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 47. Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο 
 48. Γηάξθεηα ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ζεηείαο 
 49. Σξφπνο εθπιήξσζεο ηεο ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο 
 50. Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ γηα αλαγλψξηζή ηνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο 
 51. Αλαγλψξηζε ελδηαθεξφκελνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο 
 52. Δμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο ελδηαθεξφκελνπ γηα αλαγλψξηζή ηνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο 
 53. Δηδηθή Δπηηξνπή εμέηαζεο αηηεκάησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα αλαγλψξηζή ηνπο σο αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο 
 54. Δθαξκνζηέεο δηαηάμεηο γηα ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο 
 55. Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα εθπιήξσζε ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο 
 56. Δλαιιαθηηθή εθεδξηθή ππεξεζία θαη ελαιιαθηηθή θνηλσληθή εθεδξηθή ππεξεζία 
 57. Απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο 
 58. Οξηζηηθή ή πξνζσξηλή απφιπζε αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο  
 59. Αλαζηνιή ησλ δηαηάμεσλ γηα ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία 
 60. Δμνπζία Τπνπξγνχ γηα έθδνζε Οδεγηψλ 

 
ΜΔΡΟ  ΙX 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΦΤΔΩ ΘΔΜΑΣΑ 
 

 61. Αξκνδηφηεηα ρεηξηζκνχ ζηξαηνινγηθήο θχζεσο ζεκάησλ  
 62. Καηαρψξηζε θαη ζπκπιήξσζε ζηξαηνινγηθψλ κεηαβνιψλ 

63. Πηζηνπνηεηηθά ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο 

 
ΜΔΡΟ  Υ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΔΙ, ΜΔΣΑΘΔΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΔΙ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΓΤΝΑΜΗ 

 

 64. Σνπνζέηεζε, κεηάζεζε, απφζπαζε θαη δηάζεζε ζηειερψλ ηεο Γχλακεο 
 65. Απφζπαζε θαη δηάζεζε ζηειερψλ 
 66. Σνπνζεηήζεηο, κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο νπιηηψλ 

 
ΜΔΡΟ  ΥΙ 

ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ - ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
 67. Αδίθεκα αλππνηαμίαο 
 68. Αδηθήκαηα 
 69. ηεξήζεηο αλππφηαθησλ θαη ιηπνηαθηψλ 
 70. Πεξηνξηζκνί αλαρψξεζεο απφ ηε Γεκνθξαηία 

 
ΜΔΡΟ  XΙΙ 

ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  
 71. Καλνληζκνί 
 72. Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ 
 73. Δπηηξνπή Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηεο Φπγνζηξαηίαο 
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ΜΔΡΟ  XIΙΙ 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
 74. Καηάξγεζε θαη δηαθχιαμε 
 75. Πξνζσξηλέο δηαηάμεηο  
 76. Απαιιαγή απφ ηε ζηξάηεπζε ζηξαηεπζίκσλ πνπ ηεινχλ λφκηκα εθηφο ηεο Γχλακεο 
 77. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο  
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 NOMO ΠΟΤ ΔΝΟΠΟΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΩΡΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ  
TH ΔΘΝΙΚΗ ΦΡΟΤΡΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 1964 ΔΩ 2008 

 

Πξννίκην. 
 

Δπεηδή νξηζκέλα γεγνλφηα, πνπ δηαδξακαηίζζεθαλ ηα έηε 1963 θαη 1964, θαηέζηεζαλ 
αλαγθαία ηελ ίδξπζε ρσξηζηήο Γχλακεο γηα λα ππνβνεζεί ηηο ηαθηηθέο Γπλάκεηο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, δειαδή ην ηξαηφ θαη ηηο Γπλάκεηο Αζθαιείαο, ζηε ιήςε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο· θαη 

  

 
20 ηνπ 1964. 

Δπεηδή κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ ηνπ 1964, ε νπνία πεξηέρεηαη 
ζην Γηάηαγκα κε αξηζκφ 130 πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα ηεο Δπίζεκεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξηζκφ 321, εκεξνκελίαο 4.6.1964, δεκηνπξγήζεθε ε 
ελ ιφγσ Γχλακε·

 
θαη  

  
 Δπεηδή ε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ηα έηε 1963 θαη 1964, ζηελ νπνία πξνζηέζεθε 

ε ηνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974 θαη ε έθηνηε θαηνρή κέξνπο ηνπ εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο 
απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα,  εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη· 

  
 Γηα απηφ ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 
  
 ΜΔΡΟ I 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

   1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνο ηνπ 2011. 

  
Δξκελεία.  2.(1) ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή  έλλνηα – 
  
 «αδέιθηα» ζεκαίλεη φζα αδέιθηα πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο γνλείο ή απφ θνηλφ 

παηέξα ή κεηέξα θαη πεξηιακβάλεη πξνγνλνχο, ηέθλα γελλεζέληα εθηφο γάκνπ, 
θαζψο θαη λφκηκα πηνζεηεκέλα ηέθλα ησλ γνλέσλ:  

  
 Ννείηαη φηη, απφ ηα αδέιθηα πνπ γελλήζεθαλ ηελ ίδηα εκεξνκελία, κεγαιχηεξνο 

είλαη απηφο πνπ γελλήζεθε πξψηνο· 
  
 «αλήιηθν ηέθλν» ζεκαίλεη πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην 

φγδνν (18
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, αιιά δελ πεξηιακβάλεη έγγακν πξφζσπν πνπ δελ 

έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ελ ιφγσ ειηθία· 
  
 «αλππφηαθηνο» ζεκαίλεη θάζε ζηξαηεχζηκν ή έθεδξν πνπ θαιείηαη, δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γηα εθπιήξσζε ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο ζηε Γχλακε, ν νπνίνο δελ πξνζέξρεηαη γηα θαηάηαμε ή ππεξεζία, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εληφο ηεο θαζνξηδφκελεο εκεξνκελίαο ή πξνζεζκίαο 
θαη "αλππνηαμία" εξκελεχεηαη αλάινγα·

 

  
  «αμησκαηηθφο κε ζχκβαζε» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηε Γχλακε 

δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 6 · 

  
 «Αξρεγφο» ζεκαίλεη ηνλ Αξρεγφ ηεο Γχλακεο, πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 

10·
 

  
 «Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Φξνπξάο» ή «Γ.Δ.Δ.Φ.» ζεκαίλεη ην Δπηηειείν ηεο 

Γχλακεο, κε ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο Γχλακεο, ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη ν Αξρεγφο·
 

  
 «Γεληθφο Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο·

 

  
 «Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία·
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1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

   109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

«δεκφζηνο ππάιιεινο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο 
πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1990 κέρξη 2009, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 
 31(Ι) ηνπ 2004 

218(Ι) ηνπ 2004 
68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

      07(Ι) ηνπ 2008 
     137(Ι) ηνπ 2009. 

 

  
 «Γφθηκνο Έθεδξνο Αμησκαηηθφο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ ππεξεηεί ζηε Γχλακε γηα 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ζεηείαο ηνπ, ην νπνίν απνθνίηεζε απφ ρνιή 
Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηειεί ππφ δνθηκαζία, 
πξνθεηκέλνπ λα ηνπ απνλεκεζεί ν βαζκφο ηνπ Έθεδξνπ Αλζππνινραγνχ θαη ην 
νπνίν εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ ελ ιφγσ βαζκνχ·

 

  
 «Γχλακε» ζεκαίλεη ηελ Δζληθή Φξνπξά ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ ηνπ 1964, ε νπνία πεξηέρεηαη ζην 
Γηάηαγκα κε αξηζκφ 130 πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα ηεο Δπίζεκεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξηζκφ 321, εκεξνκελίαο 4.6.1964·

 

  
  «έγγξαθν επηζηξάηεπζεο» πεξηιακβάλεη Δηδηθφ Φχιιν Πνξείαο (Δ.Φ.Π.), Φχιιν 

Αηνκηθήο Πξφζθιεζεο (Φ.Α.Π.) θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν·
 

  
 «εζεινληήο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ θαηαηάζζεηαη εζεινληηθά ζηε Γχλακε γηα 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ζεηείαο ηνπ, δπλάκεη ησλ εδαθίσλ 2(β) θαη (3) ηνπ   
άξζξνπ 28·

 

  
 «εζλνθξνπξφο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ππεξεηεί ζηε Γχλακε γηα 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ζεηείαο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ πνπ θέξεη· 
  

 «εζλνθχιαθαο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ ππεξεηεί ζε κνλάδα ηεο Δζλνθπιαθήο ηεο 
Γχλακεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44·  

  

 «Δζλνθπιαθή» απνηειεί κέξνο ηεο εθεδξείαο ηεο Γχλακεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
44· 

  

 «εηδηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία» ζεκαίλεη ηε ζεηεία πνπ εθπιεξψλεηαη ζηε Γχλακε απφ 
εζλνθξνπξφ, φπσο πξνλνείηαη ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 19 θαη ζηα εδάθηα (1) θαη 
(2) ηνπ άξζξνπ 38· 

  

 «ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία» ζεκαίλεη ππεξεζία πνπ εθπιεξψλεηαη απφ 
πξφζσπν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, φπσο πξνλνείηαη ζην 
εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 49· 

  

  «ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία» ζεκαίλεη ππεξεζία πνπ εθπιεξψλεηαη απφ 
πξφζσπν πνπ αλαγλσξίδεηαη σο αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, φπσο πξνλνείηαη ζην 
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 49·   

  

 «εθεδξεία» ζεκαίλεη ηελ εθεδξεία ηεο Γχλακεο θαη πεξηιακβάλεη θαη ηελ 
Δζλνθπιαθή, φπσο πξνλνείηαη ζηα άξζξα 43 θαη 44, αληίζηνηρα·

 

  

 «έθεδξνο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν, ην νπνίν αλήθεη ζηελ εθεδξεία ηεο Γχλακεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 43· 

  

 «ζεηεία» ζεκαίλεη ηε ζεηεία ζηε Γχλακε, φπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 19· 
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 «κέινο ηεο Γχλακεο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί 
ζηε Γχλακε, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ θαη ηελ ηδηφηεηα πνπ έρεη· 

  
 «Μνλάδα» ζεκαίλεη απηνηειέο ηκήκα ηεο Γχλακεο, ην νπνίν, κε βάζε ηελ νξγάλσζή 

ηνπ, ρξεζηκνπνηεί δηθή ηνπ ζθξαγίδα θαη αιιεινγξαθεί κε άιια ηκήκαηα ηεο 
Γχλακεο· 

  
 «κφληκνο θάηνηθνο εμσηεξηθνχ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ, 

δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ· 
  
 «νηθνγέλεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ· 
  
 «νπιίηεο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν, ην νπνίν ππεξεηεί ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε 

ηεο ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ηνπ, αιιά δελ πεξηιακβάλεη Γφθηκν 
Έθεδξν Αμησκαηηθφ, Έθεδξν Αλζππνινραγφ, έθεδξν αμησκαηηθφ θαη επίθνπξν 
αμησκαηηθφ· 

  
 «νπιίηεο κε ζχκβαζε» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηε Γχλακε 

δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 6· 
  
 
 

  141(Ι) ηνπ 2002       
65(Ι) ηνπ 2003 

    76(Ι) ηνπ 2003 
    62(Ι) ηνπ 2004 
    13(Ι) ηνπ 2006 
123(Ι) ηνπ 2007 

   92(Ι) ηνπ 2009 
   81(Ι) ηνπ 2010. 

«πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ απέθηεζε ή δηθαηνχηαη λα 
απνθηήζεη ηελ θππξηαθή ππεθνφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Αξρείνπ Πιεζπζκνχ 
Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2009, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη 
πεξηιακβάλεη θαη πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ν παηέξαο ή ε κεηέξα είλαη θππξηαθήο 
θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 'Γ' ηεο πλζήθεο Δγθαζίδξπζεο ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο· 

  
 «πξαγκαηηθή ζεηεία» ζεκαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο πνπ εθπιεξψζεθε 

γηα ζπκπιήξσζε ηεο θαηά πεξίπησζε ππνρξέσζεο ζεηείαο, αλ απφ ηε ζπλνιηθή 
δηάξθεηά ηεο, αθαηξεζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 40·

 

  
 «πξνζσξηλφ απνιπηήξην» ζεκαίλεη ην απνιπηήξην πνπ ρνξεγείηαη ζε εζλνθξνπξφ, 

ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 41, ν νπνίνο δελ έρεη εθπιεξψζεη ή 
ζπκπιεξψζεη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηε Γχλακε θαη ν νπνίνο, εάλ εθιείςνπλ νη 
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηνπ ρνξεγήζεθε ην πξνζσξηλφ απνιπηήξην, ππνρξενχηαη λα 
επαλαθαηαηαγεί ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε ή ζπκπιήξσζε ηεο ζεηείαο ηνπ, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε·

 

  
 «ζηέιερνο» ζεκαίλεη – 
  

 

 
 

          33 ηνπ 1990 
        103 ηνπ 1991 
      25(Ι) ηνπ 1992 

     7(Ι) ηνπ 1995 
   14(Ι) ηνπ 1995 
   92(Ι) ηνπ 1997 
   85(Ι) ηνπ 2000 
 143(Ι) ηνπ 2000 
   17(Ι) ηνπ 2002 
   89(Ι) ηνπ 2002 
   91(Ι) ηνπ 2002 
   61(Ι) ηνπ 2003 
   55(Ι) ηνπ 2005 

         82(Ι) ηνπ 2006. 

 (α)  θάζε Αμησκαηηθφ, Τπαμησκαηηθφ, Δζεινληή Τπαμησκαηηθφ θαη Δζεινληή 
Πεληαεηνχο Τπνρξεψζεσο ηνπ ηξαηνχ, πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζηε 
Γχλακε δπλάκεη ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 
2006, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

  
  (β) νπνηνδήπνηε αμησκαηηθφ θαη ππαμησκαηηθφ, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε Γχλακε 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15·  
  



 

 

 

 

-7- 

  (γ) νπνηνδήπνηε Γφθηκν Έθεδξν Αμησκαηηθφ θαη Έθεδξν Αλζππνινραγφ, πνπ 
ππεξεηεί ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ζεηείαο ηνπ, ζχκθσλα 
κε ηνλ παξφληα Νφκν· θαη 

  
 (δ) νπνηνδήπνηε πξφζσπν, πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηε Γχλακε δπλάκεη ησλ 

εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 6, ζην νπνίν απνλέκεηαη ν εηδηθφο βαζκφο ηνπ 
επίθνπξνπ αμησκαηηθνχ ή ππαμησκαηηθνχ δπλάκεη ηνπ  άξζξνπ 17· 

  
 «ζηξαηεχζηκνο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν πνπ ππέρεη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο Νφκνπ, ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζεηείαο ζηε Γχλακε θαη, "ππνρξέσζε 
γηα ζηξάηεπζε" εξκελεχεηαη αλάινγα· 

  
 «ζηξαηνινγηθή θιάζε» ζεκαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ   πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζζεζε ηνπ 

αξηζκνχ δεθανθηψ (18) ζην έηνο γέλλεζεο, κε ην νπνίν ν θάζε πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Σκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη 
Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ· 

  
 «ηξαηφο» ζεκαίλεη ην ηξαηφ ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζην 

φξν απηφ δπλάκεη ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 2006, 
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη·

 

  
 «ζσκαηηθή ηθαλφηεηα» ζεκαίλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο 

ζηξαηεχζηκνπ, εζλνθξνπξνχ, εθέδξνπ, ή αληηξξεζία ζπλείδεζεο πνπ εθπιεξψλεη 
ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία· 

  
 «ηέθλα» ζεκαίλεη φζα γελλήζεθαλ απφ γάκν ή ρσξίο γάκν, φζα λνκηκνπνηήζεθαλ ή 

αλαγλσξίζζεθαλ, θαζψο θαη φζα πηνζεηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπο ή κεηά 
ηελ ελειηθίσζή ηνπο, εθφζνλ είλαη ηέθλα ελφο ησλ πηνζεηνχλησλ·

 

  
 «ππαμησκαηηθφο κε ζχκβαζε» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηε Γχλακε 

δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 6 ·
 

  
 «Τπαξρεγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπαξρεγφ ηεο Γχλακεο, πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη ηνπ   

άξζξνπ 10·
 

  
 «Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο· 
  
             
  
 
 

«θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα» ζεκαίλεη ηε δεκφζηα ππεξεζία, κε ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1990 
κέρξη 2009, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη πεξηιακβάλεη 
ηνπηθή αξρή, θαζψο θαη νξγαληζκφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκφζηνπ δηθαίνπ· 

  
 «σξνκίζζηνο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ πξνζιακβάλεηαη θαη απαζρνιείηαη ζε θξαηηθή 

ππεξεζία, εθηειεί ρεηξνλαθηηθή εξγαζία θαη πιεξψλεηαη ζε σξηαία βάζε. 
  
  (2)(α)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

παξαγξάθσλ (β) έσο (ζ) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, «κφληκνο θάηνηθνο 
εμσηεξηθνχ» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν έρεη θχξηα θαη κφληκε 
εγθαηάζηαζε ζην εμσηεξηθφ ή έρεη βηνπνξηζηηθή εγθαηάζηαζε θαη θαηνηθεί ζην 
εμσηεξηθφ γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ζπλερφκελσλ εηψλ, ζε 
κηα ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

  
 (β) Η ρξνληθή πεξίνδνο ηεο δεθαεηίαο αξρίδεη – 
  
  (i) γηα πξφζσπν, ην νπνίν γελλήζεθε θαη δηακέλεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γέλλεζήο ηνπ· 
    
  (ii) γηα πξφζσπν, ην νπνίν, πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δεθάηνπ έθηνπ (16

νπ
) 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ, αλαρσξεί απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 
ζην εμσηεξηθφ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
αλαρψξεζήο ηνπ· 

    
  (iii) γηα πξφζσπν, ην νπνίν, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ δεθαέμη 

(16) εηψλ θαη θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο, πνπ ηνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 70, αλαρσξεί απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπ ζην εμσηεξηθφ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο αλαρψξεζήο ηνπ· 
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  (iv) γηα πξφζσπν, ην νπνίν, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ δεθαέμη 
(16) εηψλ θαη, ρσξίο λα ηνπ έρεη ρνξεγεζεί εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Τπνπξγφ 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 70, αλαρσξεί απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ νηθνγέλεηά 
ηνπ ζην εμσηεξηθφ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 
ζπκπιεξψλεη ην δέθαην φγδνν (18

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

  
 (γ) Η έλαξμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο δεθαεηίαο δελ είλαη δπλαηή γηα πξφζσπν, 

ην νπνίν αλαρσξεί απφ ηε Γεκνθξαηία ζην εμσηεξηθφ κεηά ηελ θιήζε ηεο 
θιάζεο ηνπ γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε. 

   
 (δ) Η ρξνληθή πεξίνδνο παξακνλήο ζηε Γεκνθξαηία, ιφγσ θνίηεζεο ζε ρνιή 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο, κέρξη ηξία (3) έηε, ζπλερφκελα ή ηκεκαηηθά, ζεσξείηαη σο 
ρξφλνο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ – 

   
  (i) ε εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε αλαγλσξηζκέλε ρνιή Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ πξψηνπ απφ ηελ άθημή ηνπ ζηε 
Γεκνθξαηία ζρνιηθνχ έηνπο, 

    
  (ii) νη γνλείο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ν έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο αζθνχληεο 

ηε γνληθή κέξηκλα θαηνηθεί κφληκα ζην εμσηεξηθφ θαηά ην δηάζηεκα πνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο είλαη αλήιηθνο, θαη 

    

  (iii) ν ελδηαθεξφκελνο αλαρσξεί απφ ηε Γεκνθξαηία, εληφο δψδεθα (12) 
κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ή ηε δηαθνπή ησλ ζπνπδψλ ηνπ. 

  
 (ε) Η ρξνληθή πεξίνδνο ηεο δεθαεηίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ κφληκνπ θάηνηθνπ εμσηεξηθνχ, δελ δηαθφπηεηαη αλ, ζε 
κεκνλσκέλε πεξίπησζε, ν ελδηαθεξφκελνο εγθαηαζηάζεθε ζηε Γεκνθξαηία 
γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη δψδεθα (12) κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα 
επαλεγθαηαζηάζεθε ζην εμσηεξηθφ. 

   
 (ζη) Απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κφληκνπ θάηνηθνπ εμσηεξηθνχ επέξρεηαη κε ηε 

κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηε Γεκνθξαηία, είηε νηθεηνζειψο, 
είηε κεηά απφ απέιαζή  ηνπ απφ ηε ρψξα πνπ θαηνηθεί, ή κε ηελ παξακνλή 
ηνπ ζηε Γεκνθξαηία γηα ρξνληθή πεξίνδν πέξαλ ησλ δψδεθα (12) κελψλ. 

   
 (δ) Η ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ θάηνηθνπ εμσηεξηθνχ είλαη δπλαηφλ λα επαλαθηεζεί αλ, 

κεηά ηελ απψιεηά ηεο, ζπκπιεξσζνχλ εθ λένπ νη πξνβιεπφκελεο 
πξνυπνζέζεηο. 

   
 (ε) Η ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δεκφζηνο ππάιιεινο, ή ζπκβαζηνχρνο 

ηνπ δεκνζίνπ, ή ππάιιεινο λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ππεξεηεί ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ησλ 
ηέθλσλ ηνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο, ππνινγίδεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο δεθαεηίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο 
ηδηφηεηαο ηνπ κφληκνπ θάηνηθνπ εμσηεξηθνχ. 

   
 (ζ) Όζνη ζπκπιεξψλνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

ηεινχλ ζε αλππνηαμία, ή ιηπνηαμία, ή έρνπλ ηχρεη αλαβνιήο θαηάηαμεο ζηε 
Γχλακε, δελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ θάηνηθνπ εμσηεξηθνχ. 

  
  (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, «νηθνγέλεηα» απνηεινχλ – 
  
 (α) νη γνλείο φηαλ ζπδνχλ θαη ηα θνηλά ηνπο ηέθλα, θαζψο θαη ηα ηέθλα ηνπ ελφο ή 

ηνπ άιινπ απφ ηνπο ελ ιφγσ γνλείο, εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο δνπλ καδί ηνπο 
θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε· 

   
 (β) παηέξαο άγακνο, ρήξνο, δηαδεπγκέλνο, ή ζε δηάζηαζε κε ηε ζχδπγφ ηνπ, θαη ηα 

ηέθλα ηνπ πνπ δνπλ καδί ηνπ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε· 
   
 (γ) κεηέξα άγακε, ρήξα, δηαδεπγκέλε, ή ζε δηάζηαζε κε ην ζχδπγφ ηεο, θαη ηα 

ηέθλα ηεο πνπ δνπλ καδί ηεο θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε. 
  
  (4) Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ αλαθέξεηαη βαζκφο αμησκαηηθνχ ή 

ππαμησκαηηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ αμησκαηηθνχ 
ή ππαμησκαηηθνχ ηνπ Ναπηηθνχ θαη ηεο Αεξνπνξίαο, φπσο πξνβιέπεηαη γηα ην ηξαηφ, 
δπλάκεη ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 2006, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
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Πεδίν  
εθαξκνγήο. 

   3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο 
Γχλακεο, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε 
θαη εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ζηξαηεχζηκνπο, εζλνθξνπξνχο θαη εθέδξνπο, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε, θαη ζε φια ηα πξφζσπα πνπ εθπιεξψλνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή 
ππεξεζία. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΓΤΝΑΜΗ 
  
πλέρηζε  
ππφζηαζεο 
ηεο Γχλακεο. 

 4.  Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε Γχλακε ζπλερίδεη λα 
πθίζηαηαη, ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 
Νφκν. 

  
Απνζηνιή 
ηεο Γχλακεο. 
 

 5.(1) Η Γχλακε έρεη σο απνζηνιή ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ηξαηφ θαη ζηηο Γπλάκεηο 
Αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ 
άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο, πξνο ην ζθνπφ αληηκεηψπηζεο απεηινχκελεο εηζβνιήο ή 
νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ή ηεο εδαθηθήο 
αθεξαηφηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνπ απεηιεί ηελ αζθάιεηα δσήο ή πεξηνπζίαο πνιηηψλ 
ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ε Γχλακε δχλαηαη, ζε έθηαθηεο 

πεξηζηάζεηο, λα ζπλδξάκεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηά απφ πξφζθιεζή 
ηνπο, γηα αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε δσή ή ηελ πεξηνπζία πνιηηψλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο.   

  
πγθξφηεζε θαη  
ζηξαηησηηθφ 
πξνζσπηθφ   
ηεο Γχλακεο. 

  6.(1) Η Γχλακε ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ.   
 
 (2) Σν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Γχλακεο απαξηίδεηαη απφ – 
 

 (α) ηνλ Αξρεγφ, ν νπνίνο εγείηαη ηεο Γχλακεο· 
   
 (β) ηνλ Τπαξρεγφ· 
   
 (γ) ηα κέιε ηνπ ηξαηνχ, πνπ απνζπψληαη γηα ππεξεζία ζηε Γχλακε δπλάκεη ησλ 

πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 2006, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

   
 (δ) ηνπο εζλνθξνπξνχο, πνπ εθπιεξψλνπλ ηε ζεηεία ηνπο ζηε Γχλακε, ζχκθσλα 

κε ηνλ παξφληα Νφκν· 
   
 (ε) ηνπο εθέδξνπο, πνπ εθπιεξψλνπλ εθεδξηθή ππεξεζία ζηε Γχλακε, ζχκθσλα 

κε ηνλ παξφληα Νφκν. 
  
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2), ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη,  

ζε πεξίπησζε έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ ή αλαγθψλ ηεο Γχλακεο ζε εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ ή φηαλ θαζίζηαηαη απαξαίηεην γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ 
κνλάδσλ ή ππεξεζηψλ ηεο Γχλακεο γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 
ηθαλφηεηάο ηεο, λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Τπνπξγφ φπσο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 
Αξρεγφ, πξνζιακβάλεη, κε ζχκβαζε, ζηε Γχλακε- 

  
 (α) σο αμησκαηηθνχο ή ππαμησκαηηθνχο, πξφζσπα κε εηδηθή κφξθσζε, πξνζφληα 

ή πείξα· θαη 
   
 (β) σο νπιίηεο, πξφζσπα πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ζεηείαο ηνπο 

ζηε Γχλακε. 
  
  (4) Η δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3), ηα 

απαηηνχκελα γηα θάζε πεξίπησζε πξνζφληα, νη φξνη θαη ε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ελ 
ιφγσ πξνζσπηθνχ, ηα θαζήθνληα πνπ ζα εθηειεί ην πξνζσπηθφ απηφ, θαζψο θαη θάζε 
άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ: 
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  Ννείηαη φηη ηα πξφζσπα πνπ επηιέγνληαη ζα πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε γηα 
αξρηθή πεξίνδν ππεξεζίαο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, γηα πεξαηηέξσ δηαδνρηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο κέρξη δέθα (10) 
έηε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ θαη εθφζνλ ππάξρεη γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ. 

  
Οξγάλσζε 
ηεο Γχλακεο. 

 7.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ εδαθίνπ (2), ε νξγάλσζε ηεο Γχλακεο θαη ε 
δηάθξηζή ηεο ζε Κιάδνπο, θαζψο θαη νη βαζκνί ησλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ, 
είλαη αληίζηνηρε κ’ απηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ηξαηφ, δπλάκεη ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 2006, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη θαη ησλ νπνησλδήπνηε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ.  

  
  (2) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), ε νξγαλσηηθή δνκή θαη 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Γχλακεο, ην πξνζσπηθφ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.Δ.Δ.Φ., 
ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 

  
Δμνπζίεο  
Τπνπξγνχ. 

 8.(1) Ο Τπνπξγφο θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο 
θαη ησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνχ, έρεη ηε γεληθή επνπηεία ηεο Γχλακεο θαη εθδίδεη πξνο απηή νδεγίεο 
αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε αξκνδηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ άκπλα θαη ην 
γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη εγθξίλεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο Γχλακεο. 

  
  (2) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο δίλεη γεληθέο 

νδεγίεο πξνο ηνλ Αξρεγφ, αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή, ηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν, ηελ 
νξγάλσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη πεηζαξρία ηεο Γχλακεο, νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο 
γηα ην γεληθφ ζπκθέξνλ ηεο Γεκνθξαηίαο.  

  
  (3) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), ν Τπνπξγφο αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπ, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζπλήζσο, κέζσ ηνπ Αξρεγνχ θαη ηνπ 
Γεληθνχ Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 11 
θαη 13 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, αληίζηνηρα. 

  
Δπηηειείν 
Τπνπξγνχ  
Άκπλαο. 

 9.(1) Ο Τπνπξγφο ζπγθξνηεί Δπηηειείν, ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ ίδην θαη 
ηνλ ζπκβνπιεχεη ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

  
       (2)  Η νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δπηηειείνπ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε βάζε ηα πην θάησ πιαίζηα: 
  

 (α) Σν Δπηηειείν δχλαηαη λα απαξηίδεηαη ηφζν απφ ζηξαηησηηθφ φζν θαη πνιηηηθφ 
πξνζσπηθφ, φπσο ν Τπνπξγφο ήζειε θαζνξίζεη. 

   

 (β) Ωο πξντζηάκελνο ηνπ Δπηηειείνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ αμησκαηηθφο 
βαζκνχ ηνπιάρηζηνλ πληαγκαηάξρε. 

   

 (γ) Οη αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί πνπ ζα απαξηίδνπλ ην Δπηηειείν νξίδνληαη 
απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Αξρεγφ, αλάινγα κε ηηο 
εθάζηνηε ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 

   

 (δ) Ο αξηζκφο ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ ππαμησκαηηθψλ ηνπ Δπηηειείνπ δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηνπο  δέθα (10): 

   

   Ννείηαη φηη, ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαη φηαλ νη αλάγθεο ην επηβάιινπλ, ν 
Τπνπξγφο δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, λα ηνπνζεηεί ζην Δπηηειείν αμησκαηηθνχο 
θαη ππαμησκαηηθνχο πέξαλ ηνπ πην πάλσ αξηζκνχ, νη νπνίνη δελ ζα 
ππεξβαίλνπλ ηνπο είθνζη πέληε (25). 

   

 (ε) ην Δπηηειείν ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πην θάησ ηνκείο: 
   

  (i) ηξαηησηηθά θαη ζηξαηεγηθά ζέκαηα· 
    

  (ii) ηξαηνινγηθά ζέκαηα· 
    

  (iii) Θέκαηα ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ - Ννκνζεζία επί ζηξαηησηηθψλ 
ζεκάησλ· 

    

  (iv) Ακπληηθή δηπισκαηία - Γηεζλείο ζρέζεηο· 
    

  (v) Σχπνο θαη εζηκνηππία. 
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Αξρεγφο θαη 
Τπαξρεγφο 
ηεο Γχλακεο. 

 10.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3), ν Αξρεγφο θαη ν 
Τπαξρεγφο ηεο Γχλακεο δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε ηέηνηνπο φξνπο 
θαη πξνυπνζέζεηο, φπσο απηφ ήζειε νξίζεη. 

  

  (2) Ο Αξρεγφο ηεο Γχλακεο θέξεη ην βαζκφ ηνπ Αληηζηξάηεγνπ θαη δχλαηαη λα είλαη, 
είηε αμησκαηηθφο ηνπ ηξαηνχ πνπ απνζπάζηεθε γηα ππεξεζία ζηε Γχλακε δπλάκεη ησλ 
πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 2006, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, είηε αμησκαηηθφο κε πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
  (3) Ο Τπαξρεγφο ηεο Γχλακεο θέξεη ην βαζκφ ηνπ Αληηζηξάηεγνπ ή ηνπ 

Τπνζηξάηεγνπ, φπσο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ήζειε νξίζεη θαη είλαη αμησκαηηθφο ηνπ 
ηξαηνχ πνπ ππεξεηεί κε απφζπαζε ζηε Γχλακε δπλάκεη ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο 
Γεκνθξαηίαο Νφκσλ ηνπ 1990 κέρξη 2006, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη. 

  
Αξκνδηφηεηεο 
Αξρεγνχ. 

 11.(1) Ο Αξρεγφο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ 
Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, έρεη ηε δηνίθεζε, δηεχζπλζε θαη επίβιεςε 
ηεο Γχλακεο θαη είλαη ππφινγνο ζηνλ Τπνπξγφ γηα ηελ νξγάλσζε, εθπαίδεπζε, 
εηνηκφηεηα, πεηζαξρία, ηάμε θαη αζθάιεηα ζηε Γχλακε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 
νπνησλδήπνηε νδεγηψλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ δίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, θαζψο θαη γηα 
θάζε πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζηε Γχλακε. 

  
  (2) Υσξίο λα επεξεάδεηαη ε γεληθφηεηα ηνπ εδαθίνπ (1), ν Αξρεγφο – 
  
 (α) ζπκβνπιεχεη ηνλ Τπνπξγφ γηα θάζε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηνίθεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο Γχλακεο, θαζψο θαη γηα θάζε ζέκα ζηξαηνινγηθήο θχζεσο· 
   
 (β) εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ εηζεγήζεηο γηα θάζε ζέκα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή, ηε δηνίθεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νξγάλσζε, ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ηεο Γχλακεο· 

   
 (γ) αζθεί ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηνλ παξφληα 

Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 
   
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ, ν 

Αξρεγφο έρεη εμνπζία, ζε πεξίπησζε πνπ ζηξαηησηηθά νρήκαηα ή νπνηαδήπνηε άιια 
κεραλνθίλεηα κέζα ηεο Γχλακεο απαηηείηαη λα θηλεζνχλ εθηφο ζηξαηησηηθψλ ρψξσλ, 
κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη ζπλαίλεζε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Αζηπλνκίαο, λα αλαζέηεη ζε 
φξγαλα ηεο ηξαηνλνκίαο ηεο Γχλακεο, πνπ έρνπλ ηχρεη, πξνο ην ζθνπφ απηφ, εηδηθήο 
εθπαίδεπζεο απφ κέιε ηεο Αζηπλνκίαο, λα ξπζκίδνπλ θαη ειέγρνπλ ηελ ηξνραία θίλεζε 
ζε νπνηνδήπνηε δξφκν. 

  

  (4) Ο Αξρεγφο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ κέζσ ηνπ Γ.Δ.Δ.Φ.  
  
Αξκνδηφηεηεο 
Τπαξρεγνχ. 

 12. Ο Τπαξρεγφο εθηειεί, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ηα θαζήθνληα 
πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηνλ Αξρεγφ θαη αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αξρεγνχ, φηαλ 
ν Αξρεγφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα εθηειεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν.   

  
Αξκνδηφηεηεο 
Γεληθνχ  
Γηεπζπληή. 

 13.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο αζθεί 
ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1990 
κέρξη 2009, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη ην εθάζηνηε ηζρχνλ 
ζρέδην ππεξεζίαο ηεο ζέζεο ηνπ. 

  
  (2) Κακία πξφλνηα ζηνλ παξφληα Νφκν δελ επεξεάδεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ 

Γηεπζπληή λα αζθεί έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δζληθή Φξνπξά, κε 
βάζε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκν. 

  
Αμησκαηηθνί θαη 
ππαμησκαηηθνί  
ηεο Γχλακεο. 

 14. Οη αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί ηεο Γχλακεο είλαη νη αθφινπζνη: 
 

 (α) Οη αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνχ, πνπ απνζπψληαη γηα 
ππεξεζία ζηε Γχλακε δπλάκεη ησλ πεξί ηξαηνχ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκσλ 
ηνπ 1990 κέρξη 2006, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

  
 (β) νη αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί, κε πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο, πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηε Γχλακε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15· 
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       (γ) νη Γφθηκνη Έθεδξνη Αμησκαηηθνί, νη Έθεδξνη Αλζππνινραγνί θαη νη 
ππαμησκαηηθνί, πνπ εθπιεξψλνπλ ηε ζεηεία ηνπο ζηε Γχλακε ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ· 

   
 (δ) νη αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί, πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηε Γχλακε δπλάκεη 

ησλ εδαθίσλ (3) θαη (4) ηνπ άξζξνπ 6· 
   
 (ε) νη αμησκαηηθνί θαη νη ππαμησκαηηθνί, πνπ εθπιεξψλνπλ εθεδξηθή ππεξεζία ζηε 

Γχλακε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ . 
     
ηξαηησηηθφ 
πξνζσπηθφ 
ηεο Γχλακεο,  
κε πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

 15.(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 
δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Τπνπξγφ φπσο, πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ζηειέρσζεο ηεο 
Γχλακεο θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνλ Αξρεγφ θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ 
θξάηνπο, ηνπνζεηεί ζηε Γχλακε αμησκαηηθνχο, ππαμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο, επηπιένλ 
ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα εδάθηα (2) θαη (3) ηνπ άξζξνπ 6, κε πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο, νη 
νπνίνη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγνχ, είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γχλακεο. 

  
  (2) Οη αμησκαηηθνί, ππαμησκαηηθνί θαη νπιίηεο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε Γχλακε 

δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) – 
  
 (α) έρνπλ φιεο ηηο εμνπζίεο, αξκνδηφηεηεο, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ 

νη ινηπνί αμησκαηηθνί, ππαμησκαηηθνί θαη εζλνθξνπξνί ηεο Γχλακεο, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε· 

   
 (β) θέξνπλ επί ηεο ζηνιήο ηνπο δηαθξηηηθά ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Γχλακεο, φπσο 

ήζειε νξίζεη ν Τπνπξγφο· 
   
 (γ) ππφθεηληαη, ζε ζρέζε κε ηελ πεηζαξρηθή επζχλε, ζηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο 

Πεηζαξρηθνχο Καλνληζκνχο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο· 
   

        40 ηνπ 1964 
        70 ηνπ 1964 
        77 ηνπ 1965 
        28 ηνπ 1967 
        63 ηνπ 1979 
      158 ηνπ 1985 
      238 ηνπ 1990 
          5 ηνπ 1992 
    49(Ι) ηνπ 1993 
    91(Ι) ηνπ 1995 
    39(Ι) ηνπ 2002 
  103(Ι) ηνπ 2003 
  158(Ι) ηνπ 2006. 

(δ) δελ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 
Γηθνλνκίαο Νφκσλ ηνπ 1964 κέρξη 2006, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

   
 (ε) δελ ζεσξνχληαη ππάιιεινη ηεο Γεκνθξαηίαο. 
   

Βαζκνί πνπ 
απνλέκνληαη ζηνπο 
εζλνθξνπξνχο  
θαη εθέδξνπο  
θαη θαηαλνκή 
εζλνθξνπξψλ. 

 16.(1) ηνπο εζλνθξνπξνχο ηεο Γχλακεο δχλαληαη λα απνλέκνληαη νη αθφινπζνη 
βαζκνί: 
 
  (α)   Σνπ Γεθαλέα θαη ηνπ Λνρία γηα φζνπο επηιέγνληαη ζην ηξαηφ Ξεξάο, ηνπ 

Γίνπνπ θαη ηνπ Κειεπζηή γηα φζνπο επηιέγνληαη ζην Ναπηηθφ θαη ηνπ 
Τπνζκελία θαη ηνπ κελία γηα φζνπο επηιέγνληαη ζηελ Αεξνπνξία· θαη 

  
  (β) ηνπ Αλζππνινραγνχ, εκαηνθφξνπ θαη Αλζππνζκελαγνχ, γηα φζνπο 

επηιέγνληαη ζην ηξαηφ Ξεξάο, ζην Ναπηηθφ θαη ζηελ Αεξνπνξία, 
αληίζηνηρα. 

   
  (2) Οη βαζκνί πνπ απνλέκνληαη ζηνπο εζλνθξνπξνχο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

ηνπο ζηε Γχλακε, δηαηεξνχληαη θαη κεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ζεηείαο ηνπο θαη ηελ έληαμή 
ηνπο ζηελ εθεδξεία ηεο Γχλακεο. 

  
 
 

 (3) ηνπο εθέδξνπο ηεο Γχλακεο δπλαηφλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, λα απνλέκνληαη νη βαζκνί ηνπ Αλζππνινραγνχ, Τπνινραγνχ, 
Λνραγνχ ή Σαγκαηάξρε, γηα φζνπο ππεξεηνχλ ζην ηξαηφ Ξεξάο, ή νη αληίζηνηρνη 
βαζκνί ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Ναπηηθνχ θαη ηεο Αεξνπνξίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
  (4) Η δηαδηθαζία επηινγήο θαη θαηαλνκήο ησλ εζλνθξνπξψλ ζε Κιάδνπο, Όπια θαη 

ψκαηα, ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ βαζκνθφξσλ, ε δηαδηθαζία νλνκαζίαο 
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ησλ εζλνθξνπξψλ ζε Γφθηκνπο Έθεδξνπο Αμησκαηηθνχο θαη απνλνκήο ζ’ απηνχο 
νπνηνπδήπνηε βαζκνχ, ηα απαηηνχκελα γηα θάζε πεξίπησζε πξνζφληα, θαζψο θαη θάζε 
άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ν Αξρεγφο:  

  
  Ννείηαη φηη, ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ 

παξφληνο εδαθίνπ, δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.     
  
Δηδηθφο 
βαζκφο 
επίθνπξνπ  
αμησκαηηθνχ ή 
ππαμησκαηηθνχ. 

 17. ηα πξφζσπα πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηε Γχλακε δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) 
ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 6 ή ππεξεηνχλ ζηε Γχλακε δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 
(iii) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 22, θαζψο θαη ζηνπο εθέδξνπο, δπλαηφλ, κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζρεηηθή εηζήγεζε ν Αξρεγφο, λα 
απνλέκεηαη, ιφγσ εηδηθήο κφξθσζεο, πξνζφλησλ ή πείξαο ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ ή 
εθέδξσλ, ν εηδηθφο βαζκφο ηνπ επίθνπξνπ αμησκαηηθνχ ή ππαμησκαηηθνχ. 

  
 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ – 
ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  
Τπνρξέσζε  
εθπιήξσζεο 
ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. 

 18.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3), φινη νη πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξψλνπλ ην δέθαην 

φγδνν (18
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη κέρξη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 

ζπκπιεξψλνπλ ην πεληεθνζηφ έηνο (50
ν
) ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ ππνρξέσζε 

εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα 
Νφκν. 

  
  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ζε πεξίπησζε πνιέκνπ, 

επηζηξάηεπζεο ή άιινπ δεκφζηνπ θηλδχλνπ πνπ απεηιεί ηελ χπαξμε ηεο Γεκνθξαηίαο, ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε δηάηαγκά ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαιεί 
γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε, γηα εθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, θαηά θιάζε ή 
θαηεγνξία ή νλνκαζηηθά, πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ έρνπλ ππεξβεί ην πεληεθνζηφ 
(50

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.   

  
  (3) Ο Τπνπξγφο, κε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, θαζνξίδεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ θαινπκέλσλ κε ην δηάηαγκα, πνπ 
εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

  
  (4) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), φζνη, ιφγσ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ή ηδενινγηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ, αξλνχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηελ 
ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε θαη αλαγλσξίδνληαη σο αληηξξεζίεο 
ζπλείδεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 51, ππνρξενχληαη λα εθπιεξψζνπλ ελαιιαθηηθή 
ζηξαηησηηθή ππεξεζία ή ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
φπσο πξνλνείηαη ζην   άξζξν 49: 

  
  Ννείηαη φηη ε ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία θαη ε ελαιιαθηηθή θνηλσληθή 

ππεξεζία εθπιεξψλεηαη έλαληη ηεο ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε. 
  
Γηαθξίζεηο ηεο  
ππνρξέσζεο 
ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. 

 19.(1) Η ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε δηαθξίλεηαη ζε ππνρξέσζε 
ζεηείαο, ππνρξέσζε εθεδξηθήο ππεξεζίαο θαη πξφζζεηε ππνρξέσζε.  
 
 (2) Η ζεηεία ζηε Γχλακε δηαθξίλεηαη ζε ζηξαηησηηθή ζεηεία, εηδηθή ζηξαηησηηθή 
ζεηεία θαη ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία. 

  
  (3) Η εθεδξηθή ππεξεζία ζηε Γχλακε εθπιεξψλεηαη απ' φζνπο αλήθνπλ ζηελ 

εθεδξεία απηήο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 43 θαη απ’ φζνπο θαινχληαη γηα εθπιήξσζε 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18.  

  
  (4) Η εηδηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία ζηε Γχλακε εθπιεξψλεηαη φπσο πξνλνείηαη ζην 

εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 38, απ' φζνπο εζλνθξνπξνχο θξίλνληαη απφ αξκφδηα, δπλάκεη 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθή επηηξνπή, φηη είλαη ηθαλνί γηα εθπιήξσζε ηέηνηαο  
ζεηείαο, κε βάζε ηνλ Πίλαθα δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31. 

  
  (5) Η πξφζζεηε ππνρξέσζε επηβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνλννχληαη ζην 

εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 21. 
  
Γηάξθεηα   20.(1) Οη ζηξαηεχζηκνη ππέρνπλ ππνρξέσζε ζεηείαο ζηε Γχλακε κέρξη ηε 
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ζηξαηησηηθήο  
ζεηείαο. 
 
 

ζπκπιήξσζε ηνπ ηεζζαξαθνζηνχ πέκπηνπ (45
νπ

) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
 

 (2) Η ζηξαηησηηθή ζεηεία ζηε Γχλακε δπλαηφλ λα είλαη πιήξεο ή κεησκέλε, φπσο 
πξνλνείηαη ζην εδάθην (3). 
 
 (3) Η πιήξεο ζηξαηησηηθή ζεηεία έρεη δηάξθεηα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ θαη ε 
κεησκέλε ζεηεία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έρεη δηάξθεηα δεθανθηψ (18), 
δεθαηεζζάξσλ (14), έμη (6) θαη ηξηψλ (3) κελψλ, φπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 21: 

  
   Ννείηαη φηη, ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο – 

   
 (α) φζσλ αλαγλσξίδνληαη σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο είλαη πξνζαπμεκέλε, φπσο 

πξνλνείηαη ζην άξζξν 48, θαη 
   
 (β) φζσλ εθπιεξψλνπλ εηδηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία, είλαη ίζε κε εθείλε πνπ νη ίδηνη 

ζα εθπιήξσλαλ αλ ππεξεηνχζαλ ζηξαηησηηθή ζεηεία, πιήξε ή κεησκέλε, 
πξνζαπμεκέλε θαηά νθηψ (8) κήλεο. 

  
  (4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3), ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, 

κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ – 
  
 (α) λα κεηψλεη ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξέσζεο ζεηείαο γηα νξηζκέλεο ή φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ζηξαηεπζίκσλ ή εζλνθξνπξψλ, φηαλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο 
πεξηζηάζεηο ή νη ζηξαηησηηθέο αλάγθεο ηεο Γεκνθξαηίαο ην επηηξέπνπλ ή 
επηβάιινπλ ηνχην ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ή 

   
 (β) λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξέσζεο ζεηείαο ζηξαηεπζίκσλ ή 

εζλνθξνπξψλ, ζε πεξίνδν πνιέκνπ ή επηζηξάηεπζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο ζε 
πεξίνδν εηξήλεο ή φηαλ νη ζηξαηησηηθέο αλάγθεο ηεο Γεκνθξαηίαο ην 
επηβάιινπλ. 

  
Μεησκέλε  
ζηξαηησηηθή 
ζεηεία. 

 21.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ εδαθίνπ (6), νη ζηξαηεχζηκνη θαη νη 
εζλνθξνπξνί πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο δηθαηνχληαη κεησκέλεο 
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο:  

 
 (α) Μεησκέλε ζηξαηησηηθή ζεηεία δηάξθεηαο δεθανθηψ (18) κελψλ: 
   
  Οη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία άθημήο ηνπο ζηε 

Γεκνθξαηία γηα κφληκε εγθαηάζηαζε έρνπλ ειηθία πνπ ππεξβαίλεη ην δέθαην 
(10

ν
) έηνο, φρη φκσο ην δέθαην ηξίην (13

ν
) έηνο. 

   
 (β) Μεησκέλε ζηξαηησηηθή ζεηεία δηάξθεηαο δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ: 
   
  (i) Ο κεγαιχηεξνο αδειθφο απφ νηθνγέλεηα κε ηέζζεξεηο (4) δψληεο 

αδειθνχο, θαζψο θαη νη δχν (2) κεγαιχηεξνη αδειθνί απφ πέληε (5) ή 
πεξηζζφηεξνπο δψληεο αδειθνχο· 

    
  (ii) φια ηα επφκελα αδέιθηα δχν (2) αδειθψλ πνπ ππεξέηεζαλ πιήξε 

ζεηεία· 
    
  (iii) ν κεγαιχηεξνο αδειθφο απφ νηθνγέλεηα κε πέληε (5) δψληα ηέθλα, νη δχν 

(2) κεγαιχηεξνη αδειθνί απφ νηθνγέλεηα κε έμη (6) ή επηά (7) δψληα 
ηέθλα, νη ηξεηο (3) κεγαιχηεξνη αδειθνί απφ νηθνγέλεηα κε νθηψ (8) ή 
ελλέα (9) δψληα ηέθλα, θαζψο θαη φινη νη αδειθνί απφ νηθνγέλεηα κε 
δέθα (10) ή πεξηζζφηεξα δψληα ηέθλα· 

    
  (iv) νη πηνί ζαλφληνο γνλέα· 
    
  (v) ηα άξξελα κε αλαγλσξηζζέληα ηέθλα· 
    
  (vi) ν παηέξαο ελφο δψληνο ηέθλνπ· 
    

 
 

        114 ηνπ 1988 
65(Ι) ηνπ 1994 

108(Ι) ηνπ 1998 
129(Ι) ηνπ 2001 

    145(Ι) ηνπ 2005. 

 (vii) ν δεπηεξφηνθνο θαη νη κηθξφηεξνη απφ απηφλ πηνί πξνζψπνπ, ην νπνίν 
ραξαθηεξίζζεθε, κε βάζε ηνπο πεξί Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ Νφκνπο 
ηνπ 1988 κέρξη 2005, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, 
σο εμαθαληζζείο ή θνλεπζείο ή πεζψλ ή πιήξσο αλάπεξνο, ιφγσ 
ηξαπκάησλ ή θαθνπρηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ππεξεζίαο ηνπ ζηε Γχλακε ή θαηά ηε δηάξθεηα θαη έλεθα αλαηαξαρήο 
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πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ άκπλα ή ηελ αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο· 
    
  (viii) ν κφλνο ή ν κεγαιχηεξνο πηφο πξνζψπνπ πνπ  θξίζεθε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί 
Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ Νφκνπο ηνπ 1988 κέρξη 2005, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, σο αλάπεξνο θαη ην πνζνζηφ 
αληθαλφηεηάο ηνπ ππεξβαίλεη ην 49%· 

    
  (ix) φζνη απνθηνχλ ηελ θππξηαθή ππεθνφηεηα πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

δεθάηνπ νγδφνπ (18
νπ

) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ 
είλαη πξφζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο, εθφζνλ θαηαηαγνχλ ζηε Γχλακε 
ακέζσο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ρνιή Μέζεο Δθπαίδεπζεο ή 
εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηεο θππξηαθήο 
ππεθνφηεηαο, δηαθνξεηηθά ππέρνπλ ππνρξέσζε πξφζζεηεο ζεηείαο δχν 
(2) κελψλ· 

    
  (x) νη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία άθημήο 

ηνπο ζηε Γεκνθξαηία γηα κφληκε εγθαηάζηαζε έρνπλ ειηθία πνπ 
ππεξβαίλεη ην δέθαην ηξίην (13

ν
) έηνο, φρη φκσο ην δέθαην φγδνν (18

ν
) 

έηνο
.
 

    
  (xi) ν κφλνο ή ν κεγαιχηεξνο πηφο νηθνγέλεηαο ηεο νπνίαο θαη νη δχν γνλείο 

είλαη άηνκα κε αλαπεξία πνπ ηνπο θαζηζηά πιήξσο αλίθαλνπο γηα 
εξγαζία. 

    
 (γ) Μεησκέλε ζηξαηησηηθή ζεηεία δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ: 
   
  (i) Ο παηέξαο δχν δψλησλ ηέθλσλ· 
    

  (ii) φπνηνο γελλήζεθε νπνπδήπνηε, θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο 16
εο

 
Απγνχζηνπ 1960 θαη ηεο 11

εο
 Ινπλίνπ 1999, ηνπ νπνίνπ ν παηέξαο δελ 

είλαη πξφζσπν θππξηαθήο θαηαγσγήο εμ αξξελνγνλίαο θαη απνθηά ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ιφγσ ηνπ φηη θαηά ην ρξφλν ηεο 
γέλλεζήο ηνπ ε κεηέξα ηνπ ήηαλ ή εδηθαηνχην λα θαηαζηεί πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο· 

    
  (iii) ηα ηέθλα γνλέσλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζπλερψο θαη κφληκα ζηηο 

θαηερφκελεο απφ ηηο ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο πεξηνρέο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ιφγσ ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ηνπ 1974, εθφζνλ ην 
επηζπκνχλ· 

    
  (iv) νη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία άθημήο 

ηνπο ζηε Γεκνθξαηία γηα κφληκε εγθαηάζηαζε έρνπλ ειηθία πνπ 
ππεξβαίλεη ην δέθαην φγδνν (18

ν
) έηνο, φρη φκσο ην εηθνζηφ έθην (26

ν
) 

έηνο, εθφζνλ θαηαηαγνχλ ζηε Γχλακε ακέζσο κεηά ηελ απνθνίηεζή 
ηνπο απφ ρνιή Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ή εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία άθημήο ηνπο ζηε Γεκνθξαηία, δηαθνξεηηθά ππέρνπλ 
ππνρξέσζε πξφζζεηεο ζεηείαο δχν (2) κελψλ· 

    
  (v) φζνη απνθηνχλ ηελ θππξηαθή ππεθνφηεηα κε πνιηηνγξάθεζε κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ δεθάηνπ νγδφνπ (18
νπ

) θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
εηθνζηνχ έθηνπ (26

νπ
) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ 

είλαη πξφζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο, εθφζνλ θαηαηαγνχλ ζηε Γχλακε 
εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πνιηηνγξάθεζήο ηνπο, 
δηαθνξεηηθά ππέρνπλ ππνρξέσζε πξφζζεηεο ζεηείαο δχν (2) κελψλ. 

    
 (δ) Μεησκέλε ζηξαηησηηθή ζεηεία δηάξθεηαο ηξηψλ (3) κελψλ: 
    
  (i) Οη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία άθημήο 

ηνπο ζηε Γεκνθξαηία γηα κφληκε εγθαηάζηαζε έρνπλ ειηθία πνπ 
ππεξβαίλεη ην εηθνζηφ έθην (26

ν
) έηνο, εθφζνλ θαηαηαγνχλ ζηε Γχλακε 

εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία άθημήο ηνπο ζηε Γεκνθξαηία, 
δηαθνξεηηθά ππέρνπλ ππνρξέσζε πξφζζεηεο ζεηείαο δχν (2) κελψλ· 

    
  (ii) φζνη απνθηνχλ ηελ θππξηαθή ππεθνφηεηα κε πνιηηνγξάθεζε κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εηθνζηνχ έθηνπ (26
νπ

) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ησλ 
νπνίσλ νη γνλείο δελ είλαη πξφζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο, εθφζνλ 
θαηαηαγνχλ ζηε Γχλακε εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
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πνιηηνγξάθεζήο ηνπο, δηαθνξεηηθά ππέρνπλ ππνρξέσζε πξφζζεηεο 
ζεηείαο δχν (2) κελψλ. 

    
  (2) Η απφθαζε γηα ηελ έληαμε ή κε ζηξαηεχζηκνπ ή εζλνθξνπξνχ ζηνπο 

ππφρξενπο κεησκέλεο ζεηείαο ιακβάλεηαη, κεηά απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, απφ 
ηνλ Τπνπξγφ ή, κεηά απφ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, απφ ηνλ Αξρεγφ ή εθπξφζσπφ ηνπ. 

  
  (3) Η απφθαζε γηα ηελ έληαμε  ζηξαηεχζηκνπ ή εζλνθξνπξνχ ζηνπο ππφρξενπο 

κεησκέλεο ζεηείαο δελ αλαθαιείηαη, έζησ θαη αλ, κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, εθιείςνπλ νη θαζνξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο.  

  
  (4) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (i), (iii) θαη (viii) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ 

εδαθίνπ (1), ην δηθαίσκα έληαμεο ζηνπο ππφρξενπο κεησκέλεο ζεηείαο παξέρεηαη θαηά 
ζεηξά απφ ηνλ κεγαιχηεξν πξνο ηνλ κηθξφηεξν αδειθφ:  

  
  Ννείηαη φηη, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ κεηαβηβάδεηαη, αλ ν δηθαηνχρνο ηνπ 

επεξγεηήκαηνο θξηζεί απφ αξκφδηα, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθή 
επηηξνπή, σο αθαηάιιεινο γηα ζηξάηεπζε, γηα ιφγνπο πγείαο, ή ηειεί ζε αλαβνιή 
εθπιήξσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ.   

  
  (5) ε πεξίπησζε πνπ δχν (2) αδέιθηα εθπιεξψλνπλ ηαπηφρξνλα ηε ζεηεία ηνπο, ν 

ηπρφλ δηθαηνχρνο κεησκέλεο ζεηείαο δχλαηαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν αδειθφο ηνπ ζπλερίδεη λα ππεξεηεί: 

  
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δηθαηνχρνη ηνπ επεξγεηήκαηνο κεησκέλεο ζεηείαο 

είλαη αδέιθηα πνπ γελλήζεθαλ ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη ππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα ζηε 
Γχλακε, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεηείαο απφ ηελ νπνία απαιιάζζνληαη δηακνηξάδεηαη 
εμίζνπ κεηαμχ ηνπο. 

  
  (6) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), φζνη εζλνθξνπξνί ππεξεηνχλ ηε 

ζεηεία ηνπο ζηε Γχλακε θαη επηιέγνληαη σο ππνςήθηνη βαζκνθφξνη ή θαηαδξνκείο ή 
ππνβξχρηνη θαηαζηξνθείο ή ζηξαηνλφκνη, δελ δηθαηνχληαη κείσζε ηεο ζεηείαο ηνπο, εθηφο 
εάλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα κείσζε ηεο ζεηείαο ηνπο απνθηήζεθαλ κεηά 
ηελ επηινγή ηνπο ή νη ελ ιφγσ εζλνθξνπξνί έπαπζαλ λα αλήθνπλ ζηηο σο άλσ 
θαηεγνξίεο, γηα ιφγνπο πγείαο ή γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα.  

  
  (7) Η δηαδηθαζία γηα ηε κείσζε ηεο ζεηείαο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), ηα 

απαηηνχκελα γηα θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ε πξνζεζκία θαη ν ηφπνο θαηάζεζήο 
ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
Αξρεγνχ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Γηάξθεηα 
εθεδξηθήο  
ππεξεζίαο. 

 22. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 18, ε ππνρξέσζε 
εθεδξηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε δχλαηαη λα παξαηαζεί, θαηά θιάζε ή θαηεγνξία ή 
εηδηθφηεηα ή ηφπν θαηαγσγήο ή ηφπν δηακνλήο ησλ εθέδξσλ θαη πέξαλ ηνπ πεληεθνζηνχ 
(50

νπ
) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, σο αθνινχζσο: 

  
    (α) ε πεξίνδν πνιέκνπ ή επηζηξάηεπζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίνδν 

εηξήλεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα φζν ρξφλν θξηζεί 
αλαγθαίν, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζρεηηθή 
εηζήγεζε ν Αξρεγφο, θαη  

  
 (β) κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο - 
    

  (i) πξνζψπσλ πνπ ήηαλ κέιε ηνπ ηξαηνχ θαη δελ αλήθνπλ πιένλ ζηηο 
ηάμεηο ηνπ κέρξη ηε  ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ ηξίηνπ (63

νπ
) έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί θαη ην απνδερζνχλ· 
    

  (ii) δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη σξνκίζζησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο πνπ 
είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηε Γχλακε κέρξη ηελ ειηθία ηεο αθππεξέηεζήο 
ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί θαη ην απνδερζνχλ· 

    

  (iii) πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, νη νπνίνη ππνβάιινπλ αίηεκα γηα εζεινληηθή 
έληαμή ηνπο ζηελ Δζλνθπιαθή ηεο Γχλακεο: 

    

   Ννείηαη φηη, δελ δχλαηαη λα παξαηαζεί σο αλσηέξσ ε ππνρξέσζε εθεδξηθήο 
ππεξεζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ εάλ δελ ην επηηξέπεη ε ζσκαηηθή ηνπ 
ηθαλφηεηα. 
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 ΜΔΡΟ ΙV  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ - 

            ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
  
Γηθαίσκα 
απαιιαγήο απφ  
ηελ ππνρξέσζε 
εθπιήξσζεο  
ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. 

 23.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (2), (3), (4) θαη 5,  απφ ηελ 
ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε δηθαηνχληαη απαιιαγήο 
νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο: 
 

(α) Όζνη θξίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθέο 
επηηξνπέο, σο αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε, γηα ιφγνπο πγείαο, κε βάζε ηνλ 
Πίλαθα δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31· 

  
(β) φζνη θαηαδηθάδνληαη ακεηάθιεηα απφ νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην ζε ηζφβηα 

θπιάθηζε ή ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε, πνπ γηα 
ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζπλεπηθέξεη θαζαίξεζε, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί 
ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη Γηθνλνκίαο Νφκνπο ηνπ 1964 κέρξη 2006, 
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

  
 (γ) νη αηρκάισηνη πνιέκνπ θαη νη ζεσξνχκελνη σο αηρκάισηνη πνιέκνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ πεξί Μεηαρεηξίζεσο ησλ Αηρκαιψησλ Πνιέκνπ χκβαζε ηεο Γελεχεο 
ηεο 12

εο
 Απγνχζηνπ 1949, φπσο απηή εθηίζεηαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Πίλαθα ηνπ 

πεξί ησλ πλζεθψλ ηεο Γελεχεο Κπξσηηθνχ Νφκνπ ηνπ 1966, θαζψο θαη νη 
φκεξνη ησλ δπλάκεσλ εηζβνιήο θαηά ή κεηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ηεο 20

εο
 

Ινπιίνπ 1974, νη νπνίνη θαηέρνπλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γηεζλνχο 
Δξπζξνχ ηαπξνχ· 

   
 (δ) φζνη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ θάηνηθνπ εμσηεξηθνχ· 
   
 (ε) ν παηέξαο ηξηψλ (3) ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ δψλησλ ηέθλσλ, θαζψο θαη ν 

παηέξαο δχν (2) αλήιηθσλ δψλησλ ηέθλσλ πνπ είλαη ρήξνο, εθφζνλ ην 
επηζπκεί: 

   
   Ννείηαη φηη, εάλ νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο, δπλάκεη ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ εθπιήξσζε ηεο 
ζεηείαο, ν ελ ιφγσ παηέξαο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
εθπιήξσζεο εθεδξηθήο ππεξεζίαο·  

   
 (ζη) ν κφλνο ή ν κεγαιχηεξνο πηφο ή αδειθφο πξνζψπνπ, ην νπνίν 

ραξαθηεξίζζεθε, κε βάζε ηνπο πεξί Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ Νφκνπο ηνπ 
1988 κέρξη 2005, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, σο 
εμαθαληζζείο ή θνλεπζείο ή πεζψλ ή πιήξσο αλάπεξνο, ιφγσ ηξαπκάησλ ή 
θαθνπρηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηε 
Γχλακε ή θαηά ηε δηάξθεηα θαη έλεθα αλαηαξαρήο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 
άκπλα ή ηελ αζθάιεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, εθφζνλ ην επηζπκεί· 

   
 (δ) ηα ηέθλα νηθνγέλεηαο, ησλ νπνίσλ θαη νη δχν (2) γνλείο δελ βξίζθνληαη ζηε 

δσή, εθηφο εάλ ηα ελ ιφγσ ηέθλα, κε γξαπηή δήισζή ηνπο, απνπνηεζνχλ ηνπ 
δηθαηψκαηφο ηνπο· 

   

 (ε) φζνη ήηαλ κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ θαη εθπιήξσζαλ, ρσξίο εμαγνξά, 
ζηξαηησηηθή ζεηεία δηάξθεηαο έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κελψλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο 
μέλεο ρψξαο, ηεο νπνίαο είραλ επίζεο ηελ ππεθνφηεηα· 

   
 (ζ) φζνη θαηέρνπλ ηελ θππξηαθή θαη ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη δηέκελαλ κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο κφληκα ζηελ Διιάδα γηα ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν έμη (6) 
ηνπιάρηζηνλ εηψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο απηήο εθπιήξσζαλ, 
ρσξίο εμαγνξά, ηελ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ηνπο ζηηο Έλνπιεο 
Γπλάκεηο ηεο Διιάδαο: 

   
   Ννείηαη φηη, φζνη ζπκπιήξσζαλ ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο εμαεηνχο δηακνλήο 

ηνπο ζηελ Διιάδα ελψ ηεινχζαλ ζε αλππνηαμία, ιφγσ κε θαηάηαμήο ηνπο ζηε 
Γχλακε, δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ· 

   
 (η) φζνη δελ είλαη πξφζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο θαη εθπιήξσζαλ, ρσξίο 

εμαγνξά, ζηξαηησηηθή ζεηεία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, πξηλ ηελ 
πνιηηνγξάθεζή ηνπο σο πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο· 
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 (ηα) νη Τπνπξγνί, Βνπιεπηέο, Δπξσβνπιεπηέο, ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, ν Βνεζφο Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη νη Γηθαζηέο 
νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο· 

   
 (ηβ) ηα ηέθλα γνλέσλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζπλερψο θαη κφληκα ζηηο θαηερφκελεο 

απφ ηηο ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο πεξηνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο, ιφγσ ηεο 
ηνπξθηθήο εηζβνιήο ηνπ 1974, εθηφο εάλ ηα ελ ιφγσ ηέθλα, κε γξαπηή δήισζή 
ηνπο, απνπνηεζνχλ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο. 

   
   (2) Όζνη εκπίπηνπλ ζηηο παξαγξάθνπο (ε), (ζ) θαη (η) ηνπ εδαθίνπ (1), δελ 

δηθαηνχληαη απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο εθεδξηθήο ππεξεζίαο ζηε 
Γχλακε. 

  
  (3) Η απφθαζε γηα ηελ απαιιαγή φζσλ εκπίπηνπλ ζην εδάθην (1) ιακβάλεηαη, κεηά 

απφ αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ ή, κεηά  απφ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, 
απφ ηνλ Αξρεγφ ή εθπξφζσπφ ηνπ.        

  
  (4) Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), πξέπεη 

λα πιεξνχληαη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο απφ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο ζρεηηθήο 
αίηεζεο. 

  
  (5) ε πεξίνδν πνιέκνπ, επηζηξάηεπζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίνδν εηξήλεο, ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, λα αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ 
ηνπ εδαθίνπ (1) ή λα δηαθφπηεη ηελ απαιιαγή, γηα φιεο ή νξηζκέλεο απφ ηηο θαηεγνξίεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζ’ απηφ. 

  
  (6) Η δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), ηα 

απαηηνχκελα γηα θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ε πξνζεζκία θαη ν ηφπνο θαηάζεζήο 
ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.   

  
Αλαβνιή  
εθπιήξσζεο 
ππνρξέσζεο 
ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. 

 24.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ επφκελσλ εδαθίσλ, αλαβνιή εθπιήξσζεο 
ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε ρνξεγείηαη ζε  φζνπο – 

 
(α) θνηηνχλ ζε ρνιή Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο·    
  
 (β) θνηηνχλ ή επηιέρζεθαλ γηα θνίηεζε ζην ηκήκα λνζειεπηηθήο αλψηαηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηνλ θιάδν καγεηξηθήο–
δαραξνπιαζηηθήο αλψηεξνπ ή αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο: 

   
   Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίδεη εθάζηνηε ηνλ αλψηαην 
αξηζκφ ησλ ζηξαηεπζίκσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα ρνξεγείηαη αλαβνιή 
εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο ζεηείαο δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 
θαζψο θαη ηα θξηηήξηα δπλάκεη ησλ νπνίσλ απηνί ζα επηιέγνληαη· 

   
 (γ) έρνπλ αδειθφ πνπ ππεξεηεί ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε ηεο ζεηείαο ηνπ, ν 

νπνίνο δελ ηειεί ζε ιηπνηαμία, ή έρνπλ αδειθφ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαηαγεί ηαπηφρξνλα ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε ηεο  ζεηείαο ηνπ θαη δελ 
ηειεί ζε αλππνηαμία· 

   
 (δ) λνζειεχνληαη ζε δεκφζην ή ηδησηηθφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή 

ηνπ εμσηεξηθνχ· 
   
 (ε) θξαηνχληαη ζε θπιαθή ή ηεινχλ ζε πξνζσξηλή θξάηεζε απφ νπνηαδήπνηε 

αξκφδηα αξρή, είηε ζην εζσηεξηθφ είηε ζην εμσηεξηθφ· 
   
 (ζη) θξίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθέο 

επηηξνπέο, φηη αδπλαηνχλ πξνζσξηλά λα εθπιεξψζνπλ ηελ ππνρξέσζε 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ηνπο, γηα ιφγνπο πγείαο· 

   
 (δ) αλαρσξνχλ νηθνγελεηαθψο απφ ηε Γεκνθξαηία γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζην 

εμσηεξηθφ ζε ειηθία θάησ ησλ δεθαέμη (16) εηψλ ή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
ειηθίαο απηήο, θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 70· 
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 (ε) ππεξεηνχλ ζην ηξαηφ ή ζηηο Γπλάκεηο Αζθαιείαο ηεο Γεκνθξαηίαο· 
   
 (ζ) είλαη ηεξείο ή ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ή κνλαρνί ή δφθηκνη κνλαρνί 

αλαγλσξηζκέλεο ζξεζθείαο, δφγκαηνο ή ζψκαηνο· 
   
 (η) επηιέρζεθαλ γηα θνίηεζε ζε Αλψηαην ηξαηησηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή 

ηξαηησηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ· 
   
 (ηα) επηιέρζεθαλ, κε βάζε ηελ θαζνξηδφκελε δηαδηθαζία, λα απνηειέζνπλ κέξνο 

ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζθνπνχο πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθησλ αλαγθψλ: 
   
  Ννείηαη φηη, ζε φζνπο εκπίπηνπλ ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β), (γ), (δ), (ε) θαη (δ) 

ρνξεγείηαη αλαβνιή κφλν απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζεηείαο, ελψ ζε φζνπο 
εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (ηα) ρνξεγείηαη αλαβνιή κφλν απφ ηελ ππνρξέσζε 
εθπιήξσζεο εθεδξηθήο ππεξεζίαο. 

   
    (2) Η θαηά ην εδάθην (1) αλαβνιή έρεη ηελ αθφινπζε δηάξθεηα:  
  

 (α) Όζσλ εκπίπηνπλ ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β), κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
βαζηθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ηνπο ή ηε δηαθνπή ηεο θνίηεζήο ηνπο· 

   
 (β) φζσλ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (γ), κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ν εθηειψλ 

ηε ζεηεία αδειθφο ζπκπιεξψζεη ην ρξφλν ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ ζεηείαο:  
   
   Ννείηαη φηη, ε δηάξθεηα ηεο αλαβνιήο κεηψλεηαη αλάινγα, αλ ν αδειθφο 

πνπ παξέρεη ην δηθαίσκα, ππαρζεί ζε θαηεγνξία ζεηείαο κηθξφηεξεο δηάξθεηαο 
απφ απηή πνπ ππνινγίζζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο ηεο 
αλαβνιήο· 

   
 (γ) φζσλ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (δ), κέρξη ηελ εκεξνκελία εμφδνπ ηνπο απφ 

ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα·   
   
 (δ) φζσλ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (ζη), κέρξη δχν (2) έηε ζπλνιηθά, ε νπνία 

ρνξεγείηαη ηκεκαηηθά, θαηά έηνο ή εμάκελν ή ηξίκελν, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ 
Πίλαθα δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31· 

   
 (ε) φζσλ εκπίπηνπλ ζηηο παξαγξάθνπο (ε), (δ), (ε) θαη (ζ), κέρξη ηελ εκεξνκελία 

πνπ παχνπλ λα πθίζηαληαη νη ιφγνη ηεο αλαβνιήο· 
   
 (ζη) φζσλ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (η), κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο 

θνίηεζήο ηνπο· 
   
 (δ) φζσλ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (ηα), γηα φζν ρξφλν απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ επηιέρζεθε γηα ζθνπνχο πνιηηηθήο ζρεδίαζεο έθηαθησλ 
αλαγθψλ.   

   
  (3) Η θαηά ην εδάθην (1) αλαβνιή δηαθφπηεηαη – 
   
 (α) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β), κε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ή 

φηαλ δηαθνπή ε θνίηεζε· 
   
 (β) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (γ), κε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ή, φηαλ ν 

αδειθφο πνπ παξέρεη ην δηθαίσκα ηχρεη αλαβνιήο ή φηαλ ν ηαπηφρξνλα 
ππνρξενχκελνο γηα θαηάηαμε αδειθφο δελ θαηαηαγεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 
ζηε Γχλακε·

 
  

   
 (γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ (δ), (ε), (ζη), (ε) θαη (ζ), φηαλ παχζνπλ λα 

πθίζηαληαη νη ιφγνη ηεο αλαβνιήο· 
   
 (δ) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (δ), κε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ή κε ηε 

δηαθνπή ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπ ζην εμσηεξηθφ· 
   
 (ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (η), φηαλ δηαθνπεί ε θνίηεζε. 
   
  (4) Η απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζε αλαβνιήο ζ' φζνπο εκπίπηνπλ ζην εδάθην (1) 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ή, κεηά απφ εμνπζηνδφηεζή ηνπ, απφ ηνλ Αξρεγφ ή 
εθπξφζσπφ ηνπ, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 
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πξνζσξηλήο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γηα 
ιφγνπο πγείαο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο. 

  
  (5) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο δχλαηαη, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26, λα ρνξεγεί ζε 
ζηξαηεχζηκνπο αλαβνιή εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο ζεηείαο κέρξη έλα (1) έηνο, εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ εηδηθνί νηθνγελεηαθνί ή νηθνλνκηθνί ιφγνη, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ 
απαηηείηαη ε απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπο: 

  
  Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη, λα ρνξεγεί ηελ σο άλσ αλαβνιή ρσξίο εηζήγεζε 

ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ θσιχκαηνο ζηξαηεχζηκνπ θαη 
εθφζνλ  δελ παξέρεηαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο παξαπνκπήο ηεο ππφζεζεο ηνπ ελ ιφγσ 
ζηξαηεχζηκνπ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. 

  
  (6) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα ρνξεγεί αλαβνιή εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζε πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά θαηεγνξία ή άηνκν, φηαλ 
ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο ή ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πνπ αηηηνινγνχληαη 
ζηελ απφθαζε. 

  
  (7) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

δχλαηαη, ζε πεξίνδν πνιέκνπ ή επηζηξάηεπζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίνδν εηξήλεο, 
κε απφθαζή ηνπ, λα αλαζηέιιεη ηε ρνξήγεζε αλαβνιήο ή λα δηαθφπηεη ηελ αλαβνιή γηα 
φιεο ή νξηζκέλεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηα εδάθηα (1), (5) 
θαη (6). 

  
  (8) Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαβνιήο δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα 

απαηηνχκελα γηα θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, ε  πξνζεζκία θαη ν ηφπνο θαηάζεζεο 
ησλ αηηήζεσλ, νη ππνρξεψζεηο φζσλ ιακβάλνπλ αλαβνιή, θαζψο θαη θάζε άιιε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε 
ηνπ Αξρεγνχ. 

  
Τπνρξεψζεηο 
φζσλ ηπγράλνπλ  
απαιιαγήο ή 
αλαβνιήο. 

 25. Όπνηνο ηπγράλεη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, απαιιαγήο ή 
αλαβνιήο απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ζε πεξίπησζε 
πνπ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηνπ ρνξεγήζεθε ε απαιιαγή ή ε αλαβνιή παχεη λα 
πθίζηαηαη, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ην αξκφδην ζηξαηνινγηθφ γξαθείν ηεο 
Γχλακεο ζην νπνίν ππάγεηαη, κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ παχεη λα 
πθίζηαηαη ν ιφγνο ηεο απαιιαγήο ή ηεο αλαβνιήο. 

  
πκβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή. 

 26.(1) Καζηδξχεηαη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη 
θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ εηζεγήζεηο ζε ζρέζε κε αηηήκαηα ζηξαηεπζίκσλ γηα 
ρνξήγεζε αλαβνιήο εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ή ελαιιαθηηθήο 
θνηλσληθήο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή αηηήκαηα εζλνθξνπξψλ ή 
πξνζψπσλ πνπ εθπιεξψλνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία γηα νξηζηηθή ή 
πξνζσξηλή απφιπζή ηνπο, γηα εηδηθνχο νηθνγελεηαθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ηα νπνία 
παξαπέκπνληαη ζ' απηήλ απφ ηνλ Τπνπξγφ.  

  
  (2) Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο, θαη απνηειείηαη απφ – 
  

 (α) έλα λνκηθφ ιεηηνπξγφ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
   

 (β) έλα ιεηηνπξγφ ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο, 
   

 (γ) έλα ιεηηνπξγφ ηνπ Γξαθείνπ Δπεκεξίαο, θαη 
   

 (δ) δχν αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ηξαηνινγηθνχ ψκαηνο. 
  

  (3) Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη απφ ηνλ 
Τπνπξγφ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Αξρεγφ ή ηνλ νηθείν πξντζηάκελφ ηνπο, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε. 

  

  (4) Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ππαμησκαηηθφο ή 
ιεηηνπξγφο ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. 

  
  (5) Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δηνξίδεηαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ (4) εηψλ, 

ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο: 
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  Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη, νπνηεδήπνηε, λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξφεδξν ή 
νπνηνδήπνηε κέινο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, 
κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ην δηνξηζκφ ηνπ. 

  

  (6) ε πεξίπησζε πξνζσξηλνχ θσιχκαηνο ηνπ πξνέδξνπ ηεο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ, ν Τπνπξγφο δηνξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηεο λα 
εθηειεί θαζήθνληα πξνέδξνπ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ην θψιπκα. 

  

  (7) Σξία κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, ή 
ηνπ αζθνχληνο θαζήθνληα πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (6), απνηεινχλ απαξηία. 

  

  (8) Οη απνθάζεηο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία 
θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. 

  

  (9) Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, εθφζνλ ππάξρνπλ αηηήκαηα γηα εμέηαζε, 
ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο θαη ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο απαηηείηαη. 

  

  (10) Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη, αλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν, λα δεηήζεη ηελ 
απηνπξφζσπε παξνπζία νπνηνπδήπνηε αηηεηή ελψπηφλ ηεο. 

  

  (11) Γηα θάζε ππφζεζε πνπ εμεηάδεη ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηεξνχληαη απφ ην 
γξακκαηέα απηήο πξαθηηθά, ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αηηηνινγεκέλα ε εηζήγεζή ηεο θαη ηα 
νπνία, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπο, ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ. 

  
  (12) Ο Τπνπξγφο, γηα θάζε ππφζεζε πνπ ηνπ ππνβάιιεηαη, ιακβάλεη ηελ απφθαζή 

ηνπ, ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

  
 ΜΔΡΟ V 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΚΛΗΗ, ΚΑΣΑΣΑΞΗ, ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ 
 ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΣΡΑΣΔΤΙΜΩΝ, ΔΘΝΟΦΡΟΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΦΔΓΡΩΝ 

  
Καηαγξαθή θαη 
ζηξαηνινγηθή 
παξαθνινχζεζε  
ησλ πνιηηψλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

 27.(1) Η θαηαγξαθή ησλ πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ζηα ζηξαηνινγηθά κεηξψα γίλεηαη 
απφ ηα ζηξαηνινγηθά γξαθεία ηεο Γχλακεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ 
Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπο νλνκαζηηθνχο 
θαηαιφγνπο ησλ καζεηψλ πνπ απνζηέιινληαη ζηα ελ ιφγσ γξαθεία απφ ηα ρνιεία 
Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

 

 (2) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο  ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη νη Λπθεηάξρεο θαη Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο, ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ακέζσο ζηα ζηξαηνινγηθά γξαθεία ηεο 
Γχλακεο νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο επέξρνληαη ζηα ιεμηαξρηθά θαη άιια ζηνηρεία ησλ 
πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηξαηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

  

  (3) Η δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε 
ρεηξφγξαθε θαη κεραλνγξαθηθή ζηξαηνινγηθή παξαθνινχζεζή ηνπο, θαζνξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνπξγφ  Δζσηεξηθψλ, ηνλ 
Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηνλ Αξρεγφ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 
αξκφδηνπο, δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2), ιεηηνπξγνχο. 

  

  (4) Κάζε πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξψλεη ην 
δέθαην έθην (16

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη ππνβάιεη 

δήισζε ζηνηρείσλ, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεη κε αθξίβεηα ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη 
ζε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5). 

  

  (5) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, ε νπνία 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζνξίδνληαη – 

  
 (α) ν ηχπνο θαη ν ηξφπνο ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ πνπ πξνλνείηαη 

ζην εδάθην (4), ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζ' απηή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη απνδεηθηηθά έγγξαθα πνπ πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη, ε 
πξνζεζκία θαη νη ππεξεζίεο θαηάζεζεο ηεο ελ ιφγσ δήισζεο, θαη 

   
 (β) ε δηαδηθαζία ηήξεζεο, δηαθίλεζεο θαη ρεηξφγξαθεο θαη κεραλνγξαθηθήο 

επεμεξγαζίαο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα. 

  
  (6) Όπνηνο παξαιείπεη λα ππνβάιεη ηε δήισζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα εδάθηα 

(4) θαη (5) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ή ηελ ππνβάιιεη εθπξφζεζκα, ή αλαγξάθεη ζ’ απηή 
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αλαθξηβή ζηνηρεία, ή θαηαζέηεη αλαθξηβή δηθαηνινγεηηθά, δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο 
ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ (€1.000,00) ή θαη ζηηο δχν απηέο 
πνηλέο. 

  
Πξφζθιεζε 
ζηξαηεπζίκσλ  
γηα θαηάηαμε 
ζηε Γχλακε. 

 28.(1) Η πξφζθιεζε ησλ ζηξαηεπζίκσλ γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε ελεξγείηαη κε 
δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη απφςεηο ηνπ Αξρεγνχ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο: 

  
  Ννείηαη φηη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Γχλακεο, ε πξφζθιεζε ησλ ζηξαηεπζίκσλ 

κπνξεί λα είλαη νλνκαζηηθή ή γεληθή, λα αθνξά νιφθιεξε ηελ ζηξαηνινγηθή θιάζε ή 
κέξνο απηήο ή θαηά πεξηθέξεηα ή θαηεγνξία. 

  
  (2) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε ην δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) – 
  

 (α) λα απαιιάζζεη απφ ηελ πξφζθιεζε γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε νπνηνδήπνηε 
πξφζσπν ή θαηεγνξία ή ηάμε πξνζψπσλ, φηαλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο 
πεξηζηάζεηο ή ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πνπ αηηηνινγνχληαη ζην δηάηαγκα, 
θαη 

   

 (β) λα επηηξέπεη ηελ εζεινληηθή θαηάηαμε ζηε Γχλακε, γηα εθπιήξσζε ηεο ζεηείαο 
ηνπο, πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην δέθαην έβδνκν (17

ν
) 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάηαμήο ηνπο. 
   
  (3) Γηα ηελ εζεινληηθή θαηάηαμε φζσλ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ 

(2) απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ κέξνπο ηνπο έγγξαθεο δήισζεο ηεο επηζπκίαο ηνπο, 
θαζψο θαη ζπγθαηάζεζεο ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ηνπο: 

  
  Ννείηαη φηη ηα σο άλσ πξφζσπα, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζηε 

Γχλακε, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 
  
  (4) Όζνη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Σκήκα Αξρείνπ 

Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή ζηα ζηξαηνινγηθά 
κεηξψα θαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηνινγηθή θιάζε ή θαηεγνξία κε απηνχο πνπ 
θαινχληαη γηα θαηάηαμε, ππνρξενχληαη λα θαηαηάζζνληαη ρσξίο ηδηαίηεξε πξφζθιεζε.  

  
  (5) Ο Τπνπξγφο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, κε απφθαζή ηνπ, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζνξίδεη ηηο κνλάδεο θαη 
εκεξνκελίεο θαηάηαμεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα πινπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο ησλ ζηξαηεπζίκσλ. 

  
  (6) Οη ζηξαηεχζηκνη πνπ θαινχληαη γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε ππνρξενχληαη λα 

θαηαηάζζνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ή κέζα ζηελ πξνζεζκία θαη ζηε κνλάδα θαηάηαμεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5). 

  
Όξθνο/ 
Δπίζεκε  
δηαβεβαίσζε. 

 29.(1) Κάζε κέινο ηεο Γχλακεο δίλεη ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ ή εθπξνζψπνπ ηνπ ηνλ 
αθφινπζν φξθν ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα νξθηζζεί, ηελ αθφινπζε επίζεκε 
δηαβεβαίσζε: 

  
  «Οξθίδνκαη/δηαβεβαηψ επηζήκσο, φηη ζα είκαη πηζηφο ζηελ Παηξίδα, ζα ζέβνκαη 

ην χληαγκα θαη ηνπο ζπλάδνληεο κε απηφ λφκνπο θαη φηη ζα αγσλίδνκαη γηα ηε 
δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο Κχπξνπ.». 

  
  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Αξρεγφο θαη ν Τπαξρεγφο ηεο 

Γχλακεο δίλνπλ επίζεκε δηαβεβαίσζε ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά ην 
δηνξηζκφ ηνπο. 

  
Τγεηνλνκηθή  
εμέηαζε  
ή επαλεμέηαζε 
ζηξαηεπζίκσλ,  
εζλνθξνπξψλ  
θαη εθέδξσλ. 

  30.(1) Όζνη ζηξαηεχζηκνη θαηαηάζζνληαη ζηε Γχλακε, γηα εθπιήξσζε ηεο 
ππνρξέσζεο ζεηείαο ηνπο, ππνβάιινληαη ακέζσο κεηά ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε 
πγεηνλνκηθή εμέηαζε απφ ηηο αξκφδηεο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3), πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο 
θαη εληάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο: 

 
 (α) Ιθαλνί θαηεγνξίαο πξψηεο (Ι/1)· 

 
 (β) Ιθαλνί θαηεγνξίαο δεχηεξεο (Ι/2)· 
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  (γ) Ιθαλνί θαηεγνξίαο ηξίηεο (Ι/3)· 
  
  (δ) Ιθαλνί θαηεγνξίαο ηέηαξηεο (Ι/4)· 
  
  (ε) Αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε (Ι/5): 
  
   Ννείηαη φηη, φζνη ζηξαηεχζηκνη ηχρνπλ αλαβνιήο εθπιήξσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο, γηα 

ιφγνπο πγείαο, δελ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο. 
  
  (2) Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ εμέηαζε ή επαλεμέηαζε 

ηεο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εζλνθξνπξψλ θαη ησλ εθέδξσλ, θαηά ηε δηάξθεηα 
εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε, θαζψο θαη 
φζσλ εθπιεξψλνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία. 

  
  (3) Η πγεηνλνκηθή εμέηαζε φζσλ έρνπλ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο 

ππεξεζίαο ζηε Γχλακε, θαζψο θαη ε επαλεμέηαζε, θξίζε θαη έληαμή ηνπο ζε θαηεγνξία 
ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), γίλεηαη απφ ηηο αθφινπζεο 
πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο: 

  
 (α) Σελ Δπηηξνπή Καηάηαμεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 32, 
   
 (β) ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο σκαηηθήο Ιθαλφηεηαο (Δ.Δ..Ι.), πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 33, θαη         
   
 (γ) ην Δηδηθφ Ιαηξνζπκβνχιην, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 34. 
  
Πίλαθαο 
λνζεκάησλ, 
παζήζεσλ 
θαη βιαβψλ  
ηεο πγείαο. 

 31. Ο Τπνπξγφο, κε δηάηαγκά ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, 
ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαζνξίδεη – 

 
 (α) ζε Πίλαθα, ηα λνζήκαηα, ηηο παζήζεηο θαη βιάβεο ηεο πγείαο κε ηελ 

αληίζηνηρε έλδεημε γηα ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1) ηνπ 
άξζξνπ 30, θαη 

  
  (β) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε ή επαλεμέηαζε ησλ ζηξαηεπζίκσλ, 

εζλνθξνπξψλ, εθέδξσλ θαη φζσλ εθπιεξψλνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή 
ππεξεζία, απφ ηηο αξκφδηεο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 30,  
πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, ηα απαηηνχκελα γηα θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, 
θαζψο θαη  θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

  
Δπηηξνπή 
Καηάηαμεο. 

 32.(1) Η Δπηηξνπή Καηάηαμεο είλαη ηξηκειήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ 
ηεο, θαη απνηειείηαη απφ – 

  
  (α) ηνλ ππνδηνηθεηή ηεο κνλάδαο θαηάηαμεο θαη ζε πεξίπησζε πξνζσξηλνχ 

θσιχκαηφο ηνπ, απφ ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ, 
  
  (β) έλα αμησκαηηθφ ηαηξφ ηεο Γχλακεο, θαη 
  
  (γ) ηνλ αμησκαηηθφ πνπ αζθεί θαζήθνληα αμησκαηηθνχ ζηξαηνινγίαο ηεο κνλάδαο 

θαηάηαμεο ή άιιν αμησκαηηθφ ηεο κνλάδαο θαηάηαμεο. 
  
  (2) Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Καηάηαμεο, θαζψο θαη αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο, δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
Αξρεγνχ.  

  
  (3) Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Καηάηαμεο εθηειεί αμησκαηηθφο ή 

ππαμησκαηηθφο ηεο Γχλακεο, πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
Αξρεγνχ. 

  
  (4) Η Δπηηξνπή Καηάηαμεο ιεηηνπξγεί ζε θάζε κνλάδα θαηάηαμεο θαη εμεηάδεη ηνπο 

ζηξαηεχζηκνπο πνπ πξνζέξρνληαη γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε.  
  
  (5) ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Καηάηαμεο αδπλαηεί λα ιάβεη απφθαζε γηα ηε 

ζσκαηηθή ηθαλφηεηα νπνηνπδήπνηε εζλνθξνπξνχ ή ππάξρεη δηαθσλία ζηε ιήςε 
απφθαζεο ή ν εζλνθξνπξφο ακθηζβεηεί ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, απηφο 
παξαπέκπεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Καηάηαμεο ζηελ Δ.Δ..Ι., γηα εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο 
ηνπ ηθαλφηεηαο. 

  
Δπηηξνπή  33.(1) Η Δπηηξνπή Δμέηαζεο σκαηηθήο Ιθαλφηεηαο (Δ.Δ..Ι.) είλαη ηξηκειήο, 
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Δμέηαζεο  
σκαηηθήο 
Ιθαλφηεηαο. 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο, θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο αμησκαηηθνχο 
ηαηξνχο ηεο Γχλακεο, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, καδί κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε 
ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Αξρεγφ. 
 
 (2) Πξφεδξνο ηεο Δ.Δ..Ι. είλαη αλψηεξνο αμησκαηηθφο ηαηξφο ηεο Γχλακεο θαη, ζε 
πεξίπησζε νκνηνβάζκσλ, ν αξραηφηεξνο απ' απηνχο.  

  
  (3) Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δ.Δ..Ι. εθηειεί αμησκαηηθφο ή ππαμησκαηηθφο ηεο 

Γχλακεο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Αξρεγφ. 
  
  (4) Η Δ.Δ..Ι. δηνξίδεηαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο (1) έηνπο, ε νπνία αξρίδεη απφ 

ηελ εκεξνκελία ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο. 
  
  (5) Η Δ.Δ..Ι. έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη ή επαλεμεηάδεη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ παξαπέκπεηαη ζ' 
απηήλ  απφ – 

  
  (α) ηελ Δπηηξνπή Καηάηαμεο,  
  
  (β) ην δηνηθεηή ηεο κνλάδαο εζλνθξνπξνχ ή εθέδξνπ, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

απηφο εθπιεξψλεη ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζηε Γχλακε, ή  
  
  (γ)  ην δηεπζπληή ηνπ αξκφδηνπ ζηξαηνινγηθνχ γξαθείνπ, γηα αληηξξεζία 

ζπλείδεζεο πνπ έρεη ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ή εθπιεξψλεη ελαιιαθηηθή 
θνηλσληθή ππεξεζία, ή  

  
  (δ) ηνλ Τπνπξγφ ή ηνλ Αξρεγφ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Καηάηαμεο ή ηεο Δ.Δ..Ι. ζηεξίρζεθε ζε ςεπδείο παξαζηάζεηο ή 
πξνθιήζεθε κε δφιηα κέζα ή φηη δελ δηθαηνινγείηαη ιφγσ κεηαβιεζεηζψλ 
ζπλζεθψλ. 

  
  (6) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (5), γηα ηελ επαλεμέηαζε απφ ηελ 

Δ.Δ..Ι. νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, γηα ην ίδην λφζεκα, πάζεζε ή βιάβε ηεο πγείαο, 
απαηηείηαη λα έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο πξνεγνχκελεο εμέηαζήο ηνπ, εθηφο αλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ έρεη 
επηδεηλσζεί ή βειηησζεί, φπσο ηεθκεξηψλεηαη κε θιηληθά ή εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ή 
λνζειεία. 

  
  (7) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (5) θαη (6), νη ζηξαηεχζηκνη πνπ 

ηεινχλ ζε αλαβνιή θαηάηαμεο κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Ιαηξνζπκβνπιίνπ, πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 34, κεηά ηελ επαλαθαηάηαμή ηνπο ζηε Γχλακε, εμεηάδνληαη απφ 
ηελ Δ.Δ..Ι. 

  
  (8) ε πεξίπησζε πνπ ε Δ.Δ..Ι αδπλαηεί λα ιάβεη απφθαζε γηα ηε ζσκαηηθή 

ηθαλφηεηα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, παξαπέκπεη ην ελ ιφγσ πξφζσπν ζην Δηδηθφ 
Ιαηξνζπκβνχιην, γηα εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο.  

  
  (9) Η Δ.Δ..Ι., θαηά ηελ εμέηαζε ή επαλεμέηαζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, δχλαηαη 

λα δεηά ηε ζπλδξνκή ή ζπκβνπιή νπνηνπδήπνηε εηδηθνχ ηαηξνχ, αλ θξίλεη ηνχην 
αλαγθαίν. 

  
Δηδηθφ 
Ιαηξνζπκβνχιην. 

 34.(1) Σν Δηδηθφ Ιαηξνζπκβνχιην είλαη ηξηκειέο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ 
ηνπ, θαη απνηειείηαη απφ θπβεξλεηηθνχο ηαηξνχο, ή δχν (2) θπβεξλεηηθνχο ηαηξνχο θαη 
έλα αμησκαηηθφ ηαηξφ, πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 
Τπνπξγφ Τγείαο ή ηνλ Αξρεγφ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
  (2) Σν Δηδηθφ Ιαηξνζπκβνχιην έρεη αξκνδηφηεηα λα εμεηάδεη ή επαλεμεηάδεη, αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε, ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ 
παξαπέκπεηαη ζ’ απηφ απφ –  

  
 (α) ηελ Δ.Δ..Ι, ή 
   
 (β) ηνλ Τπνπξγφ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη απφθαζε ηεο Δ.Δ..Ι. ή ηνπ 

Δηδηθνχ Ιαηξνζπκβνπιίνπ ζηεξίρζεθε ζε ςεπδείο παξαζηάζεηο ή πξνθιήζεθε 
κε δφιηα κέζα ή φηη δελ δηθαηνινγείηαη ιφγσ κεηαβιεζεηζψλ ζπλζεθψλ, ή 

   
 (γ) ην δηνηθεηή ηεο κνλάδαο εζλνθξνπξνχ ή εθέδξνπ, ν νπνίνο, κε ζρεηηθφ 

αίηεκά ηνπ, επηθαιείηαη φηη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιήθζεθε ε 
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απφθαζε ηεο Δ.Δ..Ι. έρνπλ κεηαβιεζεί νπζησδψο, ή 
   
 (δ) ην δηεπζπληή ηνπ αξκφδηνπ ζηξαηνινγηθνχ γξαθείνπ, γηα αληηξξεζία 

ζπλείδεζεο πνπ έρεη ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ή εθπιεξψλεη ελαιιαθηηθή 
θνηλσληθή ππεξεζία. 

  
  (3) Γηα ηελ εμέηαζε ή επαλεμέηαζε απφ ην Δηδηθφ Ιαηξνζπκβνχιην νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ, γηα ην ίδην λφζεκα, πάζεζε ή βιάβε ηεο πγείαο, απαηηείηαη λα έρεη παξέιζεη 
ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνεγνχκελεο 
εμέηαζήο ηνπ, εθηφο αλ ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ έρεη επηδεηλσζεί ή βειηησζεί, φπσο 
ηεθκεξηψλεηαη απφ θιηληθά ή εξγαζηεξηαθά επξήκαηα ή λνζειεία. 

  
Τπνθαηάζηαηε 
πγεηνλνκηθή 
εμέηαζε ή  
επαλεμέηαζε, ρσξίο 
απηνπξφζσπε 
παξνπζία. 

 35. Ο Τπνπξγφο, κε απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ππνθαηάζηαηεο 
πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ θαινχληαη γηα θαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε 
ζηε Γχλακε ή εθπιεξψλνπλ ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζηε Γχλακε, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε, νη νπνίνη, κε αίηεκά ηνπο, επηθαινχληαη φηη γηα ιφγνπο πγείαο αδπλαηνχλ λα 
κεηαθηλεζνχλ θαη παξνπζηαζζνχλ ζηηο αξκφδηεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, θαζψο θαη φζσλ πάζρνπλ απφ λνζήκαηα, παζήζεηο ή βιάβεο 
ηεο πγείαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ: 

  
  Ννείηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο 

αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο. 
  
Δπηπηψζεηο 
κε παξνπζίαζεο  
ζηελ Δ.Δ..Ι. ή  
ζην Δηδηθφ 
Ιαηξνζπκβνχιην. 

 36. Όπνηνο θαιείηαη λα παξνπζηαζζεί ζηελ Δ.Δ..Ι. ή ζην Δηδηθφ Ιαηξνζπκβνχιην, γηα 
επαλεμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ παξαιείςεη λα 
παξνπζηαζζεί, ζεσξείηαη ηθαλφο θαηεγνξίαο πξψηεο (Ι/1) θαη ππνρξενχηαη, εληφο ελφο 
(1) κελφο απφ ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία επαλεμέηαζεο ηεο ζσκαηηθήο ηνπ 
ηθαλφηεηαο, λα θαηαηαγεί ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε ηεο ζεηείαο ηνπ ή γηα εθεδξηθή 
ππεξεζία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

  
  Ννείηαη φηη, εάλ ην σο άλσ πξφζσπν θιήζεθε λα παξνπζηαζζεί ζηελ Δ.Δ..Ι. ή ζην 

Δηδηθφ Ιαηξνζπκβνχιην, γηα εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, κεηά απφ αίηεκά ηνπ, 
ε αξρηθή αμηνιφγεζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο παξακέλεη σο είρε. 

  
Δηδηθή  
Δπηηξνπή  
Διέγρνπ. 

 37.(1) Καζηδξχεηαη Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία έρεη αξκνδηφηεηα λα δηεξεπλά 
θαηά πφζν νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Καηάηαμεο ή ηεο Δ.Δ..Ι. ζπλάδνπλ κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηνπ Πίλαθα δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 31. 

  
  (2) Η Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη ηξηκειήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο, θαη απνηειείηαη απφ δχν αλψηαηνπο ή αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηεο 
Γχλακεο, θαη έλα αμησκαηηθφ ηαηξφ ή θπβεξλεηηθφ ηαηξηθφ ιεηηνπξγφ ή ηδηψηε ηαηξφ. 

 
 
  
  (3) Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Αξρεγφ ή ην Γηεπζπληή ησλ Ιαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ή ηνλ Πξφεδξν ηνπ Παγθχπξηνπ Ιαηξηθνχ 
πιιφγνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

  
  Ννείηαη φηη δελ δχλαηαη λα δηνξηζζεί κέινο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο πξφζσπν πνπ 

δηεηέιεζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Καηάηαμεο ή ηεο Δ.Δ..Ι. 
  
  (4) Η Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ δηνξίδεηαη γηα ρξνληθή πεξίνδν δχν (2) εηψλ, ε 

νπνία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο. 
  
  (5) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, νπνηεδήπνηε, λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξφεδξν ή 

νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, 
κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ην δηνξηζκφ ηνπ. 

  
 
 

 (6) Η Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ εηήζηα έθζεζε θαη εηδηθή, 
φπνηε θξίλεη ηνχην αλαγθαίν ν Τπνπξγφο, γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

  
 ΜΔΡΟ VΙ 

ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ – 
ΟΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΤΗ  

  
Δθπιήξσζε 
ππνρξέσζεο 

 38.(1) Η ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο εηδηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, 
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ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. 

εθπιεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζε κνλάδεο θαη ππεξεζίεο ηεο Γχλακεο, εθηφο αλ πξνλνείηαη 
δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Νφκν. 

 
  (2) Οη κνλάδεο θαη ππεξεζίεο ηεο Γχλακεο, ζηηο νπνίεο εθπιεξψλεηαη ε εηδηθή 

ζηξαηησηηθή ζεηεία, πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 19, ηα θαζήθνληα πνπ 
ζα εθηεινχλ φζνη εθπιεξψλνπλ εηδηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη θάζε άιιε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 

  
  (3) ε πεξίπησζε πνπ αδέιθηα εθπιεξψλνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ππνρξέσζε ζεηείαο 

ηνπο ζηε Γχλακε, απηνί ζα εθπιεξψλνπλ ηε ζεηεία ηνπο ζηε θξνπξά πξνηίκεζήο ηνπο 
θαη ζηελ ίδηα κνλάδα θαη ζηξαηφπεδν. 

  
Άδεηεο  
εζλνθξνπξψλ. 

 39.(1) ηνπο εζλνθξνπξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γχλακε, γηα εθπιήξσζε ηεο ζεηείαο 
ηνπο, δχλαληαη λα ρνξεγνχληαη νη αθφινπζεο άδεηεο απνπζίαο: 

  

 (α) Καλνληθή, δηάξθεηαο δχν (2) εκεξψλ γηα θάζε πιήξε κήλα πξαγκαηηθήο 
ζεηείαο, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
βαζηθήο εθπαίδεπζεο, εθάπαμ ή ηκεκαηηθά: 

   

    Ννείηαη φηη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ή φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη, 
είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγείηαη ζε εζλνθξνπξφ θαλνληθή άδεηα θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο βαζηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο. 

   

 (β) Σηκεηηθή, δηάξθεηαο κέρξη είθνζη (20) εκεξψλ, ε νπνία ρνξεγείηαη γηα 
δηαθεθξηκέλεο πξάμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο: 

   
    Ννείηαη φηη, γηα ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, δηαθεθξηκέλε πξάμε 

ζεσξείηαη θάζε πξάμε εζλνθξνπξνχ, πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο ζπλήζνπο 
κέξηκλαο θαη θξνληίδαο γηα ηα κέζα θαη πιηθά ηεο ππεξεζίαο ή ζπληζηά 
αιιειεγγχε πξνο ηξίηνπο πνπ δελ ππαγνξεχεηαη απφ ηδηαίηεξν θαζήθνλ ή 
ππνρξέσζε, θαζψο θαη ε δηάθξηζε ζε θνηλσληθνχο ή επηζηεκνληθνχο ηνκείο 
πνπ νθείινληαη ζε εξγαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζλνθξνπξνχ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθπιήξσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ, ή ε δηάθξηζε ζε αζιεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο Δζληθψλ ή Οιπκπηαθψλ νκάδσλ αηνκηθψλ ή νκαδηθψλ 
αζιεκάησλ, ή αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ ή ζσκαηείσλ πξψηεο ή δεχηεξεο 
θαηεγνξίαο: 

   
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ ηηκεηηθή άδεηα ησλ είθνζη (20) εκεξψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη άδεηα πέληε (5) εκεξψλ, ε νπνία ρνξεγείηαη ζε 
εζλνθξνπξνχο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζεηεία δηάξθεηαο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ 
κελψλ, ρσξίο λα ηνπο έρεη επηβιεζεί νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή 
θπιάθηζεο. 

   
 (γ) Αλαξξσηηθή, δηάξθεηαο κέρξη είθνζη ηεζζάξσλ (24) εκεξψλ γηα θάζε δψδεθα 

(12) πιήξεηο κήλεο πξαγκαηηθήο ζεηείαο, ε νπνία κεηψλεηαη αλάινγα ζε 
πεξίπησζε ζεηείαο κηθξφηεξεο δηάξθεηαο θαη δελ κεηαθέξεηαη: 

   
    Ννείηαη φηη, αλαξξσηηθή άδεηα πνπ ιακβάλεηαη πέξαλ ηεο δηθαηνχκελεο 

δχλαηαη λα θαιπθζεί κε ηζφρξνλε θαλνληθή άδεηα πνπ δελ έρεη ιεθζεί: 
   
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, γηα λφζεκα, πάζεζε ή βιάβε ηεο πγείαο, πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη εμαηηίαο απηήο, δχλαηαη λα 
ρνξεγείηαη αλαξξσηηθή άδεηα ηέηνηαο ρξνληθήο δηάξθεηαο σο ήζειε θξηζεί 
αλαγθαία, ε νπνία ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζεηείαο. 

   
 (δ) Γνληθή, δηάξθεηαο  δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κε ηε γέλλεζε  θάζε ηέθλνπ. 
   

  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ν Τπνπξγφο δχλαηαη, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ή ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ 
Αζιεηηζκνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα ρνξεγεί ζε εζλνθξνπξνχο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζε επίζεκνπο δηεζλείο δηαγσληζκνχο γλψζεσλ ή ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο 
εθπξνζσπψληαο ηε Γεκνθξαηία, ή ζε επίζεκεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ αληίζηνηρε Ηπεηξσηηθή ή Γηεζλή Οκνζπνλδία ή ηε Γηεζλή 
Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, επηπξφζζεηε θαλνληθή άδεηα κέρξη εμήληα (60) εκέξεο, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζεηείαο. 

  
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ζε πεξίνδν πνιέκνπ, 

επηζηξάηεπζεο, έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίνδν εηξήλεο ή κείσζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο 
ππνρξέσζεο ζεηείαο, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη 
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κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, λα κεηψλεη, ζπγρσλεχεη ή θαηαξγεί ηηο εκέξεο 
δηάξθεηαο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο άδεηαο απνπζίαο. 

  
  (4) Η δηαδηθαζία, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ζηνπο εζλνθξνπξνχο ησλ 

αδεηψλ απνπζίαο, πνπ πξνλννχληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2), νη ππνρξεψζεηο ησλ 
αδεηνχρσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ.   

  
Υξφλνο  
πξαγκαηηθήο 
ζεηείαο.  

  40.(1) Ωο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζεηείαο, φζσλ ππεξεηνχλ ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε 
ηεο ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ηνπο, ππνινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
ππεξεζίαο ηνπο, αθαηξνπκέλνπ απ’ απηφ ηνπ ρξφλνπ ησλ αθφινπζσλ εηδηθψλ 
θαηαζηάζεσλ: 

  
 (α) Άγλνηαο ή ιηπνηαμίαο· 
   
 (β) πεηζαξρηθήο πνηλήο θπιάθηζεο ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπ    

αζξνίζκαηνο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ  θπιάθηζεο πέξαλ ησλ πελήληα (50) 
εκεξψλ: 

   
   Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο ή εηδηθνί ιφγνη, λα κεηψλεη ελ φισ ή ελ κέξεη ην κε ινγηδφκελν σο 
ρξφλν ζεηείαο ρξφλν έθηηζεο πεηζαξρηθήο πνηλήο θπιάθηζεο πνπ είλαη πέξαλ 
ησλ πελήληα (50) εκεξψλ, κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο εθ 
κέξνπο ηνπ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ζηε κνλάδα ηνπ· 

   
 (γ) πξνζσξηλήο θξάηεζεο, πξνθπιάθηζεο ή θπιάθηζεο πνπ επηβιήζεθε απφ 

νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην, εθηφο εάλ επαθνινχζεζε απαιιαθηηθή ή αζσσηηθή 
απφθαζε· 

   
 (δ) άδεηαο απνπζίαο πέξαλ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα εδάθηα (1) 

θαη (2) ηνπ άξζξνπ 39. 
    
  (2) Η εκέξα θαηάηαμεο ζηε Γχλακε ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζεηείαο, 

ελψ ε εκέξα απφιπζεο, νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο, δελ ππνινγίδεηαη θαη είλαη ε ακέζσο 
επφκελε εκέξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηείαο. 

  
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), σο ρξφλνο ζεηείαο ππνινγίδεηαη 

θαη ν ρξφλνο θνίηεζεο ζε Αλψηαην ηξαηησηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή ηξαηησηηθή 
ρνιή Τπαμησκαηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα φζνπο ε θνίηεζε 
ηεξκαηίδεηαη ή δηαθφπηεηαη γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα: 

  
  Ννείηαη φηη, φζσλ ε θνίηεζε ηεξκαηίδεηαη ή δηαθφπηεηαη κε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα, 

ππνρξενχληαη λα εθηειέζνπλ ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπο, αθνχ ππνινγηζζεί ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θνίηεζήο ηνπο σο ρξφλνο ζεηείαο θαηά ην ήκηζπ (1/2).  

  
  (4) Ο ρξφλνο ηεο εηδηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ εθπιεξψλεηαη ινγίδεηαη σο 

ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζεηείαο θαηά ηα δχν ηξίηα (2/3), γηα φζνπο νπιίηεο 
επαλεληάζζνληαη ζηνπο ππφρξενπο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, κεηά απφ απφθαζε ηεο 
Δ.Δ..Ι. ή ηνπ Δηδηθνχ Ιαηξνζπκβνπιίνπ.  

  
  (5) Κάζε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 
  

Οξηζηηθή θαη 
πξνζσξηλή 
απφιπζε απφ  
ηε Γχλακε. 

 41.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (2), φζνη 
εζλνθξνπξνί εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ζεηείαο ηνπο ζηε Γχλακε, θαζψο θαη φζνη 
θξίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, σο 
κνλίκσο αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε, γηα ιφγνπο πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 
δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31, απνιχνληαη νξηζηηθά απφ ηε Γχλακε 
θαη ηνπο ρνξεγείηαη νξηζηηθφ απνιπηήξην. 

  
  (2) Όζνη ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο ζηε Γχλακε θαη πιεξνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο απνιχνληαη πξνζσξηλά απφ ηε Γχλακε θαη ηνπο ρνξεγείηαη 
πξνζσξηλφ απνιπηήξην: 

  
 (α) επηιέρζεθαλ γηα θνίηεζε ζην ηκήκα λνζειεπηηθήο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηδξχκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηνλ θιάδν καγεηξηθήο – δαραξνπιαζηηθήο 
αλψηεξνπ ή αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο Γεκνθξαηίαο: 
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   Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη  

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίδεη εθάζηνηε ηνλ 
αλψηαην αξηζκφ φζσλ ζα απνιχνληαη πξνζσξηλά δπλάκεη ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα δπλάκεη ησλ νπνίσλ απηνί ζα 
επηιέγνληαη· 

   
 (β) έρνπλ θξηζεί απφ αξκφδηα, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή φηη πξέπεη λα ηχρνπλ αλαβνιήο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ηνπο, γηα ιφγνπο πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 
δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31· 

   
 (γ) έρνπλ θξηζεί απφ αξκφδηα, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή, σο πξνζσξηλά αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε, γηα ιφγνπο πγείαο,  
ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 31: 

   
   Ννείηαη φηη, ζηα σο άλσ πξφζσπα ρνξεγείηαη πξνζσξηλφ απνιπηήξην θαη 

ζα παξαπέκπνληαη, κηα θνξά θαη’ έηνο, γηα επαλεμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο 
ηθαλφηεηαο, φπσο ήζειε θαζνξίζεη ν Τπνπξγφο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
ηεζζαξαθνζηνχ (40

νπ
) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο· 

   
 (δ) έρνπλ επηιεγεί γηα θνίηεζε ζε Αλψηαην ηξαηησηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή 

ηξαηησηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ·   
   
 (ε) έρνπλ ππφινηπν πξαγκαηηθήο ζεηείαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο 

θαη έρνπλ εγγξαθεί ζε αλψηεξν ή αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ 
εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο αξρίδεη πξηλ 
απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζεηείαο ηνπο: 

   

   Ννείηαη φηη, φζνη απνιχνληαη πξνζσξηλά δπλάκεη ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, ππνρξενχληαη  λα ζπκπιεξψζνπλ ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπο 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

   
  (3) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, φηαλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο ή 

ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κε δηάηαγκά ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα 
θαζνξίδεη θαη άιιεο θαηεγνξίεο εζλνθξνπξψλ, ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα ρνξεγείηαη 
πξνζσξηλή απφιπζε.  

  
  (4) Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο 

απφιπζεο, ηα απαηηνχκελα γηα θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, νη πξνζεζκίεο 
θαηάζεζήο ηνπο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία επαλαθαηάηαμεο, ν ηχπνο ηνπ νξηζηηθνχ θαη 
πξνζσξηλνχ απνιπηεξίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ.  

  
  (5) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη, αθνχ 

ιάβεη ππφςε εηζήγεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26, 
φηαλ ζπληξέρνπλ  εηδηθνί νηθνγελεηαθνί ή νηθνλνκηθνί ιφγνη, λα απνθαζίδεη ηελ νξηζηηθή ή 
πξνζσξηλή απφιπζε απφ ηε Γχλακε εζλνθξνπξνχ πνπ ππεξεηεί ηε ζεηεία ηνπ: 

  

  Ννείηαη φηη, γηα ηελ νξηζηηθή απφιπζε εζλνθξνπξνχ, δπλάκεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, 
απαηηείηαη φπσο απηφο έρεη ζπκπιεξψζεη πξαγκαηηθή ζεηεία ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ 
κελψλ: 

  

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ νξηζηηθή ή 
πξνζσξηλή απφιπζε εζλνθξνπξνχ ρσξίο εηζήγεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζε 
πεξίπησζε έθηαθηνπ θσιχκαηνο ηνπ ελ ιφγσ  εζλνθξνπξνχ θαη εθφζνλ δελ παξέρεηαη ν 
αλαγθαίνο ρξφλνο παξαπνκπήο ηεο ππφζεζήο ηνπ ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. 

  
Πηζηνπνηεηηθφ 
εθπιήξσζεο 
ππνρξέσζεο 
ζεηείαο. 

 42.(1) ε φζνπο εζλνθξνπξνχο εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ζεηείαο ηνπο ζηε 
Γχλακε, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ παξφληα Νφκν, ρνξεγείηαη απφ ηε κνλάδα ηνπο 
πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή εηδηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή 
ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 

  (2) Ο ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο 
ζεηείαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 
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 ΜΔΡΟ VII 
ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΣΗ ΓΤΝΑΜΗ - ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΔΦΔΓΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  
Δθεδξεία ηεο  
Γχλακεο. 

 43.(1) Σελ εθεδξεία ηεο Γχλακεο απνηεινχλ φζνη - 
 

(α) εθπιήξσζαλ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 20 θαη 
28(2)(β) θαη (3)· 

   

 (β) εθπιήξσζαλ ππνρξέσζε ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή ελαιιαθηηθήο 
θνηλσληθήο ζεηείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49· 

   

 (γ) εθπιήξσζαλ εηδηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19(4)· 
   

 (δ) απνιχζεθαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 41(5)· 
   

 (ε) απαιιάγεθαλ απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζεηείαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (ε), (ζ) θαη (η) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 23·   

   

 (ζη) δηεηέιεζαλ κέιε ηνπ ηξαηνχ θαη δελ αλήθνπλ πιένλ ζηηο ηάμεηο ηνπ, εθηφο 
φζσλ απνιχζεθαλ ή ηεξκαηίζηεθαλ νη ππεξεζίεο ηνπο γηα πνηληθφ ή θαη 
πεηζαξρηθφ αδίθεκα· 

   

 (δ) εληάζζνληαη ζηελ εθεδξεία, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22·
 
θαη 

   

 (ε) εληάζζνληαη ζηελ Δζλνθπιαθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ. 

  
  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, 

κε απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, λα επηηξέςεη ηελ 
εζεινληηθή έληαμε ζηελ εθεδξεία ηεο Γχλακεο, κε πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, πνπ 
δηακέλνπλ κφληκα ζ’ απηή θαη εθπιήξσζαλ ηελ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ηνπο 
ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο Διιάδαο. 

  
Δζλνθπιαθή.  44.(1) Η Δζλνθπιαθή απνηειεί κέξνο ηεο εθεδξείαο ηεο Γχλακεο, ζπγθξνηείηαη απφ 

κνλάδεο πνπ έρνπλ σο απνζηνιή ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο 
θαη φζνη ππεξεηνχλ ζ' απηήλ θαινχληαη Δζλνθχιαθεο. 

  
  (2) Σελ Δζλνθπιαθή ηεο Γχλακεο απνηεινχλ φζνη έθεδξνη δηαηίζεληαη ζ' απηήλ απφ 

ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, θαζψο θαη φζνη πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο εληάζζνληαη ζ' απηήλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 22(β)(iii).  

  
Κιήζε,  
απαιιαγή θαη 
ππνρξεψζεηο  
εθέδξσλ. 

 45.(1) Η θιήζε ησλ εθέδξσλ ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε εθεδξηθήο ππεξεζίαο, 
θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ: 
 
 Ννείηαη φηη, ε θιήζε ησλ εθέδξσλ κπνξεί λα γίλεη νλνκαζηηθά ή θαηά θιάζε ή 
θαηεγνξία ή εηδηθφηεηα ή θαηά πεξηνρή θαηαγσγήο ή δηακνλήο ησλ εθέδξσλ. 

  
  (2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, φηαλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο ή εηδηθνί ιφγνη, 

λα απαιιάζζεη απφ ηελ θιήζε εθέδξνπο, θαηά θαηεγνξία, ή θαη' άηνκα κεηά απφ αίηεκά 
ηνπο, ή φηαλ νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Γχλακεο ην επηηξέπνπλ. 

  
  (3) Oη έθεδξνη ππνρξενχληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ηφπνπ ή ηεο δηεχζπλζεο 

δηακνλήο ηνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζην εηδηθφ θχιιν πνξείαο ηνπο θαη ε δηάξθεηα ηεο 
αιιαγήο ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, λα δειψζνπλ εγγξάθσο, εληφο ελφο κελφο, ηελ 
ελ ιφγσ αιιαγή ζην αξκφδην ηκήκα επηζηξάηεπζεο ή ζηε κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ, 
θαζψο θαη θάζε αιιαγή ηνπ επαγγέικαηνο ή ησλ γξακκαηηθψλ γλψζεψλ ηνπο. 

  
  (4) Ο Τπνπξγφο, κε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, θαζνξίδεη – 
  
 (α) ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ησλ εθέδξσλ, 
   
 (β) ηε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο, θαηάηαμεο θαη απφιπζεο ησλ εθέδξσλ θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, 
   
 (γ) ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνλνκήο νπνηνπδήπνηε βαζκνχ ζε 

έθεδξνπο, θαη 
   
  (δ) θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζε ζρέζε κε ηελ εθεδξηθή ππεξεζία. 
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  (5) Όπνηνο έθεδξνο αξλείηαη λα παξαιάβεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν επηζηξάηεπζεο 

πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, ή αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηελ απφδεημε παξαιαβήο ηνπ ελ ιφγσ 
εγγξάθνπ, ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, δηαπξάηηεη ην αδίθεκα πνπ πξνλνείηαη ζην εδάθην (1)(ζη) ηνπ άξζξνπ 68. 

  
Απνδέζκεπζε 
εθέδξσλ. 

 46. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 18, νη έθεδξνη, 
αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Γχλακεο, δχλαληαη λα απνδεζκεχνληαη απφ 
ηελ εθεδξεία θαη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεληεθνζηνχ (50

νπ
) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ.  
  

 ΜΔΡΟ VIIΙ 
ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

Γεληθέο δηαηάμεηο  
γηα ηνπο  
αληηξξεζίεο 
ζπλείδεζεο. 

 47.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3), φζνη, γηα ιφγνπο ζπλείδεζεο, 
αξλνχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηελ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ηνπο ζηε Γχλακε, 
επηθαινχκελνη ηηο ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, κπνξεί λα 
αλαγλσξίδνληαη σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51. 

  
  (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εδαθίνπ (1), νη πξνβαιιφκελνη ιφγνη ζπλείδεζεο πξέπεη λα 

απνξξένπλ απφ κηα γεληθή αληίιεςε γηα ηε δσή, βαζηζκέλε ζε ζπλεηδεηέο ζξεζθεπηηθέο, 
θηινζνθηθέο ή εζηθέο πεπνηζήζεηο, πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην άηνκν απαξάβαηα θαη 
εθδειψλνληαη κε ηήξεζε αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο. 

  
  (3) Γελ αλαγλσξίδνληαη  σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο θαη δελ ππάγνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

κε απηνχο δηαηάμεηο φζνη – 
  

 (α) θαηέρνπλ άδεηα νπινθνξίαο ή θπλεγίνπ ή έρνπλ δεηήζεη θαη εθθξεκεί αίηεζή 
ηνπο γηα ρνξήγεζε ηέηνηαο άδεηαο, θαζψο θαη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε 
κεκνλσκέλεο ή ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζθνπεπηηθψλ αγψλσλ, θπλεγίνπ, ή 
άιισλ παξφκνησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 
φπισλ, ή   

   

 
 
 
 

   70 ηνπ 1981 
 134 ηνπ 1988 

228(Ι) ηνπ 2004. 

(β) έρνπλ θαηαδηθαζζεί ή εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο πνηληθή δίσμε γηα αδίθεκα πνπ 
έρεη ζρέζε κε ηε ρξήζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ ή παξάλνκεο βίαο, αλεμάξηεηα 
απφ ην εάλ έρνπλ απνθαηαζηαζεί ή φρη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί 
Απνθαηάζηαζεο Καηαδηθαζζέλησλ Νφκσλ ηνπ 1981 κέρξη 2004, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαηαη· ή 

   

 (γ) έρνπλ ππεξεηήζεη ελφπισο γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ηξαηφ ή 
ζηε Γχλακε ή ζε μέλεο Έλνπιεο Γπλάκεηο ή ζηηο Γπλάκεηο Αζθαιείαο, κεηά 
ηνλ ελζηεξληζκφ ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ ζηελ εθπιήξσζε 
ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο γηα ιφγνπο ζπλείδεζεο. 

  
Γηάξθεηα  
ελαιιαθηηθήο 
ζηξαηησηηθήο  
ζεηείαο θαη 
ελαιιαθηηθήο  
θνηλσληθήο 
ζεηείαο. 

 48.(1)  Η δηάξθεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο 
θνηλσληθήο ζεηείαο ζηξαηεχζηκνπ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, είλαη 
ίζε κε εθείλελ πνπ ν ίδηνο ζα εθπιήξσλε, αλ ππεξεηνχζε ζηξαηησηηθή ζεηεία, πιήξε ή 
κεησκέλε, πξνζαπμεκέλε σο αθνινχζσο: 

 
(α) Γηα ππφρξεν ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο – 

   

(i) πέληε (5) κήλεο, εάλ ζα εθπιήξσλε ζηξαηησηηθή ζεηεία δεθανθηψ (18) 
κελψλ θαη κέρξη πιήξε ζεηεία·  

    

  (ii) ηέζζεξηο (4) κήλεο, εάλ ζα εθπιήξσλε ζηξαηησηηθή ζεηεία δψδεθα (12) 
κελψλ θαη βξαρχηεξε ησλ δεθανθηψ (18) κελψλ·  θαη 

    

  (iii) ηξεηο (3) κήλεο, εάλ ζα εθπιήξσλε ζηξαηησηηθή ζεηεία βξαρχηεξε ησλ 
δψδεθα (12) κελψλ. 

    
 (β) Γηα ππφρξεν ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ζεηείαο – 
   

  (i) ελλέα (9) κήλεο, εάλ ζα εθπιήξσλε ζηξαηησηηθή ζεηεία δεθανθηψ (18) 
κελψλ θαη κέρξη πιήξε ζεηεία·   

    

  (ii) νθηψ (8) κήλεο, εάλ ζα εθπιήξσλε ζηξαηησηηθή ζεηεία δψδεθα (12) 
κελψλ θαη βξαρχηεξε ησλ δεθανθηψ (18) κελψλ· θαη 
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  (iii) επηά (7) κήλεο, εάλ ζα εθπιήξσλε ζηξαηησηηθή ζεηεία βξαρχηεξε ησλ 
δψδεθα (12) κελψλ. 

  
  (2) Η ππνρξέσζε εθεδξηθήο ππεξεζίαο ησλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο, θαζψο θαη ν 

ρξφλνο πνπ δελ ινγίδεηαη σο ρξφλνο ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή ελαιιαθηηθήο 
θνηλσληθήο ζεηείαο, εθπιεξψλνληαη ρσξίο ρξνληθή πξνζαχμεζε. 

  
  (3) ηξαηεχζηκνο, ηνπ νπνίνπ αδειθφο εθπιεξψλεη ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία ή 

ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ζεηεία, δηθαηνχηαη αλαβνιή θαηάηαμεο, φπσο πξνλνείηαη ζηελ 
παξάγξαθν (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 24, δηάξθεηαο ίζεο κε ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία 
πνπ ζα εθπιήξσλε ν αδειθφο ηνπ, αληί ηεο ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή ηεο 
ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ζεηείαο. 

  
Σξφπνο  
εθπιήξσζεο  
ηεο ελαιιαθηηθήο 
ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο θαη  
ηεο ελαιιαθηηθήο 
θνηλσληθήο  
ππεξεζίαο. 

 49.(1)  Η ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία εθπιεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο κνλάδεο 
θαη ππεξεζίεο ηεο Γχλακεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, κε ηελ αλάζεζε ζηνλ αληηξξεζία ζπλείδεζεο θαζεθφλησλ θαη 
απνλνκή εηδηθνηήησλ, πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε ρξήζε ή ηελ εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε 
φπισλ. 

 
 (2) Η ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία εθπιεξψλεηαη ζε ππεξεζίεο θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε 
ηνλ πξντζηάκελν ηνπ θάζε θνξέα θαη ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή απφ ηνλ αληηξξεζία 
ζπλείδεζεο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, ή ζηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ πνπ ππεξεηνχλ ην 
θνηλφ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

  
  (3) Σν επηέκβξην θάζε έηνπο, ην Τπνπξγείν Άκπλαο πξνζθαιεί ηηο ππεξεζίεο 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα δειψζνπλ, αλ επηζπκνχλ, λα απαζρνιήζνπλ θαηά ην 
επφκελν έηνο άηνκα πνπ δηθαηνχληαη λα εθπιεξψζνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία 
θαη πφζα άηνκα δχλαληαη λα απαζρνιήζνπλ, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ζα εθηεινχλ. 

  
  (4) ε πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ πξνζθέξνπλ 

ζέζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 50, ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ, λα θαζνξίδεη ηνπο θνξείο εθπιήξσζεο 
ηεο ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο θαη νη ελ ιφγσ θνξείο ππνρξενχληαη λα 
ζπκκνξθσζνχλ αλάινγα. 

  
Αίηεζε  
ελδηαθεξφκελνπ γηα 
αλαγλψξηζή ηνπ  
σο αληηξξεζία 
ζπλείδεζεο. 

 50.(1) Ο ηχπνο ηεο αίηεζεο ελδηαθεξφκελνπ γηα αλαγλψξηζή ηνπ σο αληηξξεζία 
ζπλείδεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ηε ζπλνδεχνπλ, ε πξνζεζκία θαηάζεζήο 
ηνπο, ε δηαδηθαζία θαηάηαμεο ησλ ππφρξεσλ γηα εθπιήξσζε ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο ή ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία 
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο δηαηάμεσλ, θαζνξίδνληαη 
κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
  (2) Η αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ γηα αλαγλψξηζή ηνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο, καδί κε 

ηα θαζνξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, θαηαηίζεηαη ζηα αξκφδηα ζηξαηνινγηθά γξαθεία ηεο 
Γχλακεο. 

  
  (3) Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ, πνπ δελ θαηαηίζεηαη ή δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αλαγθαία 

δηθαηνινγεηηθά, κέζα ζηελ θαζνξηδφκελε πξνζεζκία, ζεσξείηαη σο κε ππνβιεζείζα θαη 
απηφο έρεη ππνρξέσζε θαηάηαμεο ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή 
εθεδξηθήο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
Αλαγλψξηζε  
ελδηαθεξφκελνπ 
σο αληηξξεζία 
ζπλείδεζεο. 

 51. Η αλαγλψξηζε ελδηαθεξφκελνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζηε 
Γχλακε γηα εθπιήξσζε ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ή ε δηάζεζή ηνπ ζε θνξέα 
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα εθπιήξσζε ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, γίλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, αθνχ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 50, 52 θαη 53 ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ. 

  
Δμέηαζε ηεο 
ζσκαηηθήο 
ηθαλφηεηαο  
ελδηαθεξφκελνπ 
γηα αλαγλψξηζή  
ηνπ σο αληηξξεζία  
ζπλείδεζεο.  

 52.(1) Κάζε ζηξαηνινγηθφ γξαθείν, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή αίηεζεο 
ελδηαθεξφκελνπ γηα αλαγλψξηζή ηνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο, πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο 
αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο ηνλ 
παξαπέκπεη ζηελ Δ.Δ..Ι., πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 33, γηα εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο 
ηνπ ηθαλφηεηαο. 

 

 (2) Όζνη απφ ηνπο εμεηαζζέληεο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), θξίλνληαη σο –   
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 (α) ηθαλνί γηα ζηξάηεπζε, παξαπέκπνληαη ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην άξζξν 53· 

   
 (β) αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε απνιχνληαη, φπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 41, θαη 
   
 (γ) έρνληεο αλάγθε λα ηχρνπλ αλαβνιήο θαηάηαμεο, ηπγράλνπλ ηέηνηαο αλαβνιήο 

θαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζήο ηνπο σο αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο ηεξκαηίδεηαη. 
  

  (3) Η αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο δελ παξνπζηάδεηαη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
ζηελ Δ.Δ..Ι. κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαπνκπήο ηνπ, 
ζεσξείηαη σο κε ππνβιεζείζα θαη απηφο έρεη ππνρξέσζε θαηάηαμεο ζηε Γχλακε γηα 
εθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, εθηφο εάλ ε κε παξνπζίαζή ηνπ δελ νθείιεηαη ζε 
δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, νπφηαλ θαιείηαη εθ λένπ γηα εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. 

  
  (4) Η Δ.Δ..Ι., ακέζσο κεηά ηελ εμέηαζε ησλ παξαπεκθζέλησλ ζ’ απηήλ, ζχκθσλα 

κε ην εδάθην (1), απνζηέιιεη ζην αξκφδην ζηξαηνινγηθφ γξαθείν ηεο Γχλακεο αληίγξαθα 
ησλ γλσκαηεχζεψλ ηεο θαη ην ελεκεξψλεη εγγξάθσο γηα φζνπο απφ ηνπο 
παξαπεκθζέληεο δελ παξνπζηάζζεθαλ. 

  
  (5) Η αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ γηα αλαγλψξηζή ηνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο, καδί κε 

ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, ηε γλσκάηεπζε ηεο Δ.Δ..Ι. θαη πιήξεο αληίγξαθν θχιινπ 
κεηξψνπ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, απνζηέιινληαη απφ ην αξκφδην ζηξαηνινγηθφ γξαθείν ζηε 
Γηεχζπλζε ηξαηνινγηθνχ ηεο Γχλακεο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ελ 
ιφγσ γλσκάηεπζεο. 

  
  (6) ηξαηεχζηκνο, γηα ηνλ νπνίν ππνβάιινληαη δηθαηνινγεηηθά ζηε Γηεχζπλζε 

ηξαηνινγηθνχ ηεο Γχλακεο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (5), παξακέλεη λφκηκα εθηφο ηεο 
Γχλακεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαηαγεί ζ’ απηήλ, ή λα αλαιάβεη 
ππεξεζία ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, είηε ιφγσ απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, είηε 
ιφγσ έληαμήο ηνπ ζηνπο ππφρξενπο ελαιιαθηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ή 
ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

  
  Ννείηαη φηη, ζηνλ ελ ιφγσ ζηξαηεχζηκν δελ παξέρεηαη νπνηαδήπνηε παξάηαζε ηεο 

εθηφο ηεο Γχλακεο παξακνλήο ηνπ, εθηφο γηα ιφγνπο πγείαο, θπιάθηζεο ή θξάηεζεο. 
  
Δηδηθή Δπηηξνπή 
εμέηαζεο  
αηηεκάησλ 
ελδηαθεξφκελσλ γηα 
αλαγλψξηζή ηνπο  
σο αληηξξεζηψλ 
ζπλείδεζεο. 

 53.(1) Καζηδξχεηαη Δηδηθή Δπηηξνπή, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα εμεηάδεη ηε ζπλδξνκή 
ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαγλψξηζεο ελδηαθεξφκελσλ σο αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο θαη λα 
παξέρεη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ. 

 
 (2)  Η Δηδηθή Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ  πξνέδξνπ ηεο, 
θαη απνηειείηαη απφ – 

 
 (α) δχν θαζεγεηέο αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε εηδηθφηεηα ζηε 

θηινζνθία ή ζηηο θνηλσληθέο-πνιηηηθέο επηζηήκεο ή ζηελ ςπρνινγία, 
   

 (β) έλα λνκηθφ ιεηηνπξγφ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη 
   

 (γ) δχν αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηεο Γχλακεο, έλα ηνπ ηξαηνινγηθνχ θαη έλα ηνπ 
Τγεηνλνκηθνχ ψκαηνο. 

  
  (3) Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, 

κεηά απφ ζπλελλφεζε, είηε κε ηνλ νηθείν πξντζηάκελφ ηνπο, είηε κε ηνλ Αξρεγφ, ζε ζρέζε 
κε ηνπο αμησκαηηθνχο κέιε ηεο. 

  
  (4) Καζήθνληα εηζεγεηή θαη γξακκαηέα ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ν αμησκαηηθφο 

ηνπ ηξαηνινγηθνχ ψκαηνο πνπ είλαη κέινο ηεο. 
  
  (5) Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο είλαη ηεηξαεηήο θαη αξρίδεη 

απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο. 
  
  (6) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, νπνηεδήπνηε, λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξφεδξν ή 

νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, κε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ην δηνξηζκφ ηνπ. 

  
  (7) ε πεξίπησζε πξνζσξηλνχ θσιχκαηνο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο  λα 

εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ, ν Τπνπξγφο δηνξίδεη έλα απφ ηα κέιε ηεο λα εθηειεί θαζήθνληα 
πξνέδξνπ, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ην θψιπκα. 

  
  (8) Σξία κέιε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, ή ηνπ 
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αζθνχληνο θαζήθνληα πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (7), απνηεινχλ απαξηία. 
  
  (9) Οη απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη, ζε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. 
  
    (10) Η Δηδηθή Δπηηξνπή, εθφζνλ ππάξρνπλ αηηήκαηα γηα εμέηαζε, ζπγθαιείηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο θαη ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο απαηηείηαη. 
  
    (11) Ο ηφπνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξφ 

ηεο ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεχζπλζε ηξαηνινγηθνχ ηεο Γχλακεο, ε νπνία παξέρεη ζ’ 
απηήλ ηελ αλαγθαία γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

  
    (12) Πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, 

ε Γηεχζπλζε ηξαηνινγηθνχ ηεο Γχλακεο ζπγθεληξψλεη ηνπο θαθέινπο ησλ πξνο εμέηαζε 
ππνζέζεσλ θαη ηνπο παξαδίδεη ζηνλ εηζεγεηή ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ηνπο ζέηεη ππφςε 
ηνπ πξνέδξνπ ηεο, γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1). 

  
  (13) Η Δηδηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη ηηο ππνζέζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ δεηνχλ λα 

αλαγλσξηζζνχλ σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο θαη ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα αθνπζζνχλ, 
εθηφο εάλ ην αίηεκά ηνπο θξηζεί δηθαηνινγεκέλν κέζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινπλ: 

  

  Ννείηαη φηη, ε Δηδηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηελεξγεί ζρεηηθή απηεπάγγειηε έξεπλα ή λα 
δεηά ηε ζπλδξνκή θαη ζπκβνπιή εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
αλ θξίλεη ηνχην αλαγθαίν. 

  
  (14) ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Δηδηθή Δπηηξνπή θξίλεη φηη απαηηείηαη ε 

απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηφλ ηεο, αιιά απηφο, παξά ην φηη 
πξνζθαιείηαη, δελ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ νξηδφκελε απ’ απηήλ εκεξνκελία, ην αίηεκά 
ηνπ ηίζεηαη κελ γηα εμέηαζε, φκσο ην γεγνλφο ηεο κε παξνπζίαζήο ηνπ αλαγξάθεηαη ζηα 
ζρεηηθά πξαθηηθά. 

  
  (15) Η Δηδηθή Δπηηξνπή, πξνηνχ θαηαιήμεη ζηε γλσκνδφηεζή ηεο, ιακβάλεη ππφςε 

θαηά πφζν – 
  

 (α) ε ππνβιεζείζα αίηεζε θαη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πνπ ηε ζπλνδεχνπλ 
είλαη πιήξε· 

   

 (β) νη πξνβαιιφκελνη θαη νη ηπρφλ αλαπηπρζέληεο απφ ηνλ αηηεηή ιφγνη 
ζηνηρεηνζεηνχληαη επαξθψο·  θαη 

   

 (γ) ε πξαγκαηηθή ζπλνιηθή εηθφλα θαη νη άιιεο γλσζηέο ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή 
πξαγκαηηθφηεηεο δελ δεκηνπξγνχλ ακθηβνιίεο γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ αηηεηή 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζή ηνπ ή ζηηο πξνθνξηθέο ηνπ δειψζεηο θαη 
εμεγήζεηο θαηά ηελ ηπρφλ αθξφαζή ηνπ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο. 

  
 
 
 

 (16) Γηα θάζε ππφζεζε πνπ εμεηάδεη ε Δηδηθή Δπηηξνπή ηεξνχληαη πξαθηηθά, ζηα νπνία 
αλαγξάθεηαη θαη ε γλσκνδφηεζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ή κε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο, γηα ζθνπνχο εθπιήξσζεο είηε ελαιιαθηηθήο 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο είηε ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο. 

  
  (17) Μεηά ηελ ππνγξαθή απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνλννχληαη 

ζην εδάθην (16), ν εηζεγεηήο ηεο Δπηηξνπήο παξαδίδεη ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο ζηε 
Γηεχζπλζε ηξαηνινγηθνχ ηεο Γχλακεο, ε νπνία ηνπο ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ, 
θαηαρσξψληαο ζε θάζε θάθειν αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ. 

  
  (18) Ο Τπνπξγφο ιακβάλεη ηελ απφθαζή ηνπ, γηα αλαγλψξηζε ή κε αλαγλψξηζε 

ελδηαθεξφκελνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο, ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ 
ππνβνιή ζ’ απηφλ ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (17) θαη, ζε πεξίπησζε 
αλαγλψξηζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ σο αληηξξεζία ζπλείδεζεο, θαζνξίδεη εθάζηνηε ην 
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ζα δηαηεζεί, θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία 
παξνπζίαζήο ηνπ ζηνλ ελ ιφγσ θνξέα: 

  
  Ννείηαη φηη, αλ ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ δελ ζπκθσλεί κε ηε γλσκνδφηεζε ηεο 

Δηδηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ιακβάλεηαη κε ην εδάθην (16), ηφηε απηή ζα πξέπεη λα είλαη 
αηηηνινγεκέλε.      

  
Δθαξκνζηέεο  54. Γηα ηνπο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο πνπ εθπιεξψλνπλ ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή 
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δηαηάμεηο γηα  
ηνπο αληηξξεζίεο 
ζπλείδεζεο. 

ππεξεζία ή ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία εθαξκφδνληαη, θαη' αλαινγία, φζα ηζρχνπλ 
θαη αθνινπζνχληαη, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γηα εθείλνπο πνπ εθπιεξψλνπλ 
ζηξαηησηηθή ζεηεία ή εθεδξηθή ππεξεζία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εθηφο απφ ηα 
ζέκαηα γηα ηα νπνία γίλεηαη δηαθνξεηηθή πξφβιεςε ζηνλ παξφληα Νφκν. 

  
Δηδηθέο δηαηάμεηο  
γηα εθπιήξσζε  
ελαιιαθηηθήο 
θνηλσληθήο  
ππεξεζίαο.  
 

 55.(1) Αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη ελαιιαθηηθή 
θνηλσληθή ππεξεζία, νθείιεη λα παξνπζηαζζεί ζην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν 
δηαηίζεηαη, γηα αλάιεςε ππεξεζίαο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο απνθάζεηο 
ηνπ Τπνπξγνχ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 
άξζξνπ 49 θαη ηνπ εδαθίνπ (18) ηνπ άξζξνπ 53 θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
παξνπζηαζζεί, δηαπξάηηεη ην αδίθεκα ηεο αλππνηαμίαο πνπ πξνλνείηαη ζην άξζξν 67. 

  
  (2) Αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, ν νπνίνο εθπιεξψλεη ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία – 
  
 (α) δελ έρεη ζηξαηησηηθή ηδηφηεηα θαη δελ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

ηξαηησηηθνχ Γηθαζηεξίνπ· 
   
 (β) ζεσξείηαη νηνλεί θαηαηαγείο ζηε Γχλακε· 
   
 (γ) δελ θαιχπηεη νξγαληθή ζέζε ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δηαηίζεηαη, φκσο αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, 
εμνκνηψλεηαη κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θνξέα απηνχ κφλν ζε φ, ηη αθνξά ηηο 
ψξεο θαη ην σξάξην εξγαζίαο, ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (5), ηελ πεηζαξρηθή επζχλε· 

   
 (δ) εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ζηνλ νπνίν δηαηίζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη απφ ην 
ιεηηνπξγφ ηνπ ελ ιφγσ θνξέα πνπ νξίδεηαη σο άκεζνο πξντζηάκελφο ηνπ· 

   

 (ε) δηθαηνχηαη ρνξήγεκα, ίζν κε ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ ρνξεγήκαηνο πνπ 
θαηαβάιιεηαη ζηνπο νπιίηεο πνπ εθηεινχλ ζηξαηησηηθή ζεηεία, ε δηαδηθαζία 
θαηαβνιήο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, κεηά απφ ζπλελλφεζε 
κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ· θαη 

   

 (ζη) δηθαηνχηαη άδεηα αλάπαπζεο δχν (2) εκεξψλ, γηα θάζε πιήξε κήλα ππεξεζίαο 
θαη άδεηα αζζέλεηαο κέρξη είθνζη ηέζζεξηο (24) εκέξεο, γηα θάζε δψδεθα (12) 
πιήξεηο κήλεο ππεξεζίαο, κε βάζε πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηνπ ηαηξηθνχ 
ιεηηνπξγνχ. 

  

  (3) Κάζε θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηνλ νπνίν δηαηίζεηαη αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο 
γηα εθπιήξσζε ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί 
ακέζσο ζην αξκφδην ζηξαηνινγηθφ γξαθείν ηεο Γχλακεο ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιεςε 
ππεξεζίαο απφ ηνλ ελ ιφγσ αληηξξεζία ζπλείδεζεο, θαζψο θαη φιεο ηηο κεηαβνιέο πνπ 
επεξεάδνπλ ηε ζηξαηνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

  

  (4) Αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, ν νπνίνο εθπιεξψλεη ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία, 
παξαθνινπζείηαη ζηξαηνινγηθά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γχλακεο, θαηά ηνλ ίδην 
ηξφπν πνπ παξαθνινπζνχληαη φζνη εθπιεξψλνπλ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 

  

  (5) Αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα εθπιήξσζεο ελαιιαθηηθήο 
θνηλσληθήο ζεηείαο, ήζειε βξεζεί έλνρνο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 
νηθεία λνκνζεζία ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν δηαηίζεηαη, ππφθεηηαη, παξά 
ηηο δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ  λνκνζεζίαο, ζηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο παξάηαζεο ηεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ελαιιαθηηθήο ηνπ ζεηείαο κέρξη ζαξάληα (40) εκέξεο γηα θάζε 
παξάπησκα, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο. 

  

  (6) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηνλ θάζε θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, ε πεηζαξρηθή πνηλή πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (5), επηβάιιεηαη ζηνλ 
αληηξξεζία ζπλείδεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γξαπηψο, 
θαηαρσξείηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θάθειν θαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελ ιφγσ αληηξξεζία ζπλείδεζεο θαη ζην αξκφδην ζηξαηνινγηθφ γξαθείν 
ηεο Γχλακεο. 

  
  (7) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο απνπζηάδεη ρσξίο 

άδεηα απφ ην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν εθπιεξψλεη ελαιιαθηηθή θνηλσληθή 
ζεηεία, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ρνξήγεζεο αδεηψλ πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα, δελ ινγίδεηαη σο ρξφλνο ζεηείαο. 

  
  (8) Αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, ν νπνίνο απνπζηάδεη ρσξίο άδεηα απφ ην θνξέα ηνπ 
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δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν εθπιεξψλεη ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ζεηεία, γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ, δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο 
ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000,00) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 

  
Δλαιιαθηηθή  
εθεδξηθή ππεξεζία 
θαη ελαιιαθηηθή 
θνηλσληθή εθεδξηθή 
ππεξεζία. 

 56. Αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο, ν νπνίνο έρεη εθπιεξψζεη ην ρξφλν ηεο ελαιιαθηηθήο 
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή ηεο ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ζεηείαο, απνιχεηαη απφ ηε κνλάδα 
ηνπ ή ην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν δηαηέζεθε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
θαη ππέρεη ππνρξέσζε ελαιιαθηηθήο εθεδξηθήο ππεξεζίαο ή ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο 
εθεδξηθήο ππεξεζίαο, αληίζηνηρα, ίζεο δηάξθεηαο κε εθείλε πνπ εθηεινχλ φζνη έρνπλ 
εθπιεξψζεη ζηξαηησηηθή ζεηεία: 

  

  Ννείηαη φηη, φπνηνο αλαγλσξίδεηαη σο αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο κεηά ηελ εθπιήξσζε 
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, έρεη ππνρξέσζε ελαιιαθηηθήο εθεδξηθήο ππεξεζίαο ή ελαιιαθηηθήο 
θνηλσληθήο εθεδξηθήο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

  
Απψιεηα ηεο 
ηδηφηεηαο ηνπ 
αληηξξεζία 
ζπλείδεζεο. 

 57.(1) Όπνηνο αλαγλσξίζζεθε σο αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο θαη εθηειεί ελαιιαθηηθή 
ζηξαηησηηθή ππεξεζία ή ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία, απφιιπηαη ηελ ηδηφηεηά ηνπ 
απηή θαη ππνρξενχηαη λα εθπιεξψζεη ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

 (α) Μεηά απφ αίηεκά ηνπ θαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ·   
   
 (β) κε ηελ επέιεπζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, ζχκθσλα 

κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 47, δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί σο αληηξξεζίαο 
ζπλείδεζεο· θαη   

   
 (γ) κε ηελ άζθεζε απφ ηνλ αληηξξεζία ζπλείδεζεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ή ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απεξγία·   
  
  (2) ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο αληηξξεζία ζπλείδεζεο απφ πξφζσπν πνπ 

εθπιεξψλεη ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία ή ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ζεηεία ην ππφινηπν 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ εθπιεξψλεηαη κε ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη ν ρξφλνο ηεο 
πξνεγνχκελεο ζεηείαο πνπ δηαλχζεθε αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 
θαηά ηα δχν ηξίηα (2/3), ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (1), θαη 
θαηά ην ήκηζπ (1/2), ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο: 

  
  Ννείηαη φηη, ην ππφινηπν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ ππνρξενχηαη λα 

ππεξεηήζεη ην σο άλσ πξφζσπν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ.  

  
Οξηζηηθή ή 
πξνζσξηλή 
απφιπζε  
αληηξξεζηψλ 
ζπλείδεζεο.  
 

 58.(1) Γηα ηελ νξηζηηθή ή πξνζσξηλή απφιπζε απφ ηε Γχλακε ησλ αληηξξεζηψλ 
ζπλείδεζεο πνπ εθπιεξψλνπλ ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία, θαζψο θαη γηα ηελ έληαμή 
ηνπο ζηελ εθεδξεία, εθαξκφδεηαη θαη’ αλαινγία, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα φζνπο 
εθπιεξψλνπλ ζηξαηησηηθή ζεηεία. 
 
 (2) Γηα ηελ νξηζηηθή ή πξνζσξηλή απφιπζε ησλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο πνπ 
εθπιεξψλνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ζεηεία, θαζψο θαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 
εθεδξεία, εθαξκφδεηαη, θαη’ αλαινγία, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα φζνπο 
εθπιεξψλνπλ ζηξαηησηηθή ζεηεία, αθνχ ν θνξέαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν 
δηαηέζεθαλ απνζηείιεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γχλακεο βεβαίσζε, ζηε νπνία ζα 
αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο παξνπζίαζεο θαη αλάιεςεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη 
δηαγξαθήο ηνπο ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζεηείαο ηνπο. 

  
  (3) Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, νη νπνίνη, ελψ εθπιεξψλνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή 

ππεξεζία, επηθαινχληαη ιφγνπο πγείαο πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο 
ππεξεζίαο ηνπο, παξαπέκπνληαη απφ ην αξκφδην ζηξαηνινγηθφ γξαθείν ηεο Γχλακεο, 
αθνχ απνζηαινχλ ζ’ απηφ απφ ην θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν δηαηέζεθαλ ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ζην Δηδηθφ Ιαηξνζπκβνχιην πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 34, γηα 
εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη, γηα ηελ ηπρφλ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή 
απφιπζή ηνπο, εθαξκφδεηαη, θαη’ αλαινγία, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα φζνπο 
εθπιεξψλνπλ ζηξαηησηηθή ζεηεία: 

  
  Ννείηαη φηη, γηα ηελ παξαπνκπή ησλ ελ ιφγσ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο ζην Δηδηθφ 

Ιαηξνζπκβνχιην, απαηηείηαη φπσο έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ηνπιάρηζηνλ 
κελψλ απφ ηε ηειεπηαία θξίζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, εθηφο αλ ε θαηάζηαζε ηεο 
πγείαο ηνπο έρεη επηδεηλσζεί ή βειηησζεί, φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ θιηληθά ή εξγαζηεξηαθά 
επξήκαηα ή λνζειεία.  

  
  (4) Αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο, νη νπνίνη εθηεινχλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία θαη 



 

 

 

 

-36- 

απνιχνληαη πξνζσξηλά γηα ιφγνπο πγείαο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (3), ππνρξενχληαη, 
κεηά ηε ιήμε ηεο αλαβνιήο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε, λα παξνπζηάδνληαη ζην θνξέα ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν είραλ δηαηεζεί, γηα ζπκπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

  
Αλαζηνιή ησλ 
δηαηάμεσλ γηα 
ελαιιαθηηθή  
θνηλσληθή 
ππεξεζία. 

 59. ε πεξίπησζε επηζηξάηεπζεο ιφγσ πνιέκνπ ή άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο, νη 
δηαηάμεηο γηα ηελ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία ησλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο δχλαληαη 
λα αλαζηέιινληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, νπφηαλ φζνη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο εθπιεξψλνπλ 
ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία εληάζζνληαη ζηνπο ππφρξενπο ελαιιαθηηθήο 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 

  
Δμνπζία  
Τπνπξγνχ 
γηα έθδνζε  
Οδεγηψλ. 

60. Ο Τπνπξγφο έρεη εμνπζία φπσο εθδίδεη Οδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 κέρξη θαη 59 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζε ζρέζε κε ηελ 
ελαιιαθηηθή ζηξαηησηηθή ππεξεζία θαη ηελ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ππεξεζία.  

  
 ΜΔΡΟ ΙΥ 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΦΤΔΩ ΘΔΜΑΣΑ 
  
Αξκνδηφηεηα 
ρεηξηζκνχ 
ζηξαηνινγηθήο 
θχζεσο  
ζεκάησλ. 

61.(1) Η αξκνδηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ ζηξαηνινγηθήο θχζεσο ζεκάησλ αλήθεη ζηα 
ζηξαηνινγηθά γξαθεία ηεο Γχλακεο θαη ζηα γξαθεία ζηξαηνινγίαο ησλ κνλάδσλ, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Νφκν ή ζηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ ή ηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 

  
 (2) Η εμέηαζε αηηεκάησλ αλαθνξηθά κε ζηξαηνινγηθήο θχζεσο ζέκαηα, θαζψο θαη ε 
εγγξαθή ή δηαγξαθή κεηαβνιψλ ζηα ζηξαηνινγηθά κεηξψα γίλνληαη κε βάζε ηνλ παξφληα 
Νφκν θαη ηηο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 
Τπνπξγνχ.  

  
  (3) Η απφθαζε γηα ηελ απφξξηςε νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο, πνπ ππνβάιιεηαη 

δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη αηηηνινγεκέλε. 
  
Καηαρψξηζε θαη 
ζπκπιήξσζε 
ζηξαηνινγηθψλ 
κεηαβνιψλ. 

62.(1) Οη ζηξαηνινγηθέο κεηαβνιέο ησλ πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαηαρσξνχληαη ζηα 
ζηξαηνινγηθά κεηξψα κε βάζε επίζεκα έγγξαθα ζηνηρεία. 

  
 (2) Ο Τπνπξγφο, κε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, θαζνξίδεη ηηο 
θαηεγνξίεο θαη ην είδνο ησλ ζηξαηνινγηθψλ κεηαβνιψλ, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ ελ ιφγσ κεηαβνιψλ.   

  
Πηζηνπνηεηηθά 
ζηξαηνινγηθήο 
θαηάζηαζεο. 

 63.(1) Η ζηξαηνινγηθή θαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο εκθαίλεηαη 
ζε πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδίδεηαη, κεηά απφ αίηεκα ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ, απφ ηα ζηξαηνινγηθά γξαθεία: 

  
  Ννείηαη φηη, ζ’ φζνπο ζηξαηεχζηκνπο ή εζλνθξνπξνχο ηεινχλ ζε αλππνηαμία ή 

ιηπνηαμία, δελ ρνξεγνχληαη πηζηνπνηεηηθά ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο. 
  
  (2) Ο ηχπνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ. 
  
 ΜΔΡΟ Υ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΔΙ, METAΘΔΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΔΙ 
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΓΤΝΑΜΗ 

  
Σνπνζέηεζε, 
κεηάζεζε,  
απφζπαζε  
θαη δηάζεζε   
ζηειερψλ ηεο 
Γχλακεο. 

64.(1) Κάζε ηνπνζέηεζε, κεηάζεζε, απφζπαζε ή δηάζεζε ζηειέρνπο ζε νπνηαδήπνηε 
κνλάδα ή ππεξεζία ηεο Γχλακεο δηελεξγείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο 
απφςεηο ηνπ  Αξρεγνχ: 

  
 Ννείηαη φηη, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δελ 
απαηηείηαη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο. 
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  (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 9, ν 
Τπνπξγφο δχλαηαη, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ Αξρεγνχ, λα ηνπνζεηεί, κεηαζέηεη, 
απνζπά ή δηαζέηεη νπνηνδήπνηε ζηέιερνο ηεο Γχλακεο ζην Τπνπξγείν Άκπλαο ή ζε 
νπνηαδήπνηε θξαηηθή ππεξεζία γηα εθηέιεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε 
κε ηνλ νηθείν ππνπξγφ ή πξντζηάκελν ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε θξαηηθή ππεξεζία, 
αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ, κεηαηεζνχλ, 
απνζπαζζνχλ ή δηαηεζνχλ: 

  
  Ννείηαη φηη ην σο άλσ ζηέιερνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζην Τπνπξγείν 

Άκπλαο, ή ζε άιιε θξαηηθή ππεξεζία, είλαη ππφινγν ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ή ζηνλ 
πξντζηάκελν ηεο θξαηηθήο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζε φ,ηη αθνξά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

  
  (3) Ο Τπνπξγφο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, δχλαηαη – 
   
 (α) λα ηνπνζεηεί, απνζπά ή δηαζέηεη, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ, ζηέιερνο ηεο Γχλακεο ζε νπνηαδήπνηε Πξεζβεία ή ζε 
δηπισκαηηθή ή άιιε απνζηνιή ηεο Γεκνθξαηίαο ζην εμσηεξηθφ, γηα εθηέιεζε 
εηδηθψλ θαζεθφλησλ: 

   
 
 
 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
17.3.2006. 

  Ννείηαη φηη, ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο ππεξεζίαο ζηειέρνπο ζε νπνηαδήπνηε 
Πξεζβεία ή ζε δηπισκαηηθή ή άιιε απνζηνιή ηεο Γεκνθξαηίαο ζην εμσηεξηθφ, 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο πεξί 
Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο (Δηδηθνί Όξνη Τπεξεζίαο) 
Καλνληζκνχο ηνπ 2006, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη: 

   
   Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην σο άλσ ζηέιερνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο 

ηνπ, είλαη ππφινγν ζηνλ αξρεγφ ηεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο ζε φ,ηη αθνξά 
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ· 

   
 (β) λα δηαηάζζεη ζηέιερνο ηεο Γχλακεο φπσο κεηαβεί ζην εμσηεξηθφ γηα λα 

ππεξεηήζεη ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία  ή νξγαληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ή ζε νπνηνδήπνηε δηεζλή νξγαληζκφ ή γηα λα ιάβεη κέξνο ζε εηξελεπηηθή 
απνζηνιή Γηεζλνχο ή Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ, γηα ζθνπνχο εθπιήξσζεο 
δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ή δεζκεχζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο· θαη 

   

 (γ) λα ηνπνζεηεί, απνζπά ή δηαζέηεη ζηέιερνο ηεο Γχλακεο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο 
άιινπ θξάηνπο, κεηά απφ εηδηθή δηεπζέηεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο  ηνπ 
θξάηνπο απηνχ, γηα εθηέιεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ. 

    
   (4) Πξηλ απφ ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ 

(3), ν Τπνπξγφο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ Αξρεγνχ, θαζνξίδεη εθάζηνηε κε 
απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ Αξρεγνχ, ηα θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα πξνο ηνπνζέηεζε, απφζπαζε ή 
δηάζεζε ζηειέρε ηεο Γχλακεο. 

  
   (5) Ο Τπνπξγφο, φηαλ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ εδαθίνπ (3), ιακβάλεη ππφςε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Αξρεγνχ, ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε βνχιεζε ηνπ ζηειέρνπο ηεο Γχλακεο θαη κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ 
θαζνξίδεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα αθφινπζα: 

  
 (α) Σα θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο πνπ ζα αζθνχλ ηα ζηειέρε θαηά ηελ ππεξεζία 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ, θαη 
   

 (β) ηνλ νπιηζκφ, ηα ηερληθά, κεραληθά ή άιια κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 
ζηειέρε θαηά ηελ ππεξεζία ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

  
   (6) Σα επηδφκαηα ή άιια σθειήκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηα ζηειέρε πνπ ππεξεηνχλ 

ζην εμσηεξηθφ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3), είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ 
ρνξεγνχληαη ζηνπο δεκφζηνπο ππάιιεινπο ηεο Γεκνθξαηίαο: 

  
  Ννείηαη φηη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (3), ν Τπνπξγφο 

δχλαηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ην βαζκφ δπζθνιίαο θαη επηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο 
ηνπ ζηειέρνπο ζην εμσηεξηθφ, λα θαζνξίδεη, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ, ηε ρνξήγεζε πξφζζεησλ επηδνκάησλ ή άιισλ σθειεκάησλ. 

  



 

 

 

 

-38- 

   (7) Σα ζηειέρε ηεο Γχλακεο πνπ ππεξεηνχλ ζην εμσηεξηθφ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ εδαθίνπ (3), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ηνπο, εμαθνινπζνχλ λα 
ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ζηνπο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο 
Καλνληζκνχο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εθηφο αλ θαη ζε φπνηα έθηαζε άιισο 
επηβάιινπλ ή απαηηνχλ νη δηεζλείο ππνρξεψζεηο ή δεζκεχζεηο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηα 
πιαίζηα ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη, απνζπψληαη ή δηαηίζεληαη. 

  
Απφζπαζε 
θαη δηάζεζε 
ζηειερψλ. 

  65.(1) Απφζπαζε ζηειέρνπο ζ’ νπνηαδήπνηε κνλάδα ή ππεξεζία ηεο Γχλακεο, θαζψο 
θαη απφζπαζε ή δηάζεζε ζηειέρνπο ζην Τπνπξγείν Άκπλαο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 
Κξαηηθή Τπεξεζία, απνθαζίδεηαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ή γηα 
εθηέιεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
   (2) Η απφζπαζε ή δηάζεζε ζηειέρνπο είλαη γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ηξεηο (3) κήλεο, 

ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί κφλν γηα άιινπο ηξεηο (3) κήλεο. 
  
Σνπνζεηήζεηο, 
κεηαζέζεηο θαη 
απνζπάζεηο  
νπιηηψλ. 

  66. Οη ηνπνζεηήζεηο, κεηαζέζεηο θαη απνζπάζεηο ησλ νπιηηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηε 
Γχλακε γηα εθπιήξσζε ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, θαζψο θαη απηψλ πνπ 
πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 
6,  δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Αξρεγφ, κε βάζε ηηο ππεξεζηαθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο 
ηεο Γχλακεο. 

  
 ΜΔΡΟ ΥI 

ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ – ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΑΠΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  
Αδίθεκα 
αλππνηαμίαο. 

  67. Όπνηνο, ρσξίο εχινγε αηηία, ην βάξνο απνδείμεσο ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ ίδην, 
παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο νπνηαδήπνηε απφθαζε ή δηαηαγή θιήζεσο, πνπ 
εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γηα θαηάηαμε ή ππεξεζία ζηε Γχλακε, δηαπξάηηεη 
ην αδίθεκα ηεο αλππνηαμίαο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο έμη 
ρηιηάδεο επξψ (€6.000,00) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 

  
Αδηθήκαηα.   68.(1) Όπνηνο – 
  
 (α) παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο νπνηαδήπνηε απφθαζε ή δηαηαγή θιήζεσο 

γηα λα παξνπζηαζζεί ζε αξκφδηα, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθή 
επηηξνπή, γηα εμέηαζε ή επαλεμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο· ή 

   
 (β) παξνπζηάδεηαη ζε αξκφδηα, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή, γηα εμέηαζε ή επαλεμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο θαη 
πξνβαίλεη ζε παξαπιαλεηηθέο παξαζηάζεηο ή παξνπζηάδεη ηαηξηθά 
πηζηνπνηεηηθά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 
πγείαο ηνπ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε αλαβνιήο ή απαιιαγήο απφ ηελ 
ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ππεξεζίαο·

 
ή 

   
 (γ) παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο 

Νφκνπ· ή 
   
 (δ) θαη’ αληηπνίεζε εμνπζίαο αζθεί θαζήθνληα ή εμνπζία κέινπο ηεο Γχλακεο ή 

ρσξίο λα είλαη κέινο ηεο Γχλακεο εκθαλίδεηαη ή παξνπζηάδεηαη σο κέινο  
απηήο· ή 

   
 (ε) ελ γλψζεη ηνπ πξνβαίλεη, είηε εγγξάθσο είηε πξνθνξηθψο, ζε ςεπδή δήισζε 

ζε ζρέζε πξνο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν, πνπ παξέρεηαη απ’ 
απηφλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ Καλνληζκψλ πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, ή 

   
 (ζη) παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  εδαθίσλ (3) θαη (5) ηνπ 

άξζξνπ 45 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, 
   
 δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν ρηιηάδεο 
επξψ (€2.000,00) ή θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο. 

  
   (2) Όπνηνο – 
  
 (α) ππνβνεζεί ή ζπκβάιιεη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζηελ αλππνηαμία άιινπ 

πξνζψπνπ ή ζηε δηάπξαμε απφ άιιν πξφζσπν ηνπ αδηθήκαηνο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ· ή 
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 (β) εξγνδνηεί αλππφηαθην, εθηφο αλ απνδείμεη φηη δελ γλψξηδε φηη ην 

εξγνδνηνχκελν πξφζσπν ήηαλ αλππφηαθηνο, 
   
 δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο 
επξψ (€4.000,00) ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο. 

  
ηεξήζεηο 
αλππνηάθησλ  
θαη ιηπνηαθηψλ. 

 69.(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή θαλνληζκνχ, φπνηνο 
θαηαδηθάδεηαη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 67, γηα ην αδίθεκα ηεο αλππνηαμίαο, ιφγσ 
παξάιεηςεο θαηάηαμεο ζηε Γχλακε γηα εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ζεηείαο ηνπ ή 
παξάιεηςεο παξνπζίαζεο ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα εθπιήξσζε θνηλσληθήο 
ζεηείαο, ή γηα ην αδίθεκα ηεο ιηπνηαμίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ηξαηησηηθνχ 
Πνηληθνχ Κψδηθα θαη Γηθνλνκίαο Νφκσλ ηνπ 1964 κέρξη 2006, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη – 

  
 (α) ζεσξείηαη φηη έρεη δηαπξάμεη αηηκσηηθφ αδίθεκα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 64 

ηνπ πληάγκαηνο· 
   
 (β) δελ δηθαηνχηαη λα εθιέγεη ή λα εθιέγεηαη ζηηο εθινγέο γηα αλάδεημε Πξνέδξνπ 

ηεο Γεκνθξαηίαο ή βνπιεπηψλ ή επξσβνπιεπηψλ ή κειψλ δεκνηηθψλ ή 
θνηλνηηθψλ αξρψλ, 

   
 

125(Ι) ηνπ 2007 
54(Ι) ηνπ 2009. 

(γ) δελ δχλαηαη λα εμαζθαιίζεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ πεξί Ιδησηηθψλ Γξαθείσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο 
Νφκσλ ηνπ 2007 θαη 2009, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη: 

   
   Ννείηαη φηη, άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε πξηλ απφ ηελ θαηαδίθε, ζεσξείηαη 

άθπξε θαη αλαθαιείηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε θαηαδίθε θαζίζηαηαη 
ακεηάθιεηε. 

  
  (2) Οη ζηεξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην (1) δελ ηζρχνπλ, φηαλ ν 

επεξεαδφκελνο εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ηνπ ππεξεζίαο ή ζπκπιεξψζεη 
ην πεληεθνζηφ (50

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή εθηίζεη ηελ πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε. 

  
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), ζηνπο αλππφηαθηνπο 

ζηξαηεχζηκνπο δελ ρνξεγνχληαη νπνηαδήπνηε πηζηνπνηεηηθά ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο. 
  
Πεξηνξηζκνί 
αλαρψξεζεο απφ  
ηε Γεκνθξαηία. 

 70.(1) Απαγνξεχεηαη ε αλαρψξεζε απφ ηε Γεκνθξαηία νπνηνπδήπνηε ζηξαηεχζηκνπ 
πνπ έρεη θιεζεί γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο κεηά απφ 
εηδηθή άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ. 
 
 (2) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα απαγνξεχζεη ηελ αλαρψξεζε απφ ηε Γεκνθξαηία 
νπνηνπδήπνηε πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην έθην (16

ν
) 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, εάλ θξίλεη φηη ε αλαρψξεζε ηνπ ελ ιφγσ πνιίηε απνζθνπεί ζηελ 
απνθπγή εθπιήξσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζήο ηνπ ζηε Γχλακε. 

  
 ΜΔΡΟ ΥΙΙ 

ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Καλνληζκνί.  71.(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ηε ξχζκηζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο, ην 
νπνίν είλαη δεθηηθφ ξχζκηζεο ή θαζνξηζκνχ δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
  (2) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1), νη Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη 

απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαληαη λα πξνβιέπνπλ γηα φια ή γηα νπνηνδήπνηε απφ 
ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

  
 (α) Πξφζιεςε ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε Γχλακε, 
   
 (β) ηεξαξρία, αξραηφηεηα θαη πξναγσγέο, 
   
 (γ) άδεηεο θαη ψξεο εξγαζίαο, 
   
 (δ) ρνξεγήκαηα, επηδφκαηα θαη ζπληάμεηο ζε εζλνθξνπξνχο, 
   
 (ε) πιηθά ηεο Γχλακεο, 
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 (ζη) ζηνιέο θαη εμαξηχζεηο, 
   
 (δ) επεκεξία εζλνθξνπξψλ, 
   
 (ε) απνλνκή κεηαιιίσλ, δηακλεκνλεχζεσλ θαη εζηθψλ ακνηβψλ, 
   
 (ζ) πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα θαη πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, 

θαη 
   
 (η) νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, ην νπνίν κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν δχλαηαη ή 

πξέπεη λα θαζνξηζηεί. 
   
  (3) Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ δχλαληαη λα πξνλννχλ 

γηα ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή φισλ ή νξηζκέλσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ 
απηψλ: 

  
  Ννείηαη φηη, Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (ζ) ηνπ εδαθίνπ (2) 

δελ δχλαληαη λα έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρχ. 
  
Τπνρξεψζεηο 
εξγνδνηψλ. 

 72.(1) ηξαηεχζηκνο, ν νπνίνο θαιείηαη γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε, ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, γηα εθπιήξσζε ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη 
ν νπνίνο εξγάδεηαη ζε ηαθηηθή απαζρφιεζε ζε εξγνδφηε, ε απαζρφιεζή ηνπ δελ 
δηαθφπηεηαη, αιιά αλαζηέιιεηαη, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ππεξεζία ηνπ ζηε Γχλακε. 

  

    (2) Αλ ν ζηξαηεχζηκνο, πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), εληφο ελφο κελφο απφ ηελ 
απφιπζή ηνπ απφ ηε Γχλακε, δεηήζεη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ λα ζπλερίζεη ηελ 
απαζρφιεζή ηνπ, ηφηε απηφο ππνρξενχηαη λα ηνλ εληάμεη ζηελ ίδηα απαζρφιεζε ή ζε 
παξφκνηα απαζρφιεζε, ηεο νπνίαο νη φξνη δελ ζα είλαη ιηγφηεξν επλντθνί απφ ηνπο φξνπο 
πνπ εξγαδφηαλ, πξνηνχ θαηαηαγεί ζηε Γχλακε: 

  
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε απαζρφιεζε,  πξηλ απφ ηελ θαηάηαμε, ήηαλ 

ανξίζηνπ δηάξθεηαο, ε επαλαπξφζιεςε δελ κπνξεί λα είλαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ιηγφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ. 

  
  (3) Γηα ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ - 
  
 «ηαθηηθή απαζρφιεζε» ζεκαίλεη εξγνδφηεζε ζε κφληκε ζέζε ή εξγνδφηεζε ζε 

πξνζσξηλή ζέζε πνπ έρεη δηαξθέζεη πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ. 
  
  (4) Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδνληαη θαη ζε ζρέζε κε 

θάζε πξφζσπν πνπ ππεξεηεί εθεδξηθή ππεξεζία ζηε Γχλακε, θαη, επηπξφζζεηα ν 
εξγνδφηεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηαθηηθή είηε γηα πξνζσξηλή είηε γηα εκεξήζηα απαζρφιεζε 
ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, ππνρξενχηαη φπσο θαηαβάιιεη ζην ελ ιφγσ πξφζσπν ην κηζζφ ή 
ηα εκεξνκίζζηά ηνπ γηα ηελ πεξίνδν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ζηε Γχλακε, πξνζηηζέκελσλ θαη 
ηξηψλ (3) σξψλ κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, εθφζνλ νη ψξεο απηέο εκπίπηνπλ 
ζην σξάξην εξγαζίαο ηνπ, ηηο νπνίεο ν εξγνδφηεο, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ, ππνρξενχηαη λα ζεσξεί σο εξγαζζείζεο ψξεο.  

  
Δπηηξνπή 
Πξφιεςεο θαη 
Αληηκεηψπηζεο 
ηεο Φπγνζηξαηίαο. 

73. (1)  Καζηδξχεηαη Δπηηξνπή Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηεο Φπγνζηξαηίαο, ε νπνία 
έρεη αξκνδηφηεηα λα κειεηά ην ζέκα ηεο θπγνζηξαηίαο θαη λα ππνβάιιεη ζηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο θαη θνξείο εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ιήςε λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
ξπζκίζεσλ, γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο θπγνζηξαηίαο. 

  
       (2)  Η Δπηηξνπή Πξφιεςεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηεο Φπγνζηξαηίαο είλαη δεθακειήο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο, θαη απνηειείηαη απφ - 
  
     (α) ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο, σο Πξφεδξν· 
   
     (β) ηνλ Πξφεδξν ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Άκπλαο ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ· 
   
     (γ) ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ή εθπξφζσπφ ηνπ· 
   
     (δ) ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ή εθπξφζσπφ ηνπ· 
   
    (ε) ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο ή εθπξφζσπφ ηνπ· 
   
   (ζη) ηνλ Αξρεγφ ηεο Γχλακεο· 
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   (δ) ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο· 
   
     (ε) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Παγθχπξηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ· 
   
     (ζ) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ

.
 θαη 

   
      (η) ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Νενιαίαο Κχπξνπ. 
  
 ΜΔΡΟ XIΙΙ 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Καηάξγεζε θαη 
δηαθχιαμε. 
 

     20 ηνπ 1964 
     49 ηνπ 1964 
     68 ηνπ 1964 

26 ηνπ 1965 
     27 ηνπ 1965 
     44 ηνπ 1965 
       5 ηνπ 1966 
     14 ηνπ 1966 
     41 ηνπ 1966 
     76 ηνπ 1966 
     38 ηνπ 1967 
     70 ηνπ 1967 
     66 ηνπ 1968 
     95 ηνπ 1968 
     24 ηνπ 1975 
     56 ηνπ 1975 
     33 ηνπ 1976 
     16 ηνπ 1977 
     22 ηνπ 1978 
     88 ηνπ 1979 
     81 ηνπ 1981 
     52 ηνπ 1984 
     89 ηνπ 1986 
   131 ηνπ 1989 
       2 ηνπ 1992 
  55(Ι) ηνπ 1995 
  42(Ι) ηνπ 1996 
  66(Ι) ηνπ 1996 
  73(Ι) ηνπ 1997 
  69(Ι) ηνπ 1998 
  41(Ι) ηνπ 1999 
  28(Ι) ηνπ 2000 
  86(Ι) ηνπ 2000 
  31(Ι) ηνπ 2003 
  42(Ι) ηνπ 2003 
123(Ι) ηνπ 2005 
  45(Ι) ηνπ 2006 
  88(Ι) ηνπ 2007 

      61(Ι) ηνπ 2008. 

 74.(1)  Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νη πεξί ηεο Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνη 
ηνπ 1964 έσο 2008, θαηαξγνχληαη. 

  
  (2) Όινη νη Καλνληζκνί, ηα Γηαηάγκαηα, νη Απνθάζεηο θαη νη Γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

εθδφζεθαλ κε βάζε ηνπο θαηαξγεζέληεο λφκνπο, ινγίδεηαη φηη εθδφζεθαλ κε βάζε ηνλ 
παξφληα Νφκν θαη εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, κέρξηο φηνπ 
ηξνπνπνηεζνχλ ή αλαθιεζνχλ, σο εάλ είραλ εθδνζεί κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν. 

  
  (3) Κάζε εμνπζηνδφηεζε, έγθξηζε ή άιιε πξάμε πνπ έγηλε απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην ή ηνλ Τπνπξγφ ή ηνλ Αξρεγφ ή άιιε αξρή, κε βάζε ηνπο θαηαξγεζέληεο 
λφκνπο ή ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδφζεθαλ κε βάζε απηνχο, ινγίδεηαη φηη έγηλαλ κε βάζε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

  
Πξνζσξηλέο 
δηαηάμεηο. 

  75. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα 
παξαπέκπεη, γηα επαλεμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ζηελ Δ.Δ..Ι. ή ζην Δηδηθφ 
Ιαηξνζπκβνχιην πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 34, αληίζηνηρα, ηνπο 
ζηξαηεχζηκνπο, νη νπνίνη θαηά ή κεηά ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 1995 θξίζεθαλ σο αθαηάιιεινη 
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γηα ζηξάηεπζε θαη απνιχζεθαλ πξνζσξηλά, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, εθηφο εάλ απηνί έρνπλ κφληκε ζσκαηηθή αλαπεξία: 

  
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζηξαηεχζηκνη θξηζνχλ ηθαλνί γηα ζηξάηεπζε, 

ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα ηνπο ρνξεγεί, κεηά απφ αίηεκά ηνπο, αλαβνιή θαηάηαμεο 
δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο, ε νπνία, ζε πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζηξαηεχζηκνη θνηηνχλ ζε 
αλψηεξν ή αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ή ζπληξέρνπλ 
ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιφγνη, κπνξεί λα παξαηείλεηαη  γηα πεξαηηέξσ ρξνληθή πεξίνδν 
κέρξη πέληε (5) έηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
Απαιιαγή απφ 
ηε ζηξάηεπζε 
ζηξαηεπζίκσλ 
πνπ ηεινχλ  
λφκηκα 
εθηφο ηεο  
Γχλακεο. 

 76. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ν Τπνπξγφο δχλαηαη λα 
απαιιάζζεη απφ ηε ζηξάηεπζε ζηξαηεχζηκνπο, εθφζνλ ηνπ ππνβάινπλ ζρεηηθφ αίηεκα, 
πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 1990 θαη ηεινχλ λφκηκα εθηφο ηεο 

Γχλακεο, κεηά απφ αίηεκα πνπ είραλ ππνβάιεη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο 
Δζληθήο Φξνπξάο Νφκσλ ηνπ 1964 έσο 2008 πνπ θαηαξγνχληαη κε ηνλ παξφληα Νφκν, 
γηα αλαγλψξηζή ηνπο σο αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο. 

  
Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο. 

 77.(1) Όζνη θξίζεθαλ ηθαλνί γηα εθπιήξσζε ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο Δζληθήο Φξνπξάο Νφκσλ ηνπ 1964 έσο 2008 πνπ 
θαηαξγνχληαη κε ηνλ παξφληα Νφκν, ζπλερίδνπλ λα δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ελ 
ιφγσ λφκσλ, σο εάλ νη λφκνη απηνί δελ είραλ θαηαξγεζεί. 

  
  (2) Σα πξφζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο εθ κεηξνγνλίαο πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ηελ 

θππξηαθή ππεθνφηεηα θαη ηα νπνία, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί ηεο Δζληθήο Φξνπξάο 
Νφκσλ ηνπ 1960 κέρξη 2008 πνπ θαηαξγνχληαη κε ηνλ παξφληα Νφκν, δελ είραλ 
ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηε Γχλακε, εάλ αλήθνπλ ζε 
ζηξαηνινγηθέο θιάζεηο πνπ έρνπλ θιεζεί γηα θαηάηαμε ζηε Γχλακε, δελ ππέρνπλ 
ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθηφο εάλ 
απνθηήζνπλ ηελ θππξηαθή ππεθνφηεηα. 

  
  (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, φζνη έθεδξνη θαη 

εζλνθχιαθεο ππεξεηνχλ ζηε Γχλακε θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ ζα απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά απφ ηε Γχλακε κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ, σο αθνινχζσο: 

  
  (α) Όζνη ζπκπιεξψλνπλ ην πεληεθνζηφ δεχηεξν (52

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κέρξη 

ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2011, απνδεζκεχνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, θαη 

  
  (β) φζνη ζπκπιεξψλνπλ ην πεληεθνζηφ πξψην (51

ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κέρξη 

ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2012, απνδεζκεχνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. 
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