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ΟI ΠΔΡΙ ΣΡΑΣΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟI ΣΟΤ 2016 KAI 2017 
  

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΡΑΣΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΠΡΟΛΗΦΔΙ, ΙΔΡΑΡΥΙΑ, ΠΡΟΑΓΧΓΔ ΚΑΙ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΤΜΒΑΙΟΤΥΧΝ ΤΠΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2017 

  
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ 

 
Καλνληζκφο 
 
1.  πλνπηηθφο ηίηινο. 

  
 ΜΔΡΟ Ι 

ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
2.  Δξκελεία. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑ .Τ.Π. 
3.  Βαζκνί .Τ.Π. 
4.  Απφζπαζε .Τ.Π. ζηελ Δζληθή Φξνπξά. 
5.  ηξαηησηηθή ηδηφηεηα. 
6.  Μεηάηαμε .Τ.Π. 
7.  Καζήθνληα .Τ.Π. 
8.  .Τ.Π. Τπεξεζίαο Γξαθείνπ θαη .Τ.Π. Διαθξάο Τπεξεζίαο. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΙΔΡΑΡΥΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ, ΔΠΔΣΗΡΙΓΔ ΚΑΙ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ .Τ.Π. 

9.  Ιεξαξρία θαη αξραηφηεηα .Τ.Π. 
10.  Πξνζδηνξηζκφο ηεο αξραηφηεηαο .Τ.Π. 
11.  Δπεηεξίδεο .Τ.Π. 
12.  Αηνκηθά έγγξαθα .Τ.Π. 

  
 ΜΔΡΟ IV 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ .Τ.Π. 
13.  Πξνζφληα .Τ.Π. 
14.  Βαζκνιφγεζε πξνζφλησλ .Τ.Π. 
15.  Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, εκείσκα Αμηνιφγεζεο θαη Έθζεζε Πνιεκηθήο Γξάζεο. 
16.  Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο .Τ.Π. 

  
 ΜΔΡΟ V 

ΑΝΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΗ .Τ.Π. 
17.  Βαζκνί αλέιημεο .Τ.Π. 
18.  Πξνυπνζέζεηο, γηα λα δηθαηνχηαη .Τ.Π. θξίζε απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ. 
19.  Δηδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνθιείνπλ ηελ θξίζε .Τ.Π. 

  
 ΜΔΡΟ VΙ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΡΙΔΧΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΑΝΑΚΡΙΔΧΝ .Τ.Π. 

20.  Αξκφδηα ζπκβνχιηα γηα ηηο θξίζεηο .Τ.Π. 
21.  πκβνχιην Κξίζεσλ θαη πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ .Τ.Π. 
22.  χλζεζε θαη ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ. 
23.  Γηαδηθαζία πξηλ απφ ηηο θξίζεηο .Τ.Π. 
24.  Γηαδηθαζίεο θαηά ηηο θξίζεηο .Τ.Π. 
25.  Γηαδηθαζία κεηά ηηο θξίζεηο απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ. 
26.  χλζεζε θαη ζπλεδξίεο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ. 
27.  Οξηζηηθνπνίεζε θαη πεξίνδνο ηζρχνο ησλ Πηλάθσλ Κξίζεσλ. 
28.  Γηαβαζκίζεηο θξίζεσλ .Τ.Π. 
29.  Κξηηήξηα θξίζεσλ .Τ.Π. 

  

 ΜΔΡΟ VIΙ 
ΠΡΟΑΓΧΓΔ .Τ.Π. 

30.  Καηαλνκή δηαζέζηκνπ αξηζκνχ .Τ.Π. γηα ζθνπνχο πξναγσγήο. 
31.  Πξναγσγέο .Τ.Π. κε βάζε ηνπο Πίλαθεο Κξίζεσλ. 
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 ΜΔΡΟ VIΙΙ 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΤ Δ .Τ.Π. ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

32.  Πξναγσγή .Τ.Π. ν νπνίνο θαζίζηαηαη αλάπεξνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο ηνπ θαη 
σθειήκαηα. 

33.  Πξναγσγή επ’ αλδξαγαζία .Τ.Π. ν νπνίνο θαζίζηαηαη αλάπεξνο ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ή 
ζπξξάμεηο θαη σθειήκαηα. 

34.  Πξναγσγή .Τ.Π. ν νπνίνο απνβηψλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο ηνπ θαη σθειήκαηα. 
35.  Πξναγσγή επ’ αλδξαγαζία .Τ.Π. ν νπνίνο απνβηψλεη ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ή ζπξξάμεηο θαη 

σθειήκαηα. 
  
 ΜΔΡΟ ΙΥ 

ΑΠΟΛΑΒΔ ΚΑΙ ΧΦΔΛΗΜΑΣΑ .Τ.Π. 
36.  Απνιαβέο. 
37.  Δηδηθφ κεληαίν επίδνκα. 
38.  Άδεηα αλάπαπζεο. 
39.  Άδεηα αζζελείαο. 
40.  Παξάηαζε άδεηαο αζζελείαο .Τ.Π. πνπ ηξαπκαηίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο ηνπ. 
41.  Φηινδψξεκα. 

  
 ΜΔΡΟ Υ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ - ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ .Τ.Π. 

42.  Ηιηθία ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο .Τ.Π. 
43.  Παξαίηεζε. 
44.  Σεξκαηηζκφο ηεο ππεξεζίαο .Τ.Π. 
45.  Απνλνκή ηηκεηηθνχ βαζκνχ. 

  

 ΜΔΡΟ ΥΙ 
ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

46.  χλαςε λέαο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο .Τ.Π. θαη αλαλέσζή ηεο. 
47.  Πξφζιεςε Δζεινληψλ Τπαμησκαηηθψλ σο .Τ.Π. 

  
 ΜΔΡΟ ΥΙΙ 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

48.  Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
49.  Καηάξγεζε θαη δηαθχιαμε. 
50.  Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 
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Απιθμόρ 429 

 
οι πεπί Σηπαηού ηηρ Γημοκπαηίαρ (Πποζλήτειρ, Ιεπαπσία, Πποαγυγέρ και Τεπμαηιζμόρ Απαζσόληζηρ 

Σςμβαζιούσυν Υπαξιυμαηικών) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό 
Σςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 76 ηoς πεπί Σηπαηού ηηρ Γημοκπαηίαρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη 
Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ 
Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν 
Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 
όπυρ 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 (Πξνζιήςεηο, 
Ιεξαξρία, Πξναγσγέο θαη Σεξκαηηζκφο Απαζρφιεζεο πκβαζηνχρσλ 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(Ι) ηνπ 2016. 

«Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα» ή «Αλψηεξν Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα» ζεκαίλεη ίδξπκα πνπ 
αλαγλσξίδεηαη σο ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα, δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη 
Παξνρήο ρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ Νφκνπ ηνπ 1996∙ 

  
 

  19(Ι) ηνπ 2011 
128(I) ηνπ 2013 94(I) 

ηνπ 2014 2(I) ηνπ 2015 
98(I) ηνπ 2015 110(I) 

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˙  

  
 «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˙  

  
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 

«Δζεινληήο Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο» ή «Δ.Π.Τ.» ζεκαίλεη κέινο ηνπ ηξαηνχ ην νπνίν 
πξνζιήθζεθε κε ζχκβαζε δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο 
Τπνρξεψζεσο Καλνληζκψλ· 
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03.03.1995 
03.05.1996 
10.07.1998 
23.12.1999 
07.07.2000 
08.03.2002 

  22.11.2002 
  27.07.2012 

  31.12.2014. 
 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

23.3.1990 
1.6.1990. 

«Δζεινληήο Τπαμησκαηηθφο» ζεκαίλεη κέινο ηνπ ηξαηνχ ην νπνίν πξνζιήθζεθε σο Δζεινληήο 
Τπαμησκαηηθφο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ πεξί Δζεινληψλ-Δζεινληξηψλ Τπαμησκαηηθψλ ηνπ 
ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ ηνπ 1990·  

 «Δπεηεξίδα» ζεκαίλεη ην επίζεκν κεηξψν ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη .Τ.Π., ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 11  ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ˙ 

   
 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν·   

 

  
 

 «πξνζφληα» ζεκαίλεη ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 13  ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ·     

  
 «πκβαζηνχρνο Τπαμησκαηηθφο» ή «.Τ.Π.» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ ππεξεηεί ζηνλ ηξαηφ σο 

Δ.Π.Τ. θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, θαζψο θαη Δζεινληή 
Τπαμησκαηηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηνλ ηξαηφ κε ζχκβαζε σο Τπαμησκαηηθφο δπλάκεη ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 47 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

  
 «.Τ.Π. Διαθξάο Τπεξεζίαο» θαη «.Τ.Π. Τπεξεζίαο Γξαθείνπ» ζεκαίλεη .Τ.Π. ν νπνίνο 

πεξηέξρεηαη ζε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε «Διαθξάο Τπεξεζίαο» ή «Τπεξεζίαο Γξαθείνπ», αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 8 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ·  

  
 «ζχκβαζε απαζρφιεζεο .Τ.Π.» ζεκαίλεη ζχκβαζε απαζρφιεζεο πξνζψπνπ γηα ππεξεζία ζηνλ 

ηξαηφ σο .Τ.Π., φπσο πξνλνείηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο·    
  
 «πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ» ζεκαίλεη ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ .Τ.Π. πνπ πξνλνείηαη ζηνλ 

Καλνληζκφ 26  ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·    
  
 «πκβνχιην Κξίζεσλ» ζεκαίλεη ην πκβνχιην Κξίζεσλ .Τ.Π. πνπ πξνλνείηαη ζηνλ Καλνληζκφ 22  

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 .Τ.Π., θαζψο θαη ηνλ Κιάδν, ην Όπιν, ην ψκα ή ηελ εηδηθφηεηα ηνπ .Τ.Π. γηα 
ζθνπνχο δηελέξγεηαο ησλ θξίζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 29 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ∙ 

  
 «θπζηνινγηθφ βάξνο» ζεκαίλεη ηε ζρέζε χςνπο-βάξνπο πνπ απαηηείηαη  λα έρεη  .Τ.Π., ε νπνία 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ, θαη εμάγεηαη απφ ηνλ 
δείθηε κάδαο ζψκαηνο ηνπ .Τ.Π., κε βάζε δηεζλή επηζηεκνληθά πξφηππα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 
θαη ηελ ειηθία θαη, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ην απνδεθηφ πνζνζηφ ζσκαηηθνχ ιίπνπο. 

  
  (2) Όπνπ ζηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ αλαθέξεηαη βαζκφο .Τ.Π. ηνπ ηξαηνχ 

Ξεξάο θαη Κνηλνχ ψκαηνο ν ελ ιφγσ βαζκφο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ .Τ.Π. 
Ναπηηθνχ θαη  Αεξνπνξίαο.  

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

πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ηνλ Νφκν. 
 

ΜΔΡΟ II 
 ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑ .Τ.Π. 
  
Βαζκνί  
.Τ.Π. 
 

3.-(1)  Ο βαζκφο .Τ.Π. θαζηεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εμνπζία ηνπ γηα άζθεζε νξηζκέλσλ 
θαζεθφλησλ, ηνπ παξέρεη δηθαηψκαηα θαη ηνπ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο. 
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  (2) Οη βαζκνί ησλ .Τ.Π., θαηά Κιάδν θαη Κνηλφ ψκα, νη ζπληνκνγξαθίεο ηνπο θαη ε κεηαμχ 
ηνπο αληηζηνηρία θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Νφκνπ. 

  
Απφζπαζε  
.Τ.Π.  
ζηελ Δζληθή Φξνπξά. 

4. Οη .Τ.Π. είλαη δπλαηφ λα απνζπαζζνχλ γηα ππεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά, ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Νφκνπ.   

ηξαηησηηθή ηδηφηεηα. 
 

5. Οη .Τ.Π., γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζχκβαζε απαζρφιεζήο ηνπο, είλαη κέιε ηνπ ηξαηνχ θαη 
ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ εθάζηνηε ηζρπφλησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 
ηξαηφ ή/θαη ηελ Δζληθή Φξνπξά. 

  
Μεηάηαμε 
.Τ.Π. 
 
 
 

6.-(1) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, γηα θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ, επηηαθηηθψλ θαη άκεζσλ 
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, είλαη δπλαηφ λα κεηαηάζζνληαη .Τ.Π. απφ ηνλ  Κιάδν, ην Όπιν, ην ψκα 
ή ην Κνηλφ ψκα ζην νπνίν αλήθνπλ ζε άιιν Κιάδν, Όπιν, ψκα ή/θαη Κνηλφ ψκα κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ:    

 Ννείηαη φηη γηα ηε κεηάηαμε .Τ.Π. ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ζρεηηθή επηζπκία ηνπο, ρσξίο φκσο 
απηή λα είλαη δεζκεπηηθή: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηα απαηηνχκελα γηα ηε κεηάηαμε ηππηθά πξνζφληα, ηα νπνία δπλαηφλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθέο ή/θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία 
επηινγήο .Τ.Π. γηα κεηάηαμε, ε νπνία δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη γξαπηέο εμεηάζεηο, θαζνξίδνληαη 
κε γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ. 

  
  (2) Οη κεηαηαγέληεο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ .Τ.Π. εγγξάθνληαη, αλ 

απαηηείηαη, ζε λέα Δπεηεξίδα αλάινγα κε ηνλ Κιάδν, ην Όπιν, ην ψκα ή ην Κνηλφ ψκα ζην 
νπνίν κεηαηάζζνληαη, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (2) 
ηνπ Καλνληζκνχ 10 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.    

  
Καζήθνληα  
.Τ.Π. 
 

7. Οη .Τ.Π., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζηξαηησηηθφ ηκήκα, εθηεινχλ 
θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη εθάζηνηε απφ ηνλ Αξρεγφ, κε βάζε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.   

.Τ.Π. 
Τπεξεζίαο Γξαθείνπ  
θαη .Τ.Π.  
Διαθξάο Τπεξεζίαο. 

8.-(1)  .Τ.Π. είλαη δπλαηφ γηα ιφγνπο πγείαο λα παξαπεκθζεί, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 
Αξρεγνχ, απηεπάγγειηα ή κεηά απφ αίηεζή ηνπ, γηα εμέηαζε απφ αξκφδην ηαηξνζπκβνχιην κε 
ζθνπφ φπσο δηαγλσζζεί ε πάζεζή ηνπ θαη ππνβιεζνχλ ζπζηάζεηο απφ άπνςε 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 ην Όπιν, ην ψκα, ην Κνηλφ 
ψκα ή εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη ν παξαπεκθζείο .Τ.Π., 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 .Τ.Π. ηνπ νπνίνπ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο έρεη θξηζεί απφ 

ηαηξνζπκβνχιην είλαη δπλαηφ λα παξαπεκθζεί εθ λένπ ζην ηαηξνζπκβνχιην γηα επαλεμέηαζε ιφγσ 
κεηαβνιψλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ.  

  
  (2) .Τ.Π., ν νπνίνο αληηκεησπίδεη εηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ην 

θαζνξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξκφδην ηαηξνζπκβνχιην είλαη 
δπλαηφ λα ραξαθηεξηζηεί, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ θαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, σο .Τ.Π. 
Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο .Τ.Π. 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 κε 
βάζε ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηνπ αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ.       

  
 
 
 
 

 (3) .Τ.Π. πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο .Τ.Π. Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο .Τ.Π. 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) .Τ.Π. ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο .Τ.Π. Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο .Τ.Π. 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 επηηξέπεη, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ ζην 
νπνίν έρεη παξαπεκθζεί  απηεπάγγειηα ή κεηά απφ αίηεζή ηνπ, ηεξνπκέλεο θαη’ αλαινγία ηεο 
δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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 ΜΔΡΟ ΙΙΙ  
ΙΔΡΑΡΥΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ, ΔΠΔΣΗΡΙΓΔ  

ΚΑΙ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ .Τ.Π. 
  
Ιεξαξρία θαη αξραηφηεηα   
.Τ.Π. 

9.-(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 .Τ.Π., αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία ησλ βαζκψλ, έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ 

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

ηνπ αξραηνηέξνπ ή ηνπ λενηέξνπ. 
  
  (5) Μεηαμχ νκνηφβαζκσλ .Τ.Π. 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 .Τ.Π., 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 .Τ.Π. 
  
Πξνζδηνξηζκφο  
ηεο αξραηφηεηαο .Τ.Π. 

10.-(1)  Η αξραηφηεηα .Τ.Π. 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  ζηε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο ή πξναγσγήο ηνπ .Τ.Π., αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία πξναγσγήο .Τ.Π. ζηνλ βαζκφ πνπ 

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

  
  (2) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ-  
  
 

 
 

(α)  ε αξραηφηεηα ησλ .Τ.Π. πνπ πξνζιήθζεθαλ ζηνλ ηξαηφ, δπλάκεη ησλ 
πξνλνηψλ ησλ πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο Καλνληζκψλ, θαηά 
ηελ ίδηα εκεξνκελία θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο θαηά ηε 
δηαδηθαζία πξφζιεςήο ηνπο κε βάζε ηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο· 

  
 (β) .Τ.Π. ν νπνίνο, ιφγσ κεηάηαμεο εγγξάθεηαη ζε λέα Δπεηεξίδα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 6 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
είλαη λεφηεξνο απφ ηνπο νκνηνβάζκνπο ηνπ ζηνλ Κιάδν, Όπιν, ψκα ή Κνηλφ 
ψκα ζην νπνίν έρεη κεηαηαρζεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,  πνπ θαηέρνπλ ηνλ 
βαζκφ ηνπο πξηλ ή θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία κε απηφλ· 

  
 (γ)  .Τ.Π. πνπ πξνάγεηαη επ’ αλδξαγαζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ Νφκνπ είλαη λεφηεξνο ησλ νκνηνβάζκσλ ηνπ .Τ.Π. νη νπνίνη θαηέρνπλ ηνλ 
βαζκφ ηνπο πξηλ ή θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία κε απηφλ· 
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 (δ) Η αξραηφηεηα κεηαμχ νκνηφβαζκσλ .Τ.Π. ησλ ηξηψλ Κιάδσλ θαη ησλ Κνηλψλ 
σκάησλ πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο πξναγσγήο ή/θαη πξφζιεςεο 
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. 

  
  (3) Σν πξνβάδηζκα πνπ θαζηεξψλεηαη κε ηελ ππνπαξάγξαθν (δ) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 

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

  
  (4) Οη .Τ.Π. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηελ Δζληθή Φξνπξά είλαη αξραηφηεξνη απφ 

ηνπο νκνηφβαζκνχο ηνπο Τπαμησκαηηθνχο πνπ εθπιεξψλνπλ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο 
ζηελ Δζληθή Φξνπξά, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκν, θαζψο θαη απφ 
ηνπο πκβαζηνχρνπο Οπιίηεο πνπ πξνζιακβάλνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ θαη λεφηεξνη απφ ηνπο νκνηφβαζκνχο 
ηνπο Δζεινληέο Τπαμησκαηηθνχο θαη κφληκνπο Τπαμησκαηηθνχο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία 
πξφζιεςεο ή πξναγσγήο ηνπο ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρνπλ. 

  
Δπεηεξίδεο 
.Τ.Π. 
 
 

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

  (2) Ο .Τ.Π. εγγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή Δπεηεξίδα ηνπ Κιάδνπ ή ησλ Κνηλψλ σκάησλ 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 .Τ.Π. Όπισλ θαη  κία θνηλή 

Δπεηεξίδα γηα ηνπο .Τ.Π. σκάησλ. 
  
  (4) Γηα ην Ναπηηθφ θαη ηελ Αεξνπνξία ηεξείηαη θαηά Κιάδν κία Δπεηεξίδα. 
  
  (5) Γηα ηα Κνηλά ψκαηα ηεξείηαη κία θνηλή Δπεηεξίδα. 
  
Αηνκηθά  
έγγξαθα  
.Τ.Π. 

12.-(1) Γηα θάζε .Τ.Π. 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 .Τ.Π. θαηαρσξίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
  
 (α) Όιεο νη Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο, ηα εκεηψκαηα Αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη νη 

πκβνπιεπηηθέο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο, πνπ πξνλννχληαη  ζηνλ Καλνληζκφ 15  
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·  

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

γη’ απηφλ· 
  
 (γ) πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ πξνζφλησλ ζρεηηθά κε ηε 

κέζε, αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαίδεπζή ηνπ θαη ησλ δειηίσλ επίδνζήο ηνπ ζε 
ηπρφλ  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 
θαζεκηά απ’ απηέο· 

  
 (ε) ζηνηρεία θαη εθζέζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ· 
  
 (ζη) ζηνηρεία θαη εθζέζεηο γηα ηελ πνιεκηθή ηνπ δξάζε· 
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 (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 αλαθνξηθά κε 

ηα πην πάλσ ζέκαηα.   
  
 
 

    70 ηνπ 1981 
   134 ηνπ 1988 

 228(Ι) ηνπ 2004 
      6(Ι) ηνπ 2017. 

 (4)   (α)  Καηαδίθε .Τ.Π. απφ πνηληθφ δηθαζηήξην δηαγξάθεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ ηνπ 
θάθειν, κφιηο ν .Τ.Π. απνθαηαζηαζεί γηα ηελ θαηαδίθε απηή ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο 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 ηνπ αλαγθαζηηθνχ ηεξκαηηζκνχ 
ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο απφιπζεο, δηαγξάθνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα (10) 
εηψλ απφ  ηελ επηβνιή ηνπο. 

  
 ΜΔΡΟ ΙV 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ .Τ.Π. 
  
Πξνζφληα  
.Τ.Π. 

13.-(1) Οη .Τ.Π. 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 .Τ.Π. πξνζδηνξίδεη ηελ ελ γέλεη ηθαλφηεηα θαη αμία ηνπ θαη 

απνηειεί ζηνηρείν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε θξίζε ηνπ. 
  
  (3) Σα πξνζφληα .Τ.Π. 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 .Τ.Π. αθνξνχλ 

ζηα ζσκαηηθά, δηαλνεηηθά, ςπρηθά, δηνηθεηηθά, εγεηηθά, επαγγεικαηηθά, εζηθά, πεηζαξρίαο, εηδηθά, 
λαπηηθά γηα ηνπο .Τ.Π. ηνπ Ναπηηθνχ θαη πηεηηθά γηα ηνπο .Τ.Π.  πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε 
κε ηηο ελεξγνχκελεο πηήζεηο θαη αλήθνπλ ζηελ Αεξνπνξία ή άιιν Κιάδν ή Κνηλφ ψκα.  

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

Καλνληζκνχ πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ πξνζφληα ζηα νπνία αμηνινγείηαη ν .Τ.Π.: 
  
 (α) σκαηηθά πξνζφληα:   
  
  Αλαθέξνληαη ζηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ 

εηήζηα πγεηνλνκηθή εμέηαζε, ζηελ ελ γέλεη ζσκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, φπσο 
απηή πξνθχπηεη  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 .Τ.Π. 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 ή ζην εκείσκα 
Αμηνιφγεζεο θαζελφο .Τ.Π., ε νπνία  θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έγηλε 
ε ελ ιφγσ εμέηαζε, δνθηκαζία ή  δηαδηθαζία. 
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 (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 θαξηεξηθφηεηα, ζην ζάξξνο 

ηεο γλψκεο, 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 ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ, ζηνλ 

δήιν, ελδηαθέξνλ θαη πλεχκα αλεζπρίαο γηα ηελ ππεξεζία, ζηελ εθπαηδεπηηθή 
ηθαλφηεηα, ζηελ επηηειηθή ηθαλφηεηα, ζην ζηξαηησηηθφ πλεχκα θαη ζην 
ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ζπληήξεζε θαη δηαθχιαμε 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. 
  
 (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 ζε πξνζφλ 
πνπ απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ή πηπρίν θαη ην νπνίν πξνζφλ κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί πξνο φθεινο ηεο ππεξεζίαο. 

  
 (η)  Ναπηηθά πξνζφληα:   
  
  Αθνξνχλ .Τ.Π. Ναπηηθνχ θαη αλαθέξνληαη ζηε γλψζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

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

  
 (ηα) Πηεηηθά πξνζφληα:  
  
  Αθνξνχλ  .Τ.Π. πνπ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηηο ελεξγνχκελεο πηήζεηο 

θαη αλαθέξνληαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ. 
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Βαζκνιφγεζε 
πξνζφλησλ 
.Τ.Π. 

14.-(1) Η θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζφλησλ θαζελφο .Τ.Π. 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 .Τ.Π. 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 ζε πξνζφλ πνπ θαηαηάζζεη ηνλ θξηλφκελν .Τ.Π. ζε δηαβάζκηζε 

θξίζεο θαηψηεξε απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη σο αλψηαηε γηα ηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη, ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 28, 29 θαη 50(4) ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ,  είλαη επαξθψο θαη 
δεφλησο αηηηνινγεκέλε κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ή/θαη κε έγγξαθα ζηνηρεία ή/θαη κε 
εθζέζεηο επηζεψξεζεο πνπ αθνξνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε ή ην 
εκείσκα Αμηνιφγεζεο. 

  
Έθζεζε 
Αμηνιφγεζεο, 
εκείσκα 
Αμηνιφγεζεο 
θαη Έθζεζε 
Πνιεκηθήο 
Γξάζεο. 

15.-(1) Η αμηνιφγεζε ηνπ .Τ.Π. γίλεηαη ζηηο Δθζέζεηο θαη ζηα εκεηψκαηα Αμηνιφγεζεο. 

  (2) Οη Δθζέζεηο θαη ηα εκεηψκαηα Αμηνιφγεζεο είλαη έληππα ζηα νπνία εκθαίλνληαη θαη 
αμηνινγνχληαη ηα πξνζφληα ησλ .Τ.Π. πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 13  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) νη έθηαθηεο ζπληάζζνληαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηεο 

δηνηθεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ Αμηνινγνπκέλνπ θαη  Αμηνινγνχληνο ή εθφζνλ ην 
δηαηάμεη γηα εηδηθφ ιφγν ν Αξρεγφο.  

  
  (4) Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεηαη, εθφζνλ ν Αμηνινγνχκελνο ππεξέηεζε ππφ ηηο 

δηαηαγέο ηνπ Αμηνινγνχληνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ (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 άδεηα ή 
άδεηα αζζελείαο, 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, 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. 

  

3334



 (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  απηψλ θαζνξηδνκέλσλ κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, ζπληάζζεηαη γηα θάζε .Τ.Π. 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 .Τ.Π. 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 .Τ.Π. 
απφ ηνλ κε ζηξαηησηηθφ πξντζηάκελφ ηνπ, ε νπνία  επηζπλάπηεηαη θαη ηεξείηαη 
καδί κε ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ζηνλ Αηνκηθφ Φάθειν ηνπ .Τ.Π., ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ 
Καλνληζκνχ 12  ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:  

  
   Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ ηξαηνχ ή ηεο 

Δζληθήο Φξνπξάο έρεη θαζνξηζηεί σο Αμηνινγψλ ή σο Γλσκαηεχσλ .Τ.Π. 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:  

 
  Ννείηαη έηη έηη πεξαηηέξσ φηη αμηνινγήζεηο πνπ νθείιεη λα δηελεξγήζεη ν 

Αξρεγφο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο σο Αμηνινγψλ ή σο Γλσκαηεχσλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ππεξεζίαο ηνπ απφ ηελ 
Δζληθή Φξνπξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δηελεξγνχληαη ή ζπλερίδνληαη απφ ηνλ 
ακέζσο επφκελν δηνξηζζέληα Αξρεγφ.   

  
 (β) Σν πεξηερφκελν, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 13  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 .Τ.Π., 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 14 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

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

16.-(1)  Η αμηνιφγεζε .Τ.Π. 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 .Τ.Π. απφ 

ηεξαξρηθά πξντζηάκελφ ηνπ, ν νπνίνο θαιείηαη “Αμηνινγψλ”. 
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 (β) Η Έθζεζε ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο ηνπ .Τ.Π. ππνβάιιεηαη ζηνλ Α΄ 
Γλσκαηεχνληα ν νπνίνο είλαη ν 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 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 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Αμηνινγψλ είλαη αλψηαηνο 

Αμησκαηηθφο δελ πθίζηαηαη Α΄ Γλσκαηεχσλ. 
  
   (2)  Η Έθζεζε ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο .Τ.Π., κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Α΄ 

Γλσκαηεχνληα ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη Α΄ Γλσκαηεχσλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο απφ 
ηνλ Αμηνινγνχληα, θνηλνπνηείηαη ελππνγξάθσο ζηνλ Αμηνινγνχκελν, ν νπνίνο, ζε πεξίπησζε πνπ 
ζεσξεί φηη ζα έπξεπε λα αμηνινγεζεί κε πςειφηεξε βαζκνινγία, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
δηαθσλεί κε ηελ άπνςε ηνπ Α΄ Γλσκαηεχνληνο φπσο έρεη εθθξαζηεί, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, δηθαηνχηαη εληφο πέληε (5) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζ’ απηφλ ηεο Έθζεζεο ή ηνπ εκεηψκαηνο 
Αμηνιφγεζεο λα ππνβάιεη ηεξαξρηθά πξνζθπγή ζηνλ Αμηνινγνχληα: 

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

ηεο ν Α΄ Γλσκαηεχσλ ή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη Α΄ Γλσκαηεχσλ, ν Αμηνινγψλ κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε: 

  
  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 δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαηά ηεο βαζκνιφγεζήο 
ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ κε ηελ αμηνιφγεζε 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΄ 
Γλσκαηεχληα, 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 .Τ.Π.,  
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΄ 

Γλσκαηεχoληνο 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, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Α΄ Γλσκαηεχσλ είλαη αλψηαηνο 

Αμησκαηηθφο, δελ πθίζηαηαη Β΄ Γλσκαηεχσλ. 
  
 
 
 
 
 
 

 (5) ε πεξίπησζε πνπ ν Αμηνινγψλ ή ν Α΄ Γλσκαηεχσλ είλαη αλψηαηνη Αμησκαηηθνί θαη 
ππνβιήζεθε πξνζθπγή απφ ηνλ αμηνινγεζέληα .Τ.Π., ε ΄Δθζεζε ή ην εκείσκα Αμηνιφγεζεο 
ππνβάιιεηαη, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ή κε πιήξνπο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο, καδί κε ηελ 
άπνςε ηνπ Αμηνινγνχληνο ή/θαη ηνπ Γλσκαηεχνληνο θαη φιε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζηνλ 
Αξρεγφ γηα εμέηαζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, ε νπνία είλαη ε ηειηθή: 
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  Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αμηνινγψλ ή ν Α΄ Γλσκαηεχσλ είλαη ν Αξρεγφο, ε 

πξνζθπγή ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ άπνςε ηνπ Αμηνινγνχληνο ή/θαη ηνπ Γλσκαηεχνληνο θαη φιε ηε 
ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζηνλ  Τπνπξγφ γηα εμέηαζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, ε νπνία είλαη ε 
ηειηθή.     

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

απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο γίλεηαη επίθιεζε ζηνηρείσλ πνπ δελ είραλ ηεζεί ππφςε ηνπ 
πξνζθεχγνληνο .Τ.Π., ν Αμηνινγεζείο έρεη δηθαίσκα εθ λένπ ππνβνιήο πξνζθπγήο ηεξαξρηθά 
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 V 

ΑΝΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΗ .Τ.Π.  
  
Βαζκνί  
αλέιημεο 
.Τ.Π. 
 

17.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξναγσγή ησλ 
κειψλ ηνπ ηξαηνχ επ’ αλδξαγαζία, νη .Τ.Π. είλαη δπλαηφ λα αλειίζζνληαη ζηνπο δηάθνξνπο 
βαζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο ζηνλ Πίλαθα ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Νφκνπ κεηά 
απφ θξίζε ηνπο σο πξναθηέσλ θαη πξναγσγήο ηνπο απφ βαζκφ ζε βαζκφ κε αλψηαην ηνλ βαζκφ 
ηνπ Αλζππαζπηζηή Β΄.   

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

αλψηαηνο βαζκφο αλέιημεο .Τ.Π. πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο .Τ.Π. Διαθξάο Τπεξεζίαο είλαη ν 
βαζκφο ηνπ Αλζππαζπηζηή Γ΄.  

  
Πξνυπνζέζεηο,  
γηα λα 
δηθαηνχηαη  
.Τ.Π. θξίζε  
απφ ην  
πκβνχιην Κξίζεσλ. 

18.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, .Τ.Π. 
δηθαηνχηαη θξίζε απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 28 θαη 29  
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθφζνλ ζπκπιεξψλεη κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ζχγθιεζεο 

ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ηνλ πην θάησ ρξφλν παξακνλήο  ζηνλ θάζε βαζκφ: 

  
  (α) Λνρίαο                       :      πέληε (5) έηε· 
  
  (β) Δπηινρίαο              : νθηψ (8) έηε·  
  
  (γ) Αξρηινρίαο              : ελλέα (9) έηε·  
  
  (δ) Αλζππαζπηζηήο Γ΄      :  νθηψ (8) έηε

. 
θαη 

  
 (ε) Αλζππαζπηζηήο Β΄      :       δχν (2) έηε. 
  
  (2) Χο ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ ινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν 

.Τ.Π. δηεηέιεζε ζηνλ βαζκφ ζε δηθαηνχκελε άδεηα αλάπαπζεο ή άδεηα αζζελείαο.  
  
  (3) Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο .Τ.Π. ζηνλ θαηερφκελν βαζκφ, δελ 

πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο ησλ αθφινπζσλ εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ηπρφλ δηεηέιεζε ν 
.Τ.Π. ζηνλ βαζκφ απηφ:  

  
 (α) Έθηηζεο πνηλήο θπιάθηζεο πνπ ηνπ επηβιήζεθε απφ πνηληθφ δηθαζηήξην.  
  
 (β) Ληπνηαμίαο.  
  
 (γ) Γηαζεζηκφηεηαο, 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) Οπνηαζδήπνηε άδεηαο άλεπ απνιαβψλ, εμαηξνπκέλεο ηεο γνληθήο άδεηαο.  
  
 (ζη) Άδεηαο αζζελείαο ή λνζειεία, γηα ζθνπνχο απεμάξηεζήο ηνπ  απφ  

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. 
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 (δ)  Αηρκαισζίαο, αλ κεηά ηελ επάλνδφ ηνπ απ’ απηή δελ απαιιάρζεθε απφ 
νπνηαδήπνηε ζρεηηθή θαηεγνξία. 

  
Δηδηθέο θαηαζηάζεηο  
πνπ απνθιείνπλ ηελ 
θξίζε .Τ.Π. 

19.-(1) .Τ.Π. δελ θξίλεηαη, έζησ θαη αλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 18 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπλφδνπ 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) βξίζθεηαη ζε άδεηα αζζελείαο ή λνζειεχεηαη γηα ζθνπνχο απεμάξηεζήο ηνπ 

απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο·  
  
 (ζη)  ηειεί ζε αηρκαισζία·  
  
 (δ) έρεη παξαπεκθζεί ζε πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ή πνηληθφ δηθαζηήξην γηα 

θαθνχξγεκα ή εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ έξεπλα γηα πνηληθφ αδίθεκα·  
  
 (ε)  ππέβαιε αίηεκα γηα παξαίηεζε απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ηξαηνχ θαη εθθξεκεί ε ιήςε 

ζρεηηθήο απφθαζεο· ή 
  
 (ζ) ππέβαιε αίηεκα γηα παξαπνκπή ηνπ ζε ηαηξνζπκβνχιην γηα εμέηαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ θαη εθθξεκεί ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
ηαηξνζπκβνπιίνπ:  

  
 Ννείηαη φηη σο εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήκαηνο γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ ζηνλ αξκφδην λα παξαιάβεη ην ελ 
ιφγσ αίηεκά ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

  
  (2) .Τ.Π. 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 ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, κεηά ηελ ηπρφλ απφζπξζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ γηα παξαίηεζε ή κεηά απφ απφξξηςε 
ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ:  

  
  Ννείηαη φηη, εάλ .Τ.Π. απαιιαγεί απφ θάζε επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθε 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β), (γ), (ζη) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ ή ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ, εθφζνλ κεηά ηελ εμέηαζή ηνπ απφ ην ηαηξνζπκβνχιην δε ραξαθηεξίζηεθε σο .Τ.Π. 
Τπεξεζίαο Γξαθείνπ ή σο .Τ.Π. 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. 

  
 ΜΔΡΟ VI 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΡΙΔΧΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΑΝΑΚΡΙΔΧΝ .Τ.Π. 
  
Αξκφδηα ζπκβνχιηα γηα  
ηηο θξίζεηο 
.Τ.Π. 

20. Αξκφδηα ζπκβνχιηα γηα ηηο θξίζεηο θαη επαλαθξίζεηο .Τ.Π. είλαη ην πκβνχιην Κξίζεσλ θαη ην 
πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ, ε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ 
ΜΔΡΟ ησλ Καλνληζκψλ. 

  
πκβνχιην  Κξίζεσλ θαη 
πκβνχιην 
Δπαλαθξίζεσλ .Τ.Π. 

21.-(1) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ θαη ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ ζπγθξνηνχληαη γηα ηηο θξίζεηο θαη 
επαλαθξίζεηο ησλ .Τ.Π. ζχκθσλα κε ηελ θαζνξηδφκελε ζηνπο Καλνληζκνχο 22 θαη 26 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ ζχλζεζε, αληίζηνηρα, θαη ζπλέξρνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
  (2)  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 ζηηο ζπλεδξίεο εθάζηνπ πκβνπιίνπ 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ  ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, αληίζηνηρα. 
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  (3) ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ή νπνηνπδήπνηε απφ 

ηα κέιε ηνπ, θαζψο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ, γίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
  (4) 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 .Τ.Π. 
θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ: 

  
         Ννείηαη φηη νη εηζεγεηέο θαη νη γξακκαηείο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ ζπκβνπιίσλ δε 

ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπκβνχιηα κε ςήθν. 
  
  (5) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ θαη ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ πεξαηψλνπλ ηηο 

θξίζεηο/επαλαθξίζεηο κέζα ζε έλαλ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλφδνπ ηνπο. 
  
χλζεζε θαη ζπλεδξίεο 
ηνπ πκβνπιίνπ  
Κξίζεσλ. 

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

 (α)  έλαλ (1) αλψηαην Αμησκαηηθφ ηνπ ηξαηνχ σο πξφεδξν θαη·  
  
 (β) ηέζζεξηο (4) αλψηεξνπο Αμησκαηηθνχο ηνπ ηξαηνχ, έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ θάζε 

Κιάδν, σο κέιε,  
  
  νη νπνίνη δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ: 

  
 Ννείηαη φηη αλψηαηνο Αμησκαηηθφο πνπ δηνξίδεηαη σο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ δε 

δχλαηαη λα απνηειεί κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ: 
  

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αλψηαησλ Αμησκαηηθψλ νη νπνίνη 
είλαη δπλαηφ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ λα δηνξηζηνχλ ζην πκβνχιην 
Κξίζεσλ θαη ζην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3), σο πξφεδξνο ηνπ 
πκβνπιίνπ Κξίζεσλ δηνξίδεηαη Αμησκαηηθφο βαζκνχ πληαγκαηάξρε.  

  
  (2) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζχλνδν κία (1) θνξά ην ρξφλν, φρη 

αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ κελφο Μαΐνπ, 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 ζπκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2017, πνπ είλαη ελδεηθηηθή.  

  
Γηαδηθαζία  
πξηλ απφ ηηο θξίζεηο 
.Τ.Π. 
 
 

23.-(1) Μέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ζπληάζζνληαη απφ ην Γ.Δ.Δ.Φ. Πίλαθεο 
κε ηνπο .Τ.Π. πνπ πιεξνχλ, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ηηο απαηηνχκελεο  πξνυπνζέζεηο, γηα λα θξηζνχλ θαηά ηελ ηαθηηθή ζχλνδν ηνπ 
πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, θαη νη Πίλαθεο απηνί θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππφ θξίζε .Τ.Π. 
   
(2) ε πεξίπησζε πνπ .Τ.Π. πξφθεηηαη λα παξαπεκθζεί γηα θξίζε ζε έθηαθηε ζχλνδν ηνπ 
πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, απηφο ιακβάλεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο γηα ζχγθιεζε ηνπ ελ ιφγσ ζπκβνπιίνπ. 
 
 (3) Ο γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ θνηλνπνηεί ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ θάζε ζχλνδν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ νλνκαζηηθφ 
Πίλαθα ησλ .Τ.Π. πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θξίζεο κε πεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ θαζελφο απφ απηνχο. 

 
 

  
Γηαδηθαζίεο  
θαηά ηηο  
θξίζεηο  
.Τ.Π. 

24.-(1) Καηά ηε ζπλεδξία ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, ν εηζεγεηήο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζέηεη ππφςε ηνπ 
πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνλ θάζε θξηλφκελν .Τ.Π. 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 29 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, θαηαηάζζεη ηνλ θξηλφκελν .Τ.Π. ζε δηαβάζκηζε 
θξίζεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ.   

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

ζπκβνπιίνπ πξαθηηθά ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ.  
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   (4) Με βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, ν γξακκαηέαο ηνπ  ζπληάζζεη Πίλαθεο 
νη νπνίνη θαινχληαη «Πίλαθεο Κξίζεσλ» θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Καλνληζκφ 11 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ Δπεηεξίδεο:  

  
 Ννείηαη φηη νη θξηζέληεο .Τ.Π. αλαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο Κξίζεσλ, αλάινγα κε ηε 

δηαβάζκηζε ηεο θξίζεο ηνπο. 
  
Γηαδηθαζία  
κεηά ηηο θξίζεηο απφ ην  
πκβνχιην Κξίζεσλ.  

25.-(1) Σα πξαθηηθά θαη νη Πίλαθεο Κξίζεσλ ησλ .Τ.Π. πνπ θξίζεθαλ απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ, 
αθνχ ππνγξαθνχλ απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, ππνβάιινληαη ζηνλ 
Τπνπξγφ γηα θχξσζε κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηνπο. 

  
  (2) ε πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο δηαθσλεί κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ σο 

πξνο ηελ θξίζε .Τ.Π., κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ δηαγξάθεη, πξηλ θπξψζεη ηνπο Πίλαθεο 
Κξίζεσλ, ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν Πίλαθα Κξίζεσλ θαη ε ελ ιφγσ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ 
Κξίζεσλ γηα ηνλ .Τ.Π. 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) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ Πηλάθσλ Κξίζεσλ ζηνλ Αξρεγφ, 
πιεξνθνξεί εγγξάθσο ηνπο .Τ.Π. πνπ δελ θξίζεθαλ κε ηελ αλψηαηε δηαβάζκηζε θξίζεο αλάινγα 
κε ηνλ βαζκφ ηνπο 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 
.Τ.Π. 

  
 
 
 
 
 

  (4)  .Τ.Π. πνπ θξίζεθε απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ θαη ζεσξεί φηη αδηθείηαη κπνξεί, κέζα ζε 
δέθα (10) 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. 
 
26.-(1) Σν πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ είλαη αξκφδην γηα ηελ επαλάθξηζε .Τ.Π. νη νπνίνη 
παξαπέκπνληαη ζε απηφ ιφγσ δηαθσλίαο ηνπ Τπνπξγνχ κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 25 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ή 
φζσλ πξνζθεχγνπλ ζε απηφ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ ελ ιφγσ 
Καλνληζκνχ. 

χλζεζε  
θαη ζπλεδξίεο  
ηνπ πκβνπιίνπ     
Δπαλαθξίζεσλ. 

  
  (2) Σν πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ απαξηίδεηαη απφ ηνλ Τπαξρεγφ ηνπ ηξαηνχ ή ηεο Δζληθήο 

Φξνπξάο, φπσο θαζνξίδεη ν Τπνπξγφο, σο πξφεδξν θαη ηνπο δχν (2) αξραηφηεξνπο αλψηαηνπο 
Αμησκαηηθνχο ηνπ ηξαηνχ, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, 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 κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή πξνζθπγήο θαηά ησλ θξίζεσλ. 

  (4) Ο γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ, πξηλ απφ ηε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ, 
θνηλνπνηεί ζηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ νλνκαζηηθφ Πίλαθα ησλ .Τ.Π. πνπ πξνζέθπγαλ ή 
παξαπέκθζεθαλ ζ’ απηφ, κε πεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ 
θαζελφο απφ απηνχο, θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ πξνζθπγψλ ή ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ, 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 .Τ.Π. 
  
  (6) Σν πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ελψπηφλ ηνπ, δχλαηαη είηε λα 

απνξξίςεη πξνζθπγή .Τ.Π. είηε λα ηε δερζεί θαη απνθαίλεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο 
είρε δηαθσλήζεη ν Τπνπξγφο, θαηαηάζζνληαο ηνλ ππφ επαλάθξηζε .Τ.Π. 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.  
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  (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 πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ θνηλνπνηνχληαη άκεζα, ην 
ηαρχηεξν δπλαηφλ, ζηνλ Αξρεγφ, ν νπνίνο ηνπο ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ γηα ελεκέξσζε θαη 
αθνινχζσο ην Γ.Δ.Δ.Φ. πιεξνθνξεί εγγξάθσο ηνπο .Τ.Π. ησλ νπνίσλ νη πεξηπηψζεηο 
εμεηάζηεθαλ απφ ην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ γηα ηε ζρεηηθή κε απηνχο απφθαζή ηνπ θαη ην 
αηηηνινγηθφ  ηεο.  

  
Οξηζηηθνπνίεζε θαη 
πεξίνδνο 
ηζρχνο ησλ 
Πηλάθσλ 
Κξίζεσλ. 

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

 (α)  κεηά ηελ θχξσζή ηνπο απφ ηνλ Τπνπξγφ, ζε πεξίπησζε πνπ δε δηαθσλήζεη κε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ σο πξνο ηελ θξίζε 
.Τ.Π. θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο θαζνξηδνκέλεο ζηελ παξάγξαθν (4) ηνπ 
Καλνληζκνχ 25 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ πξνζεζκίαο ρσξίο λα πξνζθχγεη 
νπνηνζδήπνηε .Τ.Π. ζην πκβνχιην Δπαλαθξίζεσλ· 

  
 (β)  κεηά ηε δηακφξθσζή ηνπο κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δπαλαθξίζεσλ, 

ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Τπνπξγνχ κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ 
πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ή/θαη ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο 
θξηζέληεο .Τ.Π. δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ Καλνληζκνχ 25 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 

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

Πίλαθεο Κξίζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη νη νξηζηηθνί Πίλαθεο Κξίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά 
ηελ ηαθηηθή ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ελνπνηνχληαη αλάινγα θαη ζπληζηνχλ ηνπο 
εληαίνπο νξηζηηθνχο Πίλαθεο Κξίζεσλ ηνπ 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 .Τ.Π. 

  
  (3) Οη Πίλαθεο 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 λέσλ Πηλάθσλ Κξίζεσλ ηεο επφκελεο ηαθηηθήο ζπλφδνπ. 

  
Γηαβαζκίζεηο θξίζεσλ 
.Τ.Π. 

28.-(1) Οη δηαβαζκίζεηο ησλ θξίζεσλ ησλ .Τ.Π. νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ 18  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 .Τ.Π. έρνπλ σο αθνινχζσο: 
  
 (α) Γηα ηνπο Λνρίεο θαη Δπηινρίεο- 
  
 (i)  πξναθηένη θαη’ εθινγή· 

 (ii)   πξναθηένη θαη’ αξραηφηεηα· 

 (iii)  παξακέλνληεο·  

  
 (β)    γηα ηνπο Αξρηινρίεο-           
  
 (i)  πξναθηένη θαη’ εθινγή

· 
  

 (ii)     πξναθηένη θαη’ αξραηφηεηα
·
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 (iii)    δηαηεξεηένη· 

 (iii) παξακέλνληεο
· 
 

  
 (γ)  γηα ηνπο Αλζππαζπηζηέο Γ΄-  
  

 (i) πξναθηένη θαη’ εθινγή 
.
 

 (ii) πξναθηένη θαηά αξραηφηεηα
.
 

 
 (iii) δηαηεξεηένη· 

 
 (iv) παξακέλνληεο.  
  
  (δ) γηα ηνπο Αλζππαζπηζηέο Β΄- 
  
 (i)  δηαηεξεηένη

.
 

 
 (ii)  παξακέλνληεο. 
  
Κξηηήξηα  
θξίζεσο  
.Τ.Π. 

29.-(1) .Τ.Π. 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, θαη 
 (iii)  δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο.   
  
 (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, 
θαη 

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

  
 (γ) Παξακέλσλ, εθφζνλ- 
  
 (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη έρεη βαζκνινγία 

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.    

  
 (δ)   Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, .Τ.Π. βαζκνχ Λνρία ή Δπηινρία ν νπνίνο θξίζεθε σο-  
  
 (i)  πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο 

ζηηο επφκελεο 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 θαζεκηά απφ ηηο 
ελ ιφγσ δηαβαζκίζεηο, λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο 
αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο·  
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 (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», εθφζνλ 
δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ελ ιφγσ θξηηήξηα, 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. 

  
    (2)  .Τ.Π. 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», 
 (ii)  έρεη απνθνηηήζεη απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 

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

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

  
  (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, 
θαη     

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

  
       (γ)     Παξακέλσλ, εθφζνλ- 
  
 (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη έρεη βαζκνινγία 

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.    

  
     (δ)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, .Τ.Π. 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 θαζεκηά 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∙                

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

  
  (4) .Τ.Π. 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∙ θαη     

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

     

  (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

. 
 θαη 

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

     

  (γ) Γηαηεξεηένο, εθφζνλ- 
     

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

.
 θαη 

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

. 
θαη 

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

.
 

   (ii) ν βαζκφο ηνπ Αλζππαζπηζηή Γ΄ είλαη ν θαηαιεθηηθφο βαζκφο αλέιημήο 
ηνπ θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ· 

     

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

     
  (ε) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α), (β), (γ) θαη (δ) ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ, .Τ.Π. βαζκνχ Αλζππαζπηζηή Γ΄, 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) δηαηεξεηένο 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 κεηά ηελ ελ ιφγσ θξίζε 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε θαζεκία απφ 
ηηο ελ ιφγσ δηαβαζκίζεηο θαη  λννπκέλνπ φηη πιεξνί ηα ινηπά θξηηήξηα 
ηεο αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο· 

   (iii) παξακέλσλ ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο, ζηηο 
επφκελέο ηνπ θξίζεηο ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο δηαηεξεηένο ζηελ 
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 
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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· 

   (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· 

   (v) παξακέλσλ, ιφγσ κε απνθνίηεζήο ηνπ απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ή 
ιφγσ απνθνίηεζήο ηνπ απφ απηφ κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 
«Καιψο», εθφζνλ δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ελ ιφγσ 
θξηηήξηα, ζηηο επφκελέο ηνπ θξίζεηο ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο 
δηαηεξεηένο ζηελ 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. 

     

  (5)  .Τ.Π. βαζκνχ  Αλζππαζπηζηή Β΄ θξίλεηαη σο αθνινχζσο: 
  
 (α) Γηαηεξεηένο, 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

.
 

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

παξαπηψκαηνο. 
  
 (β) Παξακέλσλ, εθφζνλ-  
  
  (i) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη έρεη βαζκνινγία 

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.    

  
 (γ)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο  ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, .Τ.Π. βαζκνχ Αλζππαζπηζηή  ν νπνίνο θξίζεθε σο παξακέλσλ-  
  
 (i)  ιφγσ βαζκνινγηψλ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο ζηηο επφκελέο ηνπ θξίζεηο 

ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο δηαηεξεηένο, εθφζνλ ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο, 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

.
 

 (ii)  ιφγσ κε απνθνίηεζεο απφ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ή ιφγσ απνθνίηεζήο 
ηνπ απφ απηφ κε βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ «Καιψο», εθφζνλ δελ 
ππήξμε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ελ ιφγσ θξηηήξηα, ζηηο επφκελέο ηνπ 
θξίζεηο ζηνλ ίδην βαζκφ θξίλεηαη σο δηαηεξεηένο, λννπκέλνπ φηη πιεξνί 
ηα ινηπά θξηηήξηα ηεο δηαβάζκηζεο απηήο.     

  
 MΔΡΟ VII 

ΠΡΟΑΓΧΓΔ .Τ.Π. 
  
Καηαλνκή δηαζέζηκνπ 
αξηζκνχ 
.Τ.Π.  
γηα ζθνπνχο 
πξναγσγήο. 

30.-(1) Ο Τπνπξγφο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ, κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο 
εθάζηνηε εγθεθξηκέλεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πηζηψζεηο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζνξίδεη ηνλ 
αξηζκφ .Τ.Π. ζε θάζε βαζκφ γηα ζθνπνχο πξναγσγήο. 
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  (2) .Τ.Π. πνπ θξίζεθε πξναθηένο θαη’ εθινγή ή θαη’ αξραηφηεηα πξνάγεηαη, εθφζνλ ππάξρεη 
δηαζέζηκνο αξηζκφο γηα πξναγσγή ζηνλ βαζκφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη.  

  
  (3) Ο δηαζέζηκνο αξηζκφο θαηά βαζκφ γηα πξναγσγή .Τ.Π. θαηαλέκεηαη 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 ν αξηζκφο πνπ θαηαλέκεηαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ  ζηνλ ηξαηφ 

Ξεξάο δηαρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε .Τ.Π. Όπισλ θαη ζε .Τ.Π. σκάησλ: 
  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη .Τ.Π. ησλ σκάησλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη Κνηλψλ σκάησλ δελ 

πξνάγνληαη ζε αλψηεξν βαζκφ, πξνηνχ πξναρζεί ζηνλ βαζκφ απηφ έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο 
.Τ.Π. Όπισλ νη νπνίνη πξνζιήθζεθαλ ζηνλ ηξαηφ σο .Τ.Π. ην ίδην έηνο κε απηνχο.   

  
Πξναγσγέο  
.Τ.Π. κε βάζε  
ηνπο Πίλαθεο 
Κξίζεσλ. 

31.-(1) Οη πξναγσγέο .Τ.Π. γίλνληαη θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο απφ ηνπο Πίλαθεο Κξίζεσλ, νη 
νπνίνη έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθνί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 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 .Τ.Π. πνπ 

πξνάγνληαη ιφγσ θξίζεο ηνπο σο πξναθηέσλ θαη’ εθινγή θαζίζηαληαη  αξραηφηεξνη ζηνλ λέν ηνπο 
βαζκφ απφ εθείλνπο πνπ πξνάγνληαη θαηά ηελ ίδηα   εκεξνκελία θαη ζηνλ ίδην βαζκφ ιφγσ θξίζεο 
ηνπο σο πξναθηέσλ θαη’ αξραηφηεηα. 

  
  (2) Οη πξναγσγέο ησλ .Τ.Π. γίλνληαη εληφο ηνπ έηνπο πνπ δηεμήρζεζαλ νη θξίζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, κε βάζε ηελ απφιπηε ζεηξά πξναγσγήο ησλ .Τ.Π. 
φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο νξηζηηθνχο Πίλαθεο Κξίζεσλ. 

  
  (3) .Τ.Π. ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ έρεη θξηζεί 

πξναθηένο θαη’ εθινγή ή θαη’ αξραηφηεηα θαη έρεη δηθαίσκα πξναγσγήο 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 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δελ 
πξνάγεηαη, αιιά θξίλεηαη εθ λένπ απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ θαηά ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 
(2) ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ. 

  
 ΜΔΡΟ VΙΙΙ 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΤ Δ .Τ.Π. ΓΙΑ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 
  
Πξναγσγή  
.Τ.Π.  
ν νπνίνο θαζίζηαηαη  
αλάπεξνο  
θαηά ηελ  
εθηέιεζε ηνπ 
θαζήθνληφο  
ηνπ θαη σθειήκαηα. 

32.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζε πεξίπησζε πνπ .Τ.Π. 

θαηαζηεί αλάπεξνο, ελψ δηαηειεί ζηελ ππεξεζία, ζπλεπεία ηξαχκαηνο πνπ ππέζηε- 

 (α) θαηά ηελ ελεξγφ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο ηνπ· θαη 

 (β) ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ εηδηθά λα απνδνζνχλ ζηε θχζε ηνπ θαζήθνληφο 
ηνπ, 

  
 θαη, ζπλεπεία ηεο αλαπεξίαο ηνπ απηήο, θξίλεηαη απφ αξκφδην ηαηξνζπκβνχιην σο κφληκα αλίθαλνο 

γηα πεξαηηέξσ ππεξεζία ζηνλ ηξαηφ, ε απαζρφιεζή ηνπ ηεξκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά θαη, κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πξνάγεηαη αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνεγείηαη ηεο 
εκεξνκελίαο αλαγθαζηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζηνλ ακέζσο επφκελν βαζκφ 
Τπαμησκαηηθνχ απφ απηφλ πνπ θαηείρε.     

  
  (2) ηνλ .Τ.Π. ηνπ νπνίνπ ε απαζρφιεζε ηεξκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ 

ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ρνξεγείηαη θηινδψξεκα, δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ 
ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 41 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ην νπνίν είλαη ίζν κε ην 
θηινδψξεκα πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε απηφλ, εάλ ν .Τ.Π. εμαθνινπζνχζε λα επξίζθεηαη ζηελ 
ππεξεζία θαη ε απαζρφιεζή ηνπ ηεξκαηηδφηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ζπκπιήξσλε ηελ 
ειηθία ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 
42 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 
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 Ννείηαη φηη ην θηινδψξεκα πνπ ρνξεγείηαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 

(3) ηνπ Καλνληζκνχ 41 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο κηζζνδνηηθήο 
θιίκαθαο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα πξναρζεί ν .Τ.Π. ηνπ νπνίνπ ε απαζρφιεζε ηεξκαηίζηεθε 
ππνρξεσηηθά θαη ε πεξίνδνο ππεξεζίαο πνπ πξνζηίζεηαη ινγίδεηαη σο ππεξεζία κε θαηαβνιή απφ 
απηφλ ηνπ εθάζηνηε θαζνξηζζέληνο γηα ζθνπνχο θηινδσξήκαηνο πνζνζηνχ επί ησλ κεληαίσλ 
απνιαβψλ ηνπ:    

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ .Τ.Π. θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 

θαζίζηαηαη αλάπεξνο θαηέρεη ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή Β΄, ην θηινδψξεκα πνπ ηνπ ρνξεγείηαη 
θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
  (3) Οη πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη θαη γηα φζνπο 

.Τ.Π. θαηέζηεζαλ αλάπεξνη θαη ε απαζρφιεζή ηνπο ηεξκαηίζηεθε ππνρξεσηηθά  ππφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζπλζήθεο, νπνηεδήπνηε πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
  (4) Οη πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δελ εθαξκφδνληαη ζε .Τ.Π. ν νπνίνο θαζίζηαηαη 

αλάπεξνο ζπλεπεία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηεο λφκηκεο θαη 
ζπληαγκαηηθήο θπβέξλεζεο.  

  
Πξναγσγή  
επ’ αλδξαγαζία 
.Τ.Π. ν νπνίνο 
θαζίζηαηαη αλάπεξνο ζε 
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 
ή ζπξξάμεηο θαη 
σθειήκαηα. 

33.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, φηαλ .Τ.Π. θαηαζηεί αλάπεξνο 

ιφγσ ηξαπκάησλ πνπ ππέζηε θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ζπξξάμεσλ θαη θάησ 
απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ Καλνληζκνχ 32 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
ζπλζήθεο θαη, ζπλεπεία ηεο αλαπεξίαο ηνπ απηήο, θξίλεηαη απφ αξκφδην ηαηξνζπκβνχιην σο 
κφληκα αλίθαλνο γηα πεξαηηέξσ ππεξεζία ζηνλ ηξαηφ, ε απαζρφιεζή ηνπ ηεξκαηίδεηαη 
ππνρξεσηηθά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) ε πεξίπησζε πνπ δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ δηαπηζηψλεηαη αλδξαγαζία κεηά απφ έξεπλα ησλ γεγνλφησλ θαη ζρεηηθή έθζεζε ηνπ 
Αξρεγνχ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ .Τ.Π. πνπ πξνθάιεζε ηελ αλαπεξία ν 
Τπνπξγφο ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην δχλαηαη λα πξναγάγεη επ’ αλδξαγαζία ηνλ ελ ιφγσ .Τ.Π. ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ 
Τπαμησκαηηθνχ θξίλεη ζθφπηκν, αλάινγα κε ηα πεξηζηαηηθά ηεο θάζε πεξίπησζεο, αλαδξνκηθά απφ 
ηελ εκεξνκελία πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο 
ηνπ.     

  (3)  ηνλ .Τ.Π. ηνπ νπνίνπ ε απαζρφιεζε ηεξκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ 
ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ρνξεγείηαη θηινδψξεκα δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ 
ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 41 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ην νπνίν είλαη ίζν κε ην 
θηινδψξεκα πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε απηφλ, εάλ ν .Τ.Π. εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη ζηελ 
ππεξεζία κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ζπκπιήξσλε ηελ ειηθία ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο 
απαζρφιεζήο ηνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 42 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:  

  
  Ννείηαη φηη ην θηινδψξεκα ην νπνίν ρνξεγείηαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 41 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο 
κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν πξνάγεηαη επ’ αλδξαγαζία ν .Τ.Π. ηνπ νπνίνπ ε 
απαζρφιεζε ηεξκαηίζηεθε ππνρξεσηηθά θαη ε πεξίνδνο ππεξεζίαο πνπ πξνζηίζεηαη ινγίδεηαη σο 
ππεξεζία κε θαηαβνιή απφ απηφλ ηνπ εθάζηνηε θαζνξηζζέληνο γηα ζθνπνχο θηινδσξήκαηνο 
πνζνζηνχ επί ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ ηνπ: 
 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ .Τ.Π. θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 
θαζίζηαηαη αλάπεξνο θαηέρεη ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή Β΄, ην θηινδψξεκα πνπ ηνπ ρνξεγείηαη 

θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ.  
 

Πξναγσγή  
.Τ.Π.  
ν νπνίνο απνβηψλεη  
θαηά ηελ   εθηέιεζε ηνπ 
θαζήθνληφο ηνπ θαη 
σθειήκαηα. 

34.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, φηαλ .Τ.Π. απνβηψζεη, ελψ 

δηαηειεί ζηελ ππεξεζία, ζπλεπεία ηξαχκαηνο πνπ ππέζηε- 

 (α) θαηά ηελ ελεξγφ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληφο ηνπ· θαη 
   
 (β) ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ εηδηθά λα απνδνζνχλ ζηε θχζε ηνπ θαζήθνληφο 

ηνπ, 
  
 ν απνζαλψλ .Τ.Π., κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πξνάγεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν βαζκφ 
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Τπαμησκαηηθνχ απφ απηφλ πνπ θαηείρε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αλαδξνκηθά απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.  

  
  (2) Σν θηινδψξεκα πνπ δηθαηνχηαη ν απνζαλψλ .Τ.Π., δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ 

Καλνληζκνχ 41, ρνξεγείηαη ζηνπο λφκηκνπο πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ θαη είλαη ίζν κε ην 
θηινδψξεκα πνπ ζα ηνπ θαηαβαιιφηαλ, εάλ ν απνζαλψλ .Τ.Π. εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη ζηελ 
ππεξεζία θαη απεβίσλε θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ζπκπιήξσλε ηελ ειηθία ππνρξεσηηθνχ 
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 42 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ:  

  
 Ννείηαη φηη ην θηινδψξεκα ην νπνίν ρνξεγείηαη ππνινγίδεηαη, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 41 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο 
κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν πξνάγεηαη ν απνζαλψλ .Τ.Π. θαη ε πεξίνδνο 
ππεξεζίαο πνπ πξνζηίζεηαη ινγίδεηαη σο ππεξεζία κε θαηαβνιή απφ απηφλ ηνπ εθάζηνηε 
θαζνξηζζέληνο γηα ζθνπνχο θηινδσξήκαηνο πνζνζηνχ επί ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ ηνπ:    

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν απνζαλψλ .Τ.Π. θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ θαηείρε ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή Β΄, ην θηινδψξεκα πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο 
λφκηκνπο πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
  (3) Οη πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δελ εθαξκφδνληαη ζε .Τ.Π. ν νπνίνο απνβηψλεη 

ζπλεπεία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηεο λφκηκεο θαη ζπληαγκαηηθήο 
θπβέξλεζεο. 

  
Πξναγσγή επ’ 
αλδξαγαζία  
.Τ.Π.   
ν νπνίνο  απνβηψλεη ζε 
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 
ή ζπξξάμεηο  
θαη σθειήκαηα. 

35.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, φηαλ .Τ.Π. απνβηψζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ζπξξάμεσλ θάησ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 
(1) ηνπ Καλνληζκνχ 34  ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζπλζήθεο θαη δηαπηζηψλεηαη αλδξαγαζία, κεηά 
απφ έξεπλα ησλ γεγνλφησλ θαη ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Αξρεγνχ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 
ζαλάηνπ ηνπ, ν Τπνπξγφο ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ελ 
ζπλερεία ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα πξναγάγεη επ’ αλδξαγαζία ηνλ .Τ.Π. ζε 
νπνηνδήπνηε βαζκφ Τπαμησκαηηθνχ θξίλεη ζθφπηκν, αλάινγα κε ηα πεξηζηαηηθά ηεο θάζε 
πεξίπησζεο, αλαδξνκηθά απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.  

  
  (2) Σν θηινδψξεκα πνπ δηθαηνχηαη ν απνζαλψλ .Τ.Π., δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 41, ρνξεγείηαη ζηνπο λφκηκνπο πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο 
ηνπ θαη είλαη ίζν κε ην θηινδψξεκα πνπ ζα ηνπ θαηαβαιιφηαλ, εάλ ν απνζαλψλ .Τ.Π. 
εμαθνινπζνχζε λα επξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία θαη απεβίσλε θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 
ζπκπιήξσλε ηελ ειηθία ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 
ζηνλ Καλνληζκφ 42 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ:  

  
        Ννείηαη φηη ην θηινδψξεκα ην νπνίν ρνξεγείηαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο 

παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 41 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζηελ αλψηαηε βαζκίδα ηεο 
κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα πξναρζεί επ’ αλδξαγαζία ν απνζαλψλ .Τ.Π. 
θαη ε πεξίνδνο ππεξεζίαο πνπ πξνζηίζεηαη ινγίδεηαη σο ππεξεζία κε θαηαβνιή απφ απηφλ ηνπ 
εθάζηνηε θαζνξηζζέληνο γηα ζθνπνχο θηινδσξήκαηνο πνζνζηνχ επί ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ ηνπ:   

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν απνζαλψλ .Τ.Π., θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ θαηείρε ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή Β΄, ην θηινδψξεκα πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο 
λφκηκνπο πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΥ 

ΑΠΟΛΑΒΔ ΚΑΙ ΧΦΔΛΗΜΑΣΑ .Τ.Π.  
  
Απνιαβέο. 
 

36.-(1) ηνπο .Τ.Π., αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πνπ θέξνπλ, παξέρεηαη ε κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηνπ 
αληίζηνηρνπ βαζκνχ ηεο νξγαληθήο ζέζεο κφληκνπ Τπαμησκαηηθνχ. 

  
  (2) Δπηπιένλ, ζηνπο .Τ.Π. θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 
  
  (3) ηνπο .Τ.Π. θαηαβάιιεηαη δέθαηνο ηξίηνο κηζζφο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

πνπ παξέρεηαη ζηνπο έθηαθηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 
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Δηδηθφ  
κεληαίν  
επίδνκα. 

37. Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 36 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ-  

 (α)  ζε .Τ.Π. ν νπνίνο πξνζιήθζεθε κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί Δζεινληψλ 
Πεληαεηνχο Τπνρξέσζεο ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ θαη ππεξεηνχζε 
ζηνλ ηξαηφ ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2013 θαηαβάιιεηαη εηδηθφ κεληαίν επίδνκα, ην χςνο 

ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ησλ 
Τπνπξγψλ Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθψλ

.
 

  
 (β) ην θαηψηαην εηδηθφ κεληαίν επίδνκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο .Τ.Π. ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν (α) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαζνξίδεηαη ζε- 
  
 (i) δηαθφζηα πελήληα επξψ (€250) ζε .Τ.Π. ρσξίο εμαξηψκελα ηέθλα· θαη    
 (ii) δηαθφζηα ελελήληα επξψ (€290) ζε .Τ.Π. κε εμαξηψκελα ηέθλα. 
  
 (γ)   Η θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ κεληαίνπ επηδφκαηνο ηεξκαηίδεηαη- 
  
  (i) ζε θάζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο .Τ.Π. κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ 

παξφλησλ Καλνληζκψλ· 
  (ii) ζηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ 

ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 42 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

  (iii) ζηελ πεξίπησζε πνπ .Τ.Π. πξναρζεί ζηνλ επφκελν βαζκφ απφ ηνλ βαζκφ 
πνπ θαηείρε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 

 Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ .Τ.Π. πξνάγεηαη θαη ν κεληαίνο κηζζφο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ 
γεληθψλ απμήζεσλ κηζζψλ θαη ηηκαξηζκηθνχ επηδφκαηνο, ακέζσο πξηλ απφ ηελ πξναγσγή ηνπ, ζπλ 
ην εηδηθφ κεληαίν επίδνκα πνπ ιάκβαλε πξηλ απφ ηελ πξναγσγή ηνπ, ήηαλ πςειφηεξα απφ ηνλ 
κεληαίν κηζζφ ηνπ κεηά ηελ πξναγσγή, ζπλερίδεη λα ιακβάλεη εηδηθφ κεληαίν επίδνκα ζε ηέηνην 
χςνο, ψζηε λα εμηζψλεηαη ν κηζζφο ηνπ ζπλ ην επίδνκα κε απηά, έσο φηνπ θαη ν κηζζφο ηνπ, κε ηελ 
παξαρψξεζε πξνζαπμήζεσλ, ππεξβεί ηνλ ακέζσο πξηλ απφ ηελ πξναγσγή κηζζφ ηνπ, ζπλ ην 
εηδηθφ κεληαίν επίδνκα πνπ ιάκβαλε πξηλ απφ ηελ πξναγσγή ηνπ. 

  
 (δ) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ- 
  
   “εμαξηψκελα ηέθλα” ζεκαίλεη- 
  
 (i)  λφκηκα ηέθλα θαη πξνγνλνχο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν 

(18
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο· 

 (ii)  λφκηκα ηέθλα θαη πξνγνλνχο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην έλαην 
(19

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα θνηηνχλ ζε ζρνιεία 

κέζεο εθπαίδεπζεο· 
 (iii)  λφκηκα ηέθλα θαη πξνγνλνχο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ (20

φ
) 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ ππεξεηνχλ ζεηεία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξά Νφκνπ· θαη 

 (iv)  λφκηκα ηέθλα θαη πξνγνλνχο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πνπ ζηεξνχληαη κφληκα 
ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο:  

 Ννείηαη φηη ν πξνγνλφο δε ζεσξείηαη εμαξηψκελν ηέθλν, φηαλ δε δεη 
θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε κε ηνλ .Τ.Π. 

  
Άδεηα 
αλάπαπζεο. 

38.-(1) Η άδεηα αλάπαπζεο ησλ .Τ.Π. ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εκεξνινγηαθφ έηνο απφ 1
ε
 

Ιαλνπαξίνπ κέρξη 31
ε
 Γεθεκβξίνπ, ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαη 

θαζνξίδεηαη ζε- 
  
 (α) είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο ζε θάζε έηνο ζε πεξίπησζε πελζήκεξεο 

εβδνκάδαο εξγαζίαο· θαη 
  
 (β) είθνζη πέληε (25) εξγάζηκεο εκέξεο ζε θάζε έηνο ζε πεξίπησζε εμαήκεξεο 

εβδνκάδαο εξγαζίαο: 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ννείηαη φηη άδεηα γηα ππεξεζία ιηγφηεξε απφ έλα (1) έηνο ππνινγίδεηαη πξνο έλα δσδέθαην 
(1/12) γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ππεξεζίαο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη θιαζκαηηθή 
άδεηα, εάλ ην θιάζκα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2), δελ πηζηψλεηαη, εάλ είλαη ίζν κε ην 
έλα δεχηεξν (1/2), ν .Τ.Π. πηζηψλεηαη κε κηζή εκέξα θαη, εάλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ ελφο δεπηέξνπ 
(1/2), ν .Τ.Π. πηζηψλεηαη κε κία (1) εκέξα. 
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  (2)   Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ-  
  
 «κήλαο» ζεκαίλεη εκεξνινγηαθφ κήλα, δειαδή απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ίδηνπ 

κήλα, ή, ζε πεξίπησζε εκεξψλ, άζξνηζκα ηξηάληα (30) ηέηνησλ εκεξψλ, λννπκέλνπ φηη ππεξεζία 
κέρξη δεθαπέληε (15) εκεξψλ αγλνείηαη, ελψ ππεξεζία κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
ινγίδεηαη σο ζπκπιεξσκέλνο κήλαο

.
 

  
 
 
 

    59(I) ηνπ 2010 
  114(I) ηνπ 2010 
  126(I) ηνπ 2010 
      2(I) ηνπ 2012 
    37(I) ηνπ 2012 
  170(I) ηνπ 2012 
  193(Ι) ηνπ 2012 
  106(Ι) ηνπ 2014 
  194(I) ηνπ 2014 
  176(I) ηνπ 2015 
      1(I) ηνπ 2017 
    52(I) ηνπ 2017 
115(I) ηνπ 2017. 

«ππεξεζία» ζεκαίλεη πξαγκαηηθή ππεξεζία κε πιήξεηο απνιαβέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ άδεηα 
αλάπαπζεο, άδεηα αζζελείαο, άδεηα κεηξφηεηαο κε πιήξεηο απνιαβέο ή κε απνιαβέο, φπσο 
πξνλννχλ νη πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνη, γνληθή άδεηα ρσξίο απνιαβέο θαη άδεηα 
παηξφηεηαο κε απνιαβέο, φπσο πξνλννχλ νη πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνη, αιιά δελ 
πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθή άδεηα ρσξίο απνιαβέο ή παξάηαζε άδεηαο αζζελείαο ή απνπζία ιφγσ 
δηαζεζηκφηεηαο. 

  (3) Ο .Τ.Π. κπνξεί λα ιακβάλεη πξνθαηαβνιηθά ηελ άδεηα αλάπαπζεο πνπ δηθαηνχηαη ζην 
ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθφ έηνο:  

  
  Ννείηαη φηη, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ν .Τ.Π. απνπζηάζεη κε άδεηα ρσξίο απνιαβέο 

ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ κπνξεί λα ινγηζηεί σο ππεξεζία ζηνλ ηξαηφ πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 
έηνπο, απνθφπηεηαη απφ ηνλ κηζζφ ηνπ ην αληίηηκν ηεο επηπιένλ άδεηαο πνπ παξαρσξήζεθε ζ’ 
απηφλ:  

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, αλ ν .Τ.Π. απνρσξήζεη απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 

έηνπο θαη πάξεη πεξηζζφηεξε άδεηα αλάπαπζεο απφ φζε ζα έρεη θεξδίζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία 
απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία, ηφηε ην αλάινγν αληίηηκν ηεο άδεηαο απηήο αθαηξείηαη απφ ην 
θηινδψξεκα ή, αλ δε δηθαηνχηαη θηινδψξεκα, θαηαβάιιεη ηνχην ν ίδηνο ζηελ θπβέξλεζε.   

  
  (4) Η άδεηα αλάπαπζεο εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Αξρεγνχ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ .Τ.Π., ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο.  
  
  (5) Κάζε .Τ.Π. δηθαηνχηαη λα κεηαθέξεη απφ ηελ εηήζηα άδεηα αλάπαπζήο ηνπ απφ έλα 

έηνο ζην άιιν, ζε πεξίπησζε εμαήκεξεο εβδνκάδαο εξγαζίαο, κέρξη έλδεθα (11) εξγάζηκεο 
εκέξεο, κε αλψηαην φξην ζπζζψξεπζεο είθνζη δχν (22) εκέξεο, θαη, ζε πεξίπησζε πελζήκεξεο 
εβδνκάδαο εξγαζίαο, κέρξη ελλέα (9) εξγάζηκεο εκέξεο, κε αλψηαην φξην ζπζζψξεπζεο δεθανθηψ 
(18) εκέξεο:       

  
  Ννείηαη φηη .Τ.Π., αθνχ εμαληιήζεη ηελ εηήζηα άδεηα αλάπαπζήο ηνπ, κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

κέξνπο ή/θαη νιφθιεξεο ηεο άδεηαο αλάπαπζεο πνπ έρεη ζπζζσξεχζεη.  
  
 
 
 
 

 (6) .Τ.Π. πνπ ε απαζρφιεζή ηνπ ηεξκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά ιφγσ νξίνπ ειηθίαο ή 
παξαηηείηαη ή δελ αλαλεψλεηαη ε ζχκβαζε απαζρφιεζήο ηνπ νθείιεη λα ιάβεη, πξηλ απφ ηνλ ελ 
ιφγσ ππνρξεσηηθφ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ηελ παξαίηεζε ή ηε ιήμε ζχκβαζεο 
απαζρφιεζεο, ηελ άδεηα αλάπαπζεο πνπ έρεη ζε πίζηε ηνπ:     

  
 Ννείηαη φηη .Τ.Π. δε δηθαηνχηαη λα απνπνηεζεί ηελ άδεηα αλάπαπζεο πνπ έρεη ζε πίζηε ηνπ 

ή λα ππεξεηήζεη έλαληη απηήο ή λα δηεθδηθήζεη πιεξσκή αληί απηήο. 
  
  (7) ε πεξίπησζε πνπ .Τ.Π. ηνπ νπνίνπ ηεξκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά ε απαζρφιεζε ιφγσ 

νξίνπ ειηθίαο επξίζθεηαη κε άδεηα αζζελείαο θαη ε άδεηα απηή επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ 
εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ζα αξρίζεη ε άδεηα αλάπαπζήο ηνπ πξηλ απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ 
ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, ε πεξίνδνο ηεο άδεηαο αζζελείαο πνπ εκπίπηεη κέζα ζηελ 
πεξίνδν ηεο άδεηαο αλάπαπζήο ηνπ ινγίδεηαη σο κέξνο ηεο άδεηαο αλάπαπζεο.  

  
  (8) .Τ.Π. ηνπ νπνίνπ ηεξκαηίδεηαη ε ζχκβαζε απαζρφιεζεο δπλάκεη ησλ ππνπαξαγξάθσλ 

(δ), (ε), (ζη), (δ), (η) θαη (ηα) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 46 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή 
απνιχεηαη ράλεη ηελ άδεηα αλάπαπζεο πνπ έρεη ζε πίζηε ηνπ.   
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  (9) ε πεξίπησζε ζαλάηνπ .Τ.Π., ην αληίηηκν ηεο άδεηαο αλάπαπζεο πνπ έρεη ζε πίζηε ηνπ 
θαηά ηελ εκέξα ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο λφκηκνπο πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ. 

  
  (10) .Τ.Π. πνπ δηνξίδεηαη ή πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε ζηνλ ηξαηφ ή δηνξίδεηαη ζε άιιε 

ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ ή ζε νξγαληζκφ θνηλήο 
σθειείαο κεηαθέξεη ηελ άδεηα αλάπαπζεο πνπ έρεη ζε πίζηε ηνπ δπλάκεη ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ:  

  
 
 

Ννείηαη φηη, εάλ ν ελ ιφγσ .Τ.Π. δελ εξγάζηεθε κε ηελ ηδηφηεηα απηή θαηά ηε δηάξθεηα 
νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν δηνξίζηεθε ή πξνζιήθζεθε ζηνλ ηξαηφ ή δηνξίζηεθε ζε άιιε 
ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ ή ζε νξγαληζκφ θνηλήο 
σθειείαο, ε άδεηα αλάπαπζεο πνπ κεηαθέξεηαη είλαη αλάινγε κε ηελ πεξίνδν ηεο ππεξεζίαο ηνπ: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ άδεηαο αλάπαπζεο πνπ 

κεηαθέξνληαη, θιάζκα εκέξαο ιηγφηεξν ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) δελ πηζηψλεηαη, θιάζκα ίζν κε ην 
έλα δεχηεξν (1/2) ινγίδεηαη σο κηζή εκέξα, ελψ θιάζκα κεγαιχηεξν ηνπ έλνο δεπηέξνπ (1/2) 
ινγίδεηαη σο κία (1) εκέξα: 

  
 Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ .Τ.Π. παξαηηείηαη ιφγσ δηνξηζκνχ ηνπ ζε 

θξαηηθή ππεξεζία ή ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ ή ζε νξγαληζκφ θνηλήο σθειείαο θαη 
δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ άδεηα αλάπαπζεο πνπ δηθαηνχηαη πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ λέσλ ηνπ θαζεθφλησλ ή θαη ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηα δηέπεη, 
θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ ην αληίηηκν ηεο άδεηαο αλάπαπζεο πνπ δελ κπνξεί λα παξαρσξεζεί ζε 
απηφλ. 

  
Άδεηα  
αζζελείαο. 

 
       Κεθ. 250. 

  Α30 ηνπ 1959  
     30 ηνπ 1961  
     53 ηνπ 1961  
     79 ηνπ 1968  
   114 ηνπ 1968  
    14 ηνπ 1974  
    18 ηνπ 1979  
    72 ηνπ 1991  
 66(I) ηνπ 1995  

112(I) ηνπ 1996  
102(I) ηνπ 2004  
  24(I) ηνπ 2009  
162(I) ηνπ 2011  

73(I) ηνπ 2013  
  171(Ι) ηνπ 2013 

   125(Ι) ηνπ 2017. 
 Κεθ. 249. 

   76 ηνπ 1962  
   33 ηνπ 1983  
   59 ηνπ 1988  
  6(I) ηνπ 1992  

    64(I) ηνπ 1995  
    18(I) ηνπ 1998  
    82(I) ηνπ 2004  
  279(I) ηνπ 2004  
    25(I) ηνπ 2009  

 81(Ι) ηνπ 2015 
  126(Ι) ηνπ 2017.  

39.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζε .Τ.Π. 
δχλαηαη λα παξαρσξείηαη άδεηα αζζελείαο κε πιήξεηο απνιαβέο κέρξη ηξηάληα (30) εκέξεο γηα 
θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, κε βάζε πηζηνπνηεηηθφ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγνχ ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δγγξαθήο Ιαηξψλ Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Δγγξαθήο Οδνληηάηξσλ 
Νφκνπ.  

  (2) Δάλ ν .Τ.Π. πάξεη φιε ηελ άδεηα αζζελείαο πνπ δηθαηνχηαη κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ 
έηνο θαη ρξεηαζζεί λα απνπζηάζεη γηα πξφζζεηε πεξίνδν ιφγσ αζζελείαο, δηθαηνχηαη, κεηά απφ 
ζχζηαζε ηαηξνζπκβνπιίνπ, παξάηαζε ηεο άδεηαο αζζελείαο κε πιήξεηο απνιαβέο γηα πεξίνδν 
κέρξη δχν (2) κελψλ. 

  
  (3) Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ηεο άδεηαο αζζελείαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ην ηαηξνζπκβνχιην δχλαηαη λα ζπζηήζεη πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο 
άδεηαο αζζελείαο ρσξίο απνιαβέο γηα πεξίνδν κέρξη ζαξάληα δχν (42) εκεξψλ, λννπκέλνπ φηη έρεη 
βάζηκνπο ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ν .Τ.Π. ζα είλαη ηειηθά ζε ζέζε λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ 
κεηά ηε ιήμε θαη ηεο παξάηαζεο απηήο: 
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 Ννείηαη φηη πξηλ απφ ηελ παξάηαζε ηεο άδεηαο αζζελείαο, δπλάκεη ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, ν .Τ.Π. δηθαηνχηαη, εάλ ην επηζπκεί, λα πάξεη ηελ άδεηα αλάπαπζεο πνπ ηπρφλ έρεη 
ζε πίζηε ηνπ. 

  
  (4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ (1), (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, ζε .Τ.Π. πνπ ηξαπκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ή 
ζπξξάμεσλ ή άιισλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ παξαρσξείηαη άδεηα αζζελείαο κέρξη δχν (2) έηε, κε 
πιήξεηο απνιαβέο. 

  
Παξάηαζε   άδεηαο   
αζζελείαο  
.Τ.Π. πνπ 
ηξαπκαηίδεηαη  
θαηά ηελ   
εθηέιεζε ηνπ  
θαζήθνληφο  
ηνπ. 

40.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 39 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζε .Τ.Π. 
πνπ ηξαπκαηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ρσξίο δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα 
ρνξεγείηαη ζε απηφλ κεηά ηε ιήμε ηεο εηήζηαο άδεηαο αζζελείαο πνπ δηθαηνχηαη, έπεηηα απφ 
ζχζηαζε ηαηξνζπκβνπιίνπ, παξάηαζε άδεηαο αζζελείαο κε πιήξεηο απνιαβέο γηα πεξίνδν κέρξη 
ηεζζάξσλ (4) κελψλ.  

  (2) Δάλ κεηά ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο άδεηαο αζζελείαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν .Τ.Π. αδπλαηεί λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ, ρνξεγείηαη ζ’ 
απηφλ, έπεηηα απφ ζχζηαζε ηαηξνζπκβνπιίνπ, πεξαηηέξσ άδεηα αζζελείαο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 
ρξνληθήο πεξηφδνπ δχν (2) εηψλ κε πιήξεηο απνιαβέο. 

  
  (3)  Η παξάηαζε ηεο άδεηαο αζζελείαο .Τ.Π., δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ (1) 

θαη (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ρνξεγείηαη- 
  
 (α) ζε πεξίπησζε πνπ ν .Τ.Π. βξίζθεηαη ζηε Γεκνθξαηία, κεηά απφ ζχζηαζε 

αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ, θαη 
  
 (β) ζε πεξίπησζε πνπ ν .Τ.Π. βξίζθεηαη εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε κέξνο πνπ 

ππάξρεη πξεζβεία ή πξνμελείν ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηά απφ ζχζηαζε δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ ηαηξψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο δηπισκαηηθήο ή 
πξνμεληθήο αληηπξνζσπίαο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
 
 
 
 

 (4) Η άδεηα αζζελείαο, θαζψο θαη ε παξάηαζε άδεηαο αζζελείαο κε πιήξεηο απνιαβέο, 
δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, παξαρσξείηαη ππφ ηνλ φξν φηη αθαηξείηαη 
νπνηνδήπνηε πνζφ δηθαηνχηαη ν .Τ.Π., δπλάκεη ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκνπ.  

  (5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν φξνο «θαηά ηελ εθηέιεζε θαζήθνληνο» 
ζεκαίλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν .Τ.Π. αζρνιείηαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλήζσλ 
θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο ηνπ ή άιινπ εηδηθνχ θαζήθνληνο. 

  
  (6) Οη πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ .Τ.Π. 

ηξαπκαηίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ. 
  
Φηινδψξεκα. 41.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (3) θαη (4) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, 

.Τ.Π. ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ηξηεηή ππεξεζία  έρεη δηθαίσκα ζε θαηαβνιή εθάπαμ 
θηινδσξήκαηνο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  
  (α)  Παξαίηεζεο· 
  
  (β)   κε αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζήο ηνπ· 
  
 (γ)  ιφγσ ζαλάηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζήο ηνπ: 
 Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ .Τ.Π. ν νπνίνο ζπκπιήξσζε ηξηεηή 

ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ε νπνία κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
θηινδσξήκαηνο, θαηαβάιιεηαη ζηνπο λφκηκνπο πξνζσπηθνχο ηνπ αληηπξνζψπνπο 
ην θηινδψξεκα ην νπνίν ζα θαηαβαιιφηαλ ζηνλ απνζαλφληα, εάλ νη ππεξεζίεο 
ηνπ είραλ ηεξκαηηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ· 

  
 (δ) ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζήο ηνπ- 
  
 (i) ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 42, ή, ζε 
πεξίπησζε πξφζιεςήο ηνπ κε λέα ζχκβαζε απαζρφιεζεο ή αλαλέσζεο 
ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 46 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 60

νχ
 ή ηνπ 63

νπ
 έηνπο ηεο ειηθίαο 

ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε· 
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 (ii) κεηά απφ έθζεζε αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ φπνπ αλαθέξεηαη φηη δελ 
είλαη ηθαλφο λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ γηα ιφγνπο πγείαο· 

 (iii) ιφγσ δηνξηζκνχ ηνπ ή πξφζιεςεο κε ζχκβαζε ζηνλ ηξαηφ ή δηνξηζκνχ 
ηνπ ζε άιιε ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία ή ζε νξγαληζκφ δεκφζηνπ 
δηθαίνπ ή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή αλάιεςεο δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο 
αζπκβίβαζηνπ κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη· 

 (iv) φηαλ θαηαδηθαζηεί ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα 
πνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, ελέρεη 
έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα· 

 (v) φηαλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ζπλεπεία θαηαδίθεο ηνπ 
ζε νπνηνδήπνηε αδίθεκα· 

 (vi) ιφγσ βαζκνινγίαο ηνπ σο «Απαξάδεθηνο» ζε Έθζεζε Ιθαλφηεηάο ηνπ· 
 (vii) θαηφπηλ γλσκάηεπζεο αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

είλαη εμαξηεκέλνο απφ παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο· 
 (viii) ιφγσ θξίζεο ηνπ ζηνλ ίδην βαζκφ δχν (2) θνξέο σο παξακέλνληνο· 
 (ix) ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηνπ αλαγθαζηηθνχ ηεξκαηηζκνχ 

ηεο απαζρφιεζήο ηνπ: 
  
      Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο .Τ.Π., δπλάκεη ησλ 

ππνυπνπαξαγξάθσλ (iv), (v), (vii) θαη (ix) ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, ην θηινδψξεκα πνπ 
δηθαηνχηαη ν .Τ.Π. δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην αιιά ζηνλ/ζηε ζχδπγν θαη ηα εμαξηψκελα ηέθλα, 
εάλ ππάξρνπλ, εθηφο εάλ θαη ηα πξφζσπα απηά θαηαδηθαζηνχλ γηα αδίθεκα πνπ ζπλδέεηαη κε 
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηεξκαηίζηεθε ε ζχκβαζε απαζρφιεζεο ηνπ .Τ.Π. δπλάκεη ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

  
  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, .Τ.Π. 

δηθαηνχηαη θηινδψξεκα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 32, 33, 34 θαη 35. 
  
  (3) Σν θηινδψξεκα πνπ πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 
  
 (α) Γηα ηελ ππεξεζία .Τ.Π. πξηλ απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2018 κε βάζε 

ζπληειεζηή ελφο δσδέθαηνπ (1/12) ησλ ηειεπηαίσλ κεληαίσλ απνιαβψλ ηνπ 
.Τ.Π. γηα θάζε κήλα ππεξεζίαο ηνπ, θαη 

  
 (β) γηα ηελ ππεξεζία .Τ.Π. απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη κεηά κε βάζε 

ζπληειεζηή ελφο δσδέθαηνπ (1/12) ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζπλνιηθψλ κεληαίσλ 
απνιαβψλ ηνπ .Τ.Π. γηα θάζε κήλα ππεξεζίαο ηνπ.   

  
  (4)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νη φξνη-    
  
 «εμαξηψκελα ηέθλα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 37 ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ θαη πεξηιακβάλεη λφκηκα ηέθλα θαη πξνγνλνχο πνπ θνηηνχλ ζε αλψηεξα ή αλψηαηα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηε Γεκνθξαηία ή ζην εμσηεξηθφ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ειάρηζηε ρξνληθή 
πεξίνδνο θνίηεζεο πνπ ηα ππφ αλαθνξά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαζνξίδνπλ γηα ηελ απφθηεζε 
πξψηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλ έλα έηνο·  

  
 «κηζζφο» ζεκαίλεη ηνλ βαζηθφ κεληαίν κηζζφ θαη πεξηιακβάλεη ην ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, αιιά δελ 

πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε άιιν επίδνκα· 
  
 «ππεξεζία» ζεκαίλεη ππεξεζία κε κηζζφ: 
  
  Ννείηαη φηη ρξνληθή πεξίνδνο ππεξεζίαο κέρξη θαη δεθαπέληε (15) εκέξεο αγλνείηαη, ελψ 

ρξνληθή πεξίνδνο πάλσ απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο ινγίδεηαη σο πιήξεο κήλαο. 
  
  (5) Άδεηα απνπζίαο ρσξίο απνιαβέο πνπ παξαρσξείηαη ζε .Τ.Π. γηα ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο ινγίδεηαη σο ππεξεζία ηφζν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε 
ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζε θηινδψξεκα φζν θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηινδσξήκαηνο. 

  
  (6) Άδεηα απνπζίαο ρσξίο απνιαβέο πνπ παξαρσξείηαη ζε .Τ.Π. φρη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο ινγίδεηαη κελ σο ππεξεζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε 
ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο ζε θηινδψξεκα αιιά φρη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηινδσξήκαηνο. 

  
  (7) Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε πξφλνηα ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, γηα .Τ.Π. ηνπ 

νπνίνπ ε ζχκβαζε απαζρφιεζεο ηεξκαηίδεηαη κεηά απφ γλσκάηεπζε αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ 
γηα ιφγνπο πγείαο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο πνπ 
έρεη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, λα απνθαζίδεη ηελ 
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θαηαβνιή θηινδσξήκαηνο κέρξη ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ ηνπο γηα θάζε 
ζπκπιεξσκέλν κήλα ππεξεζίαο. 

  
 ΜΔΡΟ  Υ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ - ΠΑΡΑΙΣΗΗ  
ΚΑΙ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ .Τ.Π. 

  
Ηιηθία ππνρξεσηηθνχ 
ηεξκαηηζκνχ 
απαζρφιεζεο  .Τ.Π. 

42.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ 43 θαη 44 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε ζχκβαζε απαζρφιεζεο  .Τ.Π. ηεξκαηίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ πελήληα επηά (57) εηψλ. 

  
  (2) O πξνβιεπφκελνο ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ππνρξεσηηθφο 

ηεξκαηηζκφο ηεο απαζρφιεζεο .Τ.Π. ιφγσ νξίνπ ειηθίαο γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
.Τ.Π. κε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ζπκπιήξσζεο ηεο ελ ιφγσ ειηθίαο.  

  
Παξαίηεζε. 
 

43. Ο Τπνπξγφο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ απνθαζίδεη επί αηηήκαηνο .Τ.Π. γηα παξαίηεζε 
πνπ ππνβάιιεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

  
Σεξκαηηζκφο  
ηεο ππεξεζίαο  
.Τ.Π. 

44.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε ζχκβαζε 
απαζρφιεζεο .Τ.Π. ηεξκαηίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  

 (α)  Λφγσ ζπκπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο 
ηνπ· 

  

 (β)   κεηά απφ έθζεζε αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ φηη είλαη πιήξσο αλίθαλνο λα εθηειεί 
ηα θαζήθνληά ηνπ γηα ιφγνπο πγείαο· 

  

 (γ)  ιφγσ δηνξηζκνχ ηνπ ζε κφληκε ζέζε ή πξφζιεςήο ηνπ κε ζχκβαζε ζε άιιε ζέζε 
ηεο θξαηηθήο ππεξεζίαο ή ζε νξγαληζκφ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ή αλάιεςεο δεκφζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο αζπκβίβαζηνπ κε ηε ζέζε 
πνπ θαηέρεη· 

  
  (δ)  φηαλ θαηαδηθαζηεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή θπιάθηζεο γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

αδίθεκα πνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, ελέρεη 
έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα ή γηα αδίθεκα ιηπνηαμίαο· 

  

  (ε)   φηαλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ δεκνθξαηηθνχ 
πνιηηεχκαηνο ηεο ρψξαο·  

 
 (ζη)   φηαλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα ζπλεπεία θαηαδίθεο ηνπ γηα 

νπνηνδήπνηε αδίθεκα·  
  
  (δ) ιφγσ επηβνιήο ζε απηφλ ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηνπ αλαγθαζηηθνχ ηεξκαηηζκνχ 

ηεο απαζρφιεζήο ηνπ·  
  
   (ε)       φηαλ θξηζεί ζηνλ ίδην βαζκφ δχν (2) θνξέο σο παξακέλσλ: 
  
    Ννείηαη φηη νη κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ θξίζεηο .Τ.Π. σο παξακέλνληνο δελ πξνζκεηξάηαη· 
  
   (ζ)  ιφγσ βαζκνινγίαο ηνπ σο «Απαξάδεθηνο» ζε Έθζεζε Ιθαλφηεηάο ηνπ·  
  

  (η) θαηφπηλ γλσκάηεπζεο αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία είλαη 
εμαξηεκέλνο απφ παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο

. 
 

  
  (ηα) φηαλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά θαιιηέξγεηα ή θαηνρή ή δηαθίλεζε ή 

εκπνξία παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 
  
  (2) Όηαλ ππάξρεη πξφζεζε ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο  .Τ.Π., δπλάκεη ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (ζ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, δίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
ζηνλ .Τ.Π. γξαπηή εηδνπνίεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεξκαηηζκνχ θαη κε ηελ νπνία 
θαιείηαη ν .Τ.Π. λα ππνβάιεη γξαπηψο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ νπνηεζδήπνηε 
παξαζηάζεηο επηζπκεί ελαληίνλ ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζήο ηνπ: 
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 Ννείηαη φηη ν σο άλσ ρξφλνο εληφο ηνπ νπνίνπ θαιείηαη ν .Τ.Π. λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε 
παξαζηάζεηο δχλαηαη λα παξαηαζεί θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηφο ηνπ:  

  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ν Τπνπξγφο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο ζρεηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ .Τ.Π.,  

απνθαζίδεη αλάινγα. 
  
Απνλνκή ηηκεηηθνχ  
βαζκνχ. 
 

45.-(1) Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ .Τ.Π. πνπ πξνήρζεζαλ επ’ αλδξαγαζία, δπλάκεη ησλ 
πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ 32, 33, 34 θαη 35 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζε .Τ.Π. πνπ 
απεβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηνλ ηξαηφ ή/θαη ζηελ Δζληθή Φξνπξά, θαζψο θαη 
ζε .Τ.Π. ηνπ νπνίνπ  ηεξκαηίδνληαη νη ππεξεζίεο-  
 

 (α) ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο 
ηνπ·  

  

 (β) ιφγσ έγθξηζεο αηηήκαηφο ηνπ γηα παξαίηεζε θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ·  

  
 (γ)  γηα ιφγνπο πγείαο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ πιήξσο αλίθαλν ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ,  
 
απνλέκεηαη ηηκεηηθφο βαζκφο.  

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

Τπαμησκαηηθνχ ηνπ βαζκνχ πνπ θαηείρε θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή γηα νπνηνδήπνηε απφ 
ηνπο ιφγνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

  
  (3) Ο ηηκεηηθφο βαζκφο απνλέκεηαη ζε απνβηψζαληα .Τ.Π. απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο 
ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ηνπ. 

  

  (4)  Η πξνβιεπφκελε ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνλνκή ηηκεηηθνχ βαζκνχ ζε .Τ.Π. δελ 
επεξεάδεη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπ σθειήκαηα. 

  
 ΜΔΡΟ ΥΙ 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
χλαςε λέαο ζχκβαζεο 
απαζρφιεζεο .Τ.Π. θαη 
αλαλέσζή ηεο. 

46.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 42 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
παξέρεηαη δηθαίσκα ζε .Τ.Π. θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ 
ηεο απαζρφιεζήο ηνπ, δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ, γηα ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο 
απαζρφιεζεο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα αθφκα ηξία (3) έηε θαη ε 
νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ιήγεη θαηά ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ 63

νπ
 έηνπο ηεο ειηθίαο 

ηνπ. 
  
  (2) Η ζχλαςε ή αλαλέσζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαζεκηάο απφ ηηο ηξηεηείο ζπκβάζεηο 

απαζρφιεζεο, δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, γίλεηαη 
κεηά απφ γξαπηή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ηεξαξρηθά έμη (6) ηνπιάρηζηνλ 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ιφγσ 
ζπκπιήξσζεο ηνπ 57

νπ
 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηεο ιήμεο ηεο πξψηεο ηξηεηνχο ζχκβαζεο 

απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
έθζεζε ηνπ Αξρεγνχ αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ή κε ιφγσλ πνπ πηζαλφλ λα εκπνδίδνπλ ηελ 
αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο ηνπ .Τ.Π.: 

  
    Ννείηαη φηη ζηνλ .Τ.Π. δίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζπκπιήξσζεο ηεο ειηθίαο ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ δπλάκεη ηνπ 
Καλνληζκνχ 42 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξψηεο 
ηξηεηνχο ζχκβαζεο απαζρφιεζήο ηνπ γξαπηή εηδνπνίεζε γηα ηελ πξφζεζε ζχλαςεο/αλαλέσζεο 
ή κε ηεο ζχκβαζεο απαζρφιεζήο ηνπ.   

  
  (3) .Τ.Π. νπνηνπδήπνηε βαζκνχ ν νπνίνο ζπλήςε λέα ηξηεηή ζχκβαζε απαζρφιεζεο ή 

αλαλέσζε ηελ ηξηεηή ζχκβαζε απαζρφιεζήο ηνπ, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ, θξίλεηαη έηνο θαη’ έηνο, θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν πνπ ηζρχνπλ νη ελ ιφγσ 
ζπκβάζεηο απαζρφιεζήο ηνπ, θαηά ηελ ηαθηηθή ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ, εθαξκνδνκέλσλ 
ησλ πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ 20 έσο 27 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 

  
   Ννείηαη φηη .Τ.Π. θξίλεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ κεηά ηε ζχλαςε ηεο 

πξψηεο ηξηεηνχο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξψζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο 
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Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο ζχγθιεζεο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ζε ηαθηηθή ζχλνδν ηνπιάρηζηνλ 
δψδεθα (12) κήλεο ππεξεζίαο:   

  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη .Τ.Π. δελ θξίλεηαη, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν εξγαζηψλ ηεο ηαθηηθήο 

ζπλφδνπ ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ ζπληξέρεη γηα ηνλ ίδην κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηδηθέο 
θαηαζηάζεηο πνπ απνθιείνπλ ηελ θξίζε ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 19 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ θαη ν ελ ιφγσ .Τ.Π. θξίλεηαη θαηά ηελ πξψηε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζχλνδν ηνπ 
πκβνπιίνπ Κξίζεσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηε ιήμε ηεο εηδηθήο θαηάζηαζεο.      

  
   (4) Σν πκβνχιην Κξίζεσλ γηα ηελ θξίζε .Τ.Π. ν νπνίνο ζπλήςε ηξηεηή ζχκβαζε 

απαζρφιεζεο ή αλαλέσζε ηελ πξψηε ηξηεηή ζχκβαζε  απαζρφιεζήο ηνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε θξίζε 
ηνπ θαη θξίλεη απηφλ σο αθνινχζσο: 

  
 (α) Γηαηεξεηέν, εθφζνλ ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζήο ηνπ ε βαζκνινγία ηνπ ζε φια 

ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ «Καιή» θαη δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ 
αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· θαη 

  
 (β) παξακέλνληα, εθφζνλ δε ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο λα θξηζεί σο 

δηαηεξεηένο·  
  
  (5) Αλεμάξηεηα απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 36 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζε 

.Τ.Π. πνπ πξνζιακβάλεηαη κε λέα ζχκβαζε ή αλαλεψλεηαη ε ζχκβαζή ηνπ, κε βάζε ηηο πξφλνηεο 
ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαηαβάιιεηαη σο κεληαίνο κηζζφο πνζφ πνπ 
ηζνχηαη κε ηνλ κεληαίν κηζζφ πνπ ιάκβαλε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο 
απαζρφιεζήο ηνπ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 57

νπ
 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γεληθψλ απμήζεσλ κηζζψλ θαη ηνπ ηηκαξηζκηθνχ επηδφκαηνο, ζπλ ην ηπρφλ δηθαηνχκελν θαηά ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν εηδηθφ κεληαίν επίδνκα θαη 13

νο
 κηζζφο.   

  
  (6) H ηξηεηήο ζχκβαζε απαζρφιεζεο .Τ.Π. πνπ ζπλήθζε ή αλαλεψζεθε κε βάζε ηηο 

πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ  ηεξκαηίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  
 (α) Μεηά απφ θξίζε ηνπ σο παξακέλνληνο·  
  
 (β) ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 63

νπ
 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ· 

  
 (γ) γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο ππνπαξαγξάθνπο  (β), (γ), (δ), 

(ε), (ζη), (δ), (ζ), (η) θαη (ηα)  ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 44 ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ πεξηπηψζεηο. 

  
 (7)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 45 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε 

απνλνκή ηηκεηηθνχ βαζκνχ ζε .Τ.Π. ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθνχ 
ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπ αλαζηέιιεηαη ζε πεξίπησζε ζχλαςεο ηξηεηνχο ζχκβαζεο 
απαζρφιεζεο ή αλαλέσζήο ηεο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ θαη ν ηηκεηηθφο βαζκφο απνλέκεηαη είηε κε ηε ιήμε ηεο λέαο ή αλαλεσζείζαο ζχκβαζεο 
απαζρφιεζεο είηε κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο λέαο ή αλαλεσζείζαο ζχκβαζεο απαζρφιεζήο ηνπ γηα 
ηνπο πην θάησ ιφγνπο: 

  
 (α) Λφγσ παξαίηεζήο ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ· 
  
 (β) γηα ιφγνπο πγείαο πνπ ηνλ θαζηζηνχλ πιήξσο αλίθαλν ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε αξκφδηνπ ηαηξνζπκβνπιίνπ. 
  
Πξφζιεςε Δζεινληψλ 
Τπαμησκαηηθψλ σο 
.Τ.Π. 

47.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ πξφζιεςε  σο .Τ.Π., κε ηνλ βαζκφ 
ηνπ Λνρία, κειψλ ηνπ ηξαηνχ ηα νπνία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
ππεξεηνχλ ζηνλ ηξαηφ σο Δζεινληέο Τπαμησκαηηθνί δπλάκεη ησλ πεξί Δζεινληψλ - Δζεινληξηψλ 
Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ θαη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Τπνπξγφ λα 
θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ θαη λα πινπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ.  

  
  (2) .Τ.Π. πνπ πξνζιακβάλνληαη δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ δηέπνληαη απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθαξκνδνκέλσλ θαη ησλ πην 
θάησ: 

  
 (α)  πλερίδνπλ λα αλήθνπλ ζηνπο ίδηνπο Κιάδνπο θαη ζηα ίδηα Κνηλά ψκαηα πνπ 

αλήθαλ σο Δζεινληέο Τπαμησκαηηθνί, ζην ίδην Όπιν ή ψκα γηα ηνλ ηξαηφ 
Ξεξάο θαη κε ηελ ίδηα εηδηθφηεηα  γηα ηνπο ινηπνχο Κιάδνπο. 
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(β)  Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 10 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
νη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία πξνζιεθζέληεο σο .Τ.Π. δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο 
ηελ αξραηφηεηα πνπ είραλ σο Δζεινληέο Τπαμησκαηηθνί.  

 (γ) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) 
ηνπ Καλνληζκνχ 18 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, δηθαίσκα θξίζεσο απνθηνχλ, 
εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ζχγθιεζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ Κξίζεσλ δχν (2) έηε σο .Τ.Π. ζηνλ βαζκφ ηνπ Λνρία. 
  
 (δ)   Καηά ηελ πξφζιεςε Δζεινληή Τπαμησκαηηθνχ σο .Τ.Π., κε ηνλ βαζκφ ηνπ 

Λνρία, ζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζφο ηνπ σο Δζεινληή Τπαμησκαηηθνχ 
ππεξβαίλεη ηελ αξρηθή κηζζνδνηηθή βαζκίδα ηεο ζέζεο Λνρία, ην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην δχλαηαη θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπ λα ηνπνζεηεί ην πξφζσπν απηφ ζε 
νπνηαδήπνηε βαζκίδα ηεο κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο ηεο ζέζεο πνπ ζα 
πξνζιεθζεί, εθφζνλ πξνεγνπκέλσο εμαζθαιηζηνχλ νη απφςεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

  
 (ε)  Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ σο Δζεινληή Τπαμησκαηηθνχ πξνζκεηξάηαη γηα 

ζθνπνχο ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο ζε θηινδψξεκα δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 41 
ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
 ΜΔΡΟ ΥΙΙ 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Λεπηνκέξεηεο 
εθαξκνγήο πξνλνηψλ 
ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ.  

48. Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο ζέκαηα θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ πνπ ιακβάλνληαη 
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Αξρεγνχ.  

   
Καηάξγεζε  
θαη δηαθχιαμε. 
 

49.-(1) Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, νη πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο 
Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκνί ηνπ 1995 κέρξη 2014 θαηαξγνχληαη. 

  (2) Κάζε πξφζιεςε, 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 Δζεινληψλ 
Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ, ινγίδεηαη φηη έγηλαλ κε 
βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 
 

50.-(1) Οη Δθζέζεηο Ιθαλφηεηαο θαη ηα εκεηψκαηα Απνδφζεσο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο 
αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ .Τ.Π. 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 Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ. 

  
  (2)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη 

ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 19 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, .Τ.Π. ν νπνίνο 
εδηθαηνχην θξίζε ή/θαη έρεη θξηζεί ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη απφ ην πκβνχιην Κξίζεσλ κε βάζε ηηο 
πξφλνηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ δηθαηνχηαη θξίζε ζηνλ ελ ιφγσ βαζκφ. 

  
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπο Μέξνπο VΙ θαη ηνπ Μέξνπο VII ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ, ε δηαδηθαζία θξίζεσλ θαη πξναγσγψλ .Τ.Π., 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 Δζεινληψλ Πεληαεηνχο 
Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκνχο ηνπ 1995 κέρξη 2014, νη νπνίνη 
θαηαξγνχληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 49 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

  
  (4)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 29 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ηζρχνπλ 

ηα αθφινπζα: 
  
 (α) Oη δηαβαζκίζεηο θξίζεσλ .Τ.Π. θαηά ηελ πξψηε ηαθηηθή ζχλνδν ηνπ 

πκβνπιίνπ Κξίζεσλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 
έρνπλ σο αθνινχζσο: 

  
 (i)   Πξναθηένο, εθφζνλ-     
 (αα) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ ζηνλ 

βαζκφ πνπ θαηέρεη, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε 
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πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ, ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ 
γηα θάζε νπζηαζηηθφ πξνζφλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ «Καιφο» θαη ζηηο 
Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ κε βάζε ηηο 
πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 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 δελ πιεξνί ηα πξνζφληα λα θξηζεί σο πξναθηένο. 
  
 (β)  Oη δηαβαζκίζεηο θξίζεσλ .Τ.Π. απφ ηε δεχηεξε ηαθηηθή ζχλνδν θαη επφκελεο 

ζπλφδνπο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεσλ γηα ηνλ βαζκφ πνπ θαηείρε θαηά ηνλ ρξφλν 
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

  
 (i) Πξναθηένο θαη’ εθινγή, εθφζνλ- 
 (αα) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο,  
 (ββ)  ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ ζηνλ 

βαζκφ πνπ θαηέρεη, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε 
πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ, ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ 
γηα θάζε νπζηαζηηθφ πξνζφλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ «Καιφο» θαη 
ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ, κε 
βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε βαζκνινγία 
ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ «Πάξα Πνιχ 
Καιή», θαη 

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

 (ii)  Πξναθηένο θαη’ αξραηφηεηα, εθφζνλ- 
 (αα) δελ είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, θαη   
 (ββ) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ ζηνλ 

βαζκφ πνπ θαηέρεη, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε 
πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ, ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ 
γηα θάζε νπζηαζηηθφ πξνζφλ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ «Καιφο» θαη 
ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ, κε 
βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε βαζκνινγία 
ηνπ ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ηνπιάρηζηνλ «Καιή», 

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

 (iii) Παξακέλσλ, εθφζνλ- 
 (αα) είλαη έλνρνο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ζνβαξνχ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο· ή  
 (ββ) ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ ζηνλ 

βαζκφ πνπ θαηέρεη, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ ππφ θαηάξγεζε 
πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Καλνληζκψλ, ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ 
γηα θάζε νπζηαζηηθφ πξνζφλ ήηαλ ρακειφηεξε ηνπ «Καιφο» 
ή/θαη, ζηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάρζεθαλ γη’ απηφλ, 
κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε 
βαζκνινγία ηνπο ζε φια ηα πξνζφληα είλαη ρακειφηεξε ηνπ 
«Καιή»· ή   

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

  
 (γ)   Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ ππνυπνπαξαγξάθσλ (i), (ii) θαη (iii) ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, .Τ.Π. βαζκνχ Λνρία ή 
Δπηινρία 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 
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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 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 Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο πνπ 
ζπληάρζεθαλ κεηά ηελ θξίζε ηνπ σο παξακέλνληνο επηηξέπεη ηελ 
θαηάηαμή ηνπ ζε θαζεκηά 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», εθφζνλ δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ελ ιφγσ 
θξηηήξηα, 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. 

  
 (δ)  Γηα ηελ θξίζε ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ .Τ.Π. ν νπνίνο θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο 

ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ έρεη απνθνηηήζεη απφ ζρνιείν ην νπνίν 
θαζνξίδεηαη σο ππνρξεσηηθφ δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ ή θνηηά ζε ηέηνην ζρνιείν ε επηηεπρζείζα βαζκνινγία ζε απηφ δελ 
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δηαβάζκηζε ηεο θξίζεο ηνπ. 
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