηεη κέζα απφ αζιεηηθή 
δνθηκαζία, ζηελ αληνρή ηνπ ζε παξαηεηακέλε θαηαβνιή 
πξνζπαζεηψλ, ζηελ εκθάληζε θαη ζην παξάζηεκά ηνπ, θαζψο θαη 
ζην θπζηνινγηθφ ηνπ βάξνο: 

    
    Ννείηαη φηη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο εηήζηαο πγεηνλνκηθήο 

εμέηαζεο θαη ηεο αζιεηηθήο δνθηκαζίαο, ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ 
θπζηνινγηθνχ βάξνπο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία παξαπνκπήο 
Τπαμησκαηηθνχ γηα δηεμαγσγή βηνινγηθψλ εμεηάζεσλ πξνο 
δηαπίζησζε ηπρφλ εμάξηεζήο ηνπ απφ παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο 
νπζίεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ: 

    
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ 

εμεηάζεσλ, δνθηκαζηψλ ή δηαδηθαζηψλ επηζπλάπηνληαη ζηελ 
Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ή ζην  εκείσκα Αμηνιφγεζεο ηνπ θαζελφο 
Τπαμησκαηηθνχ, πνπ θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έγηλε ε ελ 
ιφγσ εμέηαζε, δνθηκαζία ή δηαδηθαζία. 

    
  (β) Γηαλνεηηθά πξνζφληα:  
    
   Αλαθέξνληαη ζηε λνεκνζχλε θαη θξίζε ηνπ, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα 

αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηε δπλαηφηεηα γξαπηήο θαη 
πξνθνξηθήο έθθξαζεο. 

    
  (γ) Φπρηθά πξνζφληα:  
    
   Αλαθέξνληαη ζηε δχλακε ηεο ζέιεζήο ηνπ, ζηελ θαξηεξηθφηεηά ηνπ, 

ζην ζάξξνο ηεο γλψκεο ηνπ, ζηελ απηνγλσζία/απηνεθηίκεζε,  ζηελ 
απηνπεπνίζεζε θαη ζηελ ςπρξαηκία/απηνθπξηαξρία ηνπ. 

    
  (δ) Γηνηθεηηθά πξνζφληα: 
    
   Αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αζθεί δηνίθεζε θαη έιεγρν, 

νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη επίβιεςε, ζηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ζηελ πξνβιεπηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηά ηνπ 
γηα ιήςε έγθαηξα νξζψλ απνθάζεσλ, ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα 
απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη ζηελ 
ηθαλφηεηά ηνπ γηα απνδνηηθή εξγαζία ζε νκάδα θαη κεηαμχ 
νκνηνβάζκσλ ηνπ. 

    
  (ε) Ηγεηηθά πξνζφληα: 
    
   Αλαθέξνληαη ζην θχξνο, ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ θαη ζηελ ςπρηθή επαθή καδί ηνπο, ζηελ 
πξσηνβνπιία, ζηε δχλακε επηβνιήο ζηνπο πθηζηακέλνπο θαη ζηελ 
ηθαλφηεηά ηνπ λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε θαη λα θαζνδεγεί. 

    
  (ζη) Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα: 
    
   Αλαθέξνληαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, αλάινγα κε ηνλ 

βαζκφ πνπ θαηέρεη, ζηνλ δήιν, ζην ελδηαθέξνλ θαη ζην πλεχκα 
αλεζπρίαο γηα ηελ ππεξεζία, ζηελ εθπαηδεπηηθή ηθαλφηεηα, ζηελ 
επηηειηθή ηθαλφηεηα, ζην ζηξαηησηηθφ πλεχκα θαη ζην ελδηαθέξνλ 
ηνπ γηα ζπληήξεζε θαη δηαθχιαμε ηνπ δεκφζηνπ πιηθνχ, ζηελ 
επηκέιεηα, ζηελ ηππηθφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα αθνκνίσζε λέσλ εμειίμεσλ. 

    
  (δ) Ηζηθά πξνζφληα: 
    
   Αλαθέξνληαη ζηελ εηιηθξίλεηα, ζηελ επζχηεηα, ζηελ αλάιεςε 

επζπλψλ, ζηελ ερεκχζεηα, ζηελ ακεξνιεςία θαη ζηε δηθαηνζχλε. 
    
  (ε) Πξνζφληα πεηζαξρίαο: 
    
   Αλαθέξνληαη ζηελ αθξηβή θαη έγθαηξε  εθηέιεζε ησλ 

δηαηαζζνκέλσλ θαη ζηελ πεηζαξρηθφηεηα. 
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  (ζ) Δηδηθά πξνζφληα: 
    
   Αλαθέξνληαη ζην ζάξξνο έλαληη θπζηθψλ θηλδχλσλ θαη ζε 

νπνηνδήπνηε πξνζφλ απνδεηθλχεηαη κε γεγνλφηα ή πξάμεηο φηη 
είλαη πέξαλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ ζπλήζσλ 
θαζεθφλησλ ηνπ ή κε πξνζφλ πνπ απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ 
ή πηπρίν θαη ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πξνο φθεινο ηεο 
ππεξεζίαο. 

    
  (η) Ναπηηθά πξνζφληα: 
    
   Αθνξνχλ Τπαμησκαηηθνχο Ναπηηθνχ θαη αλαθέξνληαη ζηε γλψζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ ζηνηρείνπ, ζηελ εκπεηξία  ζηε λαπηηθή ηέρλε ζηα 
ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Τπαμησκαηηθνχ θαη ζηελ αληνρή ζηε 
λαπηία. 

    
  (ηα) Πηεηηθά πξνζφληα: 
    
   Αθνξνχλ Τπαμησκαηηθνχο πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηηο 

ελεξγνχκελεο πηήζεηο θαη αλαθέξνληαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 
αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ. 

  
Βαζκνιφγεζε πξνζφλησλ 
Τπαμησκαηηθψλ. 

17.-(1) Η θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ θαζελφο Τπαμησκαηηθνχ είλαη ε 
αθφινπζε: 

  
 Βαζκνινγία Αξηζκεηηθή αληηζηνηρία 
   
 (α)    Δμαίξεηε         (Δ)   :              9,5-10 
    
 (β) Πάξα Πνιχ Καιή  (ΠΠΚ)   :              9,0-9,4 
    
 (γ) Πνιχ Καιή    (ΠΚ)  :              8,0-8,9 
    
 (δ) Καιή               (Κ)   :              6,5-7,9 
    
 (ε) Μέηξηα  (Μ) :          5,0-6,4        
    
 (ζη) Με Απνδεθηή (ΜΑ) :              4,9 θαη θάησ. 
    
  (2) Όιεο νη βαζκνινγίεο ηεο αμηνιφγεζεο θάζε Τπαμησκαηηθνχ ζε νπνηνδήπνηε 

πξνζφλ είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ή ζηνηρεία ή ζε 
εθζέζεηο επηζεψξεζεο πνπ αθνξνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 
Έθζεζε ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο: 

  
  Ννείηαη φηη βαζκνινγία «Καιή» ή ρακειφηεξε  ζε νπνηνδήπνηε πξνζφλ απαηηείηαη 

λα ζηεξίδεηαη ζε έγγξαθα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε ηελ Έθζεζε 
Αμηνιφγεζεο ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο. 

  
Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, 
εκείσκα Αμηνιφγεζεο 
θαη Έθζεζε Πνιεκηθήο  
Γξάζεο. 

18.-(1) Η αμηνιφγεζε ηνπ Τπαμησκαηηθνχ γίλεηαη ζηηο Δθζέζεηο θαη ζηα εκεηψκαηα 
Αμηνιφγεζεο. 
 

      (2) Οη Δθζέζεηο θαη ηα εκεηψκαηα Αμηνιφγεζεο είλαη έληππα, ζηα νπνία εκθαίλνληαη θαη 
αμηνινγνχληαη ηα πξνζφληα ησλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 16 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη επηζεκαίλνληαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο απφδνζεο, 
ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Αμηνινγνπκέλνπ. 
 

  
     (3) Οη Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο σο αθνινχζσο: 
  
  (α) Οη ηαθηηθέο ζπληάζζνληαη εληφο ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο 

θαη θαιχπηνπλ ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία ιήγεη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.  
    
  (β) Οη έθηαθηεο ζπληάζζνληαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ηεο δηνηθεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ Αμηνινγνπκέλνπ θαη 
Αμηνινγνχληνο ή εθφζνλ ην δηαηάμεη γηα εηδηθφ ιφγν ν Αξρεγφο. 
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 (4) Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεηαη, εθφζνλ ν Αμηνινγνχκελνο ππεξέηεζε ππφ ηηο 
δηαηαγέο ηνπ Αμηνινγνχληνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφ (100) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, ελψ, 
ζε πεξίπησζε πνπ ν Αμηνινγνχκελνο ππεξέηεζε ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Αμηνινγνχληνο γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ (100) εκεξψλ, ζπληάζζεηαη εκείσκα 
Αμηνιφγεζεο. 

  
  (5)  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, παξφηη ν Αμηνινγνχκελνο ππεξέηεζε ππφ ηηο 

δηαηαγέο ηνπ Αμηνινγνχληνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ εθαηφλ (100) εκεξψλ, ν 
πξαγκαηηθφο ρξφλνο ζπλππεξέηεζεο  Αμηνινγνχληνο θαη Αμηνινγνπκέλνπ είλαη ζπλνιηθά 
κηθξφηεξνο απφ απηφ ην ρξνληθφ φξην, ιφγσ απνπζίαο ηνπ Αμηνινγνπκέλνπ ε νπνία 
νθείιεηαη ζε εθπαηδεπηηθή ή αλαξξσηηθή άδεηα, άδεηα θπήζεσο ή ηνθεηνχ ή νπνηαδήπνηε 
άδεηα άλεπ απνιαβψλ, ζε δηαζεζηκφηεηα, θπιάθηζε ή πξνθπιάθηζε ή πξνζσπνθξάηεζε, 
έθηηζε πνηλήο θπιάθηζεο, αηρκαισζία, αδηθαηνιφγεηε απνπζία ή ιηπνηαμία ή  λνζειεία 
ηνπ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

  
  (α) Αλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλππεξέηεζεο 

Αμηνινγνπκέλνπ θαη Αμηνινγνχληνο είλαη δηαθεθνκκέλν ή πνιχ 
κηθξφ θαη ν Αμηνινγψλ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζεη ζαθή 
εηθφλα γηα ηνλ Αμηνινγνχκελν γηα νπνηνδήπνηε πξνζφλ, ζεκεηψλεη 
ηελ έλδεημε «Γελ Δμεηάζηεθε» (ΓΔ) έλαληη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξνζφληνο ζηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο θαη αλαγξάθεη ηα 
εθηειεζζέληα θαζήθνληα ή ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία δηεηέιεζε ν 
Αμηνινγνχκελνο, αηηηνινγψληαο ηε κε βαζκνιφγεζή ηνπ. 

    
  (β) Αλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλππεξέηεζεο 

Αμηνινγνπκέλνπ θαη Αμηνινγνχληνο είλαη ζπλερφκελν, ζπληάζζεηαη 
εκείσκα Αμηνιφγεζεο γη’ απηφ, ελψ γηα ην ππφινηπν ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ ν Αμηνινγνχκελνο ππεξέηεζε ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ 
Αμηνινγνχληνο ζπληάζζεηαη Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ή εκείσκα 
Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(α) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

  
  (6) Καηά ηηο πεξηφδνπο πνπ ζηε Γεκνθξαηία δηεμάγνληαη έλνπιεο επηρεηξήζεηο, 

αλεμαξηήησο θήξπμεο πνιέκνπ ή κε, ησλ πεξηφδσλ θαζνξηδνκέλσλ κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, ζπληάζζεηαη γηα θάζε Τπαμησκαηηθφ πνπ έιαβε κέξνο ζηηο πνιεκηθέο 
επηρεηξήζεηο Έθζεζε Πνιεκηθήο Γξάζεο. 

  
  (7) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ, θαζνξίδνληαη ηα 

αθφινπζα-   
  
  (α) Οη θαηά πεξίπησζε Αμηνινγνχληεο θαη Γλσκαηεχνληεο: 
    
    Ννείηαη φηη νη Αμηνινγνχληεο, θαζψο θαη νη Γλσκαηεχνληεο, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, είλαη 
πάληνηε κέιε ηνπ ηξαηνχ ή ηεο Δζληθήο Φξνπξάο: 

    
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη γηα θάζε Τπαμησκαηηθφ ηνπ νπνίνπ ν 

άκεζα πξντζηάκελνο δελ είλαη κέινο ηνπ ηξαηνχ ή ηεο Δζληθήο 
Φξνπξάο ν Αμηνινγψλ θαη νη Γλσκαηεχνληεο απηφλ ιακβάλνπλ 
ππφςε ζρεηηθή πκβνπιεπηηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πνπ 
ζπληάζζεηαη γηα ηνλ ελ ιφγσ Τπαμησκαηηθφ απφ ηνλ κε 
ζηξαηησηηθφ πξντζηάκελφ ηνπ, ε νπνία  επηζπλάπηεηαη θαη ηεξείηαη 
καδί κε ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο, πνπ 
ηεξνχληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ Τπαμησκαηηθνχ ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ 
Καλνληζκνχ 16 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:

 

   Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ 
ηξαηνχ ή ηεο Δζληθήο Φξνπξάο έρεη θαζνξηζηεί σο Αμηνινγψλ ή 
σο Γλσκαηεχσλ Τπαμησκαηηθνχ θαη ε ππεξεζία ηνπ ζηνλ ηξαηφ ή 
ζηελ Δζληθή Φξνπξά παχζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηελ ελ ιφγσ 
αμηνιφγεζε πνπ ηπρφλ εθθξεκεί δηελεξγεί ή ζπλερίδεη ην κέινο ηνπ 
ηξαηνχ ή ηεο Δζληθήο Φξνπξάο πνπ είλαη ν ηεξαξρηθά 
πξντζηάκελνο ηνπ Αμηνινγνχληνο ή ηνπ Γλσκαηεχνληνο ηνπ νπνίνπ 
έπαπζε ε ππεξεζία ζηνλ ηξαηφ ή ζηελ Δζληθή Φξνπξά ή, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία ηνπ Αξρεγνχ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο 
παχζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηπρφλ αμηνιφγεζε πνπ νθείιεη λα 
δηελεξγήζεη σο Αμηνινγψλ ή σο Γλσκαηεχσλ δηελεξγείηαη απφ ηνλ 
ακέζσο επφκελν δηνξηζζέληα Αξρεγφ. 
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  (β) Σν πεξηερφκελν, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 16 ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ, ν ηχπνο θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ησλ 
Δθζέζεσλ Αμηνιφγεζεο θαη ησλ εκεησκάησλ Αμηνιφγεζεο, ν 
ηχπνο θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ησλ Δθζέζεσλ Πνιεκηθήο Γξάζεο, 
θαζψο θαη νη αξκφδηνη γηα ηελ  ηήξεζε θαη δηαθίλεζή ηνπο. 

    
  (γ) Η δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηνπ Αμηνινγνπκέλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπ. 
    
  (δ) Η δηαδηθαζία πξνζθπγήο ηνπ Αμηνινγνπκέλνπ θαηά ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ θαη ν ηξφπνο νξηζηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ. 
    
  (ε) Λεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν αηηηνιφγεζεο ηεο 

βαζκνινγίαο Τπαμησκαηηθνχ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 17 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

    
  (ζη)   Κάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε. 
    
Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
Τπαμησκαηηθψλ. 

19.-(1)  Η αμηνιφγεζε ηνπ θαζελφο Τπαμησκαηηθνχ αλαθέξεηαη κφλν ζηε ρξνληθή πεξίνδν 
πνπ θαιχπηεη ε Έθζεζε ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο θαη ηεξείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 

    
  (α) Έθζεζε ή εκείσκα Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεηαη γηα ηνλ θάζε 

Τπαμησκαηηθφ απφ ηεξαξρηθά πξντζηάκελφ ηνπ, ν νπνίνο θαιείηαη 
Αμηνινγψλ. 

    
  (β) Η Έθζεζε ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο ηνπ θαζελφο Τπαμησκαηηθνχ 

ππνβάιιεηαη ζηνλ Α΄ Γλσκαηεχνληα, ν νπνίνο είλαη ηεξαξρηθά 
πξντζηάκελνο ηνπ Αμηνινγνχληνο θαη ν νπνίνο, αθνχ ειέγμεη ηελ 
νξζή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ Αμηνινγνχληα, 
βαζκνινγεί κφλν ηα πξνζφληα εθείλα ζε ζρέζε κε ηα νπνία 
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε βαζκνινγία ηνπ Αμηνινγνχληνο. 

    
  (γ) ε πεξίπησζε πνπ ν Αμηνινγνχκελνο ππεξέηεζε ππφ ηηο δηαηαγέο 

ηνπ Α΄ Γλσκαηεχνληνο εκκέζσο, κέζσ ηνπ Αμηνινγνχληνο, γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ (100) εκεξψλ θαη ε 
βαζκνινγία ηνπ Α΄ Γλσκαηεχνληνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε 
βαζκνινγία ηνπ Αμηνινγνχληνο, ν Α΄ Γλσκαηεχσλ δε βαζκνινγεί 
ηα πξνζφληα απηά, αιιά εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ κφλν 
πεξηγξαθηθά θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλα: 

    
   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο 

ηνπ Αμηνινγνχληνο θαη ηνπ Α΄ Γλσκαηεχνληνο, ηζρχεη ε βαζκνινγία ηνπ Α΄ 
Γλσκαηεχνληνο: 

    
   Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αμηνινγψλ θέξεη ηνλ βαζκφ 

ηνπ Αληηζηξαηήγνπ δελ πθίζηαηαη Α΄ Γλσκαηεχσλ. 
    
  (2) Η Έθζεζε ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο ηνπ θαζελφο Τπαμησκαηηθνχ, κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ απφ ηνλ Α΄ Γλσκαηεχνληα ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη Α΄ 
Γλσκαηεχσλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνλ Αμηνινγνχληα, θνηλνπνηείηαη ελππνγξάθσο 
ζηνλ Αμηνινγνχκελν, ν νπνίνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα αμηνινγεζεί κε 
πςειφηεξε βαζκνινγία, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθσλεί κε ηελ άπνςε ηνπ Α΄ 
Γλσκαηεχνληνο φπσο έρεη εθθξαζζεί, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εληφο νθηψ (8) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο Έθζεζεο ή ηνπ εκεηψκαηνο Αμηνιφγεζεο 
δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ηεξαξρηθά πξνζθπγή ζηνλ Αμηνινγνχληα: 

  
  Ννείηαη φηη επί ηεο πξνζθπγήο απνθαίλεηαη, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο, ν Α΄ Γλσκαηεχσλ ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη Α΄ Γλσκαηεχσλ, ν 
Αμηνινγψλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ: 

  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ακθηζβήηεζε αθνξά ζε βαζκνινγίεο νη 

νπνίεο ηέζεθαλ απφ ηνλ Αμηνινγνχληα θαη εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Α΄ Γλσκαηεχνληα, ε 

πξνζθπγή ηνπ Αμηνινγνπκέλνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αμηνινγνχληα ζηνλ Α΄ Γλσκαηεχνληα 
καδί κε ηελ αηηηνινγεκέλε άπνςή ηνπ επί ηεο πξνζθπγήο.   

  
  (3) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ή κε πιήξνπο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο πνπ ππέβαιε 

ν Αμηνινγνχκελνο θαηά ηεο βαζκνιφγεζήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ κε ηελ αμηνιφγεζε 
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ηνπ Α΄ Γλσκαηεχνληνο αιιάδεη ε βαζκνινγία ηνπ Αμηνινγνπκέλνπ, ε Έθζεζε ή ην 
εκείσκα Αμηνιφγεζεο καδί κε φιε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά επί ησλ 
νπνίσλ ζηεξίρζεθε ε βαζκνιφγεζε ππνβάιινληαη ζηνλ Β΄ Γλσκαηεχνληα, ν νπνίνο είλαη 
ηεξαξρηθά πξντζηάκελνο ηνπ Α΄ Γλσκαηεχνληνο. 

  
  (4) Ο Β΄ Γλσκαηεχσλ, αθνχ ειέγμεη ηελ νξζή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

απφ ηνλ Αμηνινγνχληα θαη ηνλ Α΄ Γλσκαηεχνληα, πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ 
Τπαμησκαηηθνχ  βαζκνινγψληαο κφλν ηα πξνζφληα γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ε πξνζθπγή 
ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα πξνζφληα ηα νπνία ν Αμηνινγψλ θαη ν Α΄ Γλσκαηεχσλ 
αμηνιφγεζαλ κε δηαθνξεηηθή βαζκνινγία ή απνθαίλεηαη επί ηεο δπζκελνχο άπνςεο ηνπ Α΄  
Γλσκαηεχνληνο γηα ηελ νπνία έγηλε πξνζθπγή, αηηηνινγψληαο ηελ απφθαζή ηνπ: 

  
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ηνπ Α΄ 

Γλσκαηεχνληνο θαη ηνπ Β΄ Γλσκαηεχνληνο, ηζρχεη ε βαζκνινγία ηνπ Β΄ Γλσκαηεχνληνο: 
  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε απφθαζε ηνπ Β΄ Γλσκαηεχνληνο πνπ ιήθζεθε κε βάζε ηηο 

πξφλνηεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Αμηνινγνχκελν: 
  
  Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν Α΄ Γλσκαηεχσλ θέξεη ηνλ βαζκφ ηνπ 

Αληηζηξαηήγνπ, δελ πθίζηαηαη Β΄ Γλσκαηεχσλ.   
  
  (5) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ή κε πιήξνπο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο Τπαμησκαηηθνχ 

απφ Αμηνινγνχληα ή Α΄ Γλσκαηεχνληα πνπ θέξεη ηνλ βαζκφ ηνπ Αληηζηξαηήγνπ, ε Έθζεζε 
ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ άπνςε ηνπ Αμηνινγνχληνο ή/θαη ηνπ 
Α΄ Γλσκαηεχνληνο θαη φιε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζηνλ Τπνπξγφ, γηα εμέηαζε θαη ιήςε 
ζρεηηθήο απφθαζεο, ε νπνία είλαη ηειηθή. 

  
  (6) ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηελ θνηλνπνηεζείζα απφθαζε απφξξηςεο ή κε 

πιήξνπο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο γίλεηαη επίθιεζε ζηνηρείσλ πνπ δελ είραλ ηεζεί ππφςε 
ηνπ πξνζθεχγνληνο Τπαμησκαηηθνχ, ν Αμηνινγνχκελνο έρεη δηθαίσκα εθ λένπ ππνβνιήο, 
ηεξαξρηθά, πξνζθπγήο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο απνξξηθζείζαο πξνζθπγήο γηα ακθηζβήηεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ θαη 
επί ηεο πξνζθπγήο απηήο απνθαίλεηαη ην φξγαλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (2), 
(4) θαη (5) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ σο αξκφδην λα απνθαλζεί επί ηεο πξψηεο 
πξνζθπγήο.   

  
 ΜΔΡΟ VΙ 

ΑΝΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ  
  
Αλέιημε  
Τπαμησκαηηθψλ.  
 

20. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή ησλ κειψλ ηνπ 
ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο επ’ αλδξαγαζία, νη Τπαμησκαηηθνί αλειίζζνληαη θαηφπηλ 
πξναγσγήο ζηνπο δηάθνξνπο βαζκνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 15 
ηνπ Νφκνπ κεηά απφ θξίζε ηνπο σο πξναθηέσλ θαη θαηφπηλ πξναγσγήο ηνπο απφ βαζκφ 
ζε βαζκφ. 

  
Βαζκνί  
αλέιημεο Τπαμησκαηηθψλ. 

21.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν 
αλψηαηνο βαζκφο αλέιημεο ησλ Τπαμησκαηηθψλ είλαη ν βαζκφο ηνπ Αλζππαζπηζηή Α΄.  

  
  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, ν αλψηαηνο βαζκφο αλέιημεο ησλ Τπαμησκαηηθψλ Τπεξεζίαο Γξαθείνπ είλαη 
ν βαζκφο ηνπ Αλζππαζπηζηή Β΄ θαη ησλ Τπαμησκαηηθψλ Διαθξάο Τπεξεζίαο είλαη ν 
βαζκφο ηνπ Αλζππαζπηζηή Γ΄. 
 

Πξνυπνζέζεηο,  
γηα λα δηθαηνχηαη 
Τπαμησκαηηθφο θξίζε απφ 
ην πκβνχιην Κξίζεσλ. 

22.  Τπαμησκαηηθφο δηθαηνχηαη θξίζε απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 
ησλ Καλνληζκψλ 33 θαη 34 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνί ηηο αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

  (α) Έρεη ζπκπιεξψζεη κέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ζχγθιεζεο 

ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ηνλ ρξφλν παξακνλήο ζηνλ βαζκφ πνπ 
θαηέρεη ή ηα ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο σο Τπαμησκαηηθφο, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 23 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 

    Ννείηαη φηη, γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπλνιηθψλ εηψλ 
ππεξεζίαο Τπαμησκαηηθνχ, δελ πξνζκεηξάηαη ε πξνβιεπφκελε 
ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 32 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ πεξίνδνο ηζρχνο ησλ Πηλάθσλ Κξίζεσλ, εθφζνλ, 
ζχκθσλα κε ηνπο ελ ιφγσ Πίλαθεο, ν Τπαμησκαηηθφο έρεη θξηζεί σο 
παξακέλσλ

. 
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  (β) Έρεη ζπκπιεξψζεη κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο ζχγθιεζεο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ηνλ θαζνξηδφκελν, ζηνλ 
Καλνληζκφ 24 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, γηα ηνλ βαζκφ ηνπ, 
ρξφλν δηνίθεζεο.  

Υξφλνο  
παξακνλήο  
θαη ζπλνιηθά  
έηε ππεξεζίαο 
Τπαμησκαηηθνχ,  
ζε θάζε βαζκφ,  
γηα λα  
δηθαηνχηαη  
θξίζε. 

23.-(1) Ο ρξφλνο παξακνλήο ζε θάζε βαζκφ ή ηα ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη 
λα έρεη Τπαμησκαηηθφο, γηα λα δηθαηνχηαη θξίζε ζε θάζε βαζκφ, είλαη ν αθφινπζνο: 

  (α) Γηα απνθνίηνπο Α...Τ.: 

   (i) Λνρίαο : Πέληε (5) έηε
. 

   (ii) Δπηινρίαο : νθηψ (8) ή 
ζπλνιηθά 
δεθαηξία (13) έηε 
απφ ηνλ δηνξηζκφ 
ηνπ

.
 

   (iii) Αξρηινρίαο : ελλέα (9) έηε ή 
ζπλνιηθά είθνζη 
δχν (22) έηε απφ 
ηνλ δηνξηζκφ ηνπ

.
 

   (iv) Αλζππαζπηζηήο Γ΄ : νθηψ (8) έηε ή 
ζπλνιηθά ηξηάληα 
(30) έηε απφ ηνλ 
δηνξηζκφ ηνπ

.
 

   (v) Αλζππαζπηζηήο Β΄ : ηξία (3) έηε ή 
ζπλνιηθά ηξηάληα 
ηξία (33) έηε απφ 
ηνλ δηνξηζκφ ηνπ

. 

θαη 

   (vi) Αλζππαζπηζηήο Α΄ : δχν (2) έηε ή 
ζπλνιηθά ηξηάληα 
πέληε (35) έηε 
απφ ηνλ δηνξηζκφ 
ηνπ. 

  (β) Γηα Τπαμησκαηηθνχο κε απνθνίηνπο Α...Τ.:  

   (i) Λνρίαο : επηά (7) έηε
.
 

   (ii) Δπηινρίαο : νθηψ (8) έηε ή 
ζπλνιηθά 
δεθαπέληε (15) 
έηε απφ ηνλ 
δηνξηζκφ ηνπ

. 

   (iii) Αξρηινρίαο : ελλέα (9) έηε ή 
ζπλνιηθά είθνζη 
ηέζζεξα (24) έηε 
απφ ηνλ δηνξηζκφ 
ηνπ

. 

   (iv) Αλζππαζπηζηήο Γ΄ : νθηψ (8) έηε ή 
ζπλνιηθά ηξηάληα 
δχν (32) έηε απφ 
ηνλ δηνξηζκφ ηνπ

. 

   (v) Αλζππαζπηζηήο Β΄ : ηξία (3) έηε ή 
ζπλνιηθά ηξηάληα 
πέληε (35) έηε 
απφ ηνλ δηνξηζκφ 
ηνπ

. 
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   (vi) Αλζππαζπηζηήο Α΄ : δχν (2) έηε ή 

ζπλνιηθά ηξηάληα 
επηά (37) έηε απφ 
ην δηνξηζκφ ηνπ. 

  (2) Χο ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ ή/θαη σο ρξφλνο ζπλνιηθήο 
ππεξεζίαο Τπαμησκαηηθνχ ινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν Τπαμησκαηηθφο δηεηέιεζε 
ζε θάζε βαζκφ ζε δηθαηνχκελε άδεηα αλάπαπζεο ή άδεηα αζζελείαο. 

  
  (3) Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ ή ησλ 

εηψλ ζπλνιηθήο ππεξεζίαο Τπαμησκαηηθνχ, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο ησλ αθφινπζσλ 
εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ηπρφλ δηεηέιεζε ν Τπαμησκαηηθφο: 

    
  (α) Έθηηζεο πνηλήο θπιάθηζεο πνπ ηνπ επηβιήζεθε απφ  πνηληθφ 

δηθαζηήξην· 
    
  (β) ιηπνηαμίαο· 
    
  (γ) δηαζεζηκφηεηαο, εθφζνλ επαθνινχζεζε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα ηέιεζε πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή πεηζαξρηθνχ 
παξαπηψκαηνο

.
 

    
  (δ) πξνθπιάθηζεο ή  πξνζσπνθξάηεζεο, κεηά απφ απφθαζε πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ, εθφζνλ επαθνινχζεζε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε

.
 

    
  (ε) νπνηαζδήπνηε άδεηαο άλεπ απνιαβψλ, εμαηξνπκέλεο ηεο γνληθήο 

άδεηαο
.
 

    
  (ζη) άδεηαο αζζελείαο ή λνζειείαο γηα ζθνπνχο απεμάξηεζεο απφ 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο∙ ή 
    
  (δ) αηρκαισζίαο, αλ κεηά ηελ επάλνδφ ηνπ απ’ απηή δελ απαιιάρζεθε 

απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή θαηεγνξία. 
  
Υξφλνο  
δηνίθεζεο  
Τπαμησκαηηθνχ,  
γηα λα  
δηθαηνχηαη  
θξίζε. 

24.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 
Τπαμησκαηηθφο, γηα λα θαζίζηαηαη ηθαλφο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη εθηέιεζε ησλ 
απνζηνιψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, απαηηείηαη ζε θάζε βαζκφ λα έρεη ζπκπιεξψζεη ρξφλν  
δηνίθεζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 

    (2)  Η ζπκπιήξσζε ρξφλνπ δηνίθεζεο δελ απαηηείηαη γηα ηνπο: 
  
  (α) Τπαμησκαηηθνχο ησλ Κνηλψλ σκάησλ, κε εμαίξεζε ηνπο 

Γηνηθεηηθνχο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο· 
    
  (β) Τπαμησκαηηθνχο νη νπνίνη ραξαθηεξίζηεθαλ σο Τπαμησκαηηθνί 

Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο Τπαμησκαηηθνί Διαθξάο Τπεξεζίαο· 
    
  (γ) Τπαμησκαηηθνχο βαζκνχ Αλζππαζπηζηή Α΄. 

 
 

  
    (3)  Γελ αλαηίζεληαη θαζήθνληα δηνίθεζεο ζε Τπαμησκαηηθφ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

δηαδηθαζία απεμάξηεζεο απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο ή βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία 
παξαπνκπήο ηνπ ζε ηαηξνζπκβνχιην δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 11 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ:                   

  
        Ννείηαη φηη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαπνκπήο Τπαμησκαηηθνχ ζε 

ηαηξνζπκβνχιην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ 
ηνλ ίδην ή ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο απηεπάγγειηεο παξαπνκπήο ηνπ. 

  
    (4) Ο ρξφλνο δηνίθεζεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη ν Τπαμησκαηηθφο ζε θάζε βαζκφ, γηα 

λα δηθαηνχηαη θξίζε, είλαη δχν (2) έηε. 
  
    (5) Τπαμησκαηηθφο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαπιεξνί κέινο ηνπ ηξαηνχ ή 

ηεο Δζληθήο Φξνπξάο ζε ζέζε δηνίθεζεο, δε ινγίδεηαη φηη ζπκπιεξψλεη ρξφλν δηνίθεζεο 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  
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     (6) Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν Τπαμησκαηηθφο αζθεί δηνίθεζε ζε ζέζε πνπ 

πξνβιέπεηαη σο ζέζε δηνίθεζεο Τπαμησκαηηθνχ αλψηεξνπ ηνπ βαζκνχ ηνλ νπνίν θέξεη 
ινγίδεηαη σο ρξφλνο δηνίθεζεο γηα ηνλ βαζκφ ηνλ νπνίν θαηέρεη:   

  
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ Τπαμησκαηηθφο ππεξεηεί ζε ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη 

σο ζέζε δηνίθεζεο Τπαμησκαηηθνχ αλψηεξνπ ηνπ βαζκνχ ηνπ, ν επηπιένλ ρξφλνο πνπ 
ηπρφλ αζθεί ζηελ ελ ιφγσ ζέζε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ δηνίθεζεο 
γηα ηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη ινγίδεηαη θαηά ην ήκηζπ σο ρξφλνο δηνίθεζεο ηνπ επφκελνπ απφ 
απηφλ πνπ θαηέρεη. 

  
  (7) Οη ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εθάζηνηε εγθεθξηκέλνπο Π.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο 

Τπαμησκαηηθφο ζπκπιεξψλεη ηνλ απαηηνχκελν γηα ηνλ βαζκφ ηνπ ρξφλν δηνίθεζεο, θαζψο 
θαη ηα θαζήθνληα ν ρξφλνο άζθεζεο ησλ νπνίσλ ινγίδεηαη σο ρξφλνο δηνίθεζεο 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 

  
      (8) Ο ρξφλνο πνπ Τπαμησκαηηθφο δηαηειεί ζε δηθαηνχκελε άδεηα αλάπαπζεο ή άδεηα 

αζζελείαο ζεσξείηαη σο ρξφλνο δηνίθεζεο: 
  
      Ννείηαη φηη νη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκέξεο ζπλερφκελεο άδεηαο αζζελείαο δε 

ινγίδνληαη σο ρξφλνο δηνίθεζεο Τπαμησκαηηθνχ. 
  
Δηδηθέο  
θαηαζηάζεηο  
πνπ απνθιείνπλ  
ηελ θξίζε Τπαμησκαηηθνχ. 

25.-(1) Τπαμησκαηηθφο δελ θξίλεηαη, έζησ θαη εάλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 22 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ-  

 
  (α) εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο πνπ ηνπ επηβιήζεθε  

απφ πνηληθφ δηθαζηήξην ή ηειεί ζε πξνθπιάθηζε ή 
πξνζσπνθξάηεζε κεηά απφ απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ

. 

  (β)    βξίζθεηαη ζε ιηπνηαμία
. 

  (γ)     ηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα
. 

  (δ) βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε άδεηα άλεπ απνιαβψλ
. 

  (ε)    ηειεί ζε αηρκαισζία
. 

  (ζη) έρεη παξαπεκθζεί ζε πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ή πνηληθφ δηθαζηήξην 
γηα θαθνχξγεκα ή εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ έξεπλα γηα πνηληθφ 
αδίθεκα

. 

  (δ) ππέβαιε αίηεκα γηα παξαίηεζε απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ηξαηνχ θαη 
εθθξεκεί ε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο∙   

  (ε) βξίζθεηαη ζε άδεηα αζζελείαο ή λνζειεχεηαη γηα ζθνπνχο 
απεμάξηεζήο ηνπ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο

. 
 ή 

  (ζ) ππέβαιε αίηεκα γηα παξαπνκπή ηνπ ζε ηαηξνζπκβνχιην γηα 
εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ θαη εθθξεκεί ε έθδνζε 
ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο/έθζεζεο: 

   Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε ησλ ππνπαξαγξάθσλ (δ) θαη (ζ) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 
ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζηνλ αξκφδην θνξέα. 

  (2) Τπαμησκαηηθφο πνπ εκπίπηεη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, εθφζνλ πιεξνί ηηο θαζνξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο θξίζεο, θξίλεηαη θαηά ηελ 
πξψηε ηαθηηθή ή έθηαθηε  ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ πνπ ζα ιάβεη ρψξα κεηά ηε 
ιήμε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ ππνπαξαγξάθσλ (δ) 
θαη (ζ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, κεηά ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο 
παξαίηεζήο ηνπ ή κεηά ηελ ηπρφλ απφζπξζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ γηα παξαίηεζε ή γηα 
παξαπνκπή ζε ηαηξνζπκβνχιην: 

  Ννείηαη φηη, εάλ Τπαμησκαηηθφο απαιιαγεί απφ θάζε επζχλε γηα  ηελ θαηάζηαζε ζηελ 
νπνία βξέζεθε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β), (γ), (ε) θαη (ζη) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ή ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζ) 
ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, εθφζνλ κεηά ηελ εμέηαζή ηνπ απφ 
ηαηξνζπκβνχιην δελ ραξαθηεξίζηεθε σο Τπαμησκαηηθφο Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο 
Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο, ε θξίζε ηνπ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηνλ ρξφλν πνπ 
ζα έπξεπε λα είρε θξηζεί, εάλ δε κεζνιαβνχζε ε ελ ιφγσ θαηάζηαζε, απνθαζηζηακέλσλ 
θαη φισλ ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ. 
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 ΜΔΡΟ VII 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΡΙΔΧΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΑΝΑΚΡΙΔΧΝ 
ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

  
Αξκφδηα  
ζπκβνχιηα  
γηα ηηο θξίζεηο 
Τπαμησκαηηθψλ. 

26.-(1) Οη θξίζεηο θαη επαλαθξίζεηο ησλ Τπαμησκαηηθψλ δηελεξγνχληαη απφ ην πκβνχιην 
Κξίζεσλ θαη ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ. 

  (2) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ θαη ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ  ζπγθξνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηδφκελε ζηνπο Καλνληζκνχο 27 θαη 31 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
ζχλζεζε, αληίζηνηρα, θαη ζπλέξρνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
  (3) Υξέε εηζεγεηή θαη θαζήθνληα γξακκαηέα ζην πκβνχιην Κξίζεσλ θαη ζην 

πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ εθηεινχλ Αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνχ ή ηεο Δζληθήο Φξνπξάο νη 
νπνίνη δηνξίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Τπνπξγφ: 

  
   Ννείηαη φηη ν εηζεγεηήο θαη ν γξακκαηέαο παξίζηαληαη θαηά ηηο ζπλεδξίεο 

εθάζηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, 
αληίζηνηρα. 

  
  (4) ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ησλ δηνξηδνκέλσλ ζην 

πκβνχιην Κξίζεσλ ή ζην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ, γίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
  (5) Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ είλαη 

αηηηνινγεκέλεο θαη ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο κε θαλεξή 
ςεθνθνξία, αιιά ρσξίο νλνκαζηηθή θαηαγξαθή ησλ ςεθηζάλησλ γηα ηνλ θάζε θξηλφκελν 
Τπαμησκαηηθφ θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ: 

  
  Ννείηαη φηη νη εηζεγεηέο θαη νη γξακκαηείο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 
  
  (6) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ θαη ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ πεξαηψλνπλ ηηο 

θξίζεηο/επαλαθξίζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζπλφδνπ ηνπο. 

  
χλζεζε θαη  
ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ  
Κξίζεσλ. 

27.-(1) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ απνηειείηαη απφ- 

  (α) έλαλ (1) αλψηαην Αμησκαηηθφ ηνπ ηξαηνχ σο πξφεδξν· θαη  
    
  (β) ηέζζεξηο (4) Αμησκαηηθνχο ηνπ ηξαηνχ βαζκνχ πληαγκαηάξρε, 

έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ θάζε Κιάδν, σο κέιε, 
    
  νη νπνίνη δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ: 
   
   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο δηνξηζκνχ Αμησκαηηθνχ βαζκνχ 

πληαγκαηάξρε απφ νπνηνδήπνηε Κιάδν, σο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ δηνξίδεηαη 
Αμησκαηηθφο βαζκνχ Αληηζπληαγκαηάξρε απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν Κιάδν. 

   
  (2) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζχλνδν κία θνξά ηνλ ρξφλν, φρη 

αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ κελφο Απξηιίνπ, θαη ζε έθηαθηε ζχλνδν νπνηεδήπνηε 
παξίζηαηαη αλάγθε: 

 Ννείηαη φηη ε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν αλαθνξηθά κε 
ηελ ηαθηηθή ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ είλαη αλαηξεπηηθή, εμαηξνπκέλεο ηεο 
θαζνξηδφκελεο πξνζεζκίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηαθηηθή ζχλνδν ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ γηα 
ην έηνο 2017, πνπ είλαη ελδεηθηηθή. 

  
Γηαδηθαζίεο  
πξηλ απφ ηηο θξίζεηο 
Τπαμησκαηηθψλ. 

28.-(1) Μέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ζπληάζζνληαη απφ ην Γ.Δ.Δ.Φ. 
Πίλαθεο Τπαμησκαηηθψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, γηα λα θξηζνχλ θαηά ηελ ηαθηηθή 
ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, νη νπνίνη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππφ θξίζε 
Τπαμησκαηηθνχο. 

  
  (2) Κάζε Τπαμησκαηηθφο πνπ παξαπέκπεηαη γηα θξίζε ζε έθηαθηε ζχλνδν ηνπ 

πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ιακβάλεη γλψζε  ηνπ γεγνλφηνο ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο γηα ζχγθιεζε ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ. 
 

  

3305



 
 
  (3) Ο γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ θνηλνπνηεί, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, ζηνλ πξφεδξν θαη ηα 
κέιε ηνπ νλνκαζηηθφ Πίλαθα ησλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θξίζεο 
κε πεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν θαζελφο απφ απηνχο. 

  
Γηαδηθαζίεο  
θαηά  
ηηο θξίζεηο  
Τπαμησκαηηθψλ. 

29.-(1) Καηά ηε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, ν εηζεγεηήο ηνπ πκβνπιίνπ ζέηεη 
ππφςε ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνλ θάζε θξηλφκελν 
Τπαμησκαηηθφ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν. 

  (2) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ελψπηφλ ηνπ θαη ηηο πξφλνηεο 
ηνπ Καλνληζκνχ  34 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, θαηαηάζζεη ηνλ θξηλφκελν Τπαμησκαηηθφ 
ζε δηαβάζκηζε θξίζεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. 

  
  (3) Γηα θάζε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ηεξνχληαη απφ ηνλ γξακκαηέα ηνπ 

πκβνπιίνπ πξαθηηθά, ηα νπνία, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ ελ 
ιφγσ πκβνπιίνπ, ηεξνχληαη ζην Γ.Δ.Δ.Φ. 

  
  (4) Με βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, ν γξακκαηέαο ηνπ  ζπληάζζεη 

μερσξηζηνχο Πίλαθεο, νη νπνίνη θαινχληαη «Πίλαθεο Κξίζεσλ» θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζηνλ Καλνληζκφ  14 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ Δπεηεξίδεο: 

  
  Ννείηαη φηη νη θξηζέληεο Τπαμησκαηηθνί αλαγξάθνληαη ζηνπο ελ ιφγσ Πίλαθεο Κξίζεσλ 

αλάινγα κε ηε δηαβάζκηζε ηεο θξίζεο ηνπο.  
  
Γηαδηθαζίεο 
κεηά ηηο θξίζεηο 
απφ ην   
πκβνχιην Κξίζεσλ. 

30.-(1) Σα πξαθηηθά θαη νη Πίλαθεο Κξίζεσλ Τπαμησκαηηθψλ, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ ηνλ 
πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ γηα θχξσζε 
κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηνπο. 

  (2) ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο δηαθσλεί κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 
Κξίζεσλ σο πξνο ηελ θξίζε Τπαμησκαηηθνχ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, πξηλ θπξψζεη 
ηνπο Πίλαθεο Κξίζεσλ, δηαγξάθεη ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν Πίλαθα Κξίζεσλ θαη ε 
ελ ιφγσ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ γηα ηνλ Τπαμησκαηηθφ ινγίδεηαη φηη έρεη 
παξαπεκθζεί ζην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ γηα επαλεμέηαζε. 

  (3) Οη Πίλαθεο Κξίζεσλ, κεηά ηελ θχξσζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ, θνηλνπνηνχληαη 
ακέζσο ζηνλ Αξρεγφ θαη ζηε ζπλέρεηα ην Γ.Δ.Δ.Φ., ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη ελ πάζε 
πεξηπηψζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ 
Πηλάθσλ Κξίζεσλ ζηνλ Αξρεγφ, πιεξνθνξεί εγγξάθσο ηνπο Τπαμησκαηηθνχο πνπ δελ 
θξίζεθαλ κε ηελ θαζνξηδφκελε ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ σο αλψηαηε γηα 
ηελ πεξίπησζή ηνπο δηαβάζκηζε θξίζεο, γηα ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ 
θαη ην αηηηνινγηθφ ηεο:  

  
 Ννείηαη φηη σο έγγξαθε πιεξνθφξεζε ινγίδεηαη θαη ε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ηειενκνηφηππνπ, ην νπνίν νθείιεη λα ππνδεηθλχεη ν 
θξηζείο Τπαμησκαηηθφο. 

  (4) Τπαμησκαηηθφο πνπ θξίζεθε απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ θαη ζεσξεί φηη αδηθείηαη 
κπνξεί, κέζα ζε δέθα πέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο 
πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θξίζε ηνπ, λα πξνζθχγεη, ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη 
κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ, ζην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ παξαζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα 
ζηνηρεία κε ηα νπνία ακθηζβεηεί ηελ θξίζε ηνπ. 

  
Αξκνδηφηεηα, ζχλζεζε θαη 
ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ  
Δπαλαθξίζεσλ. 

31.-(1) Σν πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ είλαη αξκφδην γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο θξίζεο 
Τπαμησκαηηθψλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηφ θαη ησλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ πξνζέθπγαλ ζε 
απηφ, δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 30 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, αληίζηνηρα.  

  (2) Σν πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ απνηειείηαη απφ ηνλ Αξρεγφ σο πξφεδξν θαη απφ 
ηνλ Τπαξρεγφ ηνπ ηξαηνχ ή ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, φπσο θαζνξίδεη ν Τπνπξγφο, θαη ηνλ 
αξραηφηεξν αλψηαην Αμησκαηηθφ ηνπ ηξαηνχ σο κέιε: 

 Ννείηαη φηη αλψηαηνο Αμησκαηηθφο ν νπνίνο βξίζθεηαη κε άδεηα αθππεξέηεζεο, ιφγσ 
ζπκπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζήο ηνπ, δε δχλαηαη λα δηνξηζζεί σο 
κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ. 

  (3) Σν πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ ζπλέξρεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ (4) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο θαζνξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν (4) 
ηνπ Καλνληζκνχ 30 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ  πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή πξνζθπγήο 
θαηά ησλ θξίζεσλ, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν είθνζη (20) 
εκεξψλ. 
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  (4) Ο γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ θνηλνπνηεί, εληφο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ πξηλ απφ ηε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ, ζηνλ πξφεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ 
Πίλαθα κε ηα νλφκαηα  ησλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ παξαπέκθζεθαλ ή πξνζέθπγαλ ζε απηφ, 
κε πεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ θαζελφο απφ 
απηνχο, θαζψο θαη αληίγξαθα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ή ηεο πξνζθπγήο ηνπ 
Τπαμησκαηηθνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 (5) Καηά ηε ζπλεδξίαζε ν εηζεγεηήο ζέηεη ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ 
ιεπηνκεξή ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ ππφ επαλάθξηζε 
Τπαμησκαηηθνχ. 

  (6) Σν πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ απνθαζίδεη, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ελψπηφλ 
ηνπ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξαπέκθζεθαλ ζε απηφ δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 30 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
ησλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ πξνζέθπγαλ ζε απηφ δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (4) 
ηνπ Καλνληζκνχ 30 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, αληίζηνηρα, θαη θαηαηάζζεη ηνλ 
επεξεαδφκελν Τπαμησκαηηθφ ζε δηαβάζκηζε θξίζεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. 

  (7) Γηα θάζε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ ηεξνχληαη απφ ηνλ γξακκαηέα 
ηνπ πξαθηηθά, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ. 

  (8) Με βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ επέξρνληαη απφ ηνλ 
γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ νη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηνπο Πίλαθεο Κξίζεσλ.  

     (9)  Σα πξαθηηθά ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ θαη νη Πίλαθεο Κξίζεσλ, φπσο 
δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ, θνηλνπνηνχληαη άκεζα, 
ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ζηνλ Αξρεγφ θαη αθνινχζσο ην Γ.Δ.Δ.Φ. πιεξνθνξεί εγγξάθσο ηνπο 
Τπαμησκαηηθνχο ησλ νπνίσλ νη πεξηπηψζεηο εμεηάζηεθαλ απφ ην πκβνχιην 
Δπαλαθξίζεσλ γηα ηε ζρεηηθή κε απηνχο απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ην αηηηνινγηθφ ηεο.  

Οξηζηηθνπνίεζε  
θαη πεξίνδνο 
ηζρχνο ησλ 
Πηλάθσλ 
Κξίζεσλ. 

32.-(1) Οη Πίλαθεο Κξίζεσλ θαζίζηαληαη νξηζηηθνί-   

 (α)  σο είραλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ:  
  
 (i)   κεηά  ηελ θχξσζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 

(1) ηνπ Καλνληζκνχ 30, εθφζνλ δε δηαθσλήζεη κε νπνηαδήπνηε 
απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ σο πξνο ηελ θξίζε 
Τπαμησκαηηθνχ, θαη  

 (ii)  κεηά ηελ πάξνδν ηεο θαζνξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ 
Καλνληζκνχ 30 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ πξνζεζκίαο, εθφζνλ 
θαηά ηε δηάξθεηά ηεο δελ πξνζέθπγε νπνηνζδήπνηε Τπαμησκαηηθφο 
ζην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ· 

  
 (β)  σο είραλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπαλαθξίζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (6) θαη (8) ηνπ 
Καλνληζκνχ 31 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 

  
      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο ζπλφδνπ ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, νη 

νξηζηηθνί Πίλαθεο Κξίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή θαη νη νξηζηηθνί Πίλαθεο 
Κξίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηαθηηθή ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ηνπ 
ίδηνπ έηνπο ελνπνηνχληαη αλάινγα θαη ζπληζηνχλ ηνπο εληαίνπο νξηζηηθνχο Πίλαθεο 
Κξίζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο. 

  
 (2) Οη Πίλαθεο Κξίζεσλ, εθφζνλ θαηαζηνχλ νξηζηηθνί κεηά απφ ηαθηηθή ή έθηαθηε ζχλνδν 

ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 
θνηλνπνηνχληαη απφ ην Γ.Δ.Δ.Φ. ζηνπο θξηζέληεο απφ ην ελ ιφγσ πκβνχιην 
Τπαμησκαηηθψλ. 

  
 (3) Οη Πίλαθεο Κξίζεσλ ηαθηηθήο ζπλφδνπ ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, εθφζνλ θαηαζηνχλ 

νξηζηηθνί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ή νη 
ηπρφλ εληαίνη νξηζηηθνί Πίλαθεο Κξίζεσλ ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία θχξσζεο ησλ 
Πηλάθσλ Κξίζεσλ ηεο επφκελεο ηαθηηθήο ζπλφδνπ ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ. 
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 ΜΔΡΟ VIII 

ΓΙΑΒΑΘΜΙΔΙ ΚΡΙΔΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ  
  
Γηαβαζκίζεηο  
θξίζεσλ Τπαμησκαηηθψλ. 

33.-(1) Οη δηαβαζκίζεηο ησλ θξίζεσλ ησλ Τπαμησκαηηθψλ νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 22 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

  
  (α) Πξναθηένη θαη’ εθινγή· 
    
  (β) πξναθηένη θαη’ αξραηφηεηα· 
    
  (γ) δηαηεξεηένη· θαη 
    
  (δ) παξακέλνληεο.  
    
  (2) Καηά βαζκφ νη θξίζεηο ησλ Τπαμησκαηηθψλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 
  
  (α) Γηα ηνπο Λνρίεο θαη Δπηινρίεο- 
    
   (i)   πξναθηένη θαη’ εθινγή· 
   (ii)   πξναθηένη θαη’ αξραηφηεηα· θαη 
   (iii)   παξακέλνληεο·  
     
  (β)     γηα ηνπο Αξρηινρίεο- 
     
   (i) πξναθηένη θαη’ εθινγή

· 
  

   (ii) πξναθηένη θαη’ αξραηφηεηα
· 
θαη 

   (iii) παξακέλνληεο·  
    
  (γ)     γηα ηνπο Αλζππαζπηζηέο Γ΄ θαη Β΄- 
     
   (i) πξναθηένη θαη’ εθινγή

. 
  

   (ii) πξναθηένη θαη’ αξραηφηεηα
. 
  

   (iii) δηαηεξεηένη· θαη 
   (iv) παξακέλνληεο· 
     
  (δ) γηα ηνπο Αλζππαζπηζηέο Α΄- 
     
   (i) δηαηεξεηένη· θαη 
   (ii) παξακέλνληεο. 
  
Κξηηήξηα  
θξίζεσλ  
Τπαμησκαηηθψλ. 

34.-(1) Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Λνρία θαη Δπηινρία θξίλεηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Πξναθηένο θαη’ εθινγή, εθφζνλ- 
     
   (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη 

ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
«Πάξα Πνιχ Καιή», 

   (ii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ,  

   (iii) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, θαη 

   (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 
    
  (β) Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 
    
   (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη 

ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
«Καιή», 

   (ii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Καιψο», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ, 

   (iii) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, θαη   

   (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 
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  (γ) Παξακέλσλ, εθφζνλ- 
     
   (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη 

ε βαζκνινγία ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξνζφληα είλαη 
ρακειφηεξε ηνπ «Καιή»· ή 

   (ii) δελ έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ή έρεη 
απνθνηηήζεη απφ απηφ κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 
«Καιψο», ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ 
αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ· ή  

   (iii) είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ 
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· ή 

   (iv) δελ έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 
    
  (δ) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Λνρία ή 
Δπηινρία ν νπνίνο θξίζεθε σο-  

   (i) πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο ζηηο επφκελέο ηνπ θξίζεηο ζηνλ 
ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, εθφζνλ 
ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο, πνπ 
ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο πξναθηένπ θαη’ 
αξραηφηεηα, επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηελ ελ ιφγσ 
δηαβάζκηζε, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο 
δηαβάζκηζεο απηήο∙    

   (ii) παξακέλσλ ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζεο ζηελ επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ 
θξίλεηαη  σο πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα θαη ζηηο ακέζσο 
επφκελέο ηνπ θξίζεηο σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, 
εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο, 
πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο παξακέλνληνο, 
επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε θαζεκία απφ ηηο ελ ιφγσ 
δηαβαζκίζεηο, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα 
ηεο αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο· 

   (iii) πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα ιφγσ απνθνίηεζήο ηνπ απφ 
ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 
«Καιψο» ζηελ επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ 
θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, λννπκέλνπ φηη 
πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο ελ ιφγσ δηαβάζκηζεο· 

   (iv) παξακέλσλ ιφγσ κε απνθνίηεζήο ηνπ απφ 
ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ή ιφγσ απνθνίηεζεο απφ απηφ κε 
βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ «Καιψο» ζηελ επφκελή 
ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ 
αξραηφηεηα θαη ζηηο ακέζσο επφκελέο ηνπ θξίζεηο σο 
πξναθηένο θαη’ εθινγή, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά 
θξηηήξηα ησλ δηαβαζκίζεσλ απηψλ: 

    Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ Τπαμησκαηηθφο 
κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο παξακέλνληνο ιφγσ κε 
απνθνίηεζήο ηνπ απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν 
απνθνηηήζεη απφ ην ελ ιφγσ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, ζηελ 
ακέζσο επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο 
πξναθηένο θαη’ εθινγή,  εάλ απνθνίηεζε κε βαζκνινγία 
ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ή σο πξναθηένο θαη’ 
αξραηφηεηα, εάλ απνθνίηεζε κε βαζκνινγία ρακειφηεξε 
ηνπ «Καιψο», λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα 
ηεο αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο, θαη ζηηο κεηέπεηηα θξίζεηο 
ηνπ ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη κε βάζε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε 
ην θξηηήξην ηεο βαζκνινγίαο ζην ππνρξεσηηθφ ζρνιείν.   

  
 (2)  Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Αξρηινρία θξίλεηαη σο αθνινχζσο: 
  
 (α) Πξναθηένο θαη’ εθινγή, εθφζνλ- 

    

  (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη, ε 
βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ «Πάξα 
Πνιχ Καιή»

.
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  (ii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε βαζκνινγία 

ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα 
ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ

.
   

  (iii) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ 
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· θαη   

  (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 

     

 (β) Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 

     

  (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη, ε 
βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ «Καιή»· 

  (ii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε βαζκνινγία 
ηνπιάρηζηνλ «Καιψο», ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ 
αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ·     

  (iii) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ 
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· θαη

 
   

  (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 

     

 (γ) Παξακέλσλ, εθφζνλ- 

   

  (i) ζηηο Eθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη, ε 
βαζκνινγία ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξνζφληα είλαη ρακειφηεξε 
ηνπ «Καιή»· ή 

  (ii) δελ έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ή έρεη απνθνηηήζεη 
απφ απηφ κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ «Καιψο», ζχκθσλα κε 
ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ· ή    

  (iii) είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ 
παξαπηψκαηνο· ή 

  (iv) δελ έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 

     

 (δ) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ, Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Αξρηινρία ν νπνίνο θξίζεθε 
σο- 

   

  (i) πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζεο ζηηο επφκελέο ηνπ θξίζεηο ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο 
πξναθηένο θαη’ εθινγή, εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο πξναθηένπ 
θαη’ αξραηφηεηα επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηελ ελ ιφγσ 
δηαβάζκηζε, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο 
δηαβάζκηζεο απηήο∙    

  (ii) παξακέλσλ ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο ζηελ 
επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ 
αξραηφηεηα θαη ζηηο ακέζσο επφκελέο ηνπ θξίζεηο σο πξναθηένο 
θαη’ εθινγή, εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο, 
πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο παξακέλνληνο, επηηξέπεη 
ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε θαζεκία απφ ηηο ελ ιφγσ δηαβαζκίζεηο, 
λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο αληίζηνηρεο 
δηαβάζκηζεο∙ 

  (iii) πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα ιφγσ απνθνίηεζήο ηνπ απφ 
ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Καιψο» ζηελ 
επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ 
εθινγή, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο δηαβάζκηζεο 
απηήο∙         
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  (iv) παξακέλσλ ιφγσ κε απνθνίηεζήο ηνπ απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ή 

ιφγσ απνθνίηεζήο ηνπ απφ απηφ κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 
«Καιψο» ζηελ επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο 
πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα θαη ζηηο ακέζσο επφκελέο ηνπ θξίζεηο 
σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα 
ησλ δηαβαζκίζεσλ απηψλ: 

   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ Τπαμησκαηηθφο κεηά ηελ θξίζε 
ηνπ σο παξακέλνληνο ιφγσ κε απνθνίηεζήο ηνπ απφ 
ππνρξεσηηθφ ζρνιείν απνθνηηήζεη απφ ην ελ ιφγσ ππνρξεσηηθφ 
ζρνιείν, ζηελ ακέζσο επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη 
σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, εάλ απνθνίηεζε κε βαζκνινγία 
ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ή σο πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εάλ 
απνθνίηεζε κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ «Καιψο», λννπκέλνπ 
φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο, θαη ζηηο 
κεηέπεηηα θξίζεηο ηνπ ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη κε βάζε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ρσξίο λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ην θξηηήξην ηεο βαζκνινγίαο ζην ππνρξεσηηθφ ζρνιείν.   

  (3)  Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ  Αλζππαζπηζηή Γ΄ θξίλεηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Πξναθηένο θαη’ εθινγή, εθφζνλ- 

   (i) ζε θάζε Έθζεζε Αμηνιφγεζήο ηνπ ε βαζκνινγία ηνπ 
ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη είλαη ζε έμη (6), ην κέγηζην, 
πξνζφληα «Πάξα Πνιχ Καιή» θαη ζηα ππφινηπα 
πξνζφληα «Δμαίξεηε» θαη ζηνλ πξνεγνχκελν βαζκφ 
είλαη ηνπιάρηζηνλ «Πνιχ Καιή»∙     

   (ii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ  ζρνιείνπ∙     

   (iii) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· θαη     

   (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 

  (β) Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 

   (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη 
ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
«Πάξα Πνιχ Καιή» θαη ζηνλ πξνεγνχκελν βαζκφ 
ηνπιάρηζηνλ «Πνιχ Καιή»·  

   (ii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ

. 
    

   (iii) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· θαη   

   (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο.  

  (γ) Γηαηεξεηένο, εθφζνλ-  

    (i) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο

. 

   (ii) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο
. 

 

   (iii) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ 
πνπ θαηέρεη ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ «Καιή»

. 
 

   (iv) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Καιψο», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ. 

   (v) ν βαζκφο ηνπ Αλζππαζπηζηή Γ΄ είλαη ν θαηαιεθηηθφο 
βαζκφο αλέιημήο ηνπ θαη πιεξoί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
ππνπαξαγξάθσλ (i), (ii), (iii) θαη (iv) ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ. 
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  (δ) Παξακέλσλ, εθφζνλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα θξηζεί σο 
πξναθηένο ή σο δηαηεξεηένο. 

  (ε) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β), (γ) θαη 
(δ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ 
Αλζππαζπηζηή Γ΄ ν νπνίνο θξίζεθε σο- 

   (i) πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηηο επφκελέο ηνπ θξίζεηο 
ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, 
εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο 
ηνπ πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο πξναθηένπ 
θαη’ αξραηφηεηα επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηελ ελ 
ιφγσ δηαβάζκηζε, λννπκέλνπ φηη πιεξoί ηα ινηπά 
θξηηήξηα ηεο δηαβάζκηζεο απηήο θαη δελ έρεη 
ραξαθηεξηζηεί σο Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο· 

   (ii) δηαηεξεηένο ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηελ επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην 
βαζκφ θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα θαη ζηηο 
ακέζσο επφκελέο ηνπ θξίζεηο σο πξναθηένο θαη’ 
εθινγή, εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο κεηά ηελ ελ ιφγσ 
θξίζε Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή 
ηνπ ζε θαζεκία απφ ηηο ελ ιφγσ δηαβαζκίζεηο, 
λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο αληίζηνηρεο 
δηαβάζκηζεο θαη δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 
Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο· 

   (iii) παξακέλσλ ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηηο επφκελέο ηνπ θξίζεηο ζηνλ ίδην 
βαζκφ θξίλεηαη σο δηαηεξεηένο, ζε πεξίπησζε πνπ ν 
βαζκφο ηνπ Αλζππαζπηζηή Γ΄ είλαη ν θαηαιεθηηθφο 
βαζκφο αλέιημήο ηνπ, ελψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 
ζηελ επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο 
δηαηεξεηένο, ζηε κεζεπφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ 
θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα θαη ζηηο ακέζσο 
επφκελέο ηνπ θξίζεηο σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, 
εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο 
ηνπ πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο 
παξακέλνληνο επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε θαζεκία 
απφ ηηο ελ ιφγσ δηαβαζκίζεηο, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα 
ινηπά θξηηήξηα ηεο αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο·  

   (iv) πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα ιφγσ απνθνίηεζήο ηνπ απφ 
ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 
«Καιψο» ζηελ επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ 
θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, λννπκέλνπ φηη 
πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο δηαβάζκηζεο απηήο θαη δελ 
έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο 
Τπεξεζίαο· 

   (v) παξακέλσλ ιφγσ κε απνθνίηεζήο ηνπ απφ 
ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ή ιφγσ απνθνίηεζήο ηνπ απφ 
απηφ κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ «Καιψο» ζηηο 
επφκελέο ηνπ θξίζεηο ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο 
δηαηεξεηένο, ζε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο ηνπ 
Αλζππαζπηζηή Γ΄ είλαη ν θαηαιεθηηθφο βαζκφο αλέιημήο 
ηνπ, ελψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζηελ επφκελή ηνπ 
θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο δηαηεξεηένο, ζηε 
κεζεπφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο 
πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα θαη ζηηο ακέζσο επφκελέο 
ηνπ θξίζεηο σο πξναθηένο θαη’ εθινγή, λννπκέλνπ φηη 
πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ησλ δηαβαζκίζεσλ απηψλ:               

   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ Τπαμησκαηηθφο 
κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο παξακέλνληνο ιφγσ κε 
απνθνίηεζήο ηνπ απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν 
απνθνηηήζεη απφ ην ελ ιφγσ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν, 
ζηελ ακέζσο επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ 
θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ εθινγή ή σο πξναθηένο θαη’ 
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αξραηφηεηα, αλάινγα, εάλ απνθνίηεζε κε βαζκνινγία 
ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ή σο δηαηεξεηένο, εάλ 
απνθνίηεζε κε βαζκνινγία «Καιψο» ή ρακειφηεξε, 
λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο αληίζηνηρεο 
δηαβάζκηζεο, θαη ζηηο κεηέπεηηα θξίζεηο ηνπ ζηνλ ίδην 
βαζκφ θξίλεηαη κε βάζε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θξηηήξην ηεο 
βαζκνινγίαο ζην ππνρξεσηηθφ ζρνιείν.   

  (4) Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Αλζππαζπηζηή Β΄ θξίλεηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Πξναθηένο θαη’ εθινγή, εθφζνλ- 

   (i) ζε θάζε Έθζεζε Αμηνιφγεζήο ηνπ ε βαζκνινγία ηνπ 
ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη είλαη ζε ηξία (3), ην κέγηζην, 
πξνζφληα «Πάξα Πνιχ Καιή» θαη ζηα ππφινηπα 
πξνζφληα «Δμαίξεηε» θαη ζηνλ πξνεγνχκελν βαζκφ 
είλαη ηνπιάρηζηνλ «Πάξα Πνιχ Καιή»· 

   (ii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία «Άξηζηα», ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγηθή 
θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ·  

   (iii) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· θαη 

    (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 

  (β) Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 

   (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ε βαζκνινγία ηνπ ζηνλ 
βαζκφ πνπ θαηέρεη είλαη ζε πέληε (5), ην κέγηζην, 
πξνζφληα «Πάξα Πνιχ Καιή» θαη ζηα ππφινηπα 
πξνζφληα «Δμαίξεηε» θαη ζηνλ πξνεγνχκελν βαζκφ 
είλαη ηνπιάρηζηνλ «Πάξα Πνιχ Καιή»· 

   (ii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ

.
    

   (iii) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· θαη   

   (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο. 

  (γ) Γηαηεξεηένο, εθφζνλ-  

     

   (i) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο

.
  

  (ii) ζηηο Δθζέζεηο Aμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη 
ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
«Καιή»

.
 

  (iii) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Καιψο» ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ·  

  (iv) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο
.
 

  (v) έρεη ραξαθηεξηζηεί ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη σο 
Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο ή ν βαζκφο ηνπ 
Αλζππαζπηζηή Β΄ είλαη ν θαηαιεθηηθφο βαζκφο αλέιημήο 
ηνπ θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ 
(i), (ii), (iii) θαη (iv) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

  (δ) Παξακέλσλ, εθφζνλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα θξηζεί σο 
πξναθηένο ή σο δηαηεξεηένο. 

  (5) Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Αλζππαζπηζηή Α΄ θξίλεηαη σο αθνινχζσο: 

  (α) Γηαηεξεηένο, εθφζνλ-   

     (i) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο

.
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   (ii) έρεη ην θπζηνινγηθφ βάξνο

.
  

   (iii) ζηηο Δθζέζεηο Aμηνιφγεζήο ηνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ 
θαηέρεη, ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ «Πάξα Πνιχ Καιή»

.
 

   (iv) έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε 
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ζχκθσλα κε ηε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ

. 
 

   (v) έρεη ραξαθηεξηζηεί ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ σο 
Τπαμησκαηηθφο Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο 
Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο θαη πιεξνί ηηο 
πξνππνζέζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i), (ii), (iii θαη (iv) 
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

  (β) Παξακέλσλ, εθφζνλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα θξηζεί σο 
δηαηεξεηένο. 

 ΜΔΡΟ ΙΥ 
ΠΡΟΑΓΧΓΔ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 

Καηαλνκή  
θελψλ ζέζεσλ 
Τπαμησκαηηθψλ  
γηα ζθνπνχο πξναγσγψλ. 

35.-(1) Τπαμησκαηηθφο πνπ θξίζεθε πξναθηένο θαη’ εθινγή θαη πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα 
πξνάγεηαη, εθφζνλ ππάξρεη θελή ζέζε ζηνλ βαζκφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. 
  
 
    (2) Οη ππάξρνπζεο θελέο ζέζεηο Τπαμησκαηηθψλ βαζκνχ Δπηινρία κέρξη Αλζππαζπηζηή 
Α΄, απηνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, θαηαλέκνληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, 
πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ επίζεο αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηνπ Αξρεγνχ, κε βάζε ηηο αλάγθεο 
ηεο Τπεξεζίαο  θαηά Κιάδν θαη Κνηλά ψκαηα:  
 

 

    Ννείηαη φηη νη θελέο ζέζεηο Τπαμησκαηηθψλ πνπ θαηαλέκνληαη ζηνλ ηξαηφ Ξεξάο 
δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε ζέζεηο Τπαμησκαηηθψλ Όπισλ θαη ζε ζέζεηο Τπαμησκαηηθψλ 
ψκαηνο θαη νη ζέζεηο πνπ θαηαλέκνληαη ζηα Κνηλά ψκαηα δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε 
ζέζεηο Τπαμησκαηηθψλ θάζε Κνηλνχ ψκαηνο: 

    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη Τπαμησκαηηθνί σκάησλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη Κνηλψλ σκάησλ 
δελ πξνάγνληαη ζε αλψηεξν βαζκφ, πξνηνχ πξναρζεί ζηνλ βαζκφ απηφ έλαο ηνπιάρηζηνλ 
απφ ηνπο Τπαμησκαηηθνχο Όπισλ νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ σο Τπαμησκαηηθνί ην ίδην έηνο κε 
απηνχο. 

  

Πξναγσγέο   
Τπαμησκαηηθψλ  
κε βάζε ηνπο Πίλαθεο  
Κξίζεσλ. 

36.-(1)  Οη πξναγσγέο Τπαμησκαηηθψλ γηα πιήξσζε αληίζηνηρσλ θελψλ ζέζεσλ γίλνληαη 
θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο απφ ηνπο Πίλαθεο ησλ θξηζέλησλ σο πξναθηέσλ, νη νπνίνη έρνπλ 
θαηαζηεί νξηζηηθνί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 32 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ: 

 Ννείηαη φηη νη θξηζέληεο σο πξναθηένη θαη’ εθινγή πξνεγνχληαη ησλ θξηζέλησλ σο 
πξναθηέσλ θαη’ αξραηφηεηα: 

     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ηεξνπκέλεο ηεο κεηαμχ ηνπο ζεηξάο αξραηφηεηαο, νη 
Τπαμησκαηηθνί πνπ πξνάγνληαη ιφγσ θξίζεο ηνπο σο πξναθηέσλ θαη’ εθινγή θαζίζηαληαη 
αξραηφηεξνη ζηνλ λέν ηνπο βαζκφ  απφ εθείλνπο πνπ  πξνάγνληαη ηελ ίδηα, εκεξνκελία θαη 
ζηνλ ίδην βαζκφ ιφγσ θξίζεο ηνπο σο πξναθηέσλ θαη′ αξραηφηεηα. 

  (2) Οη πξναγσγέο ησλ Τπαμησκαηηθψλ γίλνληαη εληφο ηνπ έηνπο πνπ δηεμήρζεζαλ νη 
θξίζεηο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ θχξσζε ησλ Πηλάθσλ 
Κξίζεσλ. 

  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 
ζε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλαλ νη θξίζεηο 

Τπαμησκαηηθψλ πξνθχςνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θελέο ζέζεηο Τπαμησκαηηθψλ, νη ζέζεηο 
απηέο επαλαθαηαλέκνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηηνινγεκέλεο 
εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ, θαη πιεξνχληαη κε ηελ πξναγσγή Τπαμησκαηηθψλ νη νπνίνη κε 
βάζε ηνπο νξηζηηθνχο Πίλαθεο πξναθηέσλ έρνπλ απφιπηε ζεηξά πξναγσγήο: 

  Ννείηαη φηη πξηλ απφ ηελ πξναγσγή Τπαμησκαηηθνχ πνπ γίλεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο 
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ δεφλησο αηηηνινγεκέλε έθζεζε 
ζηνλ Τπνπξγφ αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ή κε εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ ή γεγνλφησλ πνπ 
απνθιείνπλ ηελ πξναγσγή ηνπ. 

  (4)  Τπαμησκαηηθφο ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
έρεη θξηζεί πξναθηένο θαη δηθαηνχηαη πξναγσγή κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη 
ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ 
Τπνπξγφ γηα πξναγσγή ηνπ επξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εηδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
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πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 25 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δελ 
πξνάγεηαη, αιιά θξίλεηαη εθ λένπ απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ θαηά ηηο πξφλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ. 

 
ΜΔΡΟ Υ 

ΑΝΔΛΙΞΗ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ Δ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΟΤ 
  

Αλέιημε Τπαμησκαηηθψλ  
ζε Αμησκαηηθνχο. 

37.-(1) Κάζε ρξφλν δηελεξγείηαη δηαδηθαζία δηνξηζκνχ Τπαμησκαηηθψλ σο Αμησκαηηθψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Μέξνπο, γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ 
Αμησκαηηθψλ βαζκνχ Αλζππνινραγνχ.   

   
  (2) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ, αλάινγα κε ηηο 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ Αλζππνινραγνχ πνπ 
δχλαηαη λα πιεξσζνχλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπ ελ 
ιφγσ αξηζκνχ θαηά Κιάδν θαη Κνηλφ ψκα: 

  
 Ννείηαη φηη ν σο άλσ αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ Αλζππνινραγψλ αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 20% ησλ αλακελνκέλσλ λα απνθνηηήζνπλ απφ ηα Α..Δ.Ι. ην έηνο δηνξηζκνχ 
ηνπο.  

  
  (3) Οη θαζνξηζζείζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

θελέο ζέζεηο Αλζππνινραγνχ πξνθεξχζζνληαη μερσξηζηά γηα θάζε Κιάδν θαη Κνηλφ ψκα 
κε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ κέρξη ηελ 31

ε
 Μαΐνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ηεο 

ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο.  
  

Γηεμαγσγή γξαπηψλ 
εμεηάζεσλ γηα ζθνπνχο 
δηνξηζκνχ Τπαμησκαηηθψλ  
σο Αμησκαηηθψλ. 

38.-(1) Γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ Τπαμησκαηηθψλ ζε Αμησκαηηθνχο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ 
ηνπ Καλνληζκνχ 37 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δηεμάγνληαη γξαπηέο εμεηάζεηο, θνηλέο γηα 
φινπο ηνπο εμεηαδνκέλνπο, ζε ελφηεηεο ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 

  
  (2) Γηα λα δηθαηνχηαη Τπαμησκαηηθφο λα ζπκκεηέρεη ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ 

πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: 
  
  (α)  Να θαηέρεη ηνλ βαζκφ ηνπ Δπηινρία ή ηνπ Αξρηινρία θαη λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ δεθαεπηά (17) ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο ζηνλ ηξαηφ 
απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ σο Τπαμησκαηηθνχ ζηνλ ηξαηφ ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή λα θαηέρεη ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή θαηά ηνλ 
ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

    
  (β) Να είλαη απφθνηηνο Α...Τ. 
    
  (γ) Να κελ είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο Τπαμησκαηηθφο Τπεξεζίαο 

Γξαθείνπ ή σο Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο. 
    
  (δ) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ λα κελ έρεη θξηζεί σο 

παξακέλσλ. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ε) Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα, γηα αδίθεκα πνπ ελέρεη 
έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα,  γηα αδίθεκα αλππνηαμίαο, 
γηα αδίθεκα πνπ αθνξά θαιιηέξγεηα, θαηνρή, δηαθίλεζε ή εκπνξία 
παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ή γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 13 έσο 101 ηνπ πεξί 
ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη Γηθνλνκίαο Νφκνπ. 

  (ζη) Να κελ ηνπ έρεη επηβιεζεί νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή 
θπιάθηζεο ή απζηεξφηεξε απφ απηήλ πεηζαξρηθή πνηλή γηα ρξνληθή 
πεξίνδν έμη (6) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ 
γξαπηψλ εμεηάζεσλ. 

    

  (δ) Να παξάζρεη γξαπηή ζπγθαηάζεζε γηα πεξηνδηθέο εμεηάζεηο 
βηνινγηθνχ πιηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηνλ ηξαηφ 
γηα έιεγρν χπαξμεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ παξάλνκσλ 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ: 
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    Ννείηαη φηη ην είδνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ελ ιφγσ 
πεξηνδηθψλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ: 

    

    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο 
παξείρε ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε γηα ηνλ δηνξηζκφ ή ηελ 
πξφζιεςή ηνπ ζηνλ ηξαηφ ηεο Γεκνθξαηίαο σο Τπαμησκαηηθνχ 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε παξνχζα 
πξνυπφζεζε δελ απαηηείηαη. 

  
 (3) Γηα ζθνπνχο δηεμαγσγήο ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν (1) απηνχ θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα: 
   

 (α) Οη ελφηεηεο ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ δηεμάγνληαη νη γξαπηέο 
εμεηάζεηο θαζνξίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο Τπαμησκαηηθνχο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 
κήλεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ ελ ιφγσ γξαπηψλ εμεηάζεσλ. 

   

 (β) Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ γξαπηψλ 
εμεηάζεσλ θαη κεηά απφ ζρεηηθή θιήξσζε, επηιέγνληαη πέληε (5) Αμησκαηηθνί 
ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο ή/θαη ηεο Δζληθήο Φξνπξάο ζηνλ θαζέλα απφ 
ηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε ζχληαμε πελήληα (50) εξσηεκάησλ γηα ζηξαηησηηθά 
ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ελφηεηεο πνπ θαζνξίζηεθαλ δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

   

 (γ) Σα εμεηαζηηθά δνθίκηα ζπληάζζνληαη κεηά απφ θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
εξσηεκάησλ πνπ έζεζαλ νη σο άλσ Αμησκαηηθνί, δχν (2) πεξίπνπ ψξεο πξηλ 
απφ ηε δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ. 

   

 (δ) Σα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππνςήθησλ Τπαμησκαηηθψλ θαη ηπρφλ άιια 
δεηνχκελα πξνζσπηθά ζηνηρεία απηψλ επί ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ είλαη 
θαιπκκέλα κε αδηαθαλή εηηθέηα. 

   

 (ε) Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ εμεηαζηηθψλ δνθηκίσλ ηεξείηαη ε αθφινπζε 
δηαδηθαζία: 

    

  (i) Γηα θάζε εμεηαζηηθφ δνθίκην νξίδνληαη δχν (2) Αμησκαηηθνί σο 
βαζκνινγεηέο ησλ εμεηαζηηθψλ δνθηκίσλ θαη έλαο (1) Αμησκαηηθφο, 
ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί αλαβαζκνιφγεζε νπνηνπδήπνηε απφ 
απηά, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ. 

  (ii) Οη βαζκνινγεηέο θαη αλαβαζκνινγεηέο είλαη Αμησκαηηθνί βαζκνχ 
Αληηζπληαγκαηάξρε ή πληαγκαηάξρε νη νπνίνη έρνπλ απνθνηηήζεη 
απφ ηε .ΔΘ.Α. κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο» θαη 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπο θξίζε θξίζεθαλ σο πξναθηένη θαη’ εθινγή. 

  (iii) Kαηά ηελ παξάδνζε ζηνπο επηηεξεηέο ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ 
απφ ηνλ ππνςήθην θαη ζηελ παξνπζία ηνπ, γίλεηαη έιεγρνο ηνπ 
δνθηκίνπ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηνδήπνηε δηαθξηηφ 
ζηνηρείν πνπ δπλαηφλ λα νδεγεί ζε ηαπηνπνίεζή ηνπ κε 
ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο, ην ελ ιφγσ εμεηαζηηθφ δνθίκην δε γίλεηαη απνδεθηφ θαη 
αθπξψλεηαη. 

  (iλ) Κάζε εμεηαζηηθφ δνθίκην βαζκνινγείηαη απφ δχν βαζκνινγεηέο ζε 
βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ κεδέλ έσο εθαηφ (0-100). 

  (v) Ο πξψηνο βαζκνινγεηήο κεηά ηε βαζκνιφγεζε ησλ εμεηαζηηθψλ 
δνθηκίσλ θαιχπηεη κε αδηαθαλή κεκβξάλε ηε βαζκνινγία πνπ 
έζεζε.  

  (vi) Μεηά ηε βαζκνιφγεζε ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ απφ ηνλ δεχηεξν 
βαζκνινγεηή απνθαιχπηεηαη κε επζχλε ηνπ Γ.Δ.Δ.Φ. ε πξψηε 
βαζκνινγία θαη ζπγθξίλεηαη κε ηε δεχηεξε. 
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  (vii) ε πεξίπησζε πνπ κεηαμχ ησλ δχν βαζκνινγηψλ δελ ππάξρεη 

δηαθνξά κεγαιχηεξε απφ ην 10% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 
βαζκνινγίαο ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο, ηφηε ν κέζνο φξνο ησλ 
δχν βαζκνινγηψλ απνηειεί ηνλ βαζκφ ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ. 

  (vii) ε πεξίπησζε πνπ κεηαμχ ησλ δχν βαζκνινγηψλ ππάξρεη δηαθνξά 
κεγαιχηεξε απφ ην 10% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο βαζκνινγίαο ηνπ 
ζέκαηνο, ηφηε ην γξαπηφ δνθίκην αλαβαζκνινγείηαη απφ Αμησκαηηθφ 
πνπ πιεξνί ηα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(i) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ν νπνίνο δε γλσξίδεη ηηο 
βαζκνινγίεο ησλ δχν βαζκνινγεηψλ: 

          Ννείηαη φηη ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ είλαη ν κέζνο φξνο 
ησλ ηξηψλ βαζκνινγηψλ, ήηνη ησλ δχν βαζκνινγεηψλ θαη ηνπ 
αλαβαζκνινγεηή, θαη δελ επηδέρεηαη αλαζεψξεζε. 

   (ζη) Δπαλεμέηαζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ ή άιιε αλαβαζκνιφγεζε δελ 
επηηξέπεηαη. 

   

 (δ) Η δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ νινθιεξψλεηαη κέζα ζε 
έλαλ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμήο ηεο. 

   

 (ε) Γηα λα ζεσξείηαη επηηπρψλ ππνςήθηνο Τπαμησκαηηθφο, ν κέζνο φξνο ησλ 
βαζκνινγηψλ ηνπ ζε θάζε εμεηαζηηθφ δνθίκην ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πξέπεη λα 
είλαη πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) θαη άλσ. 

   

 (ζ) Οη ππνςήθηνη κε θξηηήξην ηε βαζκνινγία πνπ εμαζθάιηζαλ ζηηο γξαπηέο 
εμεηάζεηο θαηαηάζζνληαη θαηά ζεηξά επηηπρίαο. 

  
  (4) Ο δηνξηζκφο σο Αμησκαηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

γίλεηαη θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο επηινγήο ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ ππνβάιιεηαη κε βάζε ηε ζεηξά 
επηηπρίαο ηνπο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ: 

  
         Ννείηαη φηη νη επηηπρφληεο ππνςήθηνη δηνξίδνληαη ζηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππνινραγνχ: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαζνξηδφκελε ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ζεηξά επηηπρίαο νινθιεξσζεί πξηλ απφ ην ηειεπηαίν 
ηξίκελν ηνπ έηνπο επηινγήο ηνπο, ηα επηιεγέληα πξφζσπα πξνζιακβάλνληαη σο 
Αμησκαηηθνί κε ζχκβαζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ θαη εληφο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο δηνξίδνληαη ζε κφληκε ζέζε. 

  
 (5) Τπαμησκαηηθφο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 

δηνξηζηεί σο Αμησκαηηθφο, ιφγσ κε χπαξμεο επαξθψλ θελψλ ζέζεσλ ή επεηδή απέηπρε 
ζηηο ελ ιφγσ γξαπηέο εμεηάζεηο, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη ζηηο ακέζσο επφκελεο 
δηαδηθαζίεο πνπ ζα δηεμαρζνχλ δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ γηα δηνξηζκφ 
Τπαμησκαηηθψλ σο Αμησκαηηθψλ, εθφζνλ ζπλερίδεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 
  
 (6) ε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν πνπ έρεη επηιεγεί γηα δηνξηζκφ σο Αμησκαηηθφο 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δελ απνδερζεί ηελ πξνζθνξά γηα δηνξηζκφ πνπ 
απνζηέιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 6 ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη Αθππεξεηήζεηο Αμησκαηηθψλ) 
Καλνληζκψλ, ε ζέζε ηνπ πιεξνχηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, απφ ηνλ επφκελν 
δηαζέζηκν επηιαρφληα κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ε) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

  

Πξνζδηνξηζκφο 
αξραηφηεηαο Αμησκαηηθνχ 
πνπ πξνέξρεηαη απφ 
κφληκνπο Τπαμησκαηηθνχο. 

39.  Η αξραηφηεηα Τπαμησκαηηθνχ πνπ δηνξίδεηαη σο Αμησκαηηθφο δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Μέξνπο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπ ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 38 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
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 ΜΔΡΟ ΥΙ 

ΑΦΤΠΗΡΔΣΗΔΙ ΚΑΙ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ 
  
Αθππεξέηεζε  
Τπαμησκαηηθψλ. 
 

40.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 41 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ησλ Τπαμησκαηηθψλ είλαη ε 
ειηθία ησλ πελήληα επηά (57) εηψλ. 

 
 (2) Η πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αθππεξέηεζε 
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν Τπαμησκαηηθφ κε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο 
ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο 
αθππεξέηεζήο ηνπ. 

  
Σεξκαηηζκφο 
ηεο ππεξεζίαο 
Τπαμησκαηηθψλ. 

41.-(1) Η ππεξεζία Τπαμησκαηηθνχ ηεξκαηίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ππεξεζίαο ηνπ 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
  

  (α) Λφγσ θξίζεψο ηνπ σο παξακέλνληνο σο αθνινχζσο:  
    
   (i) Πξνθεηκέλνπ πεξί Τπαμησκαηηθνχ βαζκνχ Λνρία, 

εθφζνλ έρεη θξηζεί σο παξακέλσλ θαη έρεη άιιεο δχν (2) 
φκνηεο θξίζεηο ζηνλ βαζκφ ηνπ. 

   (ii) Πξνθεηκέλνπ πεξί Τπαμησκαηηθνχ βαζκνχ Δπηινρία ή 
Αξρηινρία ή Αλζππαζπηζηή Γ΄ ή Αλζππαζπηζηή Β΄ ή 
Αλζππαζπηζηή Α΄, εθφζνλ έρεη θξηζεί σο παξακέλσλ 
θαη έρεη άιιε κία φκνηα θξίζε ζηνλ βαζκφ ηνπ ή άιιεο 
δχν (2) φκνηεο θξίζεηο ζε πξνεγνχκελν ή 
πξνεγνχκελνπο βαζκνχο: 

    Ννείηαη φηη νη κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θξίζεηο Τπαμησκαηηθνχ σο παξακέλνληνο 
δελ πξνζκεηξνχληαη.   

  (β) Καηφπηλ γλσκάηεπζεο αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία είλαη εμαξηεκέλνο απφ παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. 

  (γ) Λφγσ δηνξηζκνχ ηνπ  ζε άιιε κφληκε ζέζε ή πξφζιεςήο ηνπ κε 
ζχκβαζε ζε άιιε ζέζε ηεο θξαηηθήο ππεξεζίαο. 

 (2) ηηο πεξηπηψζεηο ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο Τπαμησκαηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 42 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 
(3) Τπαμησκαηηθνί ησλ νπνίσλ ηεξκαηίδεηαη ε ππεξεζία ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ 

ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ιακβάλνπλ ηα 
ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα πνπ ζα δηθαηνχληαλ, εάλ αθππεξεηνχζαλ νηθεηνζειψο 
πξφσξα. 

  
Απνλνκή 
ηηκεηηθνχ 
βαζκνχ. 

42.-(1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πεξηπηψζεηο 
πξναγσγήο επ’ αλδξαγαζία κειψλ ηνπ ηξαηνχ, απνλέκεηαη ηηκεηηθφο βαζκφο ζε 
Τπαμησκαηηθφ πνπ απεβίσζε, πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηνλ ηξαηφ ή/θαη ζηελ Δζληθή Φξνπξά, 
θαζψο θαη ζε Τπαμησκαηηθφ πνπ αθππεξεηεί ή ηνπ νπνίνπ ηεξκαηίδνληαη νη ππεξεζίεο γηα 
ηνπο πην θάησ ιφγνπο: 

    
  (α) Λφγσ ζπκπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζήο ηνπ. 
    
  (β) Λφγσ έγθξηζεο αηηήκαηφο ηνπ γηα παξαίηεζή ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 
    
  (γ) Γηα ιφγνπο πγείαο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ πιήξσο αλίθαλν ζηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε αξκφδηνπ 
ηαηξνζπκβνπιίνπ. 

  
  (2) Ο ηηκεηηθφο βαζκφο  απνλέκεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη είλαη  ν επφκελνο 

βαζκφο ηνπ βαζκνχ πνπ θαηείρε θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή ηεο αθππεξέηεζεο ή 
ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε αλψηαην ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππνινραγνχ. 

  
  (3) Ο ηηκεηηθφο βαζκφο απνλέκεηαη ζε απνβηψζαληα Τπαμησκαηηθφ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο αθππεξέηεζήο ηνπ ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ηνπ. 
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    (4) Η πξνβιεπφκελε ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνλνκή ηηκεηηθνχ βαζκνχ ζε 

Τπαμησκαηηθφ νπδέλα επεξεαζκφ έρεη ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπ σθειήκαηα. 
  
 ΜΔΡΟ ΥΙΙ 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Καηάξγεζε 
θαη δηαθχιαμε. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα. 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

 18.5.1990 
 17.4.1991 
 12.6.1992 
 17.2.1995 
 25.2.2000 
 29.3.2002 
31.12.2014 
12.2.2016. 

43.-(1) Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί Τπαμησκαηηθψλ ηνπ 
ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη Αθππεξεηήζεηο) 
Καλνληζκνί θαηαξγνχληαη. 

 

 (2)  Κάζε δηνξηζκφο, πξναγσγή, εμνπζηνδφηεζε, έγθξηζε ή άιιε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ 
έγηλε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ή ηνλ Τπνπξγφ ή ηνλ 
Αξρεγφ ή νπνηαδήπνηε άιιε αξρή ή πξφζσπν κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε 
πεξί Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη 
Αθππεξεηήζεηο) Καλνληζκψλ ηνπ 1990 έσο 2016 ινγίδεηαη φηη έγηλαλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
 

 (3) Οη Τπαμησκαηηθνί νη νπνίνη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε πεξί 
Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη 
Αθππεξεηήζεηο) Καλνληζκψλ θαηέρνπλ ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή, απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ινγίδεηαη φηη θαηέρνπλ ηνλ 
βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή Β´. 

Έλαξμε  
ηεο ηζρχνο  
ησλ παξφλησλ  
Καλνληζκψλ. 

44.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, νη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο 
ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  (2) Οη πξφλνηεο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 
Καλνληζκνχ 33 θαη ησλ παξαγξάθσλ (1), (2), (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 34 ηίζεληαη ζε 
ηζρχ απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο ζπκπιήξσζεο επηά (7) ρξφλσλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
  
  (3) Η ηζρχο ησλ Καλνληζκψλ 37, 38 θαη 39 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Υ ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ αξρίδεη ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2018. 

  
Λήμε ηεο  
ηζρχνο ησλ  
Καλνληζκψλ 37,  
38 θαη 39  
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

45. Η ηζρχο ησλ Καλνληζκψλ 37, 38 θαη 39 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο Υ ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ιήγεη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο αθππεξέηεζεο ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο φισλ ησλ πξνζψπσλ κε 
απνθνίησλ Α...Τ. πνπ έρνπλ δηνξηζηεί σο Τπαμησκαηηθνί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

23.03.1990 
01.06.1990. 

46.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, Δζεινληέο 
Τπαμησκαηηθνί νη νπνίνη είραλ πξνζιεθζεί κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Δζεινληψλ 
Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζπλερίδνπλ λα ππεξεηνχλ σο Δζεινληέο 
Τπαμησκαηηθνί είλαη δπλαηφ λα δηνξηζηνχλ σο Τπαμησκαηηθνί δπλάκεη ησλ αθφινπζσλ 
δηαηάμεσλ:   

 
 
 

  (α) Με ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
ελδηαθεξνκέλνπο κε δηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ, πξνθεξχζζνληαη θελέο 
ζέζεηο Τπαμησκαηηθψλ αληίζηνηρεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππεξεηνχλησλ 
σο άλσ Δζεινληψλ Τπαμησκαηηθψλ. 

    
  (β) Ο δηνξηζκφο σο Τπαμησκαηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηελ 

παξνχζα παξάγξαθν γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ πνπ ππνβάιιεηαη κε 
βάζε πξαθηηθφ εηδηθήο επηηξνπήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε κέξηκλά ηνπ 
θαη ε νπνία θαηαηάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαηά ζεηξά 
θαηαιιειφηεηαο. 
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  (γ) Η ζεηξά θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςήθησλ Δζεινληψλ 

Τπαμησκαηηθψλ εμάγεηαη κε βάζε ηηο βαζκνινγίεο ηνπο ζηηο 
Δθζέζεηο Ιθαλφηεηαο πνπ είραλ ζπληαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ππεξεζίαο ηνπο σο Δζεινληψλ Τπαμησκαηηθψλ. 

    
  (δ) Γηα ζθνπνχο δηελέξγεηαο ηεο σο άλσ θαηάηαμεο ησλ ππνςήθησλ 

Δζεινληψλ Τπαμησκαηηθψλ θαηά ζεηξά θαηαιιειφηεηαο, εμάγεηαη ν 
κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ηεο θάζε Έθζεζεο Ιθαλφηεηαο θαη 
κεηά ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ Δθζέζεσλ 
Ιθαλφηεηαο: 

    
   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη ζπγθεληξψλνπλ 

ηελ ίδηα ηειηθή βαζκνινγία, ε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο θαζνξίδεηαη κε 
βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξφζιεςήο ηνπο σο Δζεινληψλ Τπαμησκαηηθψλ. 

    
  (ε) Οη Δζεινληέο Τπαμησκαηηθνί πνπ ζα επηιεγνχλ κε βάζε ηηο 

πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δηνξίδνληαη σο Τπαμησκαηηθνί 
κε ηνλ βαζκφ ηνπ Λνρία. 

  
  (ζη) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 13 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
ζε πεξίπησζε δηνξηζκνχ Δζεινληψλ Τπαμησκαηηθψλ σο 
Τπαμησκαηηθψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηαπηφρξνλα 
Τπαμησκαηηθψλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, Τπαμησκαηηθφο πνπ 
είλαη απφθνηηνο Α...Τ. είλαη αξραηφηεξνο Τπαμησκαηηθνχ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ Δζεινληέο Τπαμησκαηηθνχο θαη Τπαμησκαηηθφο 
πνπ πξνέξρεηαη απφ Δζεινληέο Τπαμησκαηηθνχο είλαη αξραηφηεξνο 
Τπαμησκαηηθνχ πνπ δηνξίδεηαη κεηά απφ δηαγσληζκφ. 

    

  (δ) Πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ Τπαμησκαηηθνχ δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ απνζηέιιεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ έγγξαθε 
πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 7 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

    

 (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε 
δηαδηθαζία εηζαγσγήο ππνςεθίσλ ζε Α...Τ., ε νπνία ηπρφλ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαηά 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζα εμαθνινπζήζεη λα 
εθαξκφδεηαη κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο κε βάζε ηνπο πεξί Τπαμησκαηηθψλ ηνπ 
ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη Αθππεξεηήζεηο) 
Καλνληζκνχο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 43 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
 
 
 
 

(3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 10 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
Τπαμησκαηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ ηξαηφ θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ζπλερίδνπλ λα αλήθνπλ ζηνπο ίδηνπο Κιάδνπο, Όπια θαη ψκαηα 
πνπ είλαη ήδε θαηαλεκεκέλνη. 

  
 (4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 22 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, γηα 

ηνπο Τπαμησκαηηθνχο νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηνλ ηξαηφ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θαζνξηδφκελνπ ζηελ 
παξάγξαθν (β) ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ ρξφλνπ δηνηθήζεσο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχληαη 
θξίζε απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία 
θαη ζηνλ επφκελν απφ απηφλ βαζκφ. 

  
 (5) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 23 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ-  
  
 (α) ν ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ βαζκφ ηνπ Λνρία πνπ απαηηείηαη λα έρεη 

Τπαμησκαηηθφο πνπ δηνξίζηεθε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, γηα λα δηθαηνχηαη θξίζε, είλαη δχν (2) έηε

.
 

  
 (β) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 25 ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ, Τπαμησκαηηθφο ν νπνίνο εδηθαηνχην θξίζε ή/θαη έρεη ήδε θξηζεί 
ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ, κε βάζε ηηο πξφλνηεο 
ησλ ππφ θαηάξγεζε πεξί Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο 
(Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη Αθππεξεηήζεηο) Καλνληζκψλ, κε ηελ 
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έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζπλερίδεη λα δηθαηνχηαη θξίζε 
ζηνλ ελ ιφγσ βαζκφ

.
 

  
 (γ) Τπαμησκαηηθνί νη νπνίνη, δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ 

Καλνληζκνχ 43 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ινγίδεηαη φηη θαηέρνπλ ηνλ 
βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή Β΄ δηθαηνχληαη θξίζε ζηνλ ελ ιφγσ βαζκφ θαηά ην 
έηνο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη θαηά ηα δχν (2) 
ακέζσο επφκελα έηε, εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

έηνπο ζχγθιεζεο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα 
(30) έηε απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο

.
 

  
 (δ) θαηά ηα έμη (6) έηε πνπ έπνληαη ηνπ έηνπο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ, Τπαμησκαηηθνί πνπ θαηέρνπλ ηνλ βαζκφ ηνπ 
Αλζππαζπηζηή Γ΄ δηθαηνχληαη θξίζε ζηνλ ελ ιφγσ βαζκφ, εθφζνλ κέρξη ηελ 
31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ζχγθιεζεο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ 

ζπκπιεξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά δεθαπέληε (15) έηε ππεξεζίαο σο 
Αξρηινρίεο θαη Αλζππαζπηζηέο Γ΄.  

  
 (6) Οη Δθζέζεηο Ιθαλφηεηαο θαη ηα εκεηψκαηα Απφδνζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ Τπαμησκαηηθψλ θαη Δζεινληψλ Τπαμησκαηηθψλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη 
λα ηπγράλνπλ ηεο εξκελείαο πνπ έδηδαλ ζε απηά νη πξφλνηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε πεξί 
Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη 
Αθππεξεηήζεηο) Καλνληζκψλ θαη ησλ πεξί Δζεινληψλ-Δζεινληξηψλ Τπαμησκαηηθψλ ηνπ 
ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ.  

  
 (7) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 30 ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ, γηα ζθνπνχο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεσλ Τπαμησκαηηθψλ 
γηα ην έηνο 2017, νη Πίλαθεο Κξίζεσλ, κεηά ηελ θχξσζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη ηελ 
θνηλνπνίεζή ηνπο ζηνλ Αξρεγφ, είλαη δπλαηφλ λα θνηλνπνηεζνχλ απφ ην Γ.Δ.Δ.Φ. ζηνπο 
Τπαμησκαηηθνχο πνπ δελ θξίζεθαλ κε ηελ θαζνξηδφκελε ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ σο αλψηαηε γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο δηαβάζκηζε θξίζεο εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ν Τπαμησκαηηθφο πνπ ζεσξεί φηη αδηθείηαη κπνξεί λα πξνζθχγεη 
ζην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο 
πιεξνθφξεζήο ηνπ γηα ηελ θξίζε ηνπ. 

  
 (8) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ Καλνληζκνχ 31 ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ, γηα ζθνπνχο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεσλ Τπαμησκαηηθψλ 
γηα ην έηνο 2017, ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ δχλαηαη λα ζπλέιζεη εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο θαζνξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ 
Καλνληζκνχ 30 ησλ παξφλησλ Καλνληζκσλ πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή πξνζθπγήο θαηά 
ησλ θξίζεσλ θαη ν γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ δχλαηαη λα θνηλνπνηήζεη 
εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ πξηλ απφ ηε ζχλνδν ηνπ ελ ιφγσ πκβνπιίνπ ζηνλ πξφεδξν θαη 
ζηα κέιε ηνπ Πίλαθα κε ηα νλφκαηα ησλ Τπαμησκαηηθψλ πνπ παξαπέκθζεθαλ ή 
πξνζέθπγαλ ζε απηφ. 

 
 (9) Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ πξνλνηψλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηεο 

παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 33 ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 
Καλνληζκνχ 44 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ νη δηαβαζκίζεηο ησλ θξίζεσλ, θαηά βαζκφ, ησλ 
Τπαμησκαηηθψλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

  
 (α)  Γηα ηνπο Λνρίεο, Δπηινρίεο θαη Αξρηινρίεο-  
  
 (i)  πξναθηένη θαη’ αξραηφηεηα· θαη 
 (ii)  παξακέλνληεο. 
  
 (β) Γηα ηνπο Αλζππαζπηζηέο Γ΄ θαη Αλζππαζπηζηέο Β΄- 
  
 (i)  πξναθηένη θαη’ αξραηφηεηα·  
       (ii)  δηαηεξεηένη· θαη 
       (iii) παξακέλνληεο.   
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 (10) Μέρξη ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (1), (2), (3) θαη (4) 

ηνπ Καλνληζκνχ 34, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 44 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, γηα ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ θξίζεσλ ησλ Τπαμησκαηηθψλ ηζρχνπλ 
ηα αθφινπζα:  

  
 (α)  Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Λνρία θαη Δπηινρία θξίλεηαη σο- 
  
  (i) Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 
   (αα) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ 

θαηέρεη ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ «Καιή»· θαη 

   (ββ) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. 

  (ii) Παξακέλσλ, εθφζνλ: 
   (αα) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ 

θαηέρεη ε βαζκνινγία ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
πξνζφληα είλαη ρακειφηεξε ηνπ «Καιή»· ή/θαη 

   (ββ) είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο.  

  (iii) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) θαη (ii) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ, Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Λνρία ή Δπηινρία 
ν νπνίνο θξίζεθε σο παξακέλσλ ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηελ επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη 
σο πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ 
σο παξακέλνληνο επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηελ ελ ιφγσ 
δηαβάζκηζε, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο ελ ιφγσ 
δηαβάζκηζεο. 

      
 (β)  Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ  Αξρηινρία θξίλεηαη σο- 
  
  (i) Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 

   (αα) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ 
θαηέρεη ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ «Καιή»· θαη 

   (ββ) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο.  

  (ii) Παξακέλσλ, εθφζνλ- 
   (αα) ζηηο Eθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ 

θαηέρεη, ε βαζκνινγία ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
πξνζφληα είλαη θάησ ηνπ «Καιή»· ή  

   (ββ) είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. 

  (iii) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i) θαη (ii) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ, Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Αξρηινρία ν 
νπνίνο θξίζεθε σο παξακέλσλ ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηηο ακέζσο επφκελέο ηνπ θξίζεηο θξίλεηαη σο 
πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ 
σο παξακέλνληνο επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηελ ελ ιφγσ 
δηαβάζκηζε, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο 
δηαβάζκηζεο απηήο. 

     
 (γ)  Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ  Αλζππαζπηζηή Γ΄ θξίλεηαη σο- 
  
  (i) Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 
   (αα) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ 

θαηέρεη ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ «Πάξα Πνιχ Καιή» θαη ζηνλ 
πξνεγνχκελν βαζκφ ηνπιάρηζηνλ «Πνιχ Καιή»· θαη  

   (ββ) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο.  
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  (ii) Γηαηεξεηένο, εθφζνλ δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη ζηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ, ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη, ε βαζκνινγία 
ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ «Καιή» ή ν βαζκφο ηνπ 
Αλζππαζπηζηή Γ΄ είλαη ν θαηαιεθηηθφο βαζκφο αλέιημήο ηνπ. 

  (iii) Παξακέλσλ, εθφζνλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα θξηζεί σο 
πξναθηένο ή σο δηαηεξεηένο. 

  (iv) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i), (ii) θαη (iii) 
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ 
Αλζππαζπηζηή Γ΄ ν νπνίνο θξίζεθε σο- 

   (αα) δηαηεξεηένο ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηηο επφκελέο ηνπ θξίζεηο ζηνλ ίδην 
βαζκφ θξίλεηαη σο πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, 
εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο κεηά ηελ ελ ιφγσ θξίζε 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ 
ζηελ ελ ιφγσ δηαβάζκηζε, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα 
ινηπά θξηηήξηα ηεο δηαβάζκηζεο απηήο θαη δελ έρεη 
ραξαθηεξηζηεί σο Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο 
Τπεξεζίαο·  

   (ββ) παξακέλσλ ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο 
Αμηνιφγεζεο ζηελ επφκελή ηνπ θξίζε ζηνλ ίδην βαζκφ 
θξίλεηαη σο δηαηεξεηένο θαη ζηηο ακέζσο επφκελέο 
ηνπ θξίζεηο ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο πξναθηένο 
θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ 
θξίζε ηνπ σο παξακέλνληνο επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή 
ηνπ ζηηο ελ ιφγσ δηαβαζκίζεηο, λννπκέλνπ φηη πιεξνί 
ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο θαη δελ 
έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο 
Τπεξεζίαο. 

  
 (δ) Τπαμησκαηηθφο βαζκνχ Αλζππαζπηζηή Β΄ θξίλεηαη σο- 
     
  (i) Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 
   (αα) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ε βαζκνινγία ηνπ 

ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη είλαη ζε πέληε (5), ην κέγηζην, 
πξνζφληα «Πάξα Πνιχ Καιή» θαη ζηα ππφινηπα 
πξνζφληα «Δμαίξεηε» θαη ζηνλ πξνεγνχκελν βαζκφ 
είλαη ηνπιάρηζηνλ «Πάξα Πνιχ Καιή»· θαη 

   (ββ) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 
ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. 

  (ii) Γηαηεξεηένο, εθφζνλ- 
   (αα) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή 

ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη ζηηο 
Δθζέζεηο Aμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη ε 
βαζκνινγία ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ «Καιή»

. 
ή 

   (ββ) έρεη ραξαθηεξηζηεί ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη σο 
Τπαμησκαηηθφο Διαθξάο Τπεξεζίαο ή ν βαζκφο ηνπ 
Αλζππαζπηζηή Β´ είλαη ν θαηαιεθηηθφο βαζκφο 
αλέιημήο ηνπ θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππφ-
ππνπαξαγξάθνπ (αα) ηεο παξνχζαο 
ππνπαξαγξάθνπ. 

  (iii) Παξακέλσλ, εθφζνλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα θξηζεί σο 
πξναθηένο ή σο δηαηεξεηένο. 

  
 (11) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο επηθχιαμεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 

37 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, θαηά ηα επηά (7) έηε πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο 
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ 
Αλζππνινραγνχ πνπ δχλαηαη λα πιεξσζεί δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφλ (25%) ησλ αλακελνκέλσλ λα απνθνηηήζνπλ απφ ηα 
Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α..Δ.Ι.) ην έηνο δηνξηζκνχ ηνπο: 

  

 Ννείηαη φηη ην δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ πην πάλσ πνζνζηνχ πξνέξρεηαη 
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Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

29.7.2005. 

απφ ππαμησκαηηθνχο απνθνίηνπο Α...Τ., νη νπνίνη είραλ δηθαίσκα ζε αμηνιφγεζε απφ ην 
πκβνχιην Αμηνινγήζεσλ γηα δηνξηζκφ ηνπο ζε αλζππνινραγνχο δπλάκεη ηνπ Μέξνπο VII 
ησλ πεξί Αμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη 
Αθππεξεηήζεηο) Καλνληζκψλ ηνπ 1990 κέρξη ηνπ 1993, ην νπνίν θαηαξγήζεθε δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 15 ησλ πεξί Αμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, 
Πξναγσγέο θαη Αθππεξεηήζεηο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2005. 

 (12) Βαζκνινγία «Πνιχ Καιή» ή «Καιή» πνπ ηέζεθε ζε Δθζέζεηο Ιθαλφηεηαο ή/θαη 
εκεηψκαηα Απφδνζεο δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 21 ησλ ππφ θαηάξγεζε πεξί 
Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Γηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη 
Αθππεξεηήζεηο) Καλνληζκψλ ινγίδεηαη σο «Δμαίξεηε». 
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