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17.       ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 107/73 (ΦΕΚ 195Α/73) 
 

‘’Πεξί Υνξεγήζεσο Αλαζηνιήο Καηαηάμεσο εηο Δθέδξνπο ελ Δπηζηξαηεχζεη’’. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

 
Γεληθέο Γηαηάμεηο 

 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
 

θνπφο - Γηάθξηζηο Αλαζηνιψλ. 
 
    1.   Πξνο εμαζθάιηζηλ ηνπ απαξαηηήηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ, δηα ηελ ελ πνιέκσ 
αθψιπηνλ ιεηηνπξγίαλ ησλ πάζεο θχζεσο Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ ή 
Δπηρεηξήζεσλ, Κξαηηθψλ ή κε, απαξαηηήησλ δηα ηελ δσήλ ηνπ Έζλνπο ή ηελ 
εζληθήλ άκπλαλ, δχλαηαη λα αλαζηέιιεηαη ελ θαηξψ γεληθήο, κεξηθήο 
επηζηξαηεχζεσο ή θαηάηαμηο εθέδξσλ, πξνζθαιινπκέλσλ εηο ηαο ηάμεηο ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ηνπ Ληκεληθνχ θαη ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, εθ΄ φζνλ εξγάδνληαη εθ΄ νηαδήπνηε ζρέζεη είο ηαο ελ 
ιφγσ Τπεξεζίαο, Οξγαληζκνχο ή Δπηρεηξήζεηο.  
 
    2.   Ωζαχησο δχλαηαη λα αλαζηέιιεηαη ε θαηάηαμηο θαη εθέδξσλ πξννξηδνκέλσλ 
λα επαλδξψζνπλ βαζηθάο Κξαηηθάο Τπεξεζίαο, αίηηλεο πξνβιέπνληαη λα 
ζπγθξνηεζνχλ ελ επηζηξαηεχζεη, βάζεη πθηζηακέλσλ απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο 
ζρεδίσλ. 
 
    3.   Αη αλαζηνιαί θαηαηάμεσο ρνξεγνχληαη απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο ή θαηά 
ηελ δηάξθεηαλ ηεο κεξηθήο επηζηξαηεχζεσο θαη δηαθξίλνληαη εηο νλνκαζηηθάο θαη εηο 
νκαδηθάο.  
 

ΑΡΘΡΟ  2 
 

Έλλνηα Δθέδξνπ. 
 
    1.  Έθεδξνη, θαηά ηελ έλλνηαλ ηνπ παξφληνο, λννχληαη άπαληεο νη 
εγγεγξακκέλνη εηο ηελ εθεδξεία αμησκαηηθνί, αλζππαζπηζηαί θαη νπιίηαη ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ηνπ Ληκεληθνχ θαη ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ππφ ηεο εθάζηνηε ηζρπνχζεο 
Ννκνζεζίαο θαζνξηδνκέλνπ, αληηζηνίρσο, νξίνπ ειηθίαο πξνο ζηξάηεπζηλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
 

Ολνκαζηηθέο Αλαζηνιαί Καηαηάμεσο 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
 

Υνξήγεζηο. 
 
    1.   Αη νλνκαζηηθαί αλαζηνιαί θαηαηάμεσο, ρνξεγνχληαη δη΄ απνθάζεσο ηνπ ππφ 
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο θαζνξηδνκέλνπ πκβνπιίνπ, ήηηο θπξνχηαη ππφ ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο ή Γεκνζίαο Σάμεσο ή Ναπηηιίαο - Μεηθνξψλ - 
Δπηθνηλσληψλ, ηε πξνηάζεη ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ ή ησλ ελ άξζξσ 2 αλαθεξνκέλσλ σκάησλ. 
 
    2.   Καηά ηελ ρνξήγεζηλ αλαζηνιήο θαηαηάμεσο πξνηηκψληαη θαηά ζεηξάλ : 
 
          α.    Οη αγχκλαζηνη. 
 
          β.  Οη εληαρζέληεο απφ απφςεσο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηνο είο ηνπο ηθαλνχο 
θαηεγνξίαο ηεηάξηεο (Ι/4) θαη ηξίηεο (Ι/3). 
 
          γ.    Οη παηέξεο ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ δψλησλ ηέθσλ. 
 
          δ.    Οη νπιίηαη. 
 
          ε.    Οη αλζππαζπηζηαί. 
 
          δ.    Οη αμησκαηηθνί σκάησλ θαη είηα ησλ Όπισλ. 
 
    3.   Δθ ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ θαηεγνξηψλ πξνηηκψληαη νη άγνληεο 
κεγαιπηέξαλ ειηθίαλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
 

Δμαηξέζεηο. 
 
    1.   Γελ δχλαηαη λα ηχρνπλ νλνκαζηηθήο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο :  
 
          α.   Οη κε έρνληεο ζπκπιεξσκέλνλ ην 30νλ  έηνο ηεο ειηθίαο ησλ, θαηά ηάο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηξαηνινγίαο Νφκνπ. 
 
          β.   Οη κε εκθνξνχκελνη ππφ Δζληθψλ Φξνλεκάησλ. 
 
          γ.  Οη έρνληεο θαηαδηθαζζή επί ηηλη ησλ εγθιεκάησλ αλππνηαμίαο, ιηπνηαμίαο 
ηειεζζείζεο ελ θαηξψ πνιέκνπ ή ελφπινπ ζηάζεσο ή θαηαζηάζεσο πνιηνξθίαο ή 
γεληθήο επηζηξαηεχζεσο, εγθαηαιείςεσο ζέζεσο ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ, απηνκνιίαο, 
πξνδνζίαο ηεο ρψξαο, εθνπζίαο πξνθιήζεσο αληθαλφηεηνο, θαηαζθνπείαο θαη 
αλππαθνήο. 
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          δ.   Οη εθπεζφληεο εθ ηνπ βαζκνχ ησλ ή έρνληεο δηαγξαθή εθ ησλ ζηειερψλ 
ηεο εθεδξείαο αμησκαηηθνί θαηά ηα δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ Νφκνπ.  
 
          ε.   Οη δηαηεινχληεο ελ αλππνηαμία ή ιηπνηαμία. 
 
          δ. Οη κε έρνληεο ζπκπιεξψζεη εληαπζίαλ ηνπιάρηζηνλ ππεξεζίαλ εηο 
Γεκνζίαο Τπεξεζίαο ή εηο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, ή 
πξνθεηκέλνπ δη΄ νηαλδήπνηε εηέξαλ ππεξεζίαλ, είο ηελ ελ ε απαζρνινχληαη 
εηδηθφηεηα θαη δη΄ ήλ αηηείηαη ε ρνξήγεζηο ηεο αλαζηνιήο.  
 
          ε.  Οη κε θξηλφκελνη απαξαίηεηνη ή αλαληηθαηάζηαηνη δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ 
ελ άξζξσ 1αλαθεξνκέλσλ Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ ή Δπηρεηξήζεσλ. 
 
    2.  Γηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1 θξηηήξηα ζπληζηνχλ κφλνλ ε 
εηδηθφηεο, ε ζέζηο, ή ε ππεξεζία ηελ νπνίαλ πξαγκαηηθψο θαηέρνπλ ή 
πξαγκαηηθψο εθηεινχλ, αλεμαξηήησο ηνπ ελ ηε ηεξαξρία θαηερνκέλνπ βαζκνχ.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  5 
 

πκβνχιηνλ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο. 
 
    1.  Παξά ησλ Τπνπξγείσ Δζληθήο Ακχλεο (Αξρεγείσ Δλφπισλ Γπλάκεσλ) 
ζπγθξνηείηαη, δηά ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, πκβνπιίνλ 
Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο, απνηεινχκελνλ εθ ησλ θάησζη κνλίκσλ κειψλ :  
 
          α.  Σνπ Τπαξρεγνχ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, σο Πξνέδξνπ. 
 
          β. Σνπ Γηεπζπληνχ ηεο Γηεπζχλζεσο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ 
Αλάγθεο ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
          γ. Σσλ Γηεπζπληψλ Δπηηειηθψλ Γξαθείσλ Δπηζηξαηεχζεσο Αξρεγείσλ 
ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο. 
 
          δ. Σσλ Γηεπζπληψλ Γηεπζχλζεσλ ή Γξαθείσλ αζρνινπκέλσλ κε ηελ 
βηνκεραληθήλ επηζηξάηεπζε ησλ Αξρεγείσλ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ θαη Αεξνπνξίαο.  
 
          ε. Δλφο (1) Αλσηέξνπ Αμησκαηηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ηξαηνινγίαο ηνπ 
Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
          δ.  Δλφο (1) Αλσηέξνπ Αμησκαηηθνχ ηεο 5εο  Μηθηήο Δπηηειηθήο Οκάδνο ηνπ 
Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.    
 
          ε. Σσλ Γηεπζπληψλ ηεο Γηεπζχλζεσο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ 
Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο ησλ Σνκέσλ Βηνκεραλίαο θαη 
Απαζρνιήζεσο, σο κειψλ. 
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    2.  Ωο έθηαθηα κέιε κεηά ςήθνπ ζπκκεηέρνπλ  : 
 
          α.  Οη Γηεπζπληαί ησλ Γηεπζχλζεσλ Πνιηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο 
ησλ ινηπψλ Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ, νζάθηο πξφθεηηαη λα εμεηαζζνχλ ζέκαηα ησλ 
Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ησλ ή Οξγαληζκψλ ή Δπηρεηξήζεσλ, ππαγνκέλσλ 
ππφ ηελ επνπηείαλ ησλ. 
 
          β. Αλά είο (1) Αλψηεξνο Αμησκαηηθφο ησλ Αξρεγείσλ Υσξνθπιαθήο, 
Ληκεληθνχ, Αζηπλνκίαο Πφιεσλ θαη Ππξνζβεζηηθνχ, νζάθηο πξφθεηηαη λα 
εμεηαζζνχλ ζέκαηα ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Αξρεγείσλ ησλ ή Οξγαληζκψλ ή 
Δπηρεηξήζεσλ, ππαγνκέλσλ ππφ ηελ επνπηείαλ ησλ. 
 
    3.  Δλ πεξηπηψζεη θσιχκαηνο ή απνπζίαο, ηνλ κέλ Πξφεδξνλ αλαπιεξεί ν 
Γηεπζπληήο Β΄ Κιάδνπ ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηα δε κέιε νη λφκηκνη 
αλαπιεξσηαί απηψλ. 
 
    4.  Γξακκαηεχο ηνπ πκβνπιίνπ, άλεπ ςήθνπ, νξίδεηαη δηα δηαηαγήο ηνπ 
Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ν αξκφδηνο Σκεκαηάξρεο ηεο Γηεπζχλζεσο 
Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ε εηο 
ησλ Αμησκαηηθψλ ηεο απηήο Γηεπζχλζεσο. 
 
    5.   Γηα Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, εθδηδνκέλνπ πξνηάζεη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 
Ακχλεο κεηά γλψκελ ηνπ Αξρεγνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, επηηξέπεηαη έλ 
πεξηπηψζεη εηδηθήο αλάγθεο, ε αλαζχλζεζηο ηνπ θαηά παξφλ πκβνπιίνπ 
Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο. 
 
    6.  Σν πκβνχιηνλ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο ηεξεί, δηά ηνπ Γξακκαηέσο, ηα 
πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ηνπ θαη αιιεινγξαθεί δηά ηεο Γηεπζχλζεσο Πνιηηηθήο 
ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κεηά ησλ 
Αξρεγείσλ θαη Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ, ηεξνπκέλεο ηεο ελ ησ Αξρεγείσ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ πξνβιεπνκέλεο δηαδηθαζίαο. 
 
    7.   Σν πκβνχιηνλ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο ζπγθξνηείηαη δη΄ απνθάζεσο ηνπ 
Τπαξρεγνχ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, επξίζθεηαη δε ελ απαξηία 
παξηζηακέλσλ ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ θαη επηά εθ ησλ 
κειψλ απηνχ. Οη απνθάζεηο ηνπ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθίαλ, ελ ηζνςεθία δε 
ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Πξνεδξεχνληνο.  
 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
 

Έληαμηο Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ θαηά θαηεγνξίαο. 
 
    1. Γη΄ απνθάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο θαζνξίδνληαη 
εθάζηνηε νη απαξαίηεηνη δηά ηελ δσήλ ηνπ Έζλνπο ή ηελ εζληθήλ άκπλαλ 
Οξγαληζκνί θαη Δπηρεηξήζεηο.  
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    2.  Σν πκβνχιηνλ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο, ζπλεξρφκελνλ θαζ΄ έθαζηνλ έηνο 
θαηά κήλα Φεβξνπάξηνλ, εληάζζεη ηνπο Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο αλαιφγσο 
ηεο ζπκβνιήο ησλ εηο ηελ Δζληθήλ άκπλαλ θαη ηεο θαιχςεσο ησλ Κξαηηθψλ ή 
Κνηλσληθψλ αλαγθψλ, εηο ηάο θάησζη θαηεγνξίαο : 
 
          α.  Δίο εθείλαο αίηηλεο, σο απαξαίηεηνη δηά ηελ δσήλ ηνπ Έζλνπο ή ηελ 
Δζληθήλ άκπλαλ, δένλ λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγίαλ ησλ ελ επηζηξαηεχζεη ή 
πνιέκνπ θαη λα δηαηεξήζνπλ κέξνο ή νιφθιεξνλ ην πξνζσπηθφλ ησλ (Α΄ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ).  
 
          β.  Δηο εθείλαο αίηηλεο θξίλνληαη κέλ σο απαξαίηεηνη λα ιεηηνπξγήζνπλ ελ 
επηζηξαηεχζεη ή πνιέκσ πιήλ εηο ην πξνζσπηθφλ ησλ δελ ρνξεγείηαη αλαζηνιή 
θαηαηάμεσο (Β΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ). 
 
    3.  Η έληαμηο θαη ε αλαζεψξεζηο ηεο εληάμεσο ησλ Οξγαληζκψλ ή Δπηρεηξήζεσλ 
είο ηηλα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, δχλαληαη λα ιάβε ρψξαλ θαη 
εηο νηνλδήπνηε έηεξνλ ρξφλνλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο επηζηξαηεχζεσο. 

 
    4. Γηά ηελ έληαμηλ ησλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ εηο ηηλα ησλ ελ 
παξαγξάθσ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηεγνξηψλ, ην Αξρεγείνλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ αηηείηαη ηελ απνζηνιήλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ κέρξη ηέινπο Γεθεκβξίνπ 
εθάζηνπ έηνπο ππφ ησλ Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ σο θαη ησλ Αξρεγείσλ ησλ 
Κιάδσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Γηα ηελ ζχληαμηλ ησλ ελ ιφγσ πξνηάζεσλ ην 
Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο απνζηέιιεη κέρξη ηέινπο Οθησβξίνπ εθάζηνπ 
έηνπο είο άπαληα ηα Τπνπξγεία θαη Αξρεγεία πίλαθα ησλ ιεηηνπξγνπζψλ ελ ηε 
ρψξα επηρεηξήζεσλ κεηά ησλ δηεπζχλζεσλ απηψλ θαη ηεο δπλακηθφηεηαο 
παξαγσγήο εθάζηνπ πξντφληνο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

 
Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ. 

 
    1. Σα δηθαηνινγεηηθά ρνξεγήζεσο ησλ αλαζηνιψλ ππνβάιινληαη ππφ ησλ 
Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Αξρεγείσλ ησλ Κιάδσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ είο ην 
Αξρεγείνλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κέρξη ηέινπο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο θαζ΄ φ  πξφθεηηαη 
λα ρνξεγεζνχλ εμ ππαξρήο αλαζηνιαί θαηαηάμεσο ή ηνπ έηνπο θαζ΄ φ ιήγεη ε 
ηζρχο ησλ ρνξεγεζεηζψλ ηνηνχησλ.  
 
    2.  Η σο άλσ νξηδνκέλε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ έρεη 
εθαξκνγήλ : 
 
          α.  Πξνθεηκέλνπ πεξί αηηήζεσο ρνξεγήζεσο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο απφ 
ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο ή κεξηθήο επηζηξαηεχζεσο, είο πξφζσπνλ κέιινλ λα 
αληηθαηαζηήζε ελ ηε ζέζεη ηνπ έηεξνλ ηνηνχηνλ, φπεξ είρε ηχρε αλαζηνιήο 
θαηαηάμεσο θαη ιφγσ αλαθιήζεσο ηαχηεο, δη΄ νηνλδήπνηε ιφγνλ, απψιεζε ην 
δηθαίσκα ηνχην ή απεβίσζελ.  
 



-52- 
 
          β. Οζάθηο εηο κίαλ Τπεξεζίαλ επήιζνλ ζνβαξαί κεηαβνιαί είο ην 
πξνζσπηθφλ απηήο θαη παξίζηαηαη αλάγθε ρνξεγήζεσο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
αλαζηνιψλ θαηαηάμεσο, δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο. 
 
          γ.   Δίο πεξίπησζηλ κειινληηθήο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο λέσλ Οξγαληζκψλ 
ή Δπηρεηξήζεσλ, θξηζεζνκέλσλ απαξαηηήησλ φπσο εμαθνινπζήζνπλ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ ελ επηζηξαηεχζεη. 
 
    3.  Δηο ηα πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 2 ηα δηθαηνινγεηηθά 
ππνβάιινληαη εληφο πξνζεζκίαο ηαζζνκέλεο δηά δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 
Ακχλεο πξνηάζεη ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
 

Έθδνζηο Απνθάζεσο θαη Κχξσζηο ηαχηεο. 
 
    1. Σν πκβνχιηνλ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο, πξνο φ δηαβηβάδνληαη ππφ ηνπ 
Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηα ππνβιεζέληα απηψ δηθαηνινγεηηθά, εθδίδεη 
απφθαζηλ ρνξεγήζεσο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο, εκθαίλνπζαλ θαη ηνλ ρξφλνλ 
δηαξθείαο ηαχηεο, ζπκθψζσο ησ άξζξσ 9 ηνπ παξφληνο, ή απνζηέιιεη είο 
Αξρεγείνλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κεηά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
    2.  Σν Αξρεγείνλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θνηλνπνηεί ηελ απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 
Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο είο ηα νηθεία Αξρεγεία δηα ηελ κεξίκλε ηνχησλ θχξσζηλ 
ηαχηεο, σο έλ άξζξσ 3 ηνπ παξφληνο θαζνξίδεηαη. 
 
    3. Σν Τπνπξγείνλ Γεκνζίαο Σάμεσο παξέρεη πιεξνθνξίαο εηο ηα νηθεία 
Αξρεγεία πεξί ησλ Δζληθψλ Φξνλεκάησλ ησλ πξνζψπσλ, είο ηα νπνία ελεθξίζε ε 
ρνξήγεζηο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο ελ επηζηξαηεχζεη. Δθ΄ φζνλ πθίζηαληαη 
δπζκελείο πιεξνθνξίαη ε ρνξεγεζείζα αλαζηνιή αθπξνχηαη δη΄ απνθάζεσο ηνπ ελ 
άξζξσ 3 Τπνπξγνχ ηε πξνηάζεη ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ ε ησλ ελ άξζξσ 2 αλαθεξνκέλσλ σκάησλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9 
 

Γηάξθεηα Ολνκαζηηθψλ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο. 
 
    1. Αη θνηλνπνηνχκελαη εηο ηαο Κξαηηθάο Τπεξεζίαο, Οξγαληζκνχο θαη 
Δπηρεηξήζεηο νλνκαζηηθαί αλαζηνιαί θαηαηάμεσο, ηζρχνπλ δηα ηξία (3) έηε, ήηνη 
απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο ηεο θπξψζεψο ησλ, κέρξη ηεο 31 
Γεθεκβξίνπ ηνπ ηξίηνπ έηνπο απφ ηεο ηζρχνο ησλ. 
 
    2.  Η αλσηέξσ θαζνξηδνκέλε ηζρχο ησλ αλαζηνιψλ θαηαηάμεσο δχλαηαη ηε 
εηζεγήζεη ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, λα παξαηαζή δη΄ απνθάζεσλ ησλ 
Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο, Ναπηηιίαο - Μεηαθνξψλ - Δπηθνηλσληψλ θαη Γεκνζίαο 
Σάμεσο, κέρξη δχν εηζέηη εηψλ. 
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    3.   Δηο ηα πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο, 
αη ρνξεγνχκελαη αλαζηνιαί ηζρχνπλ απφ ηεο εκέξαο ηεο θνηλνπνηήζεψο ησλ είο ηα 
Κξαηηθάο Αξράο, Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο, κέρξη ηεο εκεξνκελίαο, θαζ΄ ελ 
ιήγεη, θαηά ηαο πξνεγνπκέλαο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε ηζρχο ησλ.  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

 
Οκαδηθαί Αλαζηνιαί Καηαηάμεσο 

 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
 

Υνξήγεζηο. 
 
    1.  Αη νκαδηθαί αλαζηνιαί θαηαηάμεσο ρνξεγνχληαη εηο εθέδξνπο, εθ΄ φζνλ 
ππεξεηνχλ ή απαζρνινχληαη εθ΄ νηαδήπνηε ζρέζεη, είο ηαο ελ θαησηέξσ άξζξνηο 
11 θαη 12, δηαιακβαλνκέλαο Τπεξεζίαο, Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο ή 
θέθηεληαη κίαλ ησλ έλ άξζξσ 12 αλαθεξνκέλσλ εηδηθνηήησλ. 
 
    2.  Αη πεξί ψλ ε παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαζηνιαί είηε ρσξνχλ 
απηνδηθαίσο, είηε ρνξεγνχληαη δη΄ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, 
θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 
αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή Αξρεγείνπ, αλεμαξηήησο ηνπ Κιάδνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 
ή ψκαηνο, είο φ αλήθνπλ νη έθεδξνη.  
 
    3.  Γη΄ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, δεκνζηεπνκέλεο είο ηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δχλαηαη ηε πξνηάζεη ηνπ Αξρεγνχ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ λα ηχρνπλ νκαδηθήο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο θαη έθεδξνη εηέξσλ 
θαηεγνξηψλ ή εηέξσλ Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ πθηζηακέλσλ ή 
ηδξπζεζνκέλσλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  11 
 

Γηθαηνχκελνη Απηνδηθαίσο Οκαδηθήο Αλαζηνιήο Καηαηάμεσο.  
 
    1.  Οκαδηθήο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο δηθαηνχληαη απηνδηθαίσο νη θάησζη έθεδξνη:  
 
         α.   Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν Πξσζππνπξγφο, νη 
Αληηπξφεδξνη ηεο Κπβεξλήζεσο, νη Τπνπξγνί, νη Τθππνπξγνί, νη Γεληθνί 
Γξακκαηείο θαη νη Γεληθνί Γηεπζπληαί ησλ Τπνπξγείσλ, νη Βνπιεπηαί, νη Ννκάξραη 
θαη νη Αλαπιεξσηαί Ννκάξρνη. 
 
         β.   Οη ππεξεηνχληεο είο Διιεληθάο Τπεξεζίαο ηνπ Δμσηεξηθνχ δηπισκαηηθνί 
ή πξνμεληθνί ππάιιεινη. 
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         γ.   Οη ππεξεηνχληεο είο ηα ψκαηα Αζθαιείαο, Ληκεληθφλ θαη Ππξνζβεζηηθφλ 
ψκα, πιήλ ησλ πξνζζέησλ Υσξνθπιάθσλ θαη Αζηπθπιάθσλ. 
 
         δ. Οη ππάιιεινη Σεισλνθπιαθήο θαη δηψμεσο ιαζξεκπνξίνπ θαηά 
ζάιαζζαλ. 
 
         ε.   Οη ππεξεηνχληεο πθ΄ νηαλδήπνηε ηδηφηεηα : 
 
              (1)    Δίο ηελ Κεληξηθήλ Τπεξεζίαλ Πιεξνθνξηψλ. 
 
              (2)  Δίο ηαο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ 
Τπνπξγείψλ, Πεξηθεξεηαθψλ Γηνηθήζεσλ θαη Ννκαξρηψλ. 
 
         δ.  Οη αξρηθχιαθεο νη ππαξρηθχιαθεο θαη νη θχιαθεο εθ ηνπ πξνζσπηθνχ 
θπιαθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνηζχλεο. 
 
         ζ. Οη ππεξεηνχληεο είο ηνλ Οξγαληζκφλ ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο σο 
πξνζσπηθφλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ, ηεο θηλήζεσο θαη έιμεσο ησλ 
ακαμνζηνηρηψλ, ησλ εξγνζηαζίσλ, ησλ κεραλνζηαζίσλ, ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ 
γξακκήο, ησλ ζπλεξγείσλ ηειεγξάθσλ θαη ησλ κεηαιιηθψλ γεθπξψλ, ησλ νκάδσλ 
ζπληεξήζεσο γξακκψλ αλεμαξηήησο εηδηθφηεηνο, σο θαη νη αλήθνληεο είο ηνπο 
θιάδνπο αληιήζεσο θαη θπιάθσλ γξακκψλ. 
 
    2.  Γη΄  άπαληαο ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηψλ ηζρχνπλ αη 
δηαηάμεηο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο σο πξνο ηελ ρνξήγεζηλ 
αλαζηνιήο θαηαηάμεσο.  
 

 
ΑΡΘΡΟ  12 

 
Γηθαηνχκελνη δη΄ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο  

Οκαδηθήο Αλαζηνιήο Καηαηάμεσο.  
 
    1. Οκαδηθήο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο δχλαηαη λα ηχρνπλ δη΄ απνθάζεσο ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο θαηά ηα ελ παξαγξάθσ 2 ηνπ άξζξνπ 10 νξηδφκελα νη 
θάησζη έθεδξνη:  
 
         α.   Οη ππεξεηνχληεο είο ηελ Διιεληθήλ Δπηηξνπήλ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο. 
 
         β. Οη ππεξεηνχληεο είο ηελ Γεληθήλ Γηεχζπλζηλ Σαρπδξνκείσλ - 
Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο Μεηαθνξψλ - Δπηθνηλσληψλ. 
 
         γ.   Οη ππεξεηνχληεο είο ηαο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη Δζληθήο 
Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο. 
 
         δ. Οη ππεξεηνχληεο είο ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
αλεθφλησλ είο ηνπο θιάδνπο ησλ ζρεδηαζηψλ, δηαλνκέσλ, θιεηήξσλ, θπιάθσλ θαη 
δηαθνκηζηψλ. 
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         ε.  Οη ππεξεηνχληεο είο ηνλ Οξγαληζκφλ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο 
εμαηξνπκέλσλ ησλ αλεθφλησλ εηο ην νηθνλνκηθφλ πξνζσπηθφλ θαη είο ην ηνηνχηνλ 
θιεηήξσλ, θπιάθσλ θαη δηαλνκέσλ. 

 
         δ.  Οη ππεξεηνχληεο, είο ηελ Γεκνζίαλ Δπηρείξεζηλ Ηιεθηξηζκνχ σο 
κεραληθνί, ππνκεραληθνί, εξγνδεγνί, κεραλνζηαζηάξραη, ζρεδηαζηαί, 
ξαδηνειεθηξνιφγνη, εηδηθεπκέλνη ηερλίηαη, αξρηηερλίηαη, βνεζνί ηερλίηαη θαη νδεγνί. 
 
         ε.    Οη εηδηθνί εξγάηαη ή ηερλίηαη ιηκέλσλ. 
 
         ζ. Οη θνξηνεθθνξησηαί μεξάο, νη εθσδηαζκέλνη δηά βηβιηαξίνπ 
επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηνο. 
 
         η.     Οη ρεηξηζηαί θαη ηερλίηαη κεραλεκάησλ έξγσλ. 
 
         θ.  Οη εθσδηαζκέλνη δη΄ απνδεηθηηθνχ λαπηηθήο ηθαλφηεηνο (δηπιψκαηνο, 
πηπρίνπ ή αδείαο), νηαζδήπνηε θαηεγνξίαο βαζκνχ ή εηδηθφηεηνο θαη ππεξεηνχληεο 
σο πιεξψκαηα επί πινίσλ ππφ Διιεληθήλ  ζεκαίαλ (εκπνξηθψλ, θνξηεγψλ, 
επηβαηηθψλ, ξπκνπιθψλ θαη πισηψλ  ελ γέλεη κέζσλ) ή επξηζθφκελνη είο ιηκέλαο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο σο άλεξγνη ή ηπγράλνληεο πινεγνί. 
 
          ι.  Οη Γήκαξρνη θαη νη ππεξεηνχληεο είο εηέξαο Γεκνζίαο, Γεκνηηθάο, 
Ιδησηηθάο θαη ηξαηησηηθάο Τπεξεζίαο θαζνξηδνκέλαο δηά ηεο απηήο απνθάζεσο. 
 
    2.  Σεο ηνηαχηεο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο δχλαηαη λα ηχρνπλ άπαζαη αη είο ηελ 
πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ 1 δηαιακβαλφκελαη θαηεγνξίαη ή σξηζκέλαη εμ απηψλ 
ή σξηζκέλαη θαηεγνξίαη εθέδξσλ ή σξηζκέλνη εθ ηεο απηήο θαηεγνξίαο αλαιφγσο 
ηνπ βαζκνχ, ηεο θιάζεσο, ηεο εηδηθφηεηφο ησλ είο ηαο Δλφπινπο Γπλάκεηο θαη ησλ 
εθάζηνηε αλαγθψλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  13 
 

Δμαηξέζεηο.  
 
    1.   Αη εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, δελ έρνπλ εθαξκνγήλ δηά ηάο 
ρσξνχζαο απηνδηθαίσο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11, αλαζηνιάο θαηαηάμεσο.  
 
    2.  Γηα ηάο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο ρσξνχζαο αλαζηνιάο 
θαηαηάμεσο ηζρχνπλ αη αμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 4, πιήλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 1α 
θαη 1δ.  
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ΑΡΘΡΟ  14 
 

Τπνρξεψζεηο Ναπηεξγαηψλ.  
 
    1.   Οη ηπρφληεο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο απνγεγξακκέλνη λαπηηθνί ππνρξενχληαη, 
εθ΄ φζνλ ππεξεηνχλ επί πινίσλ λα απνδέρσληαη θαηφπηλ δηαηαγήο ηεο αξκνδίαο 
Αξρήο νηαλδήπνηε δηαηαζζνκέλελ κεηάζεζίλ ησλ απφ πινίνπ είο πινίνλ, αζρέησο 
πξννξηζκνχ ηνπ ή εθηεινπκέλεο ππ΄ απηνχ κεηαθνξάο, νη δε επί ιηκέλσλ 
επξηζθνκέλνη σο άλεξγνη λα κε απνκαθξχλσληαη εθ ηνχησλ άλεπ αδείαο ηεο 
αξκνδίαο Αξρήο θαη λα αλαιακβάλνπλ ππεξεζίαλ λαπηνινγνχκελνη επί 
θαζνξηδνκέλνπ πινίνπ, αζρέησο πξννξηζκνχ θαη είδνπο θνξηίνπ απηνχ.   
 
    2.   Οη κε ζπκκνξθνχκελνη πξνο ηαο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ είο εθηέιεζηλ ηνχησλ εθδηδνκέλσλ δηαηαγψλ 
θεξχζζνληαη ιηπνηάθηαη θαη ππέρνπλ ηαο ππφ ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθνο 
θαη ηνπ Νφκνπ πεξί ηξαηνινγίαο πξνβιεπνκέλαο δηα ηνχηνπο πνηλάο θαη 
ζηεξήζεηο.  
 

ΑΡΘΡΟ  15 
 

Τπνβνιή Γηθαηνινγεηηθψλ.  
 
    1.  Οη πξντζηάκελνη ησλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ σο θαη νη δηεπζπληαί ησλ 
Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ην πξνζσπηθφλ έηπρελ, νκαδηθήο 
αλαζηνιήο θαηαηάμεσο, ζπκθψλσο ηνηο άξζξνηο 11 θαη 12 ππνρξενχληαη λα 
απνζηέιινπλ νλνκαζηηθάο θαηαζηάζεηο ηνχησλ, απ΄ επζείαο είο ηα αξκφδηα 
ηξαηνινγηθά Γξαθεία ή έηο αξκφδηα Δπηηειηθά Γξαθεία Δπηζηξαηεχζεσλ Κιάδσλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, σο εηδηθψηεξνλ ζέιεη θαζνξηζζή δηα ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηνπ 
Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 
 
    2.  Σα δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη θαηά κήλα Ννέκβξην εθάζηεο ηξηεηίαο, 
αξρνκέλεο απφ ηνπ Ννεκβξίνπ 1973. Μεηά ηαχηα θαη εθ΄ φζνλ ελ ησ κεηαμχ 
επέξρνληαη κεηαβνιαί (πξνζιεςεηο, απνιχζεηο θιπ), νη απηνί σο άλσ 
πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληαί ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ηαχηαο θαηά ηνλ απηφλ 
ηξφπνλ ην πξψηνλ δεθαήκεξνλ ησλ κελψλ Μαξηίνπ θαη επηεκβξίνπ εθάζηνπ 
έηνπο.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
 

Δηδηθαί Γηαηάμεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ  16 
 

Γεληθά. 
 
    1.  Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ έρνπλ γεληθήο εθαξκνγήλ επί ησλ 
νλνκαζηηθψλ θαη ησλ νκαδηθψλ αλαζηνιψλ θαηαηάμεσο εθηφο εάλ άιισο ξεηψο 
νξίδεηαη ελ ησ παξφληη Ννκνζεηηθψ Γηαηάγκαηη. 
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ΑΡΘΡΟ  17 
 

Γηαθνπή Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο. 
 
    1.  Ο θαηά άξζξνλ 3 ηνπ παξφληνο αξκφδηνο Τπνπξγφο δχλαηαη λα δηαθφπηε 
ηελ ρνξεγεζείζαλ αλαζηνιήλ θαηαηάμεσο, νζάθηο θξίλεη, φηη ηνχην επηβάιινπλ νη 
αλάγθαη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή ησλ Δηδηθψλ σκάησλ ή φηη εμέιηπελ ν ιφγνο 
ηεο ρνξεγήζεσο ηαχηεο. 
 
    2.  Οζάθηο ζπληξέρνπλ αη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ν 
Τπνπξγφο Δζληθήο Ακχλεο δχλαηαη λα δηαθφπηε ηελ ρνξεγεζείζαλ θαηά ην άξζξν 
12 αλαζηνιήλ θαηαηάμεσο.  
 

ΑΡΘΡΟ  18 
 

Αθχξσζηο Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο. 
 
    1.  Ο ηπρψλ αλαζηνιήο θαηαηάμεσο απφιιπζη απηνδηθαίσο ην δηθαίσκα ηνχην, 
ελ εηξήλε κέλ παξαηηνχκελνο, απνιπφκελνο, ή απνπζηάδσλ ηεο ζέζεψο ηνπ δη΄ 
νηνλδήπνηε ιφγνλ, πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ, ελ επηζηξαηεχζεη δε απνιπφκελνο ή 
απνπζηάδσλ ηεο ζέζεψο ηνπ δη΄ νηνλδήπνηε ιφγνλ πέξαλ ηνπ κελφο.  
 
    2.  Η δηάηαμηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ άξζξνπ, δελ ηζρχεη είο φηη αθνξά 
ηελ ελ ησλ εμσηεξηθψ αλαρψξεζηλ ησλ ππάιιήισλ πεξί ψλ ε ππνπαξάγξαθνο β 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο σο θαη ησλ ππφ ηεο Τπεξεζίαο 
απνζηειινκέλσλ πξνο εθπαίδεπζηλ.  
 
    3.  Ο πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο, Δπηρεηξήζεσο ή Οξγαληζκνχ ηνπ νχησ 
απνιέζαληνο ην δηθαίσκα ηεο αλαζηνιήο ππαιιήινπ ππνρξενχηαη φπσο εληφο 
πέληε κέλ εκεξψλ ελ εηξήλε ή ελ κεξηθή επηζηξαηεχζεη, δχν δε εκεξψλ ελ γεληθή 
επηζηξαηεχζεη απφ ηεο εκέξαο θαζ΄ ήλ απειχζε παξεηήζε ή παξήιζελ ην 
κεληαίνλ ή ηξίκελνλ ρξνληθφλ δηάζηεκα απνπζίαο, λα γλσξίζε ζρεηηθψο είο ην 
αξκφδηνλ ηξαηνινγηθφλ Γξαθείνλ, ίλα πξνβή είο ηαο θαηά ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ 
ελεξγείαο. 
 
    4.   Η κεηάζεζηο ηνπ ηπρφληνο νλνκαζηηθήο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο δελ απνηειεί 
ιφγνλ αλαθιήζσο ηεο ρνξεγεζείζεο αλαζηνιήο, εί κε κφλνλ, εθ΄ φζνλ νχηνο είο 
ηελ λέαλ ζέζηλ δελ θξίλεηαη απαξαίηεηνο παξά ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή 
Αξρεγείνπ. 
 
    5.   Η δηάηαμηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ηζρχεη δηα ηαο ελ 
θαηξψ εηξήλεο ή κεξηθήο επηζηξαηεχζεσο επεξρνκέλαο κεηαβνιάο είο ηνπο 
ηπρφληαο νκαδηθήο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο, δη΄ νχο εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2 
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο. 
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ΑΡΘΡΟ  19 
 

Καηάηαμηο Δθέδξσλ σλ ε Αλαζηνιή Γηεθφπε, Αλεθιήζή ή Έιεμελ. 
 
    1.  Μεηά ηελ θήξπμηλ ηεο επηζηξαηεχζεσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηαχηεο, νη 
αλήθνληεο είο θιεζείζαο ππφ ηα φπια θιάζεηο ή θαηεγνξίαο έθεδξνη, ψλ ε 
ρνξεγεζείζα αλαζηνιή θαηαηάμεσο δηεθφπε, αλεθιήζε ή έιεμελ, ππνρξενχληαη λα 
παξνπζηαζζνχλ πξνο θαηάηαμηλ είο ηα ηάμεηο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή ησλ 
Δηδηθψλ σκάησλ εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηεο ιήμεσο ηεο αλαζηνιήο ησλ ή απφ 
ηεο απνιχζεσο εθ ηεο ζέζεψο ησλ ή απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο απηνίο ηεο δηαηαγήο 
πεξί δηαθνπήο ή αλαθιήζεσο ηεο αλαζηνιήο απηψλ.  
 
    2. Οη ζπκθψλσο ηε σο άλσ παξαγξάθσ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
ππνρξενχκελνη πξνο θαηάηαμηλ έθεδξνη νθείινπλ λα θαηαηαγνχλ είο Μνλάδαο ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή εηο Τπεξεζίαο ησλ ξεζέλησλ σκάησλ θαζνξηδνκέλαο δηά 
δηαηαγψλ ησλ νηθείσλ Αξρεγείσλ απηψλ. 
 
    3.   Οη κε παξνπζηαδφκελνη είο ηαο θαζνξηδνκέλαο Μνλάδαο ή Τπεξεζίαο, εληφο 
ηεο ππφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξηδνκέλεο πξνζεζκίαο, σο θαη 
νη εθπξνζέζκσο παξνπζηαδφκελνη, ζεσξνχληαη αλππφηαθηνη επηζηξαηεχζεσο ή 
πνιέκνπ θαη ππέρνπλ ηάο ππφ ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθνο θαη ηνπ Νφκνπ 
πεξί ηξαηνινγίαο πξνβιεπνκέλαο δηά ηνχηνπο πνηλάο θαη ζηεξήζεηο. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  20 

 
Τπνρξέσζεηο Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ. 

 
    1.   Αη Κξαηηθαί Τπεξεζίαη, Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί, ηεξνχλ ηα δειηία ή ηαο 
νλνκαζηηθάο θαηαζηάζεηο ησλ ηπρφλησλ αλαζηνιήο θαηαηάμεσο, ππφ ηελ επζχλελ 
ησλ δηεπζπληψλ ή πξντζηακέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ απηψλ, κε δηαθνηλνχληεο είο 
νπδέλα ην πεξηερφκελνλ ηνχησλ, φπεξ είλαη απφξξεηνλ, εθηφο ησλ είο ηαο 
επνκέλαο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 πεξηπηψζεσλ. 
 
    2.  Οη σο άλσ δηεπζπληαί θαη πξντζηάκελνη Τπεξεζηψλ άκα ηε θεξχμεη ηεο 
επηζηξαηεχζεσο : 
 
          α.  Γλσζηνπνηνχλ, άλεπ εηέξαο δηαηαγήο, είο ηνπο παξ΄απηνίο ππεξεηνχληαο 
εθέδξνπο, ηνπο αλήθνληαο είο θιεζείζαο ππφ ηα φπια θιάζεηο ή θαηεγνξίαο θαη 
έρνληαο ηχρεη αλαζηνιήο θαηαηάμεσο, φηη δελ ππνρξενχληαη λα παξνπζηαζζνχλ 
πξνο θαηάηαμηλ θαη φηη νθείινπλ λα παξακείλνπλ είο ηελ ζέζηλ ησλ, ζεσξνχκελνη 
σο επηζηξαηεπφκελνη θαηά ηα έλ ηε παξαγξάθσ 1 ηνπ άξζξνπ 21 θαζνξηδφκελα. 
 
          β. Δθνδηάδνπλ ηνπο ελ ηε πξνεγνπκέλε ππνπαξαγξάθσ α΄ εθέδξνπο 
δηαβεβαηψζεσο, εθ΄ ήο επηθνιιάηαη θσηνγξαθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ήηηο θαη 
ζεσξείηαη δεφλησο ππφ ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο.    
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          γ.  Απνζηέιινπλ αληίγξαθα ησλ ρνξεγεζεηζψλ ηνηνχησλ βεβαηψζεσλ είο ηα 
αξκφδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία. 
 
    2. Οη απηνί δηεπζπληαί θαη πξντζηάκελνη Τπεξεζηψλ άκα ηε θεξχμεη ηεο 
επηζηξαηεχζεσο, γλσζηνπνηνχλ είο ηνπο ινηπνχο έρνληαο ηχρεη αλαζηνιήο 
θαηαηάμεσο θαη αλήθνληαο είο κε θιεζείζαο ππφ ηα φπια θιάζεηο ή θαηεγνξίαο, φηη 
δηαηεινχλ ελ αλαζηνιή θαη φηη νθείινπλ λα παξακείλνπλ εηο ηελ ζέζηλ ησλ, 
ζεσξνχκελνη σο επηζηξαηεπκέλνη θαηά ηα ελ παξαγξάθσ 1 ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ 
21 θαζνξηδνκέλα. 
 

ΑΡΘΡΟ  21 
 

Τπνρξέσζεηο ησλ ηπρφλησλ Αλαζηνιήο Καηαηάμεσο. 
 
    1.  Άκα ηε θεξχμεη ηεο επηζηξαηεχζεσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηαχηεο, άπαληεο 
νη έρνληεο ηχρεη αλαζηνιήο θαηαηάμεσο ζεσξνχληαη επηζηξαηεπκέλνη θαη 
ππάγνληαη είο ηελ ηξαηησηηθήλ Ννκνζεζίαλ ελ ηε εθηειέζεη ησλ εθ ηεο ππεξεζίαο 
ησλ απνξξεφλησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ αζρέησο εάλ ε είο ήλ αλήθνπλ 
θιάζηο ή θαηεγνξία έρεη θιεζή ή νχ ππφ ηα φπια. Οχηνη ππνρξενχληαη λα 
παξακείλνπλ ππνρξεσηηθψο είο ηα ζέζεηο ησλ θαζ΄ φιελ ηελ δηάξθεηαλ ηεο 
επηζηξηεχζεσο, απαγνξεπνκέλεο ηεο παξαηηήζεψο ησλ. Οη αδηθαηνινγήησο 
απνρσξνχληεο ή απνπζηάδνληεο εθ ηεο ζέζεψο ησλ θεξχζζνληαη ιηπνηάθηαη θαη 
ππέρνπλ ηάο ππφ ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθνο πξνβιεπνκέλαο δηά ηνχηνπο 
πνηλάο.   
 
    2. Ο ρξφλνο θαζ΄ φλ νχηνη δηαηεινχλ επηζηξαηεπκέλνη ζεσξείηαη ρξφλνο 
πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο κφλνλ εθ΄φζνλ δηελχζε ελ ηε δψλε ησλ 
επηρεηξήζεσλ, σο αχηε θαζνξίδεηαη εθάζηνηε δηα δηαηαγψλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 
Ακχλεο δηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο ελ γέλεη. 
 
    3. Δλ πεξηπηψζεη απνιχζεσο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο επηζηξαηεχζεσο, θιάζεσλ 
ή θαηεγνξηψλ ηηλψλ εθέδξσλ είο άο αλήθνπλ νη ηπρφληεο αλαζηνιήο, νχηνη 
παξακέλνπλ είο ηαο ζέζεηο ησλ, κέρξη ιήμεσο ηεο επηζηξαηεχζεσο. 
 
    4. Λεμάζεο ηεο επηζηξαηεχζεσο, νη ηπρφληεο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο παχνπλ λα 
ζεσξνχληαη επηζηξαηεπκέλνη. 
 

ΑΡΘΡΟ  22 
 

Έιεγρνο ησλ ηπρφλησλ Αλαζηνιήο Καηαηάμεσο. 
 
    1.  Δπί ησλ ηπρφλησλ αλαζηνιήο θαηαηάμεσο, δχλαηαη θαηφπηλ δηαηαγήο ηνπ 
Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ λα αζθήηαη έιεγρνο ελ εηξήλε θαη ελ επηζηξαηεχζεη 
ή πνιέκσ ππφ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ ή Αζηπλνκηθψλ ή ηξαηνινγηθψλ 
Τπεξεζηψλ, πξνο εμαθξίβσζηλ εάλ νχηνη εμαθνινπζνχλ παξέρνληεο ηάο 
ππεξεζίαο ησλ είο ηαο ζέζεηο δη΄ άο έιαβνλ ηελ αλαζηνιήλ θαηαηάμεσο.    
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    2. Ο αλσηέξσ έιεγρνο δχλαηαη λα επεθηαζή θαη δηα ηάο ππφ ηνπ παξφληνο 
θαζνξηδνκέλαο ππνρξεψζεηο ησλ δηεπζπληψλ ή πξντζηακέλσλ Τπεξεζηψλ, 
Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγαληζκψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ  23  
 

Απνδνραί ησλ ηπρφλησλ Αλαζηνιήο Καηαηάμεσο. 
 
        Οη ηπρφληεο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο, εμαθνινπζνχλ κηζζνδνηνχκελνη παξά 
ησλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγαληζκψλ είο νχο αλήθνπλ, 
ζπκθψλσο ηνηο θεθαλνληζκέλνηο, κε έρνληεο νπδέλ δηθαίσκα απνδεκηψζεσο ή 
νηαζδήπνηε εηέξαο απαηηήζεσο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ εθ πάζεο θχζεσο κε 
εμαηξνπκέλσλ θαη ησλ αηπρεκάησλ, εθηφο ησλ ππφ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ 
πξνβιεπνκέλσλ απνδεκηψζεσλ έλαληη ησλ θαηά Νφκνλ ππνρξέσλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  24 
 

Λεπηνκέξεηαη Δθαξκνγήο. 
 

    1. Γηα δηαηαγψλ ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαζνξίδνληαη ηα ππνβιεηέα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία ζπληάμεσο θαη ππνβνιήο ηνχησλ σο θαη 
πάζα αλαγθαία ιεπηνκέξεηα δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο. 
 
    2. Γηα δηαηαγψλ ησλ νηθείσλ Αξρεγείσλ ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο ζηξαηνινγηθήο 
ηαθηνπνηήζεσο θαη παξαθνινπζήζεσο ησλ ηπρφλησλ αλαζηνιήο θαηαηάμεσο.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 
 

Σειηθαί Γηαηάμεηο 
 

ΑΡΘΡΟ  25 
 

Πνηληθαί Γηαηάμεηο. 
 

 
    1. Οη ππεχζπλνη πξντζηάκελνη ή δηεπζπληαί ησλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ, 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή λφκηκνη αλαπιεξσηαί απηψλ παξαιείπνληεο ηελ 
εθπιήξσζηλ ησλ ππφ ηνπ παξφληνο θαζνξηδνκέλσλ ππνρξεψζεψλ ησλ 
ηηκσξνχληαη θαηά πεξίπησζηλ ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 259 θαη 
458 ηνπ πνηληθνχ Κψδηθνο, εάλ ε πξάμηο δελ ηηκσξήηαη βαξχηεξνλ πθ΄ εηέξαο 
πνηληθήο δηαηάμεσο. 
 
    2.  Οχηνη εάλ εηο ηαο ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ παξαβάζεηο ππέπεζαλ εμ 
ακειείαο ηηκσξνχληαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο κέρξη 50.000 δξαρκψλ. 


