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                     7.      ΑΠΟΠΑΜΑ Α.Ν. 833/37 (ΦΕΚ 351/1937) 
 

(Πεξί Σηειέρνπο Δθέδξσλ Αμ/θψλ ηνπ θαηά Γελ Σηξαηνχ) 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 

Οη  απνηεινχληεο ην Σηέιερνο ησλ εθέδξσλ Αμ/θψλ πξννξίδνληαη δηα ηελ εηο 
Αμ/θνχο πιήξσζηλ ησλ αλαγθψλ ηνπ Σηξαηνχ ελ επηζηξαηεχζεη ή ελ πνιέκσ νπφηε 
θαινχληαη δηα Γηαηαγήο ηνπ Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ ή ηεξνχληαη ππφ ηα φπια 
σο έθεδξνη νη ζπκπιεξνχληεο ηελ ζεηεία ησλ. 
Η πξφζθιεζηο ελεξγείηαη θαηά θιάζεηο θαη είλαη γεληθή δη΄ φινλ ην Κξάηνο ή 
πεξηιακβάλεη σξηζκέλα Τκήκαηα απηνχ ή σξηζκέλαο θαηεγνξίαο κηάο ε 
πεξηζζνηέξσλ θιάζεσλ νηνπδήπνηε Όπινπ ή Σψκαηνο. 
Πξνο ην απηφλ ζθνπφλ θαη θαηά ηνλ απηφλ ηξφπνλ ν Υπνπξγφο ησλ Σηξαηησηηθψλ 
δχλαηαη λα θαιή ππφ ηα φπια θαη νλνκαζηηθνχο εθέδξνπο Αμ/θνχο αζρέησο 
θιάζεσο, δηακεξίζκαηνο ή θαηεγνξίαο. 
Οη έθεδξνη Αμ/θνί, αλαθαινχκελνη ή ηεξνχκελνη σο αλσηέξσ εηο ηελ ελεξγφλ 
ππεξεζίαλ, δηαηεινχζηλ εηο ηελ δηθαηνδνζίαλ ηνπ Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ θαη 
θαηαλέκνληαη εηο ηαο δηαθφξνπο Μνλάδαο ηνπ Σηξαηεχκαηνο θαηά ηαο αλάγθαο 
απηνχ, ππεξεηνχζη δε, εθ΄ φζνλ πθίζηαληαη αη έθ ησλ πξνθαιεζάλησλ ηελ 
αλάθιεζηλ ή ηήξεζηλ απηψλ ιφγσ δεκηνπξγεζείζαη αλάγθαη ηνπ Σηξαηεχκαηνο. 
Η απφιπζηο ησλ νχησ ππεξεηνχλησλ ελεξγείηαη θαηά ηνλ απηφλ ηξφπν, ήηνη έλ 
φισ ή ηκεκαηηθψο δηα Γηαηαγήο ηνπ Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ. 
Δμαίξεζηο ησλ ππφ ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξηδνκέλσλ πεξί ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ 
Σηειέρνπο εθέδξσλ Αμ/θψλ επηηξέπεηαη κφλνλ θαηά ηαο ππφ ηνπ άξζξνπ 32 
πξνβιεπνκέλαο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο εμαηξεηηθψο θαη πξνο ζεξαπείαλ φισο 
εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ηνπ ελ εηξήλε Σηξαηνχ, δχλαηαη ν Υπνπξγφο ησλ 
Σηξαηησηηθψλ λα θαιή ππφ ηα φπια εθέδξνπο Αμησκαηηθνχο ή λα ηεξή σο 
εθέδξνπο ηνπο ζπκπιεξνχληαο ηελ  ζεηείαλ ησλ ηνηνχηνπο. Η ηε πξφζθιεζηο θαη 
ηήξεζηο ηνχησλ ππφ ηα φπια ελεξγείηαη θαηά ηνλ απηφλ σο άλσ νξίδεηαη ηξφπνλ, 
αιιά κφλνλ θαηφπηλ εηηνινγεκέλεο εθζέζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Σηξαηησηηθψλ 
Αξρψλ θαη πξνηάζεσο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Σηξαηνχ δηθαηνινγνχληνο ην 
έθηαθηνλ ηεο αλάγθεο. Η απφιπζηο ηνχησλ ελεξγείηαη επίζεο δηα Γ/γήο ηνπ απηνχ 
Υπνπξγνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 

Δλ εμαηξεηηθψο επεηγνχζαηο πεξηζηάζεζηλ επηηξέπεηαη, θαηφπηλ Γηαηαγήο ηνπ 
Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ ή ππφ ησλ Γηνηθεηψλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην 
Μνλάδσλ πξφζθιεζηο εθέδξσλ Αμ/θψλ άλεπ ηεξήζεσο ησλ ππφ ηνπ 
πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ απαηηνπκέλσλ δηαηππψζεσλ. Δλ ηε Γηαηαγή πξνζθιήζεσο 
νξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία παξνπζηάζεσο. Απφ ηαχηεο δε ππνινγίδεηαη ην 
εκπξφζεζκνλ ηεο θαηαηάμεσο θαη αη ζπλέπεηαη  αλππνηαμίαο ησλ εθπξνζέζκσο ή 
νπδφισο παξνπζηαζζεζνκέλσλ. Καηά ηνλ απηφλ ηξφπνλ δχλαηαη λα δηαηαρζή θαη 
ε απφιπζηο έθ ησλ Τάμεσλ ησλ πξνζθιεζέλησλ. 
Η νχησ γελνκέλε πξφζθιεζηο θαη απφιπζηο γλσζηνπνηείηαη βξαδχηεξνλ ππφ ηνπ 
Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ δηα Γηαηαγήο ηνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
 

Τν Σηέιερνο ησλ εθέδξσλ Αμ/θψλ ησλ δηαθφξσλ Όπισλ θαη Σσκάησλ ηνπ 
Σηξαηνχ απνηειείηαη: 
 
 α. έθ ησλ κέρξη ηνχδε αλεθφλησλ εηο απηφ: 1) Μνλίκσλ Αμ/θψλ εμειζφλησλ 
ηνπ Σηξαηεχκαηνο θαη 2) ηπρφλησλ βαζκνχ εθέδξνπ Αμ/θνχ δπλάκεη 
κεηαγελεζηέξσλ Νφκσλ σο θαη έθ ησλ δπλάκεη ησλ Νφκσλ 2708 θαη 5203  θαηά ην 
έηνο 1935 δηα Γηαηαγψλ ηνπ Υπνπξγείνπ ησλ Σηξαηησηηθψλ επηζηξαηεπζέλησλ σο 
εθέδξσλ Σηξαηησηηθψλ Γηθαζηηθψλ Σπκβνχισλ θαη ππεξεηεζάλησλ σο ηνηνχησλ 
ηζνβίσλ Γηθαζηψλ θαη Μνλίκσλ Γηθαζηηθψλ Παξέδξσλ Αληεηζαγγειέσλ θαη 
Δηζαγγειέσλ. 
 
 β. έθ ησλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο Νφκνπ απνθηψλησλ 
βαζκφλ εθέδξνπ Αμησκαηηθνχ. 
 
 γ. έθ ησλ εθεμήο εμεξρνκέλσλ ηνπ Σηξαηεχκαηνο κνλίκσλ Αμησκαηηθψλ 
θαη εγγξαθνκέλσλ εηο ην Σηέιερνο ηεο εθεδξείαο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

Οξηνλ ειηθίαο ησλ εηο ην Σηέιερνο ηεο εθεδξείαο αλεθφλησλ νξίδεηαη, ην ησλ 
κνλίκσλ, εμαηξέζεη ησλ πγεηνλνκηθψλ θαη ησλ αζρνινπκέλσλ  πεξί εηδηθνχο 
θιάδνπο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ νίηηλεο ελ πνιέκσ θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Αξρεγνχ 
ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ δχλαληαη λα θιεζψζηλ νλνκαζηηθψο αλεμαξηήησο νξίνπ 
ειηθίαο. 
Πξνθεηκέλνπ πεξί αλσηάησλ Αμ/θψλ δχλαληαη επίζεο δη΄ απνθάζεσο ηνπ 
Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ λα θιεζψζηλ  νχηνη νλνκαζηηθψο αλεμαξηήησο νξίνπ 
ειηθίαο.  
(Γχλαηαη σζαχησο ν Υπνπξγφο ησλ Σηξαηησηηθψλ λα θαιή ππφ ηα φπια ελ 
επηζηξαηεχζεη ή πνιέκσ εθέδξνπο έθ κνλίκσλ πξνεξρνκέλνπο Αμησκαηηθνχο 
θαηαιεθζέληαο ππφ ηνπ νξίνπ ειηθίαο, εθ΄ φζνλ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζψζηλ 
εηο βνεζεηηθάο ππεξεζίαο ή Μνλάδαο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ έλ επηζηξαηεχζεη 
Σηξαηνχ. 
 
Η αλσηέξσ εληφο ( ) παξάγξαθνο πξνζεηέζε δηα ηνπ άξζξνπ 1. Α.Ν.2198 ηεο 29 
Ιαλ./1 Φεβξ. 1940 (ΦΔΚ Α΄ 99) (θαηση. αξηζ. 14γ). 
Τν άξζξν 1 Α.Ν. 2198/1940 θαηεξγήζε δηα ηνπ άξζξνπ 10 Ν.Γ. 145/1974 (αλση. 
ζει. 1132,31). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

Βαζκφλ  εθέδξνπ Αμ/θνχ απνθηψζηλ: 
 
 (α) Οη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ πεξί Σηξαηησηηθψλ Σρνιψλ δηθαηνχκελνη  
ηνηνχηνπ. 
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 (β) Έιιελεο ην γέλνο, ππεξεηήζαληεο σο κφληκνη ή έθεδξνη Αμ/θνί είο 
μέλνπο Σηξαηνχο, ηεο ππεξεζίαο ησλ ηαχηεο δεφλησο εμαθξηβσκέλεο θαη κεηά 
πξφηαζηλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Σηξαηνχ. Οχηνη αθνχ απνθηήζσζη ηελ Διιεληθήλ  
ππεθνφηεηα, εγγξάθνληαη εηο ηα Σηειέρε ηεο εθεδξείαο κε ηνλ ηειεπηαίνλ βαζκφλ 
φλ έθεξνλ. 
 
 (γ) Οη επδνθίκσο απνθνηηήζαληεο Σρνιήο εθέδξσλ Αμησκαηηθψλ θαη 
επηηπρφληεο θαηά ηελ πξαθηηθήλ  εθπαίδεπζηλ, σο αλσηέξσ θαζνξίδεηαη. 
 
 (δ) Οη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο απνθηψληεο βαζκφλ εθέδξνπ  
Αλζππηάηξνπ  ή Αλζππνθηεληάηξνπ. 
 
 (ε) Οη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ  44 ηνπ παξφληνο πξναγφκελνη εηο εθέδξνπο 
Αλζ/γνχο έθεδξνη Αλζ/ζηαί. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

Πηπρηνχρνη Ιαηξηθήο, Κηεληαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο, Φπζηθνκαζεκαηηθψλ (Τκ. 
Φεκηθψλ),  Οδνληνταηξηθνχ Σρνιείνπ ησλ ελ Ηκεδαπή ή Αιινδαπή Παλεπηζηεκίσλ 
θεθηεκέλνη πξνο εμάζθεζηλ ηνπ επαγγέικαηφο ησλ άδεηαλ, Γηπισκαηνχρνη 
Αλσηάηεο Σρνιήο ηνπ Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ, Αλσηάηεο Δκπνξηθήο Σρνιήο θαη 
Αλσηάηεο Γεσπνληθήο Σρνιήο ησλ ελ εκεδαπή ή αιινδαπή  Σρνιψλ αλήθνληεο 
εηο ηελ εθεδξείαλ ηνπ Σηξαηνχ Ξεξάο, δχλαληαη πξνο ζεξαπείαλ αλαγθψλ ηνπ 
πξνβιεπνκέλνπ έλ επηζηξαηεχζεη Σηξαηνχ θαη εθ΄ φζνλ ζπγθεληξνχζη ηα δηα ηνπο 
Αμ/θνχο απαηηνχκελα εζηθά θαη ινηπά πξνζφληα, λα νλνκάδσληαη νη κέλ ηεο 
Ιαηξηθήο θαη νδνληνταηξηθνχ Σρνιείνπ Αλζππίαηξνη, νη ηεο Κηεληαηξηθήο 
Αλζππνθηελίαηξνη, νη ηεο Φαξκαθεπηηθήο θαη Φπζηθνκαζεκαηηθψλ (Τκήκα 
Φεκηθψλ) Αλζππνθαξκαθνπνηνί, νη Γηπισκαηνχρνη ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο ηνπ 
Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ Αλζππνινραγνί Όπισλ ή Σσκάησλ εθ ησλ 
θαζνξηδνκέλσλ ελ ησ άξζξσ 13 ηνπ παξφληνο , νη ηεο Αλσηάηεο Δκπνξηθήο 
Σρνιήο θαη Αλσηάηεο Γεσπνληθήο Σρνιήο Αλζππνινραγνί  Γηαρεηξίζεσο 
αξκνδηφηεηνο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο άλεπ θνηηήζεσο εηο ηαο αληηζηνίρνπο 
Σρνιάο Δθέδξσλ Αμ/θψλ. 
Η νλνκαζία ηνχησλ ελεξγείηαη απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο δηα Β. Γ/ηνο  
πξνθαινπκέλνπ ππφ ηνπ Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ επί ηε πξνηάζεη ηνπ 
Γεληθνχ Δπηηειείνπ Σηξαηνχ. Ο αξηζκφο ηνχησλ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε ππφ ηνπ  
Γεληθνχ Δπηηειείνπ Σηξαηνχ αλαιφγσο ησλ πξνυπνινγηδνκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ελ 
επηζηξαηεχζεη Σηξαηνχ. 
 
Τν άξζξν 8 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ Α.Ν. 2098/1939. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
 

ν Βαζκφο απνλεκφκελνο εηο ηνπο Δθέδξνπο Αμ/θνχο δηα Β. Γ/ηνο παξέρεη εηο 
ηνχηνπο θαηά ηνλ ρξφλνλ θαζ΄ φλ  δηαηεινχζηλ ελ ελεξγεία, ηα απηά δηθαηψκαηα θαη 
επηβάιιεη ηαο απηάο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα νία θαη πξνο ηνπο κνλίκνπο 
ζπλαδέιθνπο ησλ. 
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Καηά ηαο ινηπάο πεξηπηψζεηο θαζ΄ άο δηθαηνχληαη λα θέξσζη ηελ ζηνιήλ  
απνιακβάλνπζη ησλ ηηκψλ ησλ παξερνκέλσλ εηο ηνπο κνλίκνπο ππέρνληεο θαη ηαο 
αληηζηνίρνπο ππνρξεψζεηο ηνχησλ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

 
Οη νπσζδήπνηε ππεξεηνχληεο σο Έθεδξνη Αμ/θνί ππάγνληαη εηο ηαο ππφ ηνπ 
Σηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Νφκνπ θαη Σηξαηησηηθψλ Καλνληζκψλ πξνβιεπνκέλαο δηα 
ηνπο κνλίκνπο ησλ αληηζηνίρσλ βαζκψλ πνηληθάο θαη πεηζαξρηθάο δηαηάμεηο θαη 
έρνπζη ηελ απηήλ πξνο ηνπο ηειεπηαίνπο δηθαηνδνζίαλ επί ησλ θαησηέξσλ ηνπ. 
Αη εκέξαη νηαζδήπνηε  θπιαθίζεσο θαη παξαλφκνπ απνπζίαο απηψλ άο 
ππέζηεζαλ πξφ ή κεηά ηελ νλνκαζίαλ ησλ δελ πξνζκεηξνχληαη εηο ηνλ ρξφλνλ 
ππνρξεψζεσο ζεηείαο  ή εθεδξείαο.  
Αη απνδνραί φκσο ηνχησλ δηα ηελ θαηά ηαο εκέξαο ηαχηαο επί πιένλ ππεξεζίαλ 
ησλ κεηνχληαη θαηά 50%. Δπίζεο αί απνδνραί απηψλ κεηζχληαη θαηά 50% θαηά ην 
ρξνληθφλ δηάζηεκα θαζ΄ φ  ππεξεηνχζη πξνζζέηνπο ππεξεζίαο επηβιεζείζαο 
απηνίο ιφγσ αλππνηαμίαο κεηά ηελ νλνκαζίαλ ησλ εηο Δθέδξνπο Αμ/ηηθνχο ή 
Αλζ/ζηάο. 
 

ΑΡΘΡΟ 28 
 

Η παξ΄ εθέδξσλ Αμ/θψλ  άξλεζηο παξαιαβήο νηνπδήπνηε εγγξάθνπ 
επηζηξαηεχζεσο  ηηκσξείηαη δηα ηξηκήλνπ θπιαθίζεσο. Τα αζηπλνκηθά φξγαλα 
ζπιιακβάλνπζη ηνπο αξλνχκελνπο λα παξαιάβσζη ηα παξ΄ απηψλ επηδηδφκελα 
απηνίο έγγξαθα επηζηξαηεχζεσο θαη νδεγνχζηλ απηνχο ελψπηνλ ηνπ πιεζηεζηέξνπ 
Δηξελνδίθνπ, φζηηο έλ αξλήζεη παξαιαβήο επηβάιιεη ηελ αλσηέξσ πνηλήλ. 
Η νχησο επηβαιιφκελε πνηλή είλαη ηειεζίδηθνο κε ππνθεηκέλε εηο νηνλδήπνηε 
έλδηθνλ κέζνλ, νπδέ εμαγνξαδφκελε. 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
 

Οη έθεδξνη Αμ/θνί ππάγνληαη, δηά ηάο θάησζη πεξηπηψζεηο, εηο ηάο δηαηάμεηο ηνπ 
Νφκνπ πεξί Σηξαηνινγίαο ηάο αθνξψζαο ηνπο νπιίηαο, εθ΄ φζνλ δελ αληίθεηληαη 
είο ηνλ παξφληα Νφκνλ. 
 
1. Ωο πξνο ηάο ιεπηνκεξείαο πξνζειεχζεσο έλ εηξήλε, επηζηξαηεχζεη ή 

πνιέκσ, φηαλ δηακέλσζηλ είο ην εμσηεξηθφλ. 
 
2. Ωο πξνο ηελ αλππνηαμίαλ θαη ηαο δηά ηαχηελ πνηλάο, ζηεξήζεηο θαη ινηπάο 

ζπλεπείαο, δη΄ εθπξφζεζκνλ πξνζέιεπζηλ έλ εηξήλε, επηζηξαηεχζεη ή 
πνιέκσ. 

 
3. Ωο πξνο ηελ αδπλακίαλ, πξνζειεχζεσο ιφγσ αλσηέξαο βίαο, απνιχηνπ 

αδπλακίαο θαη αλππεξβιήησλ  θσιπκάησλ. 
 
 Η παξ. 3 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δη΄ άξζξ. 9 ηνπ Α.Ν. 1686/1939. 
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4. Ωο φπσο ηαο δηαηππψζεηο φπσο απνδεκίαλ, κε ηελ δηαθνξάλ φηη δηα ηνχηνπο 

δελ ιακβάλεηαη ππ΄ φςεη ην 50φλ έηνο φπσο ειηθίαο, αιιά ην δη΄ έθαζηνλ 
Αμ/θφλ νξηδφκελνλ δηα ηνλ βαζκφλ ηνπ θαζ΄ Όπινλ ή Σψκα φξηνλ ειηθίαο. 

 
5. Ωο φπσο ηελ επαλεμέηαζηλ ησλ αληθάλσλ, βνεζεηηθψλ ή έλ αλαβνιή ιφγσ 

πγείαο δηαηεινχλησλ. 
 
6. Ωο φπσο ηελ ππνρξέσζηλ ζεηείαο. Η θαηά ηνλ Νφκνλ φπσο πεξί 

Σηξαηνινγίαο απνζηνιή ηνχησλ είο ππνρξεσηηθήλ άδεηαλ, πξφ φπσο ιήμεσο 
φπσο ζεηείαο ησλ, δχλαηαη λα ιάβε ρψξαλ θαη βξαδχηεξνλ φπσο απνζηνιήο 
φπσο ζεηξάο ησλ νπιηηψλ κεζ΄ ψλ, πξφ φπσο νλνκαζίαο ησλ, είρνλ θιεζή. 

 
 Η παξ. 6 πξνζεηέζε  δη΄ αξζξ.10 ηνπ Α.Ν. 1686/39. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 32 
 

Οη έθεδξνη Αμ/θνί εθάζηεο θιάζεσο θαινχληαη ελ εηξήλε φπσο εθπαίδεπζηλ δηα 
δηαηαγήο ηνπ Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ είηε ηαπηνρξφλσο είηε θαηά πεξηνρήλ 
θιπ. σο ελ ησ άξζξσ 1 ηνπ παξφλλνο θαζνξίδεηαη. 
Δθάζηε εθπαηδεπηηθή πεξίνδνο δηαξθεί επί ρξφλνλ θαζνξηδφκελνλ ππφ ηνπ 
Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ. 
Η εκεξνκελία φπσο πξνζθιήζεσο θαζνξίδεηαη πξν κελφο ηνπιάρηζηνλ δηα φπσο 
φπσο Γ/γήο ηνπ Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γελ. 
Δπηηειείνπ Σηξαηνχ. 
Όπσο δηα δηαηαγήο ηνπ απηνχ Υπνπξγνχ απνιχνληαη νχηνη κεηά ην πέξαο φπσο 
εθπαηδεχζεσο δη ήλ εθιήζεζαλ. 
Οχηνη πξνζεξρφκελνη δηθαηνχληαη ιακβάλεηλ εθ΄ άπαμ ρηιηφδξαρκνλ απνδεκίσζηλ 
ιφγσ θζνξάο ηκαηηζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 33 
 

Οη θαηά ηελ εκεξνκελίαλ φπσο εθδφζεσο φπσο δηαηαγήο πξνζθιήζεσο φπσο 
εθπαίδεπζηλ, ζπκθψλσο ησλ άξζξν 32, δηακέλνληεο εηο ην εμσηεξηθφλ Έθεδξνη 
Αμ/θνί απαιιάζνληαη φπσο πξνζθιήζεσο ηαχηεο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 34 
 

Τν Υπνπξγείνλ Σηξαηησηηθψλ ηε πξνηάζεη ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Σηξαηνχ 
νξγαλψλεη εηο ηάο έδξαο ησλ Σηξαηησηηθψλ Μνλάδσλ εθπαηδεπηηθάο 
ζπγθεληξψζεηο εηο άο θαινχληαη φπσο πξνζέιζσζηλ νη έλ ηε πεξηνρή θαηνηθνχληεο 
Έθεδξνη Αμ/θνί. 
Αη ζπγθεληξψζεηο αχηαη ηεινχληαη επί ηε βάζεη πξνγξακκάησλ θαηαξηηδνκέλσλ 
παξά ησλ Σσκάησλ Σηξαηνχ θαη Αλεμαξηήησλ Μεξαξρηψλ επί ηε βάζεη γεληθνχ 
ηνηνχηνπ θαηαξηηδνκέλνπ παξά ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Σηξαηνχ θαη θαζνξηδφλησλ 
ζεηξάλ δηαιέμεσλ, εθαξκνγψλ, αζθήζεσλ επί ηνπ ράξηνπ, αζθήζεσλ κεηά κφλνλ 
ζηειερψλ θ.ι.π. δη΄  έθαζηνλ Όπινλ ή Σψκα. 
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Σθνπφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ είλαη ε παξαθνινχζεζηο ηεο εμειίμεσο 
ηεο Σηξαηησηηθήο ηέρλεο θαη ησλ εηζαγνκέλσλ λέσλ κεζφδσλ έθ κέξνπο ησλ 
Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ. 
Η πξφζθιεζηο ησλ Δθέδξσλ Αμ/θψλ ελεξγείηαη παξά ησλ Γηνηθεηψλ Μνλάδσλ, δηα 
ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δλψζεσλ Δθέδξαλ Αμ/θψλ, δηα ηνπ ηχπνπ θ.ι.π. 
Η πξνζέιεπζηο Δθέδξσλ Αμ/θψλ είλαη πξναηξεηηθή. 
Η πξνζπκία φκσο θαη ε θαηά ηαο ζπγθεληξψζεηο επηδεηθλπνκέλε επίδνζηο 
παξ΄ελφο εθάζηνπ απνηεινχζη ζηνηρεία δηα ηελ πξναγσγήλ ησλ. 
Γηαιέμεηο πάζεο θχζεσο ζπληεινχζαη εηο ηελ πξναγσγήλ ηεο εγθπθινπαηδηθήο 
κνξθψζεσο ησλ Αμ/θψλ δχλαληαη λα αλαηεζψζη θαηά ηαο σο άλσ  ζπγθεληξψζεηο 
εηο Δθέδξνπο Αμ/θνχο αλαιφγσο ηεο εηδηθφηεηφο ησλ. 
Αη  Σηξαηησηηθαί Λέζραη ησλ δηαθφξσλ Φξνπξψλ ηεξνχζη πάληνηε εηο ηελ δηάζεζηλ 
ησλ Δθέδξσλ Αμ/θψλ ηαο βηβιηνζήθαο απηψλ πξνο παξαθνινχζεζηλ ησλ 
εθδηδνκέλσλ Καλνληζκψλ θαη ινηπψλ επηζήκσλ Σηξ/ηηθψλ Πεξηνδηθψλ θαη 
Σπγγξακκάησλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 35 
 

Οη εθηφο ηεο έδξαο θαηνηθνχληεο Έθεδξνη Αμ/θνί πξνζεξρφκελνη φπσο 
παξαζηψζηλ εηο ηαο θαηά ην αλσηέξσ άξζξνλ εθπαηδεπηηθάο ζπγθεληξψζεηο, 
δηθαηνχληαη νδνηπνξηθψλ εμφδσλ, ζπκθψλσο ησ ζρεηηθψ Νφκσ. 
Οχηνη αλαρσξνχληεο έθ ηνπ ηφπνπ ηεο δηακνλήο ησλ δεηνχζη ηελ  ρνξήγεζηλ 
θχιινπ πνξείαο παξά ηνπ Φξνπξαξρείνπ ή ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο (Φσξ/θήο) ηνπ 
ηφπνπ ησλ, ηε επηδείμεη ηεο ζρεηηθήο πξνζθιήζεσο θαη ηνπ θαλνληθνχ απνιπηεξίνπ 
ησλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 36 
 

Έθεδξνη Αμ/θνί φισλ ησλ Όπισλ θαη Σσκάησλ δχλαληαη λα πξναρζψζηλ εηο ηαο 
αλσηέξνπο βαζκνχο κέρξη ηνπ βαζκνχ ηνπ Λνραγνχ κφλνλ ζπκθψλσο ηαηο 
δηαηάμεζη ησλ επνκέλσλ άξζξσλ. 
Οπδείο εμ  απηψλ πξνάγεηαη εηο ηνλ αλψηεξνλ βαζκφλ εθ΄φζνλ νη ελ ησ Δλεξγψ 
Σηξαηψ νκνηφβαζκνί ηνπ ελ ησ απηψ Οπισ ή Σσκάηη νη πξφ απηνχ απνθηήζαληεο 
ηνλ βαζκφλ ηνπ Αμ/θνχ, πιήλ ησλ ζηαζίκσλ, δελ πξνήρζεζαλ εηζέηη. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 37 
 

Βάζεη ησλ πθηζηακέλσλ αλαγθψλ νξίδεηαη δηα Β.Γ. πξνθαινπκέλνπ παξά ηνπ 
Υπνπξγνχ ησλ Σηξαηησηηθψλ θαη θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ 
Σηξαηνχ ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ άο δχλαληαη λα θαηαιάβσζη δηα πξναγσγήο 
Έθεδξνη Αμ/θνί ελ εθάζησ Οπισ ή Σψκαηη θαη ελ εθάζησ βαζκψ, δηα απνθάζεσο 
δε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Σηξαηνχ αη θιάζεηο εηο άο νη πξναρζεζφκελνη δένλ λα 
αλήθσζηλ. 
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(Τν άξζξνλ ηνχην αλήθεη εηο ηνλ ΑΝ 832/37 (άξζξνλ 35) θαη νπρί εηο ηνλ ΑΝ 
833/37) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 37α 
 

Οη εηο ηελ εθεδξείαλ ηνπ Σηξαηνχ Ξεξάο, Θαιάζζεο θαη Αέξνο αλήθνληεο θαη θαηά 
ηελ θήξπμηλ ηεο επηζηξαηεχζεσο ππεξεηνχληεο α) εηο ηελ ρσξνθπιαθήλ σο 
εζεινληαί νπιίηαη απηήο εμαηξνπκέλσλ κφλνλ ησλ πξνζσξηλψο ππεξεηνχλησλ 
(νίηηλεο ππνρξενχληαη εηο άκεζνλ πξνζέιεπζηλ ελ επηζηξαηεχζεη εηο ν Όπινλ ή 
Σψκα αλήθνπζη) β) εηο ηελ Αζηπλνκίαλ Πφιεσλ σο Αμ/θνί, Αξρηθχιαθεο ή 
Αζηπθχιαθεο, γ) εηο ην Ππξνζβεζηηθφλ Σψκα σο Αμ/θνί , ηερλίηαη, νδεγνί ή 
Ππξνζβέζηαη (πιήλ ησλ δνθίκσλ ππαιιήισλ απάλησλ ησλ θιάδσλ, 
ππξνζβεζηψλ, νδεγψλ, ηερληηψλ νίηηλεο ππνρξενχληαη εηο άκεζνλ πξνζέιεπζηλ έλ 
επηζηξαηεχζεη εηο φ Όπινλ ή Σψκα αλήθνπζη) δ) εηο ηελ νηθνλνκηθήλ θαηά 
ζάιαζζαλ αζηπλνκίαλ, σο πξνζσπηθφ απηήο, ε) εηο ηελ ππεξεζίαλ 
ηεισλνθπιαθήο, παξακέλνπζηλ ελ επηζηξαηεχζεη άπαληεο εηο ηάο ζέζεηο ησλ 
θαη΄εμαίξεζηλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζεσξνχκελνη 
φκσο έλ πάζε πεξηπηψζεη σο επηζηξαηεπφκελνη. 
Ο ππνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο ησλ σο ζηξαηησηηθήο ή κε ινγίδεηαη θαηά ηνπο 
ηζρχνληαο πεξί απηψλ λφκνπο. Γηαηεξνχζηλ εληνχηνηο νη Υπνπξγνί ησλ Πνιεκηθψλ 
Υπνπξγείσλ ην δηθαίσκα θαη δηα ηνχηνπο ηεο κεηαθνξάο απηψλ κεκνλσκέλεο ή 
νκαδηθήο, εηο ηνλ ζηξαηφλ, αλαιφγσο ησλ ζηξαηησηηθψλ αλαγθψλ. Δλ 
επηζηξαηεχζεη νπδεκία θαηάηαμηο εηο ηα ζψκαηα ηαχηα επηηξέπεηαη, αη ηπρφλ δ΄ 
ειιείςεηο ηνχησλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο επηζηξαηεχζεσο ζπκπιεξνχηαη δη΄ 
αλδξψλ αλεθφλησλ εηο θαηεγνξίαο θαζνξηδνκέλαο ηφηε  δηα θνηλήο απνθάζεσο 
ησλ πνιεκηθψλ Υπνπξγείσλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 38 
 

Αη θαηά ηα αλσηέξσ πξναγσγαί ησλ Αμ/θψλ ηεο Δθεδξείαο γίλνληαη θαη΄ εθινγήλ, 
δη΄ άπαληαο ηνπο βαζκνχο, απαηηνχληαη δε πξνο πξνβηβαζκφλ εηο ηνλ αλψηεξνλ 
βαζκφλ, πιήλ ησλ έλ ηνηο πξνεγνπκέλνηο άξζξνηο φξσλ, θαη ηα εμήο πξνζφληα δηα 
ηνπο Αμ/θνχο ησλ Όπισλ θαη ηνπ Σψκαηνο ησλ Απηνθηλήησλ. 
 
1. Γηα ηελ πξναγσγήλ Αλζ/γψλ εηο Υπνι/γνχο. 
 
 (α) Πεληαεηέο ρξνληθφλ δηάζηεκα απφ ηεο απνθηήζεσο ηνπ βαζκνχ ηνπ 
Αλζ/γνχ. 
 
 (β)  Μία ηνπιάρηζηνλ πεξίνδνο αζθήζεσλ ζπκθψλσο ησ άξζξσ 32 ή κία 
πεξίνδνο εθπαηδεπηηθήο ζπγθεληξψζεσο ζπκθψλσο ησ άξζξσ 34, ήλ λα 
παξεθνινχζεζελ ν Έθεδξνο αλειιεηπψο. 
 
2. Γηα ηελ πξναγσγήλ Υπνι/γψλ εηο Λνραγνχο. 
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 (α) Πεληαεηέο ρξνληθφλ δηάζηεκα απφ ηεο απνθηήζεσο ηνπ βαζκνχ ηνπ 
Υπνι/γνχ δη΄ άπαληαο  αλεμαηξέησο ηνπο Δθέδξνπο Αμ/θνχο. 
 
 (β) Μία πεξίνδνο αζθήζεσλ θαζ΄ήλ λα έρσζη κεηάζρεη σο ππνι/γνί 
ζπκθψλσο ησ άξζξσ 32 θαη θαηά ηελ νπνίαλ λα έρσζηλ ππνζηή εθπαίδεπζηλ 
πξνπαξαζθεπάδνπζαλ απηνχο δηα ηελ Γηνίθεζηλ Λφρνπ ή Ππξ/ρίαο ή αλαιφγνπ 
ηκήκαηνο δηα ηνπο Δθέδξνπο Υπνι/γνχο ηνπ Σψκαηνο Απηνθηλήησλ. 
 
3. Τα ελ ηνηο εδαθίνηο β΄ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξηδφκελα 
δελ απαηηνχληαη: 
 
 (α) Γηα ηνπο έθ κνλίκσλ πξνεξρφκελνπο εάλ νχηνη ήζεινλ εμαηξεζή ηεο 
θαηά ην άξζξνλ 32 γελνκέλεο πξνζθιήζεσο ηεο θιάζεψο ησλ θαη εθ΄ φζνλ δελ 
έρνπζηλ νξγαλσζή αη ππφ ηνπ άξζξνπ 34 πξνβιεπφκελαη  εθπαηδεπηηθαί 
ζπγθεληξψζεηο. 
 
 (β) Δθ ησλ ινηπψλ δε δηα ηνπο θαηά ηελ έλαξμηλ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ Αλζ/γνχο θαη Υπνι/γνχο εθ΄φζνλ απνδεδεηγκέλσο έρνπζη κεηάζρεη ησλ 
πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη κέλ Αλζ/γνί αδηαθξίησο ππεξεζίαο, νη δε Υπνι/γνί σο 
ηνηνχηνη έλ Λφρσ, Ιιε, Ππξ/ρία. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 39 
 

Οη έθεδξνη Αμ/θνί ησλ ινηπψλ Σσκάησλ πξνάγνληαη νκνίσο κέρξη ηνπ βαζκνχ ηνπ 
Λνραγνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κεηά  πεληαεηέο δηάζηεκα απφ ηεο απνθηήζεσο 
ηνπ βαζκνχ νλ θέξνπζηλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 41 
 

Οη έθεδξνη Αμ/θνί εγγξάθνληαη εηο πίλαθαο ησλ ερφλησλ ηα πξνο πξναγσγήλ 
πξνζφληα θαη δηαγξάθνληαη εμ΄απηψλ θαηά ηνπο απηνχο ηχπνπο θαζ΄ νχο νη Αμ/θνί 
ηνπ ελεξγνχ Σηξαηνχ. Όπσο έθεδξνο ηηο Αμ/θφο απνθηήζε ην δηθαίσκα 
ππνςεθηφηεηνο δηα ηνλ ακέζσο αλψηεξνλ  βαζκφλ εθείλνπ φλ θέξεη, απαηηείηαη α) 
πξφηαζηο δεδηθαηνινγεκέλε ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο Μνλάδνο εηο ήλ νχηνο ππεξεηεί, δηα 
δε  ηνπο κε ππεξεηνχληαο πξφηαζηο ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο Μνλάδνο εηο ήλ δηαηέζε ελ 
επηζηξαηεχζεη ππνβαιινκέλε ηεξαξρηθψο κεηά ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ακέζσο 
πξντζηακέλσλ Αξρψλ εηο ην Υπνπξγείνλ Σηξαηησηηθψλ, β) εθπιήξσζηο ησλ ππφ 
ηνπ άξζξνπ 38 θαη 39 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ ππνρξεψζεσλ. 
Γηα ηελ ππνβνιήλ ηνηαχηεο πξνηάζεσο παξά ησλ Σηξαηησηηθψλ Αξρψλ, δένλ λα 
ιακβάλεηαη  ππφ φςηλ, πιή ησλ αηνκηθψλ εγγξάθσλ θαη ηεο επηδφζεσο ησλ 
πξνηεηλνκέλσλ εηο ηα ζηξαηησηηθά, θαη ή ελ ησ ηδησηηθψ βίσ δηαγσγή. 
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Ν.Δ. 4089/60 (ΑΡΘΡΟ 8) 
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ 

 
1. Έθεδξνη ινραγνί πάλησλ ησλ Όπισλ, Σσκάησλ θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Σηξαηνχ 
Ξεξάο, δχλαληαη λα πξναρζψζηλ εηο ηνλ βαζκφλ ηνπ ηαγκαηάξρνπ εθ΄φζνλ 
έρνπζηλ εμαίξεηνλ εζληθήλ, ζηξαηησηηθήλ θαη θνηλσληθήλ δξάζηλ θαη δελ έρνπζη 
θαηαιεθζή ππφ ηνπ νξίνπ ειηθίαο, εηο ηνλ βαζκφλ ηνχηνλ, νπδέ έρνπζη ειηθίαλ 
θαησηέξαλ ησλ 40 εηψλ. Η πξναγσγή ελεξγείηαη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 
ηνπ Α.Ν. 833/37 «πεξί ζηειερψλ εθέδξσλ αμησκαηηθψλ ηνπ θαηά γήλ ζηξαηνχ». 
 
 
2. Η ππφ ηνπ άξζξνπ 38 παξάγξ. 1(β) θαη 2(β) ηνπ Α.Ν. 833/37 πξνβιεπνκέλε 
πεξίνδνο αζθήζεσλ δελ απαηηείηαη δηα ηνπο έρνληαο πνιεκηθήλ δξάζηλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 48 
 

Έθεδξνη Αμησκαηηθνί δηαηεινχληεο Γεκφζηνη ή Γεκνηηθνί ππάιιεινη θαινχκελνη δη΄ 
νηαλδήπνηε αηηίαλ εηο ηαο ηάμεηο ηνπ Σηξαηνχ, δηθαηνχληαη αδείαο εθ ηεο πνιηηηθήο 
απηψλ ππεξεζίαο, δηαξθείαο ίζεο πξνο ηελ ππφ ηα φπια ηήξεζίλ ησλ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 49 
 

Έθεδξνη Αμησκαηηθνί δηαηεινχληεο ηδησηηθνί ππάιιεινη θαινχκελνη δη΄ νηαλδήπνηε 
αηηίαλ  εηο ηαο ηάμεηο ηνπ Σηξαηνχ, ζεσξνχληαη ελ αδεία εθ ηεο ππεξεζίαο απηψλ 
θαη δηθαηνχληαη, φπσο αλαιάβσζη κεηά ηελ απφιπζίλ ησλ ηαχηελ πθ΄ νχο φξνπο 
ζρεηηθνί πεξί ηνχησλ λφκνη νξίδνπζηλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 50 
 

Πάο έθεδξνο αμ/θφο απνιπφκελνο ησλ ηάμεσλ ηνπ Σηξαηνχ ππνβάιιεη εηο ηελ 
απνιχνπζαλ απηφλ Αξρήλ δήισζηλ εκθαίλνπζαλ ηνλ ελ ησ ηδησηηθψ βίσ ηφπνλ 
δηακελήο ηνπ.  
Δηο ηελ σο άλσ δηάηαμηλ ππάγνληαη θαη νη έθ ησλ κνλίκσλ Αμ/θψλ εμεξρφκελνη ηνπ 
ζηξαηεχκαηνο Αμ/θνί θαη δη΄ νχο ην ζρεηηθφλ Β. Γηάηαγκα εμφδνπ δηαιακβάλεη ηελ 
εγγξαθή ηνπ εηο ην Σηέιερνο Δθέδξσλ Αμ/θψλ. 
Πάζα ηπρφλ κεηαγελεζηέξσο νξηζηηθή αιιαγή ηφπνπ δηακνλήο ελ ησ ηδησηηθψ βίσ 
ηηλφο ησλ σο άλσ ελ ηνηο παξαγξάθνηο α΄ θαη β΄ ηνπ παξφληνο δηαιακβαλνκέλσλ 
Αμ/θψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ ππνβνιήλ λέαο επί ηνχηνπ δειψζεσο εληφο ησλ ηξηψλ 
πξψησλ κελψλ απφ ηεο εγθαηαζηάζεσο ελ ησ λέσ ηνχησ ηφπσ. 
Με ζπκκφξθσζηο πξνο ηνχην ζπλεπάγεηαη πξφζηηκνλ κέρξη δξαρκψλ ρηιίσλ 
πεληαθνζίσλ ππέξ ηνπ Μ.Τ.Σ. επηβαιιφκελνλ ππφ ηνπ Υπνπξγνχ ησλ 
Σηξαηησηηθψλ, φπεξ δεινχηαη σο έζνδνλ ππέξ ηνπ Μ.Τ.Σ. θαη εηζπξάηηεηαη θαηά 
ηαο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ «πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ» επί ηε βάζεη ηεο 
εηο ηα Τακεία ηνπ Κξάηνπο απνζηειινκέλεο απνθάζεσο επηβνιήο πξνζηίκσλ. 
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Η δήισζηο αχηε πεξηέρνπζα θαη ηα ζηξαηνινγηθά ζηνηρεία (Σηξαηνι. θιάζηλ, ηφπνλ 
θαηαγσγήο θ.ι.π.) ππνβάιιεηαη εηο ην πιεζηέζηεξνλ Φξνπξαξρείνλ ή Αζηπλνκηθήλ 
Αξρήλ θαη παξά ηνχησλ εηο ην Σηξαηνι. Γξαθείνλ εηο φ  ν δειψλ σο έθ ηεο 
θαηαγσγήο ηνπ ππάγεηαη. 
Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη εληφο πέληε κελψλ άπαληεο νη έθεδξνη 
αμ/θνί πεξί ψλ αί παξάγξαθνη α΄ θαη β΄ ηνπ παξφληνο δένλ λα ππνβάιισζηλ εηο 
ηελ πιεζηεζηέξαλ Αζηπλνκηθήλ Αξρήλ ή Φξνπξαξρείνλ ή Πξνμεληθήλ ηνηαχηελ νη 
δηακέλνληεο εηο ην εμσηεξηθφλ, δήισζηλ ελ ή λα εκθαίλεηαη α) ν ηφπνο ελεζηψζεο 
δηακνλήο, β) εάλ ε δηακνλή ησλ ελ ησ ηφπσ ηνχησ ηπγράλε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή 
θαη γ) ηα ζηξαηνινγηθά ησλ ζηνηρεία. 
Αη δειψζεηο αχηαη δένλ λα απνζηαιψζηλ εηο ηα Σηξαηνι. Γξαθεία εηο ά νχηνη 
ππάγνληαη. 
 
Αη ηνηαχηαη ησλ εηο ην εμσηεξηθφλ  δηακελφλησλ ζα πεξηέιζσζηλ εηο ην Υπνπξγείνλ 
Σηξαηησηηθψλ (Γεληθφλ Δπηηειείνλ Σηξαηνχ) κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
Δηο ηάο δηαηάμεηο ηεο ε΄ παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη κε 
ζπκπιεξνχληεο  φξηνλ ειηθίαο εληφο πέληε εηψλ απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο. 
Μεηά ηελ πάξνδνλ ηεο ηαζζνκέλεο πεληακήλνπ πξνζεζκίαο θαη ελ πεξηπηψζεη κε 
ζπκκνξθψζεσο ππάγνληαη νχηνη εηο ηαο δηαηάμεηο ηεο γ΄ παξαγξάθνπ ηειεπηαίνλ 
εδάθηνλ πεξί πξνζηίκνπ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 53 
 

1. Γηθαζηηθνί ππάιιεινη ηζφβηνη ή κφληκνη θαη Γεκφζηνη ππάιιεινη σο θαη 
πξφζσπα εηδηθήο κνξθψζεσο ή πείξαο, αζρνινχκελα εηο δηαθφξνπο 
επηζηεκνληθνχο ή ηερληθνχο θιάδνπο, αλαγθαηνχληα δηά ηάο ελ επηζηξαηεχζεη 
απαηηήζεηο ηεο Σηξαηησηηθήο Υπεξεζίαο, θαινχληαη ππφ ηα φπια νλνκαζηηθψο-
αζρέησο νξίνπ ειηθίαο- θαη δηαηίζεληαη αλαιφγσο ηεο εηδηθφηεηάο ησλ, 
αλεμαξηήησο φπινπ  ή Σψκαηνο εηο φ αλήθνπζηλ. 
Τν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίνδν εηξήλεο θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (Ν. 
2109/92 άξζξν 15). 
 
2. Δηο ηνχηνπο αζρέησο ηνπ βαζκνχ, φλ έλ ηε Σηξαηησηηθή Ιεξαξρία θέθηεληαη, 
δχλαηαη λα απνλεκεζή δηά Β. Γ/ηνο ν βαζκφο ηνπ εθέδξνπ Αμ/θνχ νηνπδήπνηε 
φπινπ ή Σψκαηνο αλαιφγνπ ηεο εηδηθφηεηάο ησλ, νλ δηαηεξνχζη  κφλνλ θαηά ην 
ρξνληθφλ δηάζηεκα ηεο ππφ Σηξαηησηηθήλ ηδηφηεηα ππεξεζίαο ησλ έλ ηε ζέζεη ηεο 
εηδηθφηεηφο ησλ, κεζ΄ φ  επαλέξρνληαη εηο ηελ πξνεγνπκέλελ  απηψλ έλ ηε 
εθεδξεία ζέζηλ θαη βαζκφλ. 
Ο νχησ απνλεκφκελνο βαζκφο θαζνξηδφκελνο έθ ησλ εηψλ ππεξεζίαο  ή ζέζεσο ή 
ηνπ βαζκνχ ησλ πξνζψπσλ ηνχησλ έλ ησ εηδηθψ απηψλ θαηά ηνλ ηδησηηθφλ ησλ 
βίνλ θιάδσ, δελ δχλαηαη λα είλαη αλψηεξνο ηνπ Αλη/ξρνπ.  

 
 
 

 
 


