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Απιθμόρ 594 

Οι πεπί Δθελονηών Πενηαεηούρ Υποσπεώζεωρ ηος Σηπαηού ηηρ Γημοκπαηίαρ (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί 
ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 27 ηων πεπί Σηπαηού ηηρ 
Γημοκπαηίαρ Νόμων ηος 1990 έωρ 2013, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από 
αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος 
πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη 
Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΡΑΣΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1990 ΔΧ 2013  
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 
 

33 ηνπ 1990 
103 ηνπ 1991 

25(I) ηνπ 1992 
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(I) ηνπ 2013. 

    Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 27 ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2013, 
εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η): 

3.3.1995 
3.5.1996 

10.7.1998 
23.12.1999 

7.7.2000 
8.3.2002 

22.11.2002     
27.7.2012. 

2. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο 
Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 
θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ 
ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκνχο ηνπ 1995 κέρξη 2012 (πνπ ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Δζεινληψλ Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο 
ηνπ ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Καλνληζκνί ηνπ 1995 κέρξη 2014. 

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ  
Καλνληζκνχ 24  
ησλ βαζηθψλ  
θαλνληζκψλ. 

3.  Ο Καλνληζκφο 24 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (8) απηνχ, κε ηελ αθφινπζε λέα 
παξάγξαθν: 

 «(8)  Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΠΤ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο 
εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηφζν γηα ηηο εθζέζεηο ηθαλφηεηαο 
φζν θαη γηα ηα ζεκεηψκαηα απφδνζεο: 

 (α) Ο αμηνινγψλ θαη ν γλσκαηεχσλ νθείινπλ λα αμηνινγνχλ ηνλ ΔΠΤ 
νξζά θαη αληηθεηκεληθά θαη θάζε βαζκνινγία πξέπεη λα είλαη επαξθψο 
αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε: 

Ννείηαη φηη, βαζκνινγία «θαιφο» ζηα ζσκαηηθά ή ζηα εζηθά 
πξνζφληα ΔΠΤ, ή βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ «θαιφο» ζε 
νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθφ πξνζφλ, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έγγξαθα 
ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη κε ηελ έθζεζε ηθαλφηεηαο ή ην 
ζεκείσκα απφδνζεο. 
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 (β) Ο γλσκαηεχσλ βαζκνινγεί, κεηά ηνλ αμηνινγνχληα, κφλν ηα 
νπζηαζηηθά πξνζφληα, ζε ζρέζε κε ηα νπνία ε βαζκνινγία ηνπ 
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε βαζκνινγία ηνπ αμηνινγνχληνο: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
βαζκνινγίαο ηνπ αμηνινγνχληνο θαη ηνπ γλσκαηεχνληνο, ππεξηζρχεη ε 
βαζκνινγία ηνπ γλσκαηεχνληνο.  

 (γ) ε πεξίπησζε πνπ ν αμηνινγνχκελνο ππεξέηεζε ππφ ηηο δηαηαγέο 
ηνπ γλσκαηεχνληνο, κέζσ ηνπ αμηνινγνχληνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ (100) εκεξψλ, ν γλσκαηεχσλ δελ βαζκνινγεί 
ηα πξνζφληα ζηα νπνία ε βαζκνινγία ηνπ ηπρφλ δηαθνξνπνηείηαη απφ 
ηε βαζκνινγία ηνπ  αμηνινγνχληνο, αιιά ε γλψκε ηνπ εθθξάδεηαη 
κφλν πεξηγξαθηθά.  

 (δ)  Ζ έθζεζε ηθαλφηεηαο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ 
θαη απφ ηνλ γλσκαηεχνληα, θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη 
ελππνγξάθσο ζηνλ αμηνινγνχκελν, ν νπνίνο δηθαηνχηαη, εληφο πέληε 
(5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ζ’ απηφλ ηεο 
αμηνιφγεζήο ηνπ, λα ακθηζβεηήζεη ηελ αμηνιφγεζε κε γξαπηή 
αλαθνξά ηνπ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ηεξαξρηθά πξνο ηνλ 
γλσκαηεχνληα, παξαζέηνληαο ζηνηρεία θαη ηνπο ιφγνπο ηεο 
ακθηζβήηεζεο. 

 (ε) ε πεξίπησζε πνπ αμηνινγνχκελνο ππνβάιεη ηελ αλαθεξφκελε 
ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) αλαθνξά, ν γλσκαηεχσλ νθείιεη λα ηελ 
εμεηάζεη κε πξνζνρή θαη, αλ θξίλεη βάζηκε ηελ ελ ιφγσ αλαθνξά, 
ηξνπνπνηεί θαηάιιεια ηελ έθζεζε ηθαλφηεηαο, ελψ, αλ ηελ θξίλεη 
αβάζηκε, ε έθζεζε ηθαλφηεηαο παξακέλεη σο έρεη.  Σφζν ζηε κηα φζν 
θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε, ν γλσκαηεχσλ νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη ηελ 
απφθαζή ηνπ, ζηνλ επεξεαδφκελν ΔΠΤ εληφο δέθα (10) εκεξψλ 
επεμεγψληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηέιεμε ζ’ απηήλ: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ακθηζβήηεζε ηεο αμηνιφγεζεο 
αθνξά ζε βαζκνινγίεο, νη νπνίεο ηέζεθαλ απφ ηνλ αμηνινγνχληα θαη 
εγθξίζεθαλ απφ ηνλ γλσκαηεχνληα, ν αμηνινγψλ νθείιεη λα ππνβάιεη 
ζηνλ γλσκαηεχνληα, καδί κε ηελ αλαθνξά ηνπ αμηνινγνχκελνπ, 
αηηηνιφγεζε ησλ ελ ιφγσ βαζκνινγηψλ.»∙ θαη 

 (β) κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν (9) απηνχ, ακέζσο κεηά ηηο ιέμεηο «Οη 
εθζέζεηο ηθαλφηεηαο» (πξψηε γξακκή), ηνπ ζεκείνπ ηνπ θφκκαηνο θαη ηεο 
θξάζεο «καδί κε φιε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία,». 
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