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       8.           ΑΠΟΠΑΜΑ  Ν.Γ  1400/73 (ΦΔΚ 114Α/73) 

(Πεξί Καηαζηάζεσο ησλ Αμθώλ ησλ Δ.Γ)  
 
 

ΑΡΘΡΟΝ  5 
ΚΣΗΙ ΚΑΙ ΑΠΩΛΔΙΑ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ 

 
    1.   Ο βαζκόο ηνπ αμησκαηηθνύ απνλέκεηαη δηα Βαζηιηθνύ Γηαηάγκαηνο. Η θηήζηο 
ηνπ βαζκνύ ζπλεπηθέξεη απηνδηθαίσο ηελ θηήζηλ θαη ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο άλεπ 
άιιεο δηαηππώζεσο.    
 
    2.   Ο αμησκαηηθόο δελ ζηεξείηαη ηνπ απνλεκεζέληνο απηνύ βαζκνύ, εί κε έλεθελ 
ησλ εμήο αηηηώλ : 
 
           α.   Δάλ εζηεξήζε ησλ πνιηηηθώλ ηνπ δηθαησκάησλ, θαζνιηθώο ή κεξηθώο, 
ζπλεπεία πνηληθήο θαηαδίθεο. 
 
           β.    Δάλ θαηεδηθάζζε επί θαθνπξγήκαηη. 
 
           γ.  Δάλ θαηεδηθάζζε εηο πνηλήλ θπιαθίζεσο επί ηηλη ησλ εγθιεκάησλ 
θινπήο, ππεμαηξέζεσο, απάηεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, ςεπδνύο 
θαηακελύζεσο, ζπθνθαληηθήο δπζθεκήζεσο θαη δσξνδνθίαο. 
 
           δ.     Δάλ θαηεδηθάζζε εηο νηαλδήπνηε πνηλήλ δη΄ αδίθεκα εθ ησλ αλαγνκέ- 
λσλ εηο ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο. 
 
           ε.   Λόγσ εθπηώζεσο θαηαγλσζζείζεο ή επειζνύζεο ζπλεπεία δηθαζηηθήο 
απνθάζεσο.   
 
           δ.   Δάλ εηηκσξήζε δηα ηεο πνηλήο ηεο απνηάμεσο ή ηεο απνβνιήο. 
 
    3.   Η ζηέξεζηο ηνπ βαζκνύ ζπληειείηαη δηα Βαζηιηθνύ Γηαηάγκαηνο νξίδνληνο θαη 
ηνλ ρξόλν αθ΄ νύ επέξρεηαη απηή. 
 
    4.   Σν Βαζηιηθόλ Γηάηαγκα πεξί ζηεξήζεσο ηνπ βαζκνύ εθδίδεηαη πξνηάζεη ηνπ 
Τπνπξγνύ Δζληθήο Ακύλεο, επζύο σο θαηαζηή ακεηάθιεηνο ε απόθαζηο ηνπ 
δηθαζηεξίνπ ή ηειεζίδηθνο ή γλσκνδόηεζηο ηνπ Αλαθξηηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ ελ 
παξαγξάθνπ 2 πνηλώλ ή θαη άλεπ γλσκνδνηήζεσο ηνπ Αλαθξηηηθνύ πκβνπιίνπ 
εηο ηελ πεξίπησζηλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ παξόληνο ελ 
ζπλδπαζκώ πξνο ηελ παξάγξαθνλ 1δ ηνπ απηνύ άξζξνπ. 
 
    5.   Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ πνηλώλ ηεο απνηάμεσο ή ηεο απνβνιήο, ε ζηέξεζηο 
ηνπ βαζκνύ κλεκνλεύεηαη εηο ην πεξί απνηάμεσο ή απνβνιήο ηνπ αμησκαηηθνύ 
Βαζηιηθόλ Γηάηαγκα. 
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    6.  Δάλ, πξίλ ή θαηαζηή ακεηάθιεηνο ε απόθαζηο ηνπ δηθαζηεξίνπ επί ησλ 
πνηλώλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ 2α έσο θαη 2δ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, είρελ αζθεζή 
θαηά ηνπ αμησκαηηθνύ πεηζαξρηθή δίσμηο δηα ηελ απηήλ πξάμηλ θαη είρελ επηβιεζεί 
εηο ηνύηνλ πνηλή ειαθξνηέξα ηεο απνηάμεσο ή ηεο απνβνιήο ή νπδόισο είρελ 
επηβιεζή πνηλή αθπξνύηαη ή ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμηο θαη επέξρεηαη ε ζηέξεζηο 
ηνπ βαζκνύ, θαηά ηα ελ παξαγξάθνηο 3 θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ νξηδόκελα.  

 
 

ΑΡΘΡΟΝ   6 
ΤΝΔΠΔΙΑΙ ΔΚ ΣΗ ΣΔΡΗΔΩ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ 

 
    1. Ο θαηά ηα ελ ησ πξνεγνπκέλσ άξζξσ, ζηεξεζείο ηνπ βαζκνύ ηνπ 
αμησκαηηθόο, απνπέκπεηαη ηνπ ζώκαηνο ησλ αμησκαηηθώλ.    
 
    2.   Ο ζηεξεζείο ηνπ βαζκνύ ηνπ αμησκαηηθόο : 
 
           α.   Οπδέπνηε αλαθηά απηόλ, νπδ΄ ελ πεξηπηώζεη απνλνκήο ράξηηνο, έζησ 
θαη αλ αύηε απελεκήζε κεη΄ άξζεσο ησλ ζπλεπεηώλ θαη ησλ ζηεξήζεσλ. 
 
           β.    Γελ δύλαηαη λα θέξε νηνλδήπνηε παξάζεκνλ ή κεηάιιηνλ. 
 
           γ.    Παύεη λα ζεσξείηαη αμησκαηηθόο πθ΄ νηαλδήπνηε ηδηόηεηα, κε δπλάκελνο 
λα θαηαζηή κέινο νηνπδήπνηε πλδέζκνπ ή Δλώζεσο Αμησκαηηθώλ.  
 
           δ.  Γελ εγγξάθεηαη εηο ηα ζηειέρε ηεο εθεδξείαο, εάλ δε είλαη 
εγγεγξακκέλνο, δηαγξάθεηαη θαη δελ θαιείηαη πξνο ζηξάηεπζηλ. 
 

 
ΑΡΘΡΟΝ   37 

ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΙ ΔΦΔΓΡΔΙΑΝ 
 
    1.   Οη απνζηξαηεπόκελνη αμησκαηηθνί εγγξάθνληαη εηο ηα ζηειέρε ηεο εθεδξείαο, 
εμαηξέζεη ησλ απνζηξαηεπνκέλσλ :    
 
           α.    Λόγσ ζσκαηηθήο αληθαλόηεηνο. 
 
           β.    Λόγσ νξίνπ ειηθίαο. 
 
           γ.    Γηα ηελ ελ παξαγξάθσ 1γ ηνπ άξζξνπ 34 αηηίαλ. 
 
    2. Οη Ιπηάκελνη αμησκαηηθνί θαη νη ηνπ ώκαηνο Ραδηνλαπηίισλ, 
απνζηξαηεπόκελνη ιόγσ πηεηηθήο αθαηαιιειόηεηνο, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 13, εγγξάθνληαη εηο ηα ζηειέρε ηεο εθεδξείαο ηνπ ώκαηνο Αεξακύλεο θαη 
εηο ηελ Γεληθήλ Δηδηθόηεηα Διεγθηώλ Αλαραηηίζεσο. 
 
    3.    Οη αμησκαηηθνί Τπεξεζίαο Δδάθνπο απνζηξαηεπόκελνη εγγξάθνληαη εηο ηα 
ζηειέρε ηεο Γεληθήο Δηδηθόηεηνο εηο ήλ ππεξεηνύλ πξό ηεο απνζηξαηείαο ησλ. 
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ΑΡΘΡΟΝ   38 

ΓΙΑΓΡΑΦΑΙ ΔΙ ΣΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ 
 
    1.  Αμησκαηηθνί εγγεγξακκέλνη εηο ηα ζηειέρε ηεο εθεδξείαο δηαγξάθνληαη 
ηνύησλ ζπλεπεία θαηαιήςεώο ησλ ππό ηνπ δηα ηνλ βαζκόλ ησλ πξνβιεπνκέλνπ 
ππό ηνπ πεξί Ιεξαξρίαο θαη Πξναγσγώλ Νόκνπ νξίνπ ειηθίαο δηα ηνπο κνλίκνπο ελ 
ελεξγεία αμησκαηηθνύο ή ζπλεπεία ζηεξήζεσο ηνπ βαζκνύ ησλ, εηο άξζξνλ 5.    
 
    2.   Η ιόγσ νξίνπ ειηθίαο δηαγξαθή επέξρεηαη απηνκάησο, άλεπ δηαηππώζεώο 
ηηλόο, από ηεο επνκέλεο ηεο θαηαιήςεσο ηνπ αμησκαηηθνύ ππό ηνπ νξίνπ ειηθίαο, 
νπδεκίαλ δε ζπλέπεηαλ έρεη δηα ηνλ αμησκαηηθόλ, εθηόο ηνπ όηη δελ θαιείηαη πξνο 
ζηξάηεπζηλ. 
 
    3.    Η ιόγσ ζηεξήζεσο ηνπ βαζκνύ δηαγξαθή επέξρεηαη ηαπηνρξόλσο κεηά ηεο 
ζηεξήζεσο, σο ελ άξζξσ 5, παξάγξαθνο 3, επηθέξεη δε ηαο ελ άξζξσ 6 
ζπλεπείαο. 
 

 
ΑΡΘΡΟΝ   66 

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΦΟΡΩΑΙ ΣΟΤ ΜΟΝΙΜΟΤ ΔΝ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΟΤ 
 
 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΝ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 
 
    1.   Μόληκνο αμησκαηηθόο, εμεξρόκελνο ησλ ηάμεσλ ηνπ ηξαηεύκαηνο θαη εμ΄ 
όζνλ εγγξάθεηαη εηο ηα ζηειέρε ηεο εθεδξείαο, ππνρξενύηαη όπσο ππνβάιε εηο ην 
αξκόδηνλ Δπηηειηθόλ Γξαθείνλ ηνπ νηθείνπ Αξρεγείνπ, δήισζηλ εκθαίλνπζαλ ηνλ 
ηόπνλ νξηζηηθήο δηακνλήο ηνπ (Πόιηο, Οδόο, Αξηζκόο, Αζηπλνκηθόλ Σκήκα).     
 
    2.   Δηο πάζαλ ηπρόλ κεηαγελεζηέξαλ νξηζηηθήλ αιιαγήλ ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ή 
δηεπζύλζεσο θαηνηθίαο, ππνρξενύηαη όπσο ππνβάιε λέαλ δήισζηλ, εληόο ηξηώλ 
κελώλ από ηεο αιιαγήο θαηνηθίαο ή δηεπζύλζεσο. 
 
    3.  Η κε ζπκκόξθσζηο πξνο ηελ ππξέσζηλ ηαύηελ ζπλεπάγεηαη ηελ δη΄ 
απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Ακύλεο επηβνιήλ πξνζηίκνπ κέρξη 3.000 
δξαρκώλ ππέξ ηνπ νηθείνπ Μεηνρηθνύ Σακείνπ, εηζπξαηηνκέλνπ, σο έζνδνλ απηνύ 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ Ννκνζεηηθνύ Γηαηάγκαηνο 321/69 «πεξί 
Κώδηθνο Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ» βάζεη ηεο εηο ην αξκόδηνλ δεκόζηνλ ηακείνλ 
απνζηειινκέλεο απνθάζεσο επηβνιήο πξνζηίκνπ.  
 
ΑΝΑΚΛΗΙ ΔΙ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΝ 
 
    4.   Ο Τπνπξγόο Δζληθήο Ακύλεο, δύλαηαη λα αλαθαιή εηο ηελ ελέξγεηαλ 
κνλίκνπο ελ εθεδξεία αμησκαηηθνύο, σο κνλίκνπο εμ εθεδξείαο, θαηά ηα εηο ηνλ 
λόκνλ πεξί Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακύλεο θαζνξηδόκελα.     
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 5.   Η απόιπζηο ησλ αλσηέξσ ελεξγείηαη, δη΄ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο 
Ακύλεο επζύο σο εθιείςνπλ νη ιόγνη δη΄ νπο αλεθιήζεζαλ ή θαηόπηλ πξνηάζεσο 
ηνπ Αξρεγνύ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ. 
 
    6.   Σα ηεο αξραηόηεηνο ησλ νύησο αλαθαινπκέλσλ ξπζκίδνληαη ππό ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ πεξί «πεξί Ιεξαξρίαο θαη πξναγσγώλ» Νόκνπ.    
 
ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΩΜΑΣΩΝ. 
 
    10.  Οη  αμησκαηηθνί ησλ Κνηλώλ σκάησλ, απνζηξαηεπόκελνη, εγγξάθνληαη εηο 
ηα κεηξώα ησλ κνλίκσλ ελ εθεδξεία αμησκαηηθώλ ηνπ Κιάδνπ Δλόπισλ 
Γπλάκεσλ εθ ηνπ νπνίνπ πξνέξρνληαη, πιήλ ησλ θαηαηαζζνκέλσλ κεηά ηελ 
ελνπνίεζηλ ηνύησλ, νη νπνίνη, απνζηξαηεπόκελνη, εγγξάθνληαη εηο ηα κεηξώα ησλ 
κνλίκσλ ελ εθεδξεία αμησκαηηθώλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, κέρξη ηεο δεκηνπξγίαο, εηο 
ην Αξρεγείνλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, εθεδξείαο αμησκαηηθώλ Κνηλώλ σκάησλ, όηε 
εγγξάθνληαη εηο ηαύηελ.     
 
    11.  Γη΄ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Ακύλεο, πξνηάζεη ηνπ Αξρεγνύ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ, δύλαηαη λα δεκηνπξγεζή είο ην Αξρεγείνλ Δλόπισλ 
Γπλάκεσλ εθεδξεία αμησκαηηθώλ Κνηλώλ σκάησλ. 
 
 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΙ 
 
    12.  Απαγνξεύεηαη εηο άπαληαο ηνπο κνλίκνπο ελ εθεδξεία αμησκαηηθνύο θαη ησλ 
ηξηώλ θιάδσλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη επί ρξνληθόλ δηάζηεκα πέληε (5) εηώλ 
από ηνπ ρξόλνπ ηεο απνζηξαηείαο ησλ ή θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξόπνλ 
αληηπξνζώπεπζηο ακέζσο ή εκκέζσο εκπνξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ Οίθσλ θαη 
επηρεηξήζεσλ ελ γέλεη, εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαηά ηάο κεηά ησλ Δλόπισλ 
Γπλάκεσλ ζπλαιιαγάο ησλ.    
 


