
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 358/2014 
Αξ. 4803, 25.7.2014    

Αξηζκόο 358 
 

Οη πεξί Σηξαηνύ ηεο Γεκνθξαηίαο (Πηεηηθή Καηαιιειόηεηα θαη Πηεηηθό Δπίδνκα Ιπηάκελνπ Πξνζωπηθνύ) 
(Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
ηωλ άξζξωλ 16(4) θαη 27 ηωλ πεξί Σηξαηνύ ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκωλ ηνπ 1990 έωο 2013, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε 
Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ 
ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010). 

 
OΙ ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ1990 ΜΔΥΡΙ 2013 

_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 16(4) θαη 27  
 

 
33 ηνπ 1990 

103 ηνπ 1991 
25(I) ηνπ1992 
7(I) ηνπ 1995 

14(I) ηνπ 1995 
92(I) ηνπ 1997 
85(I) ηνπ 2000 

143(I) ηνπ 2000 
17(I) ηνπ 2002 
89(I) ηνπ 2002 
91(I) ηνπ 2002 
61(I) ηνπ 2003 
55(I) ηνπ 2005 
82(I) ηνπ 2006 

44(Ι) ηνπ 2013. 

  Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 16(4) θαη 27 ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2013, εθδίδεη 
ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
14.6.2013. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Πηεηηθή 
Καηαιιειφηεηα θαη Πηεηηθφ Δπίδνκα Ιπηάκελνπ Πξνζσπηθνχ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί 
ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Πηεηηθή 
Καηαιιειφηεηα θαη Πηεηηθφ Δπίδνκα Ιπηάκελνπ Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνχο ηνπ 2013 (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο "νη βαζηθνί θαλνληζκνί") θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Πηεηηθή Καηαιιειφηεηα 
θαη Πηεηηθφ Δπίδνκα Ιπηάκελνπ Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνί ηνπ 2013 θαη 2014. 

  

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνχ 4 
 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Η παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνχ 4 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο 
αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) απηήο, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο “Μέιε 
Πιεξψκαηνο Αέξνο,” (πξψηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ “νη ηπηάκελνη κεραληθνί,”˙ θαη 

   
 (β) κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) απηήο, σο αθνινχζσο: 
   
  (i) Με ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηε ιέμε "πιελ" (δεχηεξε γξακκή), ησλ 

ιέμεσλ “ησλ ηπηάκελσλ κεραληθψλ,”∙ 
  (ii) κε ηελ πξνζζήθε, ζηε δεχηεξε επηθχιαμε απηήο, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο 

"Μέιε Πιεξψκαηνο Αέξνο," (πξψηε θαη δεχηεξε γξακκή), ησλ ιέμεσλ 
"ηπηάκελνο κεραληθφο,"∙ θαη 

    
  (iii) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ ηξίηε επηθχιαμε απηήο, ακέζσο κεηά ηε ιέμε "πιελ" 

(δεχηεξε γξακκή), ησλ ιέμεσλ "ηπηάκελνπ κεραληθνχ,". 
  
Σξνπνπνίεζε  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ  
κε ηελ  
πξνζζήθε λένπ 
Καλνληζκνχ. 

3.  Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκφ 5 
απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Καλνληζκνχ 5Α: 

 «Πηεηηθή θαηαιιειφηεηα. 5Α.  Πηεηηθή θαηαιιειφηεηα είλαη ε θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 
επξίζθεηαη ην Ιπηάκελν Πξνζσπηθφ, φηαλ:  
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  (α) Απφ πγεηνλνκηθήο άπνςεο, έρεη θξηζεί θαηάιιειν γηα 
πηήζεηο ζχκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙΙ ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ˙ θαη 

    
  (β) δηαζέηεη ηελ πηεηηθή επάξθεηα, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 

ησλ Μεξψλ IV θαη V ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 
     Ννείηαη φηη, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε θξίζεο ηεο πηεηηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
Ιπηάκελνπ Πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ, θαηαρσξίδνληαη ζηνλ αηνκηθφ 
θάθειν έθαζηνπ θξηζέληνο.». 

   
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνχ  
6 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

4. Ο Καλνληζκφο 6 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε απφ απηφλ 
ησλ ραξαθηήξσλ "ΙΙΙ θαη IV" (ηξίηε γξακκή) απφ ηνπο ραξαθηήξεο "ΙΙΙ, IV θαη V". 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνχ 
7 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

5. Η παξάγξαθνο (γ) ηνπ Καλνληζκνχ 7 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε απφ απηήλ ηεο θξάζεο "έρνπλ δηαηαρζεί αξκνδίσο λα ζπκκεηάζρνπλ:" (ηξίηε 
γξακκή), απφ ηε θξάζε "έρεη δηαηαρζεί αξκνδίσο λα ζπκκεηάζρεη:". 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνχ  
14 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6. Ο Καλνληζκφο 14 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηεο 
παξαγξάθνπ (6) απηνχ.  

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνχ  
16 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

7.  Ο Καλνληζκφο 16 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηε δηαγξαθή ηεο αξίζκεζεο ζηελ αξρή ηεο πθηζηάκελεο παξαγξάθνπ (1) 
απηνχ∙ θαη 

 (β) κε ηε δηαγξαθή ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3) απηνχ. 
  
Σξνπνπνίεζε  
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ  
κε ηελ  
πξνζζήθε λένπ 
Καλνληζκνχ. 

8. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηνλ Καλνληζκφ 16 
απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Καλνληζκνχ 16Α: 

 
 
 
  

  «Υαξαθηεξηζκφο  
 πηεηηθά αθαηάιιεινπ 

Ιπηάκελνπ Αμησκαηηθνχ 
σο Αμησκαηηθνχ Τπεξε-
ζίαο Δδάθνπο. 

16Α. Ιπηάκελνο Αμησκαηηθφο, ν νπνίνο θξίλεηαη σο 
πηεηηθά αθαηάιιεινο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ 
Καλνληζκψλ 8 θαη 16 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
ραξαθηεξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, σο 
Αμησκαηηθφο Τπεξεζίαο Δδάθνπο.». 

Σξνπνπνίεζε   
ηνπ Καλνληζκνχ  
17 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

9.  Ο Καλνληζκφο 17 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

   (α) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (1) απηνχ, κεηά ηηο ιέμεηο "Μέιε 
Πιεξψκαηνο Αέξνο," (δεχηεξε γξακκή), ησλ ιέμεσλ "νη ηπηάκελνη κεραληθνί," 
θαη, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο "πιελ ησλ" (ηέηαξηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ 
"ηπηάκελσλ κεραληθψλ,"∙ 

   (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο 
ιέμεηο "ην Πηεηηθφ Δπίδνκα" (πξψηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ" ησλ ηπηάκελσλ 
κεραληθψλ,"∙ 

  
   (γ) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (3) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο "Μέιε 

Πιεξψκαηνο Αέξνο" (δεχηεξε γξακκή), ησλ ιέμεσλ "ζηνπο ηπηάκελνπο 
κεραληθνχο," θαη, ακέζσο κεηά ηε ιέμε "πιελ" (πέκπηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ 
"ησλ ηπηάκελσλ κεραληθψλ,"∙ θαη 

   (δ) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ παξάγξαθν (4) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο "Μέιε 
Πιεξψκαηνο Αέξνο," (δεχηεξε γξακκή), ησλ ιέμεσλ "ζηνπο ηπηάκελνπο 
κεραληθνχο" θαη, ακέζσο κεηά ηε ιέμε "πιελ" (ηέηαξηε γξακκή), ησλ ιέμεσλ 
"ησλ ηπηάκελσλ κεραληθψλ,". 
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