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ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗl\1ΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 4019 της 29ης ΙΟΥ ΛΙΟΥ 2005 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡ ΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 351 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 

Οι TίfQi Αξιωμα:nκ<ί>ν του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγω

γές και ΑfΡυπηρεΤΨJεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν 
από το Υπουργικό Συμβο{'λιο δυνάμει των' διατάξεων του άρθρου 27 του περί Στρατού 
της Δημοκρατίας Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλ11 των Αντιπροσώπων και εγκρί

θηκαν από αυηι, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 'της Δημοκρατίας σύμφωνα 

με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βο'υλή των Αντιπροσώπων των 
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

1990 
103 του 1991 ' 

25 (Ι) του '1992 
6 (Ι) του 1995 

14 (Ι) του 1995 
92 (Ι) ίου 1997 
85 (Ι) του 2000 

143 (Ι) του 2000 
17 (Ι) του 2002 
89 (Ι) του 2002 
91 (Ι) του 2002 
6 'ι (Ι) του 2003 
55 (Ι) του 2005. 

Το Υπουργικό ΣυμβΟΙJλισ, ασκιίJvτας ης εξουσίες που χορηγούνται σ' 
αυτό από το άρΘρο 27 του ΠέρΙ rrparQlj της Δημοιφατίας Ι'λόμου, 
εκδίδει τους ακόλουθους' Κανονισμούς 

(3165) 



Συνοπτικός 

τίτλος. 
Επίσημη 

Εφημερίδα) 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 

18.05.1990 
17.04.1991 
31.01.1992 
12.06.1992 

05.02.1993 
16.12.1994 
17.02.1995 
23.06.1995 
15.03.1996 
03.11.2000 
16.03.2001 
28.06.2002 
28.06.2002 
26.07.2002 

31.01.2003. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
2 των βασlκιίJν 
κανονlσμιίΝ. 
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1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως& περί ΛξlωμαηκιίΝ του 
Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγυclγές και 
Αφυπηρετήσεις) (ΤροποποlηTlκοί) Κανονισμοί. του 200~ και θα 
διαβάζονται μαζί με τους περί ΛξιωμαTlκιίJν του Στρατού της 
Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές κα! Αφυπηρετήσεις) 
Κανονισμούς του 1990 μέχρι 2003 (που στο εξής Θα αναφέροντοι ως «(Οι 
βασικοί κανονισμοί») και ΟΙ βασlf~oί κανονισμοί και ΟΙ παρόντες 
Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως ΟΙ περί ΑξlωμαηκιίΝ του Στρατού 
της Δημοκρωίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) 
Κανονισμοί του 1990 μέχρι 2005. 

2. Η παράγραφος (,Ι) του Κανονισμού 2 των βασlκιίJν KaVOv,crjJl:Jv 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Aνιίπαrη 
Στρατιωτική Σχολή» από τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

{(Αvιί.πcπο ΣτρατιωTlf(ό Εκπαιοευη!(ό Ιδρυμco} 11 «Λ.Σ.Ε.Ι.}; 
σημαίνει τη Στρατιωτική Σχολιι Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), τη Σχολιl 
ΝαυTlιcών Δοκίμων (Σ,ΝΔ.), τη Σχολll Ικάρων (Σ. Ι.), τη 
Στρατιωτική Σχολή AξιωμαTH~ιίN Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) lωι τη 
Σχολή ΑξlωμαTlΚιίJ\l ΝοσηΛευτικής (Σ.Α.f'J.) της ΕλΛάΒaς και 
κάθε άλΛη στρατιωτική σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού ισότιμη 
με τις εν λόγιΔ σχολές, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα 
ανιίπατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους φορείς της ΧcJJρας 
στην οποία Λειτουργεί και εγ,φινεται, για τους σιωποίις των 
παρόνη.ιJν ΚανονισμιίΝ, από το Υπουργικό Συμβοί!λιο' 

(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ΛξιωμαηtΖός 
Γραφείου» από τον ακόλουθο νέο όρο !(αι ορισμό: 

«Αξιωματικός Υπηρεσίας Γραφείου» και «Αξιωματικός 
Ελαφράς Υπηρεσίας» σημαίνει τον AξιωμαίlKό που αναφέρεται 
στον Κανονισμό 12Α ')}' 

(γ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σεφι{ του 
ακόλουθου νέου ορισμού: 

({Ουσιαστικό προσόν» περιλαμβάνεί και κάθε επιμέρους 
προσόν που συνθέτει αυτό, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 
33'})' και 

(δ) με τη διαγραφή του ορισμού του όρου «ΣυμβούΛιο 
Αξιολογήσεων}) . 



Αντικατάσταση 
όρου των 
βασlκιίΝ 
κανονισμιίΝ. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
4 των βασικών 
κανον!σμt~JV . 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
5 των βασlκιJJV 
KavovlajJUJY. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
6 των βασlκιίJV 
KaVOVlaIJUJY. 
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3. Οι βασικοί lωνονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του 
όρου «AνιJπατη Στρατιωτική Σχολή», οπουδήποτε απαντάται και με 
οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή, από τον όρο «Ανιίπατο 
Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα», στην αντίστοιχη γραμμαηκή 
παραJ'J\αγή. 

4. Η υποπαράγραφος (γ) του Κανονισμού 4 των βασικών κανονισμών 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 

«(γ) πρόσωπα τα οποία ανελίσσονται από την τάξη των 
ΥπαξlωμαTlκιJJν.» . 

5. Ο Κανονισμός 5 των βασικών KaVOVIGIJUJV τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) r\.~E τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (ζ) της παραγράφου 
(2) αυτού του συνδέσμου «και» (τρίτη γραμμΓI) και την 
αντικατάσταση της υποπαραγράφου (η) της ίδιας παραγράφου 
από ης ακόλουθες δύο νέες υποπαραγράφους: 

«(η) να έχει επιτύχει σε ψυχοτεχνική δοl;:ψασία που διεξάγεται 
με μέριμνα ίου Υπουργείου ίΔίμυνας κα! 

(8) να έχε! επιτύχει σΗς εξετάσεις που διεξάγονται από το 
Υπουργείο ΠαιδεΙας ΙCαι ΠολlTlσμού για ΕισαγωγΓ], 
ανάλογα με την περίπτωση, στα A"ιJπαTα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.})' κω 

(β) μέ την αντικατάσταση από την παράγραφο (3) αυτού του 
γράμματος «(η)>> (τέταρτη γραμμή) από το γράμμα «(6)}}. 

6. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 6 των βασΙKιJN l~αvoνlσμιίN 
τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από την υποπαράγραφο (στ.) αυΤιlς του 
συνδέσμου «και}} (τρίτη γραμμή)' και 

(β) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ζ) αυτιΙς από τις 
ακόλουθες δύο νέες υποπαραγράφους: 

«(ζ) να έχει επιτύχει σε ψυxoτεxνι!~ή δοκιμασία που διεξάγεται με 
μέριμνα του Υπουργείου :ο.,μυνας και 

(η) να έχει επιτύχει σε γραπτό διαγωνισμό, όπως ήθελε 
καθορίσει ο Υπου'ργός με απόφασιι του που 
γνωστοποιείται με την προκήρυξη των KEVι.1JV θέσεων.». 



Αντικατάσταση 
του Κανονισμού 
ϊ των βασlKιJN 
καvοvισμιJJν. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
11 των βασικών 
lωvοvlσμιJJν. 
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7. Ο Κανονισμός 7 των UULHII',UC'V 

ακόλουθο νέο Κανονισμό: 

aνΤ!!(αθίσταται από τον 

«Αvέλlξη 
ΥπαξlωμαηκιίJν 
σε Αξιωματικούς. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (1): 
18.05.1990 
17.04. 'ι 991 
12.06:1992 
17.02.1995 
25.02.2000 
29.03.2002. 

(. Η δίαδnωσία ΥπαξιωμαTl!CιJJV σε 
ΑξlωμαTlκοι:Ις ρυθμίζεται από τους περί 
YπαξιωμαTlKιJN του Στρατού της 

Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
ΠροαγυJγές και ιΔ\CΡuπηρε1Ίισεις) 
Κανονισμούς, όπως αυτοί τr,ΑΤΙ'r>"'r1'r",.."·,\fΤΙ.,, ή 

ανTlκαθΙστανται εκάστοτε.)}. 

8. Ο Κανονισμός 11 των βασlΚ(}Jν KaVOViajlιJJV τροποποιείται ως 
ακολούθως 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) αυτού από την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«('ί) Τηρουμένυ)ν των ΟΙαΤσζεων των (2), (3) 
ι::αι (4), ΟΙ Λξιωμαπκο[, ανάλοΎα με ης της υπηρεσίας 
!,-ου με β(.~ση, είτε την Εκπαίδευση που έτυχαν στο AνιfΠιJ.To 
ΣφαηωTlκό Εκπαιδευηι,-ό Π.iρυμα απδ το οποίο αποφοίτησαν 
προκειμένου περί αποφοίτων τέτωου ιδρύματος, είΤε τα 
προσόντα, ης ειδικές τους '(VUJσεις ι:::αl τη σειρά επιτυχίας τους 
προκειμένου περί Βlορισθέντων απευΘείας σύμφωνα με ης 
πρόνοιες του Κανονισμού 6, κατανέμονται με το διορισμό 
τους, με απόφαση του Υπουργού που λαμβάνεται μετά από 
πρόταση του Αρχηγού, !'.:ατά Κλά60 ως αιωλούθU.Jς: 

(α) Στο Στρατό Ξηράς, ως Αξιωμαηκοί Όπλων Κα! ως 
Λξιωματι!(οί ΣωμάΠΩΥ. 

(β) Στο Ναυτικό, ως Μάχιμοι ΛξlωμαTlκοf, ως Μηχανικοί 
ΑξιωμαTlκοί και ως Αξιωμαηrωf Σιί,ψατος. 

(γ) Στην Αεροπορία, ως Ιπτάμενοι Αξιωματικοί, ως 
Μηχανικοί Αξιωματικοί, ως ΑξlωμαΤίκοί Ελεγκτές 
Αεράμυνας και ως Αξιωματικοί ΣιJJματος.})' και 

(β) με την ανηl-::ατάσταση της παραγράφου (4) αυτού από την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(4) Ως προς την Αεροπορία, Ιπτάμενο! Αξιωμαηκοί είναι όσο! 
εκπαιδεύτηκαν σε Ανώτατο Στρατιωτικό ΕκπαιδευΤίlcό Ίδρυμα 
ως χειριστές αεροσκαφιίΝ ή ελικοπτέρων, [v/ηχανίκοί 
ΑξιωμαTlι-;:οί είναι όσο/εκπαιδεύτηκαν σε Ανιίπατο Στρατιωηl(ό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ως μηχαν!κοί αεΡΟσκαφιiJV ή 
ελικοπτέρων ή ως μηχανικοί αεροπορικών εγιωταστάσεων ή 
ι.ι:ς μηχανικοί ηλεισρονιιωl, Αξιωματικοί Ελεγκτές Αεράμυνας 



Tpononoiilail 
του Κανονισμού 
12 των βασlκi.ίJV 
κανονισμών. 

Τροποποίηση 
των βασΗ<ιίΝ 
κaνοvισμιίJV με 

την ΠPoσθ(lI~η 
νέου 
Κανονισμού. 
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είναι όσοι εκπαιδείΓΓηκαν σε AVιJJTGTO Στρατιωτικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη χρήση μέσων lωl οπλικών 
συστημάτων αεράμυνας και Αξ;ωμαηκοί ΣιJJμαΤΟς είναι όσοι 
εκπαιδεύτηκαν σε υπηρεσίες δlΟίκηηκής μέριμνας της 
Αεροπορίας.}ί . 

9. Ο Κανονισμός 12 των βασικιίΝ καvονισμιίΝ τροποποιείται ως 
ακολούθως 

(α) Με την προσθΓII:η σ' αυτόν; ως πριίπης επιφύλαξης, της 
ακόλουθης νέας ετπφύλαξης: 

«Νοείται ότι η πιο πάνω αναφερόμενη μετάταξη γίνεται 
εφόσον ο Αξιωματικός κατέχει τις απαιτούμενες και 
εξειδικευμένες γνιίJσεlς του Όπλου ή του ΣιίJμaτος στο οποίο 
μετατάσσεται:»' και 

(β) με την προσθήl::.η στην υφιστάμενη επιφύλαξη, αμέσως μετά 
τη λέξη «Νοείται}) (πρώτη γραμμή), της λέξης «περαηέριι)}}. 

'! Ο. Οι βασι~~o1 κaνονισμοι ΤροποποlούνταΙ με την προσθllκη αμέσως 
μετά τον Κανονισμό i 2 αυτών του αι:::όλουθοu νέου Κανονισμού: 

«Αξιωματικός 

Υπηρεσίας 
r ραφείου και 
Αξιωματικός 
Ελαφράς 
Υπηρεσίας. 

12Α. (1) ΑξΗJ.ψαηκός είναl δU\fατόν, λόγω εlοικιίΥν 
προβλημάτων υγείας που ανημετωπίζει, τα οποία 
πιστοποιούνται από αρμόδιο Ιατρικό Συμβούλιο, να 
χαραισηριστεί, με απ6φαση του Υπουργού που 
λαμβάνεται μετά από πρόταση του Αρχηγού, ως 
ΑξIΙι"ψατικ-ός Υπηρεσίας Γραφείου ή ως Αξιωματικός 
Ελαφράς Υπηρεσίας. 

(2) Υπηρεσία Γραφείου είναΙ η κατάσταση Ίου 
Αξlικ,ψατικού, ο οποίος συνεπεία τραύματος που 
υπέστη σε διαπταγμένη υπηρεσία έχει κριθεί από 
αρμόδιο Ιατρικό Συμβοω\!ο ως ανίκανος για κάθε άλλη 
υπηρεσία πλην αυτής του γραφείου. 

(3) Ελαφρά Υπηρεσία είναι η lωτάσταση του 
ΑξιωμαTlκού, ο οποίος συνεπεία τραύματος που 
υπέστη σε μη διατεταγμένη υπηρεσια, ή συνεπεία 
νοοιιμaτσς, έχει κριθεί από αρμόδιο Ιατρικό Συμβούλιο 
ως ανίκανος για κάθε άλλη υπηρεσία πλην αυτής του 
γραφείου. 

(4) Αξιωματικός που έχει χαρακτηριστεί ως 
. Αξιωματικός Υπηρεσίας Γραφείου ή ως Αξιωματικός 
Ελαφράς Υπηρεσίας δεν δύναται σε καμιά περίπτωση 
να επανέλθει στην προηγούμενή του ιωτάσταση. 

(5) Αξιωματικός που χαραlcτηρίζεΤα! ως Αξιωματικός 
γπηpεσ~ας Γραφείου Γι ως Αξιωμαηκός Ελαφράς 



Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
i 3 των βασικιίΝ 
κανονlσμιJJν. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
14 των βασΙKιJN 
lωνοvlσμιJJν. 
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Υπηρεσίας τοποθετείται, ανάλογα με τα προσόντα 
του, ης ειδικές του γvιiJσεlς και τα προβλήματα υγείας 
που αντιμετωπίζει, σε θέση που τα κύρια lωθι1ι(οντά 
της είναι γραφειακά. Αυτός δε δύναται να ασι~εί 
διοίκηση επιχειρησιακής Μονάδας, Συγιφοτήματος ή 
Σχηματισμού, αλΛά ούτε και διεύθυνση επιτελείου.}}. 

11. Η παράγραφος (1 Ο) του Κανονισμού 13 των βασlκιJJν κανονισμών 
τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Τηρουμένης της 
διατάξεως της παραγράφου (2)(ε)>> (ΠΡUπη γραμμή) με τη φράση 
«Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (στ), (ζ), (η) ΚΟΙ (θ) 
της παραγράφου (2)>>. 

12. Ο Κανονισμός 14 των βασικών κανονισμιίΝ τροποποιείται ως 
ακολούθως 

(α) Με την ανTl!~ατάσTαση της υποπαραγρά.φου (γ) της παραγράφου 
(2) αυτού από την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 

«(γ) η οφχωότητα του Αξιωματικού που προέρχεται από τη 
τάξη των ΥπαξlωμαΤΗ(ών !::αθορίζεται με βάση τη σειρά 
αρχαιότητας που είχε ως Υπαξιωματικός»· 

(β) με την ανηκατάσταση από την υποπαράγραφο (6) της 
παραγράφου (2) αυτού της φράσης «διορίζεται σύμφωνα με ης 
πρόνοιες του Μέρους \111 των παρόντων Κανονισμών'» (έβδομη 
και όγδοη γραμμή) από τη φράση «ανελίσσεται από την τάξη των 
ΥπαξιωμαTlκιJJV·}}· 

(γ) με τη διαγραφή των υποπαραγράφων (ε) και (στ) της 
παραγράφου (2) αυτού Και την αντικατάστασΓI τους από τις 
ακόλουθες νέες υποπςφαγράφους: 

«(ε) σε περίπτωση μετάίαξης Αξιωματικού από Όπλο σε 
Σι;Ίμα ή από ΣιJJμα σε ΣιίJμα, ο Αξιωματικός εγγράφεται 
στην Επετηρίδα του ΣιJJματος στο οποίο μετατάσσεται Κα! 
αποκτά. νέα σειρά αρχαιότητας: 
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Νοείται ότι ο Αξιωματικός που μετατάσσεται 
τοποθετείταί τελευταίος από τους ομοιόβαθμούς του που 
διορίστηιcαν ως Αξιωματικοί από την ίδια ημερομηνία και 
κατέχουν το βαθμό τους από την ίδια ημερομηνία με 
αυτόγ 

(στ) οι Αξιωματικοί ΌπλΙ'JV του Στρατού Ξηράς, οι Μάχιμοι 
Αξιωματικοί του Ναυτικού lωl Όί Ιπτάμενοι Αξιωματικοί 
της Αερσποριας έχουν προβάδισμα έναντι των 
ομοιόβαθμιίJV τους ΑξιωμαηκιίJν Σωμάτων του Στρατού 
Ξηράς, Μηχανικών ΑξιωμαTlκιίΝ και ΑξιωματιιcιίJV 
Σιί.ψατος του Ναυτικού, MηxαVH~ών ΑξlωμαTlκιίJV, 
AξιωμαΤΙKιiΊν ΕλεγκτιίJV Αεράμυνας και ΑξlωμαTlΚUJV 
Σώματος της Αεροπορίας 

(ζ) ΟΙ Μηχανικοί Αξιωματικοί του Ναυτικού και της 
Αεροπορίας έχουν προβάδισμα ένανTl των ομοιόβαθμών 
τους Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΤρατού Ξηράς, 
Αξιωματικών Σιί.>ματος του Ναυηιωύ και ΑξlωμαTlκιίΊν 
ΕλεγκτιίJν Αεράμυνας και Αξιωμαηl(ιίΝ ΣιίJματος της 

Αεροπορίας 

(η) οι Αξιωματικοί Σωμάτων του Στρατού Ξηράς έχουν 
προβάδισμα έναντι των ομοlόβαθμιίΝ τους Αξιωματικών 
Σώματος του Ναυτικού και Αξιωμαηκι.ίΝ ΕλεγκτUJV 
Αεράμυνας Κα! Σώματος της Αεροπορίας και 

(8) οι Αξιωματικοί Ελεγκτές Αεράμυνας της Αεροπορίας 
έχουν προβάδισμα έναντι των ομοlόβαθμι.ίJV τους 
ΑξlωμαTlκιίJV ΣιίJματος της Αεροπορίας.}}' και 

(ο) με την προσθήκη μετά την παράγραφο (2) αυτού της ακόλουθης 
νέας παραγράφου (3), της υφιστάμενης παραγράφου (3) 
αναρl8μίζόμενης ως παραγράφου (4): 



Τ ροποποίηση 
του Κανονισμού 
15 των βασlκιίΝ 
καvοvlσμιίJν. 

Αντικατάσταση 
του Κανονισμού 
17 των βασlκων 
lωνονισμων. 
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«(3) ι ο προβά6!σμα που ι-::aθΙεΡώνετω με ης 
υποπαραγράφους (στ), (ζ), (η) και (8) της παραγρόιφου (2), 
συνιστά τυπιι(ό προνόμιο, το οποίο Βεν προσδίδΕ! οποωοrlποτε 
πλεονέκτημα για σl-;:οπούς προαγωγιίJV.>ί. 

13. Ο Κανονισμός 15 των βασΙΚΙJ)\f KavovIaIJιIJV τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την aνTlκατάοΎαση της παραγράφου (3) αυτοί! από την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(3) Για· το Στρατό Ξηράς τηρούνΤα! μια κοινή Επετηρίδα γ!α τους 
Αξιωματικούς Όπλων και ξεχωριστές Επετηρίδες για τους 
Αξιωμαηκο(ις κάθε ΣιJJματος: 

Νοείται ότι για το Υγειονομικό ΣιJJμα του Στρατού Ξηράς 
τηρούνται ξεχωριστές Επετηρίδες για τους Αξιωματικούς Ιατρούς, 
τους Αξιωματικούς κατόχους πανεπιστημιακού διπλώματος ή 
τίτλου ή ισότιμου προσόντος διαφόρων εlδlΚΟΤίΊτων που 
περιλαμβάνει τις ειδικότητες Κτηνιάτρων, Οδονηάτρων, 
ΦαρμακοποrιίJν, Ψυχολόγων, ΒlοχημlκιίΝ και Νοσηλευτικής και 
τους Αξιωματικούς Οlοlκητικούς.}}· και 

(β) με την ανηκατάσταση της παραγράφου (5) αυτού από την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(5) Για την Αεροπορία υπάρχουν ξεχωριστές Επετηρίδες για 
τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς, τους Μηχανικούς Αξιωματικούς, 
τους Αξιωματικούς Ελεγκτές Αεράμυνας και τους Αξιωμαηi(ούς 
Σώματος.». 

'14. Ο Κανονισμός 17 των βαάlκιίJV κανονισμών αντικαθίσταται από τον 
ακόλουθο νέο Κανονισμό: 

«Βαθμοί 
ανέλιξης 
των 

ΑξιωμαTlκιίJν 
κατά Κλάδο. 

17. (1) Ο, βαθμοί ανέλιξης των ΑξιωμαTlκιίJν κατά 
Κλάδο είναι όπως καθορίζεται σης επόμενες 
παραγράφους του παρόντος Κανονισμού. 
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(2) Ο, βαθμοί 
Στρατού Ξηράς ειναl: 

TvJ\{ 

(α) οι Αξιωματικοί Όπλων, μέχρι το βαθμό του 
Αντιστράτηγου' 

του 

(β) ΟΙ ,'\ξιωμαTlκοί των Σωμάτων Τεχνικοι}, 
Εφοδιασμού - ΜεταφοριJJV, Υλικού Πολέμου, 
Στρατολογικού, Δικαστικού Και Οικονομικού, 
μέχρι το βαθμό του Ταξfcφχοu' 

(γ) or Αξιωματικοί του ΣΙ)Υματος YYEiOVCJfJ!KOίI: 

(i) σι Ιατροί, μέχρι το βαθμό ίου 

ΤαξlcφΧΟfJ, 

(iί) ΟΙ πτυχιούχοι διαφ6ρυ,>ν ε~δH~oηlTων, 
στις οποίες περιλαμβάνογται οι 
Ειδικότητες Κτφnάτρων, Οδοντιάτρων, 
ΦαρμαKoπO!~yν, Ψυχολόγων, 
ΒίοχημΙΚΙ;Ν και I'~OσηλΕUT!ί<ής, μέχρι το 
βαθμό του Συντaγματά,ρχη, κω 

(Ηϊ) ΟΙ δlΟ1κηTlΚΟΙ, μέχρι το βαθμό του 
Αντισυνταγματάρχη' 

(6) Οϊ Αξιωματικοί του ΣιjΊμαroς Διερμηνέων -
MεταφpασTιJ.>ν, μέχρι το βαθμό του 
Ανησυνταγματάρχη' 

(ε) ΟΙ Αξιωματικοί του ΣιJJματος ΠληροφορικΓ1ς -
Μηχανογράφησης, μέχρι το βαθμό του 
Συνταγματάρχη' Κα! 

(στ) οι Αξιωματικοί του f\lίουσιιcού Σώματος, μέχρ! 
ΤΟ βαθμό του Ταγματάρχη. 

(3) Οι βαθμοί ανέλιξης των A.ξιωμαηι~ιJN του 

Ναυτικού είναι: 

(α) ΟΙ Μάχψοl Αξιωματικοί, μέχρι το βαθμό του 
Υποναύαρχου' Κα! 

(β) ΟΙ Μηχανικοί Αξιωμαηιω[ και οι Aξ!ωμαT!l~oί 
ΣUJματος, μέχρι το βαθμό του 

Αρχιπλοίαρχου . 



Διαγραφή του 
Μέρους νι Ι των 
βασlκιίΝ 
κανΟΥισμών. 
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(4) Οι βαθμοί ανέλιξης των Aξι().ψαTH~ιiN της 
Αεροπορίας είναι: 

(α) οι Ιπτάμενο! Αξιωματικο!, μέχρι το βαθμό του 
Υποπτέραρχου' ι~αι 

(β) οι Μηχανικοί Αξιωματικοί, οι Αξιωμαηκο! 
Ελεγκτές Αεράμυνας και ΟΙ Αξιωματικοί 
ΣιίJματος, μέχρι ΤΟ βαθμό του Ταξίαρχου. 

(5) Ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στις 
παραγράφους (2), (3) και (4), ο ανώτατος βαθμός 
ανέλιξης των ΑξlωμαTlκιίJν και των τριών Κλάδων που 
προέρχονται από την τάξη των Υπαξίωματιl::ιίΝ εΙναι 
αυτός του Αντισυνταγματάρχη: 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Πcφάρτημα 
Τρίτο (Ι): 

I;JoE1TαI ότι ο αvιίJτaτος βαθμός 
ανέΛιξης των ΑξιωμαTll\ι,:.Ν που 
ιωτέχοuν το βαθμό του 
Λνησυνταγματάρχη I~αTά την 
ημεΡομη\rfα έναρξης της ισχύος των 
πtφ! Αξιωμαηκών του Στρατού της 
Δημοκρατίας (ωορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσε,ς) 
(ΤροποποιηTlι(ιi)v) !(aVOVIaiJ(JJV του 

2005 Ι(α! ΟΙ οποίο! OΙKωolινTαι κρίσης 
τα έτη 2005 Ι(α! 2006, θα είναι αυτός 
του Συνταγματάρχη. 

(6) Ρ"νεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στις 
παραγράφους (2), (3) ι;:αl (4), ο ανιίΠαΤος βαθμός 
ανέλιξης των Αξιωματικών Υπηρεσίας Γραφείου και 
των ΑξlωμαTltωJν Ελαφράς ΥπηρεσΙας είναι: 

(α) των ΑξιωμαTlr:ών του Στρατού Ξηράς των 

Όπλων και των Σωμάτων ΤεΧΊΙικού, 
Εφοδιασμού - ΜεταφορuJV και Υλικού 
Πολέμου, για την κρίση των οποίων 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων 
και η άσκηση χρόνου διοίκησης, μέχρι το 
βαθμό του Συνταγματάρχη' και 

(β) των Αξιωμαηι'(ιΥΝ του Ναυτικού και της 

Αεροπορίας, μέχρι το βαθμό του 
ΑνTlπλοίαρχου Ι(α! του Ανησμήναρχου, 
αντίστοιχα.» . 

15. Το Μέρος VI! των βασΙKιJN KavovIcrIlιJJV διαγράφεται. 



Τροποποίηση 
ίου Ι(ανονισμού 

27 Ίων βασικιίJV 
KQVOVlaIlιiJY. 
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16. Ο Κανονισμός 27 των βασικιί.Ν KavOVIaIlιiJV τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (1) αυτού της φράσης 
«των παραγράφων (2), (3), (4) και (5)>> (έκτη και έβδομη γραμμή) 
από τη φράση «των παραγράφων (2), (3) και (4)}, ως έχουν 
αναριθμηθεί' 

(β) με την ανηκατάσταση των υποπαραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ) κα! 
(η) της παραγράφου (1) αυτού με ης ακόλουθες νέες 
υποπαραγράφους: 

«(δ) Ταγματάρχης " Έξι (6) χρόνια 

(ε) Αντισυνταγματάρχης ........ .. Έξι (6) χρόνια 

(στ) Συνταγματάρχης ......... . Τέσσερα (4) χρόνια 

(ζ) Ταξίαρχος ................... . Τρία (3) χρόνια 

(η) Υποστράτηγος ............ " .. ΔΙJΟ (2) χρόνια,}}' 

(γ) με τη δ!αγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου ('ί) αυτού' ι-;:αι 

(6) με τη διαγραφή της παραγράφου (3) αυτού και την αναρίθμηση 
των υφιστάμενων παραγράφων (4), (5), (6), (7) και (8), σε 
παραγράφους (3), (4), (5), (6) και (7), αντίστοιχα. 



του Κανονισμού 
31 των βασ!!~ών 
κανονισμιίΝ. 

Τροποποίηση 
του Κ:αvονισμσύ 
32 των βασilαJJν 
καvοvlσμιJJV. 

Τ ροποποΙηση 
του ΚανΟΥισμού 
38 των βασικών 
KαVOνlσμιJN . 

17. Ο 
ακολούθως: 
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3'i TuJV ως 

(α) ΓvΊε την αντικατάσταση της υποπαραγρά.φου (γ) της παραγράφου 
(2) αυτού από την ακόλουθη νέα uποπαρc~γραφο: 

«(γ) Οι Μηχανικοί Αξιωματικοί, ΟΙ ,Διξιωμαηκοl Ελεγκτές 
;ΔιεράlJuvας και O~ Α~ξΗ;JμαΤΗ(οf ΣιiJματος της l~εr:~ΟΠΟΡiaς.»· 

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (6) της 
παραγράφου (2) αυτού των λέξεων «Αξιωματικοί Γ ραφείου) 
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) απ"ό τις λέξεις ({ως Aξ!ωμαηί~oί 
Υπηρεσίας Γραφείου ή ως Αξιωμαηκο! Ελαφράς Υπηρεσίας.». 

'ι 8. Η υποπαράγραφος (στ) της παραγράφου (2) του ΚανΟΥισμού 32 
των καvοvισμιίJV ανTlκαθίσταΤαϊ από την ακόλουθη νέα 
υποπαράγραφο: 

«(στ) Ένα χρ6νο ως Διο!κητής Συντάγματος 

ή ισοδύναμου Συγκροτήματος ή 
Κέντρου Εκπαιδεύσεως ή Διοίκησης 
Όπλου ή Διευθυντής Διεύθυνσης 
Σώματος σε Σχημαησμό 11 στο 
Αρχηγείο του Στρατού ή ως 
Υποδιοικητής Σχημαησμού.». 

19. Ο Κανονισμός 38 των βασικιί)ν KGVOVIGiJUJV" τpoπoπoιείTαi ως 
ω:;:ολούθως: 

(α) [νΙε την προσθφ(η στην παράγραφο (1) αυτού μετά τη λέξη 
«διορίζονται}) (δεύτερη γραμμιl) των λέξεων ω:::άθε χρόνω>" και 

(β) με την αντικατάσταση της παραγρά.φου (3) αυτού από την 
ακόλουθη νέα παράγραφο: 



(ο) 
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σε 

τη διάρκεια των μηvιlJV 
IiQU-,-"',Tί-QtkIClU ιωι σε έκτωση σύνοδο οποτεδήποτε 

παρίσταται ανάγκη.». 

4'[ τω\ι βασικών τροποποιείται ι;.\ς 

της υποπαραγράφου της 
αΊτό "Γην αΙ(όλουθη υποπαράγραφο: 

«(γ) 

(i) πρoαl~τέo! κατ' απόλυτον εί~λoγήν' 

(iί) προακτέο! κατ' εκλογΓIΥ' κα! 

(ίίί) διατηρητέο!.»' και 

(β) με την αντικατάσταση των παραγράφων (2), (3), (4), (5) και 
(6) αυτοί! από ης ακόλουθες νέες παραγράφους: 

κ(2) Αξιωματικός βαθμού ι\οχαγού, Ταγματάρχη και 
Ανnσυνταγμοτά'ρχη κρίνεται ως προακτέος Ι(ατ' εκΛογήν 
εφόσον, σης εκθέσεις IKανόπιrάς TOU, η βαθμολογία του στα 
ουσιασηκά προσόντα που αναφέρονται στον Κανον!σμό 33 
είναι τουλάχιστον πολίl καλός και δεν έχει διαπράξει σοβαρό, 
κατά την Εκτίμηση του Συμβoυλioυ Κρίσεων, πειθαρχικό 11 
ποινικό αδίκημα. 

(3) Αξιωματικός βαθμού Ανθυπολοχαγού, Υπολοχαγού, 
Λοχαγού, Ταγματάρχη Και Αντισυνταγματάρχη, κρίνεταl: 

ως προακτέος κατ' αρχαιότητα εφόσον, σης εκθέσεις 
ικανότητάς του, η βαθμολογία του σία OucrlacrTII~q. 
προσόντα που αναφέροντα! στον Κανονισμό 33 είναl 
τουλάχιστον καλός, ή έχει διαπράξει σοβαρό, κατά την 
εκτίμηση του Συμβουλίου Κρίσεων, πειθαρχικό ή ποιν!κό 
αδίκημα-κω 

ως παραμένων στον ίδιο βαθμό εφόσον, σης εκθέσεις 
ικανότητάς του, η βαθμολογία του στα ουσ!αστικά 
προσόντα που αναφέΡΟΥΤαΙ στον Κανονισμό 33 είναι 
κάτω από το καλός, ή έχει διαπράξει σοβαρό, κατά την 
εκτίμηση του Συμβουλίου ΚρίσεΙΙίν, πειθαρχικό ή ποινικό 
αδΙκημα. 

(4) Αξιωματικός βαθμού Συνταγματάρχη, Ταξιαρχου κα! 
Υποστράτηγου, κρίνεται: 

(α) ως προακτέος ι~ατ' απόλυτον εκλογήν, εφόσον: 
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ω προκεψένου περί Λξιωμαηιωίι -',)πλου εΙναι 
απόφοιτος AvL;JTciTOU Στρατιωτικού Εκπαισευηιωύ 
Ιδρύματος και προ!(εlμένοu περί Αξιωμαηιωύ των 
άλλων κατηγοριιίΝ είναι απόφΟίτος Ανώτατου 
Στρατιωτικού Εκπαιοευηκού Ιδρύματος 11 
AνιJπαTOΙΙ EKπαιδεuτllωύ Ιδρύματος και το πτυχίο 
του rιταν απαρα[πμο προσόν για το διορισμό του' 

(Η) στις ειcθέσεις ικανότητάς του, η βαθμολογία του σε 
όλα τα ιδιάζοντα, κατά την κρίση του Ανωτάτου 
ΣυμβουΛίου Κρίσεων, ουσιαστικά προσόντα για 
την κατάληψη ανιίπερης θέσης, είναι εξαίρετος 

(ίΗ) έχει ευρεία και ποικίλη δΙOΙKηη!~Ιll(αι επlτελlκll 
πείρα και ικανότητα που εγγυάται ότι θα 
ανταποκριθεί απόλυτα στα καθή:ωντα 
οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που 
προβλέπεται για το βαθμό του' 

Ον) έχει γενικότερη στραηωτική μόρφωση που 
συνάγεται από την όλη σταδιοδρομία του ως 
Αξιωματικού: 

ΝοείίαΙ ότι για Αξιωματικό για την κρίση του 
οποίου προβλέπεται, μεταξύ άίJ\CJJν 
προϋποθέσεων και η άσκηση χρόνου διοίκησης, 
απαιτείται να έχει αποφοιτήσει από Ανιίπατη 
Σχολή Πολέμου με βαθμό τουΛάχιστο πολύ καλός, 
δηλαδή 15/20 r'j 75% και άνω' 

(ν) δεν έχει διαπράξει σοβαρό, κατά την εκτίμηση του 
Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων, πειθαρχικό ή 
ποινικό αδίκημα' και 

(νϊ) η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει σ' αυτόν την 
αποτελεσμαTlκιΊ ενάσκηση των καθηκόντων του 
στην ειρήνη κω στον πόλεμσ 

(β) ως προακτέος κατ' εκλογήν, εφόσον: 

(i) σης εκθέσεις ικανότητάς του, η βαθμολογία του 
στα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στον 
Κανονισμό 33 είναι τουλάχιστον πολύ καλός 

(ίί) έχει ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική 
πείρα και ικανότητα που εγγυάται ότι θα 
ανταποιφιθει απόλυτα στα καθήκοντα 
οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που 
προβλέπεται για το βαθμό του' 

(ίίi) έχει γενικότερη στρατιωτική μ6ρφωση που 
συνάγεται από την όλη σταδιοδρομία του ως 
Αξιωμαηιωύ: 



Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
42 των βασικιίJν 
καvονlσμιίJV. 
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!~oε:ίTαι ότι για Λξιωμαηι(D για την ιφίση του 
οποίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων 
προϋποθέσεων και η άσι::ηση χρόνου διοίκησης, 
απαιτείται να έχει αποφοnΓlσει από AvuJTarIl 
Σχολή Πολέμου με βαθμό τουλάχιστο πολύ καλός, 
δηλαοl!115/20 r175% και άνω' 

(ίν) δεν έχει διαπράξει σοβαρό, κατά την εκτίμηση του 
Ανωτάτου Συμβουλίου ΚρίσεΙΙΝ, πειθαρχικό Ι) 
ΠΟΙΥlκό αδΙκημα και 

(ν) η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει σ' αυτόν την 
απoτελεσματιιcή ενάσl\ηση των καθηκόντων του 
στην ειρήνη και σων πόλεμΟ' 

(γ) ως διατηρητέος, εφόσον δεν πληροί τις προϋποΘέσεις 
για να κριθεί ως προακτέος κατ' απόλυτον εκλογήν Γι ως 
προακτέος κατ' εκλΟΥllν. 

(5) Η αποφοίτηση Αξιωματικού από Αν{)πατο Στρατιωτικό 
Ειαιαιδευηκό Ίδρυμα, Σχολή Εθνικής Άμυνας, η 
πανεπιστημιακή μόρφωση και η πιστοποιημένη, με βάση τα 
σχετικά κριτήρια που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία, πολύ 
καλή γνCΊ)ση οποιασδήποτε ξένης ΥλιίJσσας θεωρούνται ως 
ενισχυτι!cά προσόντα, τα ~πoία συνειαιμιίJνταl ανάλογα από το 
AvιfJTaro Συμβούλιο Κρίσεων: 

!\!οεlται όTl το πτυχίο AνιJπατoυEKπαιδευTlKOύ Ιδρύματος 
λαμβάνεται υπόψη εφόσον δεν ήταν απαραίτητο προσόν για το 
διορισμό τοι! Αξιωματικού. 

(6) Κατά την κρίση ΑξlωμαTl!cού λαμβάνεται υπόψη και 
συνεκτιμάται η αξιολόγηση των οuσιασTlκιίJν προσόντων στις 
εκθέσεις ικανότητάς του σε όλους τους βαθμούς και ιδιαίτερα 
στον κατεχόμενο lωl στον αμέσως προηγούμενο βαθμό: 

Νοείται ότι ελάττωμα, αδυναμία ή έλλειψη προσόντος, που 
δεν επηρέασε δυσμεvιJJς την κρίση ΑξιωμαTllωύ σε κατιίπερους 
βαθμούς, μπορεί να επηρεάσει την κρίση του σε ανώτερους 
βαθμούς, ιδιαίτερα αν αυτό αφορά στα ψυχικά προσόντα, στο 
χαρακτιΙρα, στη ΠΕιθαρχία και στα ηγετικά, διοικητικά και 
επαγγελματικά προσόντα.}). 

21. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 42 των βασlκιtlν κανονισμών 
τροποποιείται με τφ' ανTllcατάσταση της δείιτερης επιφύλαξης αυτής 
από την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 



Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
45 των βασικών 
KανOνισμιiΊν, 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
46 των βασικιJJV 
KaVOVIaIlLiJY, 
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(Νοείται όη για το συγτάσσΟVΤα! 
ξεχυ,φιστοί πίVCHcες για τους Αξιωμαηκούς [((Χι ξεχωριστοί 
πίνακες για τους ΑξlωμanΚΟ(ίς ι(όθε Σιί)μα-ιος, εκτός από το γγεισvομιι;:ό 
ΣιJJμα για το οποίο συντάσσoνταl ξεχωριστοί πf\fCHcες για τους 
Αξιωμαηκοίις Ιατρούς, τους Αξιωματικούς γενιιzιJ)ν εΙΟf/(ΟτΓίτων ιωι τους 
AξιυjμαΤΙKOύς 5IΟΗ;:ηTlI(Ούς. Για το f'Jαuηκό συντάσσονται ξεχωρ!στοί 
πlνακες για τους Μάχιμους Aξlωμαη~~oύς, τους Μηχαvιι(οίις 
Αξιωματικούς και τους Αξιωμαnκούς Σιί.ψατος. Για την ft,Eponopfa 
GlJVHJ.aaOvrQ! ξεχωριστοί πίναl;:ες για τους Ιπτάμενους Αξιωματικούς, 
τους Μηχανlκοίις ΑξιωμαΤ!κούς, τους Aξlωμαn);:oίiς Ελεγκτές Αερά.μυνας 
κα! τους ρ,ξιυ,ψαηιωύς ΣιίJματος,}), 

22. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 45 των βασικιίJV κανονίσμιίΝ 
τροποποιείται με την αντικατάσταση της πριίπης επιφύλαξης αυτής από 
την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι ο! κενές θέσεις που κατανέμονται στο Στρατό Ξηράς 
διαχωρίζονται περαιτέρω σε θέσεις ΑξιωμαTllαJ..)ν Όπλων Κα! σε θέσεις 
Αξιωματικών κάθε ΣιίJματος και ΟΙ θέσεις που l~cπαvέμονταi σίΟ 
Υγειονομικό ΣιJJμα δίαχωρίζονται ΠεΡαιτέρί..ι) σε Θέσεις ΑξιωμαηκιJJν 
ΙαΤΡί;Jν, ΑξιωμαTlκιJJV γενΙKιJN ειοικοτΓιτων ΙΖω Αξιωματικών ΟIΟΗcηηκιίJV, 
Οι κενές θέσεις που κατανέμονται στο Ναυηκό διαχωρίζονται περαιτέρω 
σε θέσείς ΜάχιμυΝ ΑξιωμαηκιίΝ, MηXανlKιJN ΑξιωμαηlωΝ και 
Αξιωματικών ΣιJJματος. Ο, κενές Θέσεις που κατανέμονται στην 
ΑεροπορΙα διαχωριζονται περαιτέρω σε θέσεις Ιπτάμενων Αξιωματικών, 
ΜηχανικιίJν ΑξιωμαTlκιJJV, ΑξιωμαηκιίJν Ελεγκn;Ν Αεράμυνας και 

Αξιωμαηκών Σώματος». 

23. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 46 ΤύΝ βασIKιJJν ιcανoνισμιJN 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(1) Δικαίωμα προαγωγής έχουν ο! Αξ!ωματικοί που κρίΘηκαν ως 
προακτέοι, ΟΙ δε προαγωγές για πλήρωση αντίσίΟιχων κενών θέσεων 
γίνονται κατά σειρά αρχαιότητας από τους ορισTlκοποιημένους πίνακες 
των lφιθέντων ως προαισέων, ως ακολουθίι.}ς: 

(α) ΟΙ κριθέντες ως προακτέοι κατ' απόλυτον εl~λoγήν προηγούνται 
τιι.)ν κριθέντων ως πρoω~Tέων κατ' εκΛογήγ 

(β) ΟΙ κριθέντες ως προακτέοι κατ' εκλογllν προηγούνται των 
lφlθέντων ως προακτέων κατ' αρχαιότητα' και 

(γ) οι κριθέντες ως προακτέο! κατ' αρχαιότητα προάγονται αν 
παραμείνουν κενές θέσεις μετά ης προαγωγές όσων lφίθηιων 
ως προακτέο! κατ' εκλογήν: 



Αντικατάσταση 
του Κανονισμού 
48 ίων βασlr:ιJJν 
κανονισμι;)ν. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 
49 των βασlκιίJV 
καvονlσμιίJV. 

Τροποποίηση 
του Κανονισμού 

50 των βασlκιίΝ 
κανονlσμιίΝ . 

Ανηιωτάσταση 

του Κανονισμού 
5'ί των βασlκιίJV 

κανοvlσμιίJV. 
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[,Αοείτο:ι ότι, τηρουμένης της μεταξι) τους σειρίΙ;ζ αρχωόΤηΤας, ΟΙ 
Ρ\ξιωμαηιco[ που προάγονται ύστερα από r':'αT' απόλυτον Εκλογήν κρίση 
KaBiGTo:vrαI αρχαιότεροι στο νέο τσυς βαθμό από Ει-::είvους που 
προάΥονϊαl την ίδια ημερομηνία ίιστερα από f~CH' α::λογίlν !:ρΙση 
ομοιόβαθμούς τους, οι δε ρ"ξίωμa:ηιωί που προό:γΟifταr ύστερα απ6 κατ' 
εκλογΓ1ν κρίση καΘίσίανΤαϊ αρχαιότεροι στο νέο τους βαθμό από 
εκείνους που προάγονται την ίδια ημε.ρομηνία IJUTECJQ από ι~ατ' 
αρχαιότητα κρίση oμo~όβαθμoίις τους.». 

24. Ο Κανονισμός 48 των βασικιίΝ KaVOVICijJUJV σνΤΙΙζαθίσταται από 
αιcόλοuθο νέο Ι<ανονίσμό: 

«Λόγοι 
αφυπηρέτησης. 

48, Ο ΑξίωμαTlI~ός αcρuπηρετεί: 

(α) λόγω ορίου ηλικίας, όπως προβλέπεται 
στον Ι(ανονισμό 49' 

(β) λόγω κρίσεως ή κρίσεων ως παραμένιον 
στον ίδιο βαθμό, όπως προβλέπεται στον 

Κανονισμό 50' ή 

(γ) μετά από απόφαση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Κρίσεων, όπως προβλέπεται 
στον Κανονισμό 51.}). 

25. Η παράγραφος (4) του Κανονισμού 49 των βασH~ιί.Jν κανοvlσμlίΊν 
τροποποιείται με την προσθΓlκη στο τέλος της, της ακόλουθης 
πρότασης: 

«Η περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται θεωρείται υπηρεσία με 
εισφορές.}}. 

26. Οι υποπαράγραφο! (γ) και (ο) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 
50 των βασlκιJJV κανονισμών διαγράφονται. 

27. Ο Κανονισμός 51 των βασικών I<GVOVIGjlUJV αντικαθίσταται με τους 
ακόλουθους νέους Καvονισμοίις: 



(':Ειιδόι(ψος 

τερμαησμός 

υπηρεσίας 
Λξrωμαηκού. 
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5'1, ('Ι) Το AV(J)τcno Συμβούλιο Ι<ρΙσεων, έχε! 

επίσης εξουσία, αυτεπάγγελτα Γι μετι5. από σχεηι(ό 
αfτημa, να εξετάζει κω αποφασίζει τον ΕUBόι(ιμO 
τερμαησμό της υπηρεσίας ΛξιωμαTlκού βαθμού 
ΑνΤιστράτηγου, Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και 
Συνταγματάρχη, που συμπληΡcJJvεl μέχρι την 31 η 
Δεκεμβρίου του έτους σύψλησής του ένα χρόνο 
παραμονής στο βαθμό τοιι,'εξαιρουμένου 
ΑξιωμαTlκού βαθμού Αντιστράτηγου που κατέχει 
τη θέση του Λρχηγού ή του Υπαρχηγού. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος 
Κανονισμού, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων 
συνέρχεται με απόφαση του Υπουργού μια φορά 
το χρόνο, πριν από την τακτική του σύνοδο που 
προβλέΠΕΤαι στον !'(ανΟΊιισμό 38. 

(3) Αξιωματικός του οποίου η περίπτωση 
εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (1) και ο 
οποίος επιθυμεί όπως η υπηρεσία του τερματιστεί 
ευδόκιμα, υποβάλλει, το αργότερο μέχρι την 15η 
Φεβρουαριου κάθε έτους, ιεραρχ!κά σχετικό αίτημα 
στον Αρχηγό. Τα αιτήματα αυτά τίθενται στο 
AvιJJTaTO Συμβούλιο Κρίσεων και εξετάζονται κατά 
ΠΡΟΤΕραιότητα. 

(4) Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, αφού 
αξιολογήσει την εν γένει κατάσταση, ης 
εξειδικευμένες ανάγκες της υπηρεσίας κατά ιυ\άδο 
και την ανάγκη παροχής δυνατόΤηϊας ανέλlξης 
AξlωμαTII~ών KQrtiJTεpVJV βαθμιJN και αφού λάβει 
υπόψη, μεταξύ άλλων, όλους 11 οποιοδήποτε από 
τους πιο κάτω παράγοντες, ήτοι: 

(α) την όλη σταδιοδρομία του Αξιωματικού· ή 

(β) τη δυνατότητα περαιτέρω προσφοράς του 
ΑξιωμαTllωϋ ή 

(γ) το χρόνο παραμονής του Αξιωματικού 
στον κατεχόμενο βαθμό· ή 

(δ) την ηλ!l~ία του Αξιωματικού' 

αποφασίζει κατά πόσο ο Aξlωματι!~ός του οποίου 
εξετάζει την περίπτωση πρέπει να αφυπηρετήσει 
ως τερματίσας ευδόκιμα την υπηρεσία του. 

(5) Ο, αποφάσεις του Ι\νωτάτου Συμβουλίου 
Κρίσεων, αναφορικά με τον ευδόκιμο τερματισμό 
υπηρεσΙας Αξιωματικού, λαμβάνονται 
εφαρμοζόμενων κατ' αναΛογία των δlαϊάξεων του 
Κανονισμού 40. 



Συνταξιοδοηl(ά 

ωφελllματα των 
Αξιωμαηκών που 

αφυπηρετούν 
δυνάμει του 
Κανονισμού 5'1 __ 

97 (1) του 1997 
3 (Ι) του 1998 

77 (1) του 1999 
141 (Ι) του 2001 

69 (1) του 2005. 
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(6) ίνΊε βάση ης αποφάσεις του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Κρίσεων ο γραμματέας αυτού 
καταρτίζει πίνακα με τα ονόματα των Αξlωμαηκι;JV 
για τους οποίους το ΣuμβΟΙJλιο αποφάσισε τον 
ευδόκιμο τερματισμό της υπηρεσίας τουςf ο 
οποίος, αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο και τα 
μέλη του, υποβάλλΕία! σίΟ Υπουργίκό Συμβούλιο, 
για έγκριση. 

(7) Ο Αξιωματικός για τον οποίο το AVUJTaTO 

Συμβούλιο ΚρίσεΙΙΝ αποφάσ!σε τον ευδόκιμο 
τερμαησμό της υπηρεσίας του αφυπηρετεί από τις 
τάξεις του Στρατού, η δε ημερομηνία έναρξης της 
τυχόν άδε.ιας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και 
η ημερομηνία aφυπηρέτησής του καθορίζονται 
από τον Υπουργό και γνωστοποιούνται σ' αυτόν 
μαζί με την απόφαση του Λνωτάτου Συμβουλίου 
Κρίσεων, με επιστολή που του αποστέλλεται μέσα 
σε ένα μήνα από την έγκριση του σχετικού πίνακα 
από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

51Α. (1) Ανεξάρτητα από τα ι(αθοριζόμενα στον 

περί Συντάξεων Νόμο και σε οποιαδήποτε άλλη 
πρόνοια των παρόντων ΚαvοvlσμιJJV: 

(α) ρ,ξιωματικός βαθμού Αντιστράτηγου για 
τον οποίο το AVUJTaTO Συμβούλιο Κρίσεων 
αποφάσισε τον ευδόκιμο τερματισμό της 
υπηρεσίας roU f αφυπηρετεί με το βαθμό 
που φέρει κατά την ημερομηνία της 
αφυπηρέτησής του και τα συνταξιοδοτικά 
του ωφελήματα υπολογίζονται με βάση την 
υπηρεσία που θα είχε αν παρέμενε στην 
υπηρεσία και αφυπηρετούσε λόγω ορίου 
ηλικίας. Η περίοδος υπηρεσίας που 
προστίθεται θεωρείται υπηρεσία με 
εισφορές. 
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(β) ΑξiU.Ψ(JΤΗ~{Jς βαθμού Υποσφάτηγου για 
τον οποίο το Aνιl.Ho:TO Συμβούλιο f<pfaEUJV 
αποφάσισε τον ευδόκιμο τερμαησμ6 της 
υπηρεσίας τσυ~ προάγεται στον επόμενο 
βαθμό την προηγούμενη ημέρα της 
αφυπηρέτησής του ιωι τα συνταξω50ηΙΖά 
του ωφεΜΗ.!ατα υπολογιζονΠλ! στην 
ανιJJτατη βαθμίδα της μισθΟΟΟΤικης 
κλίμακας του Αντιστράτηγου ιωι με 
την υπηρεσία που θα είχε αν παρέμενε στην 
υπηρε.σία Κα! αφυπηρετούσε λόγυ.) ορίου 
ηλll(ίας. Η περίοοος υπηρεσίας που 

προστίθεται θεωρείται υπηρεσία με 
εισφορές. 

(γ) Αξιωματικός βαθμοι) ΤαξΙαρχου και 

Συνταγματάρχη για τον οποίο το ΛVΙ:Jτατο 

Συμβούλιο Κρίσεων αποφάσίσε τον 
ευδόκιμο τερματισμό της υπηρεσίας του, 
προάγεται στον επόμενο βαθμό την 
προηγούμενη ημέρα της αφυπηρέτησιϊς του 
και τα συνταξιοδοτικά του ωφεΜιματα 
υπολογίζονται στην avcJJTarIl βαθμΙδα της 
μlσθοδοηκlΊς κλίμακας του Υποστράτηγου 

και με βάση την υπηρεσία που θα ε[χε αν 
πcφέμενε στην υπηρεσία και 
αφυπηρπούσε λόγω ορίου ηλικίας. Η 
περίοδος υπηρεσίας που προστίθεται 
θεωρείται υπηρεσία με εισφορές. 

(2) Σε περίπτωση που /\ξιωμαTlκός βαθμοίι 

Αντιστράτηγου, Υποστρcιτηγου, Ταξίαρχου και 
Συνταγματάρχη αφυτrηρετεί με βάση τις πρόνοιες 
του Κανονισμού 51 Κα! κατά την ημερομηνία της 
αφυπηρέτησής του έχει συνολική υπηρεσία στο 
Στρατό πάνω από είκοσι πέντε χρόνια, 
περιλαμβανομένων και των ετών που Θα είχε αν 
παρέμενε στην υπηρεσία και αφυπηρετούσε λόγω 
ορίου ηλlκιας, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται 
κατά τόσους επιπλέον μήνες όσο! είναι οι μrΊνες 
της υπηρεσίας του πάνω από τα είκοσι πέντε 
χρόνια, με ανιίπατο όριο τέτοιας αύξησης τους 
εξήντα μήνες. Η ΠεΡΙοδος υπηρεσίας που 
προστίθείαι θεωρείται υπηρεσία με εισφορές. 

(3) Ρινεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στον περί 
Συντάξεων Ι\ιόμο, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα 
των Ρ'ιξιωμαηκιΙJV που αφυπηρποι.:ιν με βάση τις 
διατάξεις του Κανονισμού 51, καταβάλλονται σ' 
αυτούς με την αφυπηρέτησή τους.». 



~(αTαργ!!ισεlς. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι) 
28.6.2002. 

Έναρξη της 
ισχύος των 
παρόVΤUJV 

KavovloIJUJY. 

Λήξη ισχύος 
των νέων 
Κανοvlσμι.ίJν 
51 Κα! 511\. 

Μεταβαηκή 

διάταξη. 
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28. Οι 12,'Ι3,14,15,16,Π,Β ί(ΟΗ 19 1(;)\0' 

του Στρατού της Δημοκρατίας (ΔΙορισμοί, Ιεραρχία, 
Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιηηκι.ίJν) !<aVOViaIlUJV του 2002 Κα! ΟΙ δυνάμει 
aUTι\JV θεσπισθείσες προσωΡfvές Oίcπάξεις !ωταργούνται. 

29. (1) Τηρουμένων τυ.!\! 51ατάξεων των παραγράφων (2) 1(['(1 (3), οι 
παρόντες Κανονισμοί τίθεντω σε ισχύ από την ημερομηνία OημOσίΕUσΓ'ις 
τους στην Επfσημη Εφηi .. ~εΡrδα ίης ΔημΟΚΡατfας. 

(2) Οι πρόνοιες που εισάγονται σΤΟLJζ βασο;:οίις κανονισμοίις με την 
παράγραφο (β) του Κανονισμού 16, με τον Κανονισμό '18 και με την 
παράγραφο (α) του ΚανονΙάμού 20 των πcφόντων !<.ανονlσμι.ίJV 
αναφορικά με την εισαγόμενη υποπαράγραφο (γ)(ί) στον Κανονισμό 41 
των βασικών κανονισμών, 'όπως αμτή ειδικότερα διαλαμβάνεται στην 
υποπαράγραφο (α) της παρα.γΡάφ(,υ .(4) του τροποποιούμενου 
Κανονισμού 4'1, τίθενται σε ισχύ από'την '1 η ιαvουαρlου του 2007. 

(3) Η ισχύς της παραγράφου (2) ίΟ!] Κανονισμοί: 51Α, που εισάγεται 
στους βασικούς κανονισμούς με τον Κανον!σμό 27 των πcφόντων 
Κανονισμών, λογίζεται ότι άΡΧϊσε από την 28η Ιουνίου του 2002. 

30. Η ισχύς των νέων ΚανονlσμιίΝ 51 και 51Α, που εισάγονΤα! στους 
βασικούς κανονισμούς με τον Κανονισμό 27 των παρόντων 
ΚαvονισμιίJν, λήγει την 31η Δεl;:εμβρl0υ του 2006. 

31. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των l<ανονισμΙΙΝ 37 ιωl 38 των 
βασικι.ίJν καΎονισμι.ίΝ, όπως αυτοί τροποπο!ούνται με τους παρόντες 
Κανονισμούς, για τις lφΙσεις ΑξlωμαTlκιίΝ για το έτος 2005, το 
Συμβούλιο Κρίσεων ΙZQΙ ΤΟ Ανι.ίJτατο Συμβούλιο Κρίσεων θα συνέλθουν 
σε ίαΚΤική σύνοδο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης 
των παρόντων ΚανονισμιίΝ στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

Νοείται ότι η σύνοδος του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων για 
εξέταση και απόφαση για τυχόν ευΒόl(ψο τερματισμό της υπηρεσίας 
Αξιωμαηκι.ίΝ, θα προηγηθεί της τακτικής του συνόδου για ης πιο πάνω 
αναφερόμενες κρίσεις του έτους 2005. 


