
Α.Ν. 833 της 30 Αυγούστου / 7 Σεπτεμβρίου 1937 (Α΄/351)   

Περί στελέχους εφέδρων αξιωματικών του κατά γην στρατού.  

Άρθρο 1 

Οι αποτελούντες το Στέλεχος των εφέδρων Αξιωματικών προορίζονται δια την εις 

Αξιωματικούς πλήρωσιν των αναγκών του Στρατού εν επιστρατεύσει ή εν πολέμω, οπότε 

καλούνται δια Διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών ή τηρούνται υπό τα Όπλα ως 

έφεδροι οι συμπληρούντες την θητείαν των. 

Η πρόσκλησις ενεργείται κατά κλάσεις και είναι γενική δι' όλον το Κράτος ή περιλαμβάνει 

ωρισμένα Τμήματα αυτού ή ωρισμένας κατηγορίας μιας ή περισσοτέρων κλάσεων 

οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος. 

Προς τον αυτόν σκοπόν και κατά τον αυτόν τρόπον ο Υπουργός των Στρατιωτικών δύναται 

να καλή υπό τα όπλα και ονομαστικώς εφέδρους Αξιωματικούς ασχέτως κλάσεως, 

διαμερίσματος ή κατηγορίας. 

Οι έφεδροι Αξιωματικοί, ανακαλούμενοι ή τηρούμενοι ως ανωτέρω εις την ενεργόν 

υπηρεσίαν, διατελούσιν εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργού των Στρατιωτικών και 

κατανέμονται εις τας διαφόρους Μονάδας του Στρατεύματος κατά τας ανάγκας αυτού, 

υπηρετούσιν δε, εφ' όσον υφίστανται εκ των προκαλεσάντων την ανάκλησιν ή τήρησιν 

αυτών λόγων δημιουργηθείσαι ανάγκαι του Στρατεύματος. 

Η απόλυσις των ούτω υπηρετούντων ενεργείται κατά τον αυτόν τρόπον, ήτοι εν όλω ή 

τμηματικώς δια Διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών. 

Εξαίρεσις των υπό του παρόντος άρθρου οριζομένων περί του προορισμού του Στελέχους 

εφέδρων Αξιωματικών επιτρέπεται μόνον κατά τας υπό του άρθρ. 32 προβλεπομένας 

περιπτώσεις. 

Επίσης εξαιρετικώς και προς θεραπείαν όλως εκτάκτων αναγκών και του εν ειρήνη Στρατού, 

δύναται ο Υπουργός των Στρατιωτικών να καλή υπό τα όπλα εφέδρους Αξιωματικούς ή να 

τηρή ως εφέδρους τους συμπληρούντας την θητείαν των τοιούτους. Η τε πρόσκλησις και 

τήρησις τούτων υπό τα όπλα ενεργείται κατά τον αυτόν ως άνω ορίζεται τρόπον, αλλά 

μόνον, κατόπιν ητιολογημένης εκθέσεως των ενδιαφερομένων Στρατιωτικών Αρχών και 

προτάσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού δικαιολογούντος το έκτακτον της ανάγκης. 

Η απόλυσις τούτων ενεργείται επίσης δια Διαταγής του αυτού Υπουργού. 

Άρθρο 2 

Εν εξαιρετικώς επειγούσαις περιστάσεσιν επιτρέπεται, κατόπιν Διαταγής του Υπουργού των 

Στρατιωτικών η υπό των Διοικητών εξουσιοδοτουμένων προς τούτο Μονάδων πρόσκλησις 

εφέδρων Αξιωματικών άνευ τηρήσεως των υπό του προηγουμένου άρθρου απαιτουμένων 

διατυπώσεων. Εν τη διαταγή προσκλήσεως ορίζεται και η προθεσμία παρουσιάσεως. Από 

ταύτης δε υπολογίζεται το εμπρόθεσμον της κατατάξεως και αι συνέπειαι της ανυποταξίας 



των εκπροθέσμως ή ουδόλως παρουσιασθησομένων. Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να 

διαταχθή και η απόλυσις εκ των τάξεων των προσκληθέντων. 

Η ούτω γενομένη πρόσκλησις και απόλυσις γνωστοποιείται βραδύτερον υπό του Υπουργού 

των Στρατιωτικών δια Διαταγής του. 

Άρθρο 3 

Το Στέλεχος των εφέδρων Αξιωματικών των διαφόρων Όπλων και Σωμάτων του Στρατού 

αποτελείται: 

α)Εκ των μέχρι τούδε ανηκόντων εις αυτό:  

1) Μονίμων Αξιωματικών εξελθόντων του  

Στρατεύματος και  

2) τυχόντων βαθμού εφέδρου Αξ/κού δυνάμει προγενεστέρων Νόμων ως και  

εκ των δυνάμει των Νόμ. 2708 και 5203 κατά το έτος 1935 δια διαταγών του Υπουργείου 

των  

Στρατιωτικών επιστρατευθέντων ως εφέδρων Στρατιωτικών Δικαστικών Συμβούλων και 

υπηρετησάντων ως τοιούτων ισοβίων Δικαστών και μονίμων Δικαστικών Παρέδρων, 

Αντεισαγγελέων και Εισαγγελέων. 

β) Εκ των δυνάμει του άρθρ. 7 του παρόντος Νόμου αποκτώντων βαθμόν Εφέδρου 

Αξιωματικού. 

γ) Εκ των εφεξής εξερχομένων του Στρατεύματος μονίμων Αξιωματικών και εγγραφομένων 

εις το Στέλεχος της εφεδρείας. 

Άρθρο 4 

Πάσα, κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, μεταβολή εις το Στέλεχος των Εφέδρων 

Αξιωματικών, περί εγγραφής, διαγραφής, μετατάξεως και χρησιμοποιήσεως δια 

βοηθητικάς υπηρεσίας ενεργείται δια Β.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού των 

Στρατιωτικών. 

Άρθρο 5 

Μόνιμοι αξιωματικοί μετατιθέμενοι εις αποστρατείαν, συμφώνως τω Νόμω "περί 

Καταστάσεως Αξιωματικών" συνεπεία σωματικής ανικανότητος, εγγράφονται εις το 

Στέλεχος των Εφέδρων Αξιωματικών εφ' όσον κατά την κρίσιν του Υπουργού, συμφώνως τω 

άνω Νόμω δύνανται να χρησιμοποιηθώσι δια βοηθητικάς υπηρεσίας. 

Ούτοι, ως και οι εις αποστρατείαν λόγω επαγγελματικής ανεπαρκείας, συμφώνως τω Νόμω 

"περί Στρατιωτικής Ιεραρχίας και Προβιβασμών" τιθέμενοι καλούνται, είτε εν πολέμω, είτε 

εν ειρήνη, ονομαστικώς και μόνον δι' όσους τούτο κρίνεται σκόπιμον και διατίθενται δια 

βοηθητικάς υπηρεσίας. 

 



 

Άρθρο 6 

Όριον ηλικίας των εις το Στέλεχος της εφεδρείας ανηκόντων ορίζεται το των μονίμων, 

εξαιρέσει των υγειονομικών και των ασχολουμένων περί ειδικούς κλάδους θετικών 

επιστημών οίτινες εν πολέμω κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 

δύνανται να κληθώσιν ονομαστικώς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 

Προκειμένου περί ανωτάτων Αξιωματικών δύνανται επίσης δι' αποφάσεως του Υπουργικού 

Συμβουλίου να κληθώσιν ούτοι ονομαστικώς ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 

(Δύναται ωσαύτως ο Υπουργός των Στρατιωτικών να καλή υπό τα Όπλα εν επιστρατεύσει ή 

πολέμω εφέδρους εκ μονίμων προερχομένους αξιωματικούς καταληφθέντας υπό του ορίου 

ηλικίας, εφ' όσον δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν εις βοηθητικάς υπηρεσίας ή Μονάδας 

του εσωτερικού του εν επιστρατεύσει Στρατού).  

Άρθρο 7 

Βαθμόν εφέδρου αξιωματικού αποκτώσιν: 

α) Οι δυνάμει του Νόμου περί Στρατιωτικών Σχολών δικαιούμενοι τοιούτου. 

β) Έλληνες το γένος, υπηρετήσαντες ως μόνιμοι ή έφεδροι αξιωματικοί εις ξένους Στρατούς, 

της υπηρεσίας των ταύτης δεόντως εξακριβουμένης και μετά πρότασιν του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού. Ούτοι αφού αποκτήσωσι την Ελληνικήν υπηκοότητα, εγγράφονται εις 

τα στελέχη της εφεδρείας με τον τελευταίον βαθμόν ον έφερον. 

γ) Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών και επιτυχόντες κατά 

την πρακτικήν εκπαίδευσιν, ως ανωτέρω καθορίζεται. 

δ) Οι δυνάμει του άρθρ. 8 του παρόντος αποκτώντες βαθμόν εφέδρου ανθυπιάτρου ή 

ανθυποκτηνιάτρου. 

ε) Οι δυνάμει του άρθρ. 44 του παρόντος προαγόμενοι εις εφέδρους ανθυπολοχαγούς 

έφεδροι ανθυπασπισταί. 

Άρθρο 8 

«Πτυχιούχοι Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικομαθηματικών (Τμ. Χημικών), 

οδοντοϊατρικού Σχολείου των εν Ημεδαπή ή Αλλοδαπή Πανεπιστημίων κεκτημένοι την προς 

εξάσκησιν του επαγγέλματός των άδειαν Διπλωματούχοι Ανωτάτης Σχολής του Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου, Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής και Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής των εν 

ημεδαπή ή αλλοδαπή Σχολών ανήκοντες εις την εφεδρείαν του Στρατού της Ξηράς, 

δύνανται προς θεραπείαν αναγκών του προβλεπομένου εν επιστρατεύσει Στρατού και εφ' 

όσον συγκεντρούσι τα δια τους Αξιωματικούς απαιτούμενα ηθικά και λοιπά προσόντα, να 

ονομάζωνται οι μεν της Ιατρικής και Οδοντοϊατρικού Σχολείου Ανθυπίατροι, οι της 

Κτηνιατρικής Ανθυποκτηνίατροι, οι της Φαρμακευτικής και Φυσικομαθηματικών (Τμήμα 

Χημικών) Ανθυποφαρμακοποιοί, οι Διπλωματούχοι της Ανωτάτης Σχολής του Μετσοβίου 



Πολυτεχνείου Ανθυπολοχαγοί Όπλων ή Σωμάτων εκ των καθοριζομένων εν τω άρθρ. 13 του 

παρόντος, οι της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής και Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 

Ανθυπολοχαγοί Διαχειρίσεως Αρμοδιότητος Οικονομικής Υπηρεσίας άνευ φοιτήσεως εις 

τας αντιστοίχους Σχολάς Εφέδρων Αξιωματικών. 

Η ονομασία τούτων ενεργείται από του καιρού της ειρήνης δια Β.Δ/τος προκαλουμένου 

υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών επί τη προτάσει του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 

Ο αριθμός τούτων καθορίζεται εκάστοτε υπό του Γενικού Επιτελείου Στρατού αναλόγως 

των προϋπολογιζομένων αναγκών του εν επιστρατεύσει Στρατού». 

Άρθρο 9 

Επιτρέπεται επί τη προτάσει του Γενικού Επιτελείου, στηριζομένη επί των προβλεπομένων 

αναγκών του Εμπολέμου Στρατού και κατά τας διατάξεις του άρθρ. 4ου του παρόντος, η 

μετάταξις, εξ ενός όπλου ή Σώματος εις έτερον, Εφέδρων Αξιωματικών αποκτησάντων μετά 

την ονομασίαν των και ως εκ του εν τω ιδιωτικώ αυτών βίω επαγγέλματός των ειδικότητα 

συναφή προς το εις ο μεταταχθήσονται Όπλον ή Σώμα. 

«2.Εξαιρετικώς και προς κάλυψιν αναγκών του εν ειρήνη Στρατού ο Υπουργός Εθνικής 

Αμύνης, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου Στρατού, δύναται να αποφασίζη την μετάταξιν 

εξ ενός Όπλου ή Σώματος εις έτερον, Εφέδρων Αξιωματικών υπηρετούντων υφ' οιασδήποτε 

συνθήκας εις τας τάξεις του Στρατού ή διατελούντων εν εφεδρεία, κατόπιν 

μετεκπαιδεύσεως εις ειδικότητα του προς ο η μετάταξις Όπλου ή Σώματος. 

3-4.(Καταργήθηκαν από το εδάφ. α άρθρ. 9 Νόμ. 1680/1987, ΦΕΚ Α' 7. 

5.Οι ανωτέρω από απόψεως αποδοχών παροχών, υγειονομικής περιθάλψεως και 

συντάξεως εξομοιούνται προς τους ομοιοβάθμους των μονίμους Αξιωματικούς, 

καθίστανται δε, βάσει του παρόντος, μέτοχοι. 

α.Του μετοχικού Ταμείου Στρατού δια την παροχήν μόνον μερίσματος εφ' όσον δεν 

υπάγονται εις έτερον ασφαλιστικόν οργανισμόν, και 

β.Του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Στρατού Ξηράς δια την παροχήν βοηθήματος, υποκείμενοι 

εις τας δια τους μετόχους προβλεπομένας κρατήσεις και υποχρεώσεις. 

6.Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος ρυθμισθήσονται δι' αποφάσεων του Υπουργού 

Εθνικής Αμύνης». 

Άρθρο 10 

Εις τας Σχολάς υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών εισάγονται άνευ εξετάσεων και 

εκπαιδεύονται μόνον στρατεύσιμοι υπέχοντες ολόκληρον την υποχρέωσιν θητείας και 

συγκεντρούντες τα απαιτούμενα δι' Αξιωματικόν ηθικά και λοιπά προσόντα. 

«Η επιλογή τούτων ενεργείται κατά τας διατάξεις του Νόμου περί οργανισμού του 

Στρατού». 



Ο αριθμός και η αναλογία των δι' έκαστον Όπλον ή Υπηρεσίαν αναγκαιούντων υποψηφίων 

Εφέδρων Αξιωματικών ορίζεται εκάστοτε κατά κλάσιν δια Διαταγής του Υπουργού των 

Στρατιωτικών δι' ης καθορίζονται και αι σχετικαί λεπτομέρειαι δια την επιλογήν και 

κατανομήν αυτών αναλόγως των υφισταμένων αναγκών και συμφώνως τοις άρθρ. 11 και 

13. 

Η διάρκεια φοιτήσεως εις τας Σχολάς είναι εννεάμηνος. 

«Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω δύνανται εν επιστρατεύσει ή πολέμω να ιδρύωνται, δια 

διαταγών του Υπουργού των Στρατιωτικών ή του Αρχιστρατήγου, Κέντρα εκπαιδεύσεως ή 

Ουλαμοί υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών πάντων των Όπλων ή των Σωμάτων 

(Αυτοκινήτων, Διαχειρίσεως κλπ.) αναλόγως των εκάστοτε υφισταμένων αναγκών του 

Στρατού. Η διάρκεια της φοιτήσεως εις τα ανωτέρω Κέντρα ή Ουλαμούς υποψηφίων 

εφέδρων αξιωματικών καθορίζεται εκάστοτε δια διαταγών του Υπουργού των Στρατιωτικών 

ή του Αρχιστρατήγου». 

Άρθρο 11 

«Άπαντες οι διπλωματούχοι, άπαντες οι τελειόφοιτοι, και άπαντες οι φοιτηταί (εξαιρέσει 

των φοιτητών ιατρικής, φαρμακευτικής, και κτηνιατρικής) ανωτάτων σχολών του Κράτους ή 

ισοτίμων τοιούτων της αλλοδαπής υποχρεούνται να εκπαιδευθώσιν ως υποψήφιοι έφεδροι 

αξιωματικοί και επιλέγονται ως τοιούτοι εφ' όσον συγκεντρούσι τα εν άρθρ. 10 προσόντα. 

Εν η περιπτώσει οι ούτως επιλεγόμενοι υπερβαίνουσι τον κατά το έτος εκείνο 

αναγκαιούντα συνολικόν ή μερικόν κατά διαμέρισμα και όπλον αριθμόν υποψηφίων 

εφέδρων αξιωματικών, το υπουργείον των Στρατιωτικών (Γ.Ε.Σ.) έχει δικαίωμα να διαγράψη 

εξ αυτών ισαρίθμους προς τους πλεονάζοντας, κανονίζον εκ των γενικωτέρων αναγκών της 

υπηρεσίας τα διαμερίσματα και τας σχολάς των διαγραπτέων. (Ούτοι μεταφέρονται ως 

απλοί στρατιώται εις το πεζικόν). 

«Δύναται προσέτι το Υπουργείον να μετατάξη επιλεγέντας υποψηφίους εκ τινος Όπλου ή 

Σώματος εις έτερον οσάκις αι ανάγκαι της υπηρεσίας επιβάλλουσι τούτο, είτε προς 

συμπλήρωσιν του προβλεπομένου αριθμού, είτε λόγω ειδικότητος». 

Τουναντίον, εν περιπτώσει μη συμπληρώσεως του αριθμού τούτου, επιλέγονται παρά του 

αυτού Υπουργείου (προς συμπλήρωσιν του συνολικού ή μερικού κατά διαμέρισμα και 

όπλον αριθμού) τελειόφοιτοι γυμνασίου ή ισοτίμων τούτοις σχολών ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, ή τελοιόφοιτοι του σχολείου εργοδηγών του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου, ή εν ανάγκη ακόμη και εκ των εχόντων ενδεικτικόν τετάρτης τάξεως 

εξαταξίου ή έκτης οκταταξίου γυμνασίου, εκ των περιλαμβανομένων εις τους προς τούτο 

καταρτιζομένους υπό των περιοδευόντων στρατολογικών συμβουλίων όλων των 

διαμερισμάτων ή μέρους αυτών ονομαστικούς καταλόγους των συγκεντρούντων τα εν 

άρθρ. 10 προσόντα και κριθέντων καταλλήλων παρ' αυτών, ανηκόντων δε εις διαμερίσματα 

καθοριζόμενα εκ των γενικωτέρων αναγκών της υπηρεσίας». 

 

 



 

Άρθρο 12 

«Αι εν τω άρθρ. 11 μεταβολαί ενεργούνται δια διαταγής του Υπουργείου Στρατιωτικών 

εκδιδομένης το βραδύτερον δύο μήνας προ της ημερομηνίας, καθ' ην υποχρεούνται να 

καταταγώσιν ως στρατεύσιμοι. Εξαιρετικώς δια την κλάσιν 1940 και τους μετ' αυτής 

καταταχθησομένους παλαιοτέρων κλάσεων η διαταγή δύναται να εκδοθή το βραδύτερον 

ένα μήνα προ της προσκλήσεως». 

Άρθρο 13 

«1) Οι έχοντες δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή ισοτίμων 

τοιούτων της αλλοδαπής ως: 

α) Αρχιτέκτονες μηχανικοί, Πολιτικοί μηχανικοί και Τοπογράφοι μηχανικοί ως και οι έχοντες 

δίπλωμα Φυσικομαθηματικών Σχολών ή Ανωτάτων Δασολογικών τοιούτων, εκπαιδεύονται 

ως έφεδροι Αξιωματικοί Πυροβολικού, Μηχανικού και Αυτοκινήτων. 

β) Μηχανολόγοι μηχανικοί εισάγονται εις τας Σχολάς υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 

του Πυροβολικού και Αυτοκινήτων, μετά δε την εκ τούτων, ευδόκιμον αποφοίτησίν των 

διατίθενται οι μεν εκ της του Πυροβολικού εις Εφορείαν Υλικού Πολέμου και εκπαιδεύονται 

ως μηχανουργοί πυροβόλων και μηχανουργοί μηχανοκινήτων μέσων, οι δε της των 

Αυτοκινήτων εις τον Όρχον Αυτοκινήτων και εκπαιδεύονται ως μηχανουργοί αυτοκινήτων. 

γ) Χημικοί μηχανικοί εισάγονται εις την σχολήν υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών 

πυροβολικού και μετά την εκ ταύτης ευδόκιμον αποφοίτησίν των διατίθενται εις την 

εφορείαν υλικού πολέμου και εκπαιδεύονται ως πυροτεχνουργοί. 

δ) Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί εισάγονται εις την Σχολήν υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 

Μηχανικού και μετά την εκ ταύτης ευδόκιμον αποφοίτησίν των διατίθενται εις τας 

Αποθήκας Σκευής Μηχανικού και τας Μονάδας τηλεγραφητών. 

ε) Ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι μηχανικοί επιλέγονται δι' απάσας τας Σχολάς υποψηφίων 

εφέδρων αξιωματικών. Ο Υπουργός των Στρατιωτικών δύναται να μετατάξη τούτους μεταξύ 

των Όπλων και Αυτοκινήτων δια διαταγής του εκδιδομένης εντός της δια του άρθρ. 12 

καθοριζομένης προθεσμίας. 

2. Οι έχοντες δίπλωμα: 

α) Ιατρικής εισάγονται εις την Σχολήν υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού και 

εκπαιδεύονται ως Έφεδροι Αξιωματικοί του Υγειονομικού. 

β) Φαρμακευτικής επιλέγονται ως υποψήφιοι έφεδροι Αξιωματικοί Φαρμακευτικού 

εκπαιδευόμενοι εις Σχολάς Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, του Υπουργείου Στρατιωτικών 

δυναμένου δια διαταγής του εκδιδομένης εντός της δια του άρθρ. 12 καθοριζομένης 

προθεσμίας, να μετατάξη τούτους, μεταξύ του Φαρμακευτικού και των Όπλων Πεζικού, 

Πυροβολικού και Ιππικού, αναλόγως των γενικωτέρων αναγκών της υπηρεσίας. Δια την 

κλάσιν 1939 ο Υπουργός των Στρατιωτικών δύναται να διατάξη την μετάταξιν τούτων κατ' 



εξαίρεσιν των διατάξεων του άρθρ. 12. Μετά την εκ των Σχολών ευδόκιμον αποφοίτησίν 

των, οι μεν του Φαρμακευτικού παρακολουθούσιν εκπαίδευσιν επί τετράμηνον εις το 

Κέντρον Χημικού Πολέμου, μεθ' ην διατίθενται εις υπηρεσίας του Σώματός των, οι δεν των 

λοιπών Όπλων παρακολουθούσιν εκπαίδευσιν εις το αυτό Κέντρον ως Αξιωματικοί Αερίων 

παραμένοντες εις τούτο μέχρι και της απολύσεώς των. 

"γ)Χημικοί επιλέγονται δια το Πεζικόν, Πυροβολικόν και Ιππικόν. Ούτοι μετά την ευδόκιμον 

εκ των οικείων Σχολών αποφοίτησίν των διατίθενται προς ειδίκευσιν εις το Κέντρον 

Χημικού Πολέμου, ένθα παραμένουσι μέχρις απολύσεώς των». 

δ) Κτηνιατρικής εισάγονται επί πεντάμηνον μεν εις Σχολήν υποψηφίων Εφέδρων 

Αξιωματικών Ιππικού, εν συνεχεία δε και επί τετράμηνον εις Νοσοκομείον Κτηνών και 

εκπαιδεύονται ως Έφεδροι Αξιωματικοί του Κτηνιατρικού. 

Δια διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών επί τη προτάσει του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού εκδιδομένης καθορίζονται άπασαι αι λεπτομέρειαι της εκπαιδεύσεως των 

ανωτέρω εις τε την Σχολήν υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών Ιππικού ως και εις το 

Νοσοκομείον Κτηνών». 

3. Άπαντες οι λοιποί περί ων το άρθρ. 11, εισαγόμενοι εις τας Σχολάς υποψηφίων Εφέδρων 

Αξιωματικών, εκπαιδεύονται ως Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Πυροβολικού, Μηχανικού, 

Ιππικού και Αυτοκινήτων. 

4. Εις τους διπλωματούχους περί ων το παρόν άρθρον περιλαμβάνονται κατ' εξαίρεσιν και 

πάντες οι αποπερατώσαντες τα μαθήματα της τελευταίας τάξεως αλλά δι' οιονδήποτε 

λόγον μη υποστάντες τας επί πτυχίω εξετάσεις των». 

 «5. Προς δημιουργίαν στελέχους Εφέδρων Αξιωματικών Διαχειρίσεως δύναται να επιλεγή 

εξ εκάστης κλάσεως αριθμός υποψηφίων (κατά προτίμησιν πτυχιούχων Ανωτάτης 

Εμπορικής Σχολής ή πτυχιούχων Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

ή πτυχιούχων της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίων 

Υπαλλήλων, αποφοίτων Μέσων Εμπορικών Σχολών, Υπαλλήλων Τραπεζών και διαφόρων 

άλλως Οικονομικών Οργανισμών και, εν ελλείψει, τελειοφοίτων Γυμνασίου) κεκτημένων τα 

εν τω άρθρ. 10 προβλεπόμενα προσόντα. Οι ανωτέρω, υφιστάμενοι 3-5 μηνών εκπαίδευσιν 

πεζικού (εις Μονάδα ή Μονάδας Πεζικού ή Σχολήν Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού) και εν 

συνεχεία επί 3-5 μήνας ειδικήν εκπαίδευσιν Διαχειριστού εις Ειδικόν Κέντρον, ονομάζονται 

και Έφεδροι Ανθυπασπισταί Διαχειρίσεως. Κατά το διάστημα της ως άνω εκπαιδεύσεώς των 

(εις Σχολήν Εφέδρων ή το Ειδικόν Κέντρον) εξομοιούνται ως προς απάσας τας περιπτώσεις 

προς μαθητάς Σχολών Εφέδρων Αξιωματικών. Ούτοι μετέπειτα και μέχρι της απολύσεώς 

των τοποθετούνται ως βοηθοί Διαχειριστών ή και Διαχειρισταί Μονάδων, Υπηρεσιών και 

Καταστημάτων. 

Μετά την απόλυσίν των βάσει προτάσεων των Αρχών, εις ας υπηρέτησαν, ονομάζονται 

Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί - Διαχειρίσεως (αρμοδιότητος, δι' ην εξεπαιδεύθησαν). 

Δια διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών καθορίζονται εκάστοτε ο αριθμός των 

επιλεγησομένων εξ εκάστης κλάσεως, ο τρόπος επιλογής τούτων (δια των περιοδευόντων 

Συμβουλίων ή απ' ευθείας εκ των Μονάδων), ο τρόπος εν γένει και αι λεπτομέρειαι της 



εκπαιδεύσεώς των εις τα του Πεζικού και τα της ειδικότητος του Διαχειριστού, τα διδακτέα 

μαθήματα και η διενέργεια των εξετάσεων εις το Ειδικόν Κέντρον Διαχειρίσεως κλπ.». 

«6. Ομοίως προς δημιουργίαν στελέχους εφέδρων Αξιωματικών και ετέρων Σωμάτων ή 

Υπηρεσιών του Στρατεύματος (Στρατολογίας κλπ.) δύναται να επιλεγή εξ εκάστης κλάσεως 

αριθμός υποψηφίων κεκτημένων τα εν άρθρ. 10 προβλεπόμενα προσόντα και απολυτήριον 

τουλάχιστον Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής. 

Η επιλογή, εκπαίδευσις (Πεζικού και ειδική της υπηρεσίας δι' ην προορίζονται) η διάθεσις 

και η ονομασία των ενεργείται κατ' ανάλογον τρόπον ως ανωτέρω καθορίζεται δια τους 

υποψηφίους εφέδρους Διαχειρίσεως. 

7. Δύναται ο Υπουργός των Στρατιωτικών δια την εκπαίδευσιν των υποψηφίων εφέδρων 

Αξιωματικών πασών των ως άνω Υπηρεσιών (Διαχειρίσεως, Στρατολογίας κλπ.) να 

συγκροτήση έν μόνον Ειδικόν Κέντρον Εκπαιδεύσεως υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 

Στρατιωτικών Υπηρεσιών εις ο ούτοι θα διδάσκωνται κοινά μαθήματα και ειδικά τοιαύτα 

της υπηρεσίας δι' ην προορίζονται. 

Πάσαι αι λεπτομέρειαι της λειτουργίας του ως άνω Κέντρου κανονίζονται δια διαταγής του 

Υπουργείου Στρατιωτικών». 

 «8. Εν πολέμω ή επιστρατεύσει εισάγονται εις τα εν άρθρ. 10 οριζόμενα Κέντρα 

εκπαιδεύσεως ή Ουλαμούς υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (Έφεδροι) γεγυμνασμένοι 

ικανοί οπλίται, βάσει προσόντων, καθοριζομένων εκάστοτε δια των διαταγών της 

συγκροτήσεως των Κέντρων ή Ουλαμών. Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες εκ των Κέντρων ή 

Ουλαμών τούτων, ονομάζονται, άμα τη εξόδω των, έφεδροι Ανθυπολοχαγοί. Οι 

αποτυγχάνοντες κατά την φοίτησίν των δύνανται δια διαταγών του Υπουργού των 

Στρατιωτικών ή του Αρχιστρατήγου να ονομάζωνται Λοχίαι του Όπλου ή Σώματος, δι' ο 

εφοίτησαν και εις ου την εφεδρείαν εφεξής ανήκουσιν». 

Άρθρο 14 

«Φοιτηταί ή τελοιόφοιτοι ανωτάτων σχολών ή τελοιόφοιτοι γυμνασίου ή έχοντες 

ενδεικτικόν τετάρτης τάξεως εξαταξίου ή έκτης τάξεως οκταταξίου γυμνασίου, δι' 

οιανδήποτε αιτίαν μη παρουσιασθέντες εις τα περιοδεύοντα Στρατολογικά Συμβούλια, 

δύνανται να περιληφθώσιν εις τους υποψηφίους Εφέδρους Αξιωματικούς δια της αυτής 

Διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών της εκδιδομένης συμφώνως τω άρθρ. 12, εφ' 

όσον συγκεντρούσι τα εν τω άρθρ. 10 προσόντα. 

Διπλωματούχοι των εν τω άρθρ. 11 Ανωτάτων Σχολών δι' οιανδήποτε αιτίαν μη 

παρουσιασθέντες εις τα αυτά Συμβούλια και συγκεντρούντες τα εν τω άρθρ. 10 προσόντα 

δύνανται να περιληφθώσιν εις τους υποψηφίους Εφέδρους Αξιωματικούς δια διαταγής του 

αυτού Υπουργού εκδιδομένης το βραδύτερον τριάκοντα ημέρας προ της ημερομηνίας καθ' 

ην υποχρεούνται να καταταγώσιν ως στρατεύσιμοι. 

Πέραν των προθεσμιών τούτων ουδείς δύναται να περιληφθή εις τους υποψηφίους 

Εφέδρους Αξιωματικούς». 



 

 

 

Άρθρο 15 

«Περιληφθέντες οπωσδήποτε εις τους υποψηφίους εφέδρους Αξ/κούς, διαγράφονται, δια 

διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών, προτάσει του Γενικού Επιτελείου Στρατού εκ της 

κατηγορίας των υποψηφίων εφέδρων Αξ/κών και μεταφέρονται εις το Πεζικόν ως απλοί 

στρατιώται, εφ' όσον προ της οπωσδήποτε ονομασίας των εις εφέδρους Αξ/κούς ήθελον 

περιέλθη εις την υπηρεσίαν στοιχεία ότι συμμετέσχον ή συμμετέχουσιν εις κόμματα ή 

σωματεία ή οργανώσεις ή εις πράξεις, ενεργείας και εκδηλώσεις περί ων το άρθρ. 27 του 

παρόντος. 

Επίσης οι μετά την αποφοίτησίν των εκ των Σχολών, Κέντρων ή Ουλαμών Εφέδρων Αξ/κών 

και προ της ονομασίας των εις εφέδρους Αξ/κούς υποπίπτοντες εις παραπτώματα μη 

προβλεπόμενα υπό του άρθρ. 27α του παρόντος, αλλ' εις τοιαύτα δι' α εις τους μονίμου 

Αξ/κούς επιβάλλεται η ποινή της αποτάξεως ή της αργίας δι' απολύσεως διαγράφονται εκ 

της κατηγορίας των υποψηφίων εφέδρων Αξ/κών δια διαταγής του Υπουργού των 

Στρατιωτικών μετά γνωμοδότησιν Ανακριτικού Συμβουλίου, συμφώνως ταις διατάξεσι του 

άρθρ. 26 του παρόντος, και μεταφέρονται ως απλοί στρατιώται εις το Όπλον ή Σώμα, 

ούτινος την ονομασίαν έφερεν η Σχολή, το Κέντρον ή ο Ουλαμός εξ ου απεφοίτησαν. 

Υποψήφιοι έφεδροι Αξ/κοί μη παρουσιαζόμενοι εις την Μονάδα δι' ην εκλήθησαν εντός 

δέκα ημερών από της τελευταίας τοιαύτης της προς κατάταξιν προθεσμίας μεταφέρονται 

ως οπλίται εις το Πεζικόν και υπέχουσι διετή πλήρη θητείαν ανεξαρτήτως της εκ της 

ανυποταξίας των προσθέτου υπηρεσίας. 

Εξαιρούνται οι λόγω ανωτέρας βίας, απολύτου αδυναμίας και ανυπερβλήτων κωλυμάτων 

μη παρουσιαζόμενοι εντός της 10ημέρου ταύτης προθεσμίας, οίτινες μεταφέρονται μεν ως 

απλοί στρατιώται εις το Πεζικόν, πλην δύνανται ν' απαλλαγώσι των συνεπειών του άρθρου 

τούτου». 

Άρθρο 16 

Οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί δεν δύνανται μετά την κατάταξίν των να απολυθώσι 

των τάξεων του Στρατού, δι' υπάρχοντας ή επιγιγνομένους λόγους απαλλαγής ή αναβολής, 

αλλά μόνον δια λόγους υγείας. 

«Περιληφθέντες οπωσδήποτε εις τους υποψηφίους Εφέδρους Αξιωματικούς, διαγράφονται 

αυτεπαγγέλτως, ακυρουμένης της επιλογής των, εάν προ της κατατάξεώς των τύχωσιν 

αναβολής λόγω σπουδών ή δι' υπηρετούντα αδελφόν, ή εάν κατά την διάρκειαν της εις τας 

Σχολάς φοιτήσεώς των τύχωσιν αναβολής λόγω υγείας». 

 

 



Άρθρο 17 

1) Οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί, εφ' όσον δι' οιανδήποτε αιτίαν δεν 

παρηκολούθησαν πλέον του διμήνου τα μαθήματα κατά την φοίτησίν των εις την Σχολήν, 

διαγράφονται δια Διαταγής του Υπουργού εκ της κατηγορίας των υποψηφίων και 

μετατίθενται προς εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών των ως οπλίται εις το όπλον ή Σώμα - 

ούτινος την ονομασίαν ή Σχολή εν η εφοίτων φέρει - και εις Μονάδα αυτού εκπαιδεύουσαν 

νεοσυλλέκτους. Ούτοι ονομάζονται δια της αυτής Διαταγής Λοχίαι μεν εάν παρέμειναν εις 

την Σχολήν μέχρι συμπληρώσεως της διμήνου απουσίας πλέον των εξ μηνών, δεκανείς δε 

εάν παρέμειναν πλέον των τεσσάρων. Ουχ' ήττον παραμείναντες πλέον των εξ μηνών και 

μη κρινόμενοι υπό της Σχολής ικανοί δια τον βαθμόν του Λοχίου ονομάζονται δεκανείς. 

2) Οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί κρινόμενοι βοηθητικοί κατά την διάρκειαν της 

φοιτήσεώς των μετατίθενται εις το Πεζικόν και αποστέλλονται υπό της Σχολής εις ο 

Σύνταγμα στρατολογικώς ανήκουσι προς συμπλήρωσιν των υποχρεώσεών των. 

3) Οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί αποτυγχάνοντες κατά τας εξιτηρίους εξετάσεις 

ονομάζονται δεκανείς ή λοχίαι δια Διαταγής του Υπουργείου και συμφώνως προς την 

σχετικήν περί αυτών πρότασιν της Σχολής. Ούτοι μετατίθενται προς εκπλήρωσιν των 

υποχρεώσεών των εις το Όπλον ή Σώμα - ούτινος την ονομασίαν η Σχολή εν η εφοίτων 

φέρει και εις ο εφεξής ανήκουσι - και εις Μονάδα αυτού εκπαιδεύουσαν νεοσυλλέκτους. 

Άρθρο 18 

1) Οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί Υγειονομικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού 

οφείλουσι να υποβάλωσιν εις την Σχολήν, εντός δύο το πολύ μηνών από της εις αυτήν 

κατατάξεώς των αποδεικτικόν ότι είναι διπλωματούχοι Ιατρικής, Φαρμακευτικής ή 

Κτηνιατρικής Σχολής, ή υπεύθυνον δήλωσιν ότι δεν έδωσαν εισέτι τας επί πτυχίω εξετάσεις 

των ή απέτυχον εις ταύτας. 

Αι Σχολαί μεριμνώσι δια την άμεσον δι' αλληλογραφίας εξακρίβωσιν της αληθείας των 

υπευθύνων δηλώσεων ως και δι' εκείνους εκ των διπλωματούχων οίτινες δεν υποβάλλουσι 

το αποδεικτικόν των εντός της άνω προθεσμίας. 

2) Οι ψευδώς δηλούντες ότι δεν υπέστησαν ή ότι απέτυχον εις τας επί πτυχίω εξετάσεις 

των, μεταφέρονται ως απλοί οπλίται εις το Πεζικόν και αποστέλλονται εις ην Μονάδα 

αυτού Στρατολογικώς υπάγονται, ανεξαρτήτως δε των συνεπειών της ψευδούς δηλώσεώς 

των υπέχουσι διετή πλήρη θητείαν. 

3) Οι διπλωματούχοι οίτινες δεν υποβάλλουσι το αποδεικτικόν των εντός του διμήνου 

υπέχουσι τρίμηνον πρόσθετον υπηρεσίαν, εξαγοραζομένην ως και αι υπό του Νόμου "περί 

Στρατολογίας" προβλεπόμεναι τοιαύται και υπάγονται εις το άρθρ. 19 παρ. 2 του παρόντος. 

4) Οι πράγματι μη υποστάντες τας επί πτυχίω εξετάσεις των ή αποτυχόντες εις ταύτας 

εκπαιδεύονται οι μεν του Κτηνιατρικού ως υποψήφιοι Έφεδροι Αξ/κοί του Ιππικού, οι δε 

λοιποί ως τοιούτοι του Πεζικού μεταφερόμενοι και ανήκοντες εφεξής εις τα Όπλα ταύτα. 



5) Οι διπλωματούχοι συνεχίζουσι την εις τας Σχολάς εκπαίδευσίν των δια το Σώμα δι' ο 

προωρίσθησαν. 

Άρθρο 19 

«1.Οι ευδοκίμως αποφοιτώντες των σχολών υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί 

τοποθετούνται εις τας οικείας δι' εκάστην ειδικότητα Μονάδας των εν άρθρ. 13 

καθοριζομένων Όπλων, Σωμάτων και Υπηρεσιών, προς συμπλήρωσιν της θεωρητικής αυτών 

εκπαιδεύσεως δια πρακτικής τοιαύτης ή προς ειδίκευσιν. 

Ούτοι - εξαιρέσει των της κατωτέρω 2 παραγράφου του άρθρου τούτου - ονομάζονται δια 

Β.Δ/τος εκδιδομένου εντός μηνός το βραδύτερον από του πέρατος των εξετάσεων, Έφεδροι 

Ανθυπασπισταί (ή έφεδροι Αρχιτεχνίται ε' τάξεως) των Όπλων και Σωμάτων δι' α κατά το 

άρθρ. 20 προορίζονται και λαμβάνουσι από της ημέρας της παρουσιάσεώς των εις την 

Μονάδα της τοποθετήσεώς των, μισθοτροφοδοσίαν εθελοντού επιλοχίου άγοντος το 5ον 

έτος εν τη υπηρεσία. 

2. Εξαιρετικώς οι υπέχοντες πρόσθετον υπηρεσίαν προ της κατατάξεώς των ως και οι του 

άρθρ. 18 παρ. 3 και δι' οιονδήποτε λόγον μη δυνάμενοι να εξαγοράσωσι ταύτην μέχρι της 

ημέρας της παρουσιάσεώς των εις την Μονάδα της τοποθετήσεώς των, υπηρετούσιν από 

της ημέρας ταύτης ως στρατεύσιμοι λοχίαι και επί χρονικώ διαστήματι ίσω προς την 

πρόσθετον ταύτην υπηρεσίαν των, μεθ' ο και μόνον, ή μετά την εν τω μεταξύ εξαγοράν του 

υπολοίπου της προσθέτου, υπάγονται εις την προηγουμένην παράγραφον των εν αυτή 

προθεσμιών αρχομένων δια τούτους από της επομένης ημέρας της συμπληρώσεως της 

προσθέτου υπηρεσίας των ή της επομένης ημέρας της εξαγοράς ταύτης. 

3. Η διάταξις του παρόντος άρθρου καθ' όσον αφορά την μισθοτροφοδοσίαν θέλει ισχύση 

αναδρομικώς από της ισχύος του υπ' αριθ. 121/38 Α. Νόμου "περί εθελοντών και μονίμων 

οπλιτών». 

Άρθρο 20 

Δια τους εις το προηγούμενον άρθρον υπαγομένους και περί της επιτυχίας ή μη αυτών εις 

το πρακτικόν των στάδιον ή την ειδικότητά των ως Εφέδρων Ανθυπασπιστών, 

γνωματεύουσιν, άμα τη απολύσει των εκ των τάξεων του Στρατού δι' εκθέσεώς των, 

υποβαλλομένης εις το Υπουργείον Στρατιωτικών, οι Δ/ται αυτών. Δι' όσους γνωματεύουσιν 

ότι επέτυχον θεωρούνται επιτυχόντες εις το πρακτικόν των στάδιον ως έφεδροι Ανθ/σταί, 

οι δε λοιποί αποτυχόντες. 

Οι επιτυχόντες ονομάζονται δια Β.Δ/τος εκδιδομένου εντός τριών μηνών από της 

απολύσεώς των. 

α) Οι του Πεζικού, Πυρ/κού, Μηχ/κού, Ιππικού και Αυτ/των Έφεδροι Ανθ/γοί των οικείων 

Όπλων ή των Αυτοκινήτων. 

β) Οι του Υγειονομικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού, Έφεδροι Ανθυπίατροι, 

Ανθυποφαρμακοποιοί και Ανθυποκτηνίατροι, και 



γ) Οι ειδικευθέντες ως Μηχανουργοί Πυροβόλων, Μηχανουργοί Αυτοκινήτων και 

Πυροτεχνουργοί Έφεδροι Αρχιτεχνίται Δ' τάξεως της ειδικότητός των. 

Οι αποτυχόντες παραμένουσιν ως Ανθυπασπισταί ή Αρχιτεχνίται Ε' τάξεως του Όπλου ή 

Σώματος εις ο τοιούτοι ανήκουσιν. 

Άρθρο 21 

Οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξ/κοί λαμβάνουσι κατά την διάρκειαν της φοιτήσεώς των εις τας 

Σχολάς τας αποδοχάς στρατιωτών του ενεργού Στρατού και δεκάδραχμον βελτίωσιν 

συσσιτίου δυναμένην ν' αυξομειωθή δια Διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών. Επί 

πλέον δικαιούνται, εις βάρος του Δημοσίου, μιας στολής εξ ερέας χακί Αξ/κών. 

Άρθρο 22 

Οι υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί φέρουσι κατά την διάρκειαν της εις τας Σχολάς 

φοιτήσεώς των, ειδικήν στολήν καθοριζομένην δια Β.Δ/τος. Οι εκ τούτων ονομαζόμενοι 

μετέπειτα, Έφεδροι Ανθυπασπισταί φέρουσι κατά τον χρόνον της υπηρεσίας των δια τους 

ομοιοβάθμους των Στρατεύματος κεκανονισμένην στολήν, πλην προς διάκρισιν η εξωτερική 

μικρά πλευρά αμφοτέρων των επωμίδων των καλύπτεται δια διεμβολής πλάτους 15 

χιλιοστών εξ ερέας χρώματος του Όπλου ή Σώματος εις ο ανήκουσιν. 

Την στολήν ταύτην δύνανται να φέρωσιν ευθύς άμα τη ευδοκίμω αποφοιτήσει των εκ της 

Σχολής. 

Άρθρο 23 

«Οι έφεδροι Αξιωματικοί δύνανται, μετά την εκπλήρωσιν των στρατιωτικών των 

υποχρεώσεων, να κατατάσσωνται εθελουσίως με βαθμόν κατώτερον του ον φέρουσιν, εφ' 

όσον οι ειδικοί περί εθελοντών Νόμοι επιτρέπουσι τούτο. 

Μετά δε την επάνοδόν των εις τον ιδιωτικόν αυτών βίον ανακτώσι την εις το στέλεχος της 

εφεδρείας προηγουμένην θέσιν και βαθμόν των, εκτός εάν εκ της εθελουσίας των 

υπηρεσίας εδημιουργήθη δι' αυτού κατάστασις επιφέρουσα μεταβολήν εκείνων». 

 «2. Κατ' εξαίρεσιν και προς κάλυψιν αναγκών του εν ειρήνη Στρατού δύναται ο Υπουργός 

Εθνικής Αμύνης να εγκρίνη εθελοντικήν ανακατάταξιν αφυπηρετούντων ή 

αφυπηρετησάντων Εφέδρων Αξιωματικών των Όπλων και Σωμάτων με τον ον φέρουν 

βαθμόν κατόπιν προτάσεως του Αρχηγείου Στρατού». 

«3. Η διάρκεια της εθελοντικής ανακατατάξεως είτε εφάπαξ είτε τμηματικώς, όπως 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δεν μπορεί να είναι συνολικά 

μεγαλύτερη των 3 ετών, μετά την εκπνοή της οποίας οι ανακαταταγέντες απολύονται από 

τις τάξεις του Στρατού, χωρίς άλλη διαδικασία». 

4. Ο αριθμός των κατ' έτος ανακατατασσομένων Εφέδρων Αξιωματικών, η κλάσις, η 

ειδικότης, τα απαιτούμενα προσόντα και γενικώς αι λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος 

άρθρου ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης». 



 «5.Οι έφεδροι εξ εφεδρείας και εξ απονομής έφεδροι αξιωματικοί κατά το χρόνο της 

ενεργού υπηρεσίας τους τυγχάνουν των αυτών δικαιωμάτων από απόψεως υγειονομικής 

περιθάλψεως με τους μονίμους αξιωματικούς. 

6.Οι έφεδροι αξιωματικοί, που έχουν ανακαταταγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 

833/1937, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1306/1972, διέπονται από τις διατάξεις του 

παρόντος». 

Άρθρο 24 

Ο βαθμός απονεμόμενος εις τους Εφέδρους Αξ/κούς δια Β.Δ/τος παρέχει εις τούτους κατά 

τον χρόνον καθ' ον διατελούσιν εν ενεργεία, τα αυτά δικαιώματα και επιβάλλει τας αυτάς 

υποχρεώσεις και καθήκοντα οία και προς τους μονίμους συναδέλφους των. 

Κατά τας λοιπάς περιπτώσεις καθ' ας δικαιούνται να φέρωσι την στολήν απολαμβάνουσι 

των τιμών των παρεχομένων εις τους μονίμους υπέχοντες και τας αντιστοίχους 

υποχρεώσεις τούτων. 

Άρθρο 25 

Οι οπωσδήποτε υπηρετούντες ως Έφεδροι Αξ/κοί υπάγονται εις τας υπό του Στρατιωτικού 

ποινικού Νόμου και Στρατιωτικών Κανονισμών προβλεπομένους δια τους μονίμους των 

αντιστοίχων βαθμών ποινικάς και πειθαρχικάς διατάξεις και έχουσι την αυτήν προς τους 

τελευταίους δικαιοδοσίαν επί των κατωτέρων των. 

Αι ημέραι οιασδήποτε φυλακίσεως και παρανόμου απουσίας αυτών ας υπέστησαν προ ή 

μετά την ονομασίαν των δεν προσμετρούνται εις τον χρόνον υποχρεώσεως θητείας ή 

εφεδρείας. Αι αποδοχαί όμως τούτων δια την κατά τας ημέρας ταύτας επί πλέον υπηρεσίαν 

των μειούνται κατά 50%. Επίσης αι αποδοχαί αυτών μειούνται κατά 50% κατά το χρονικόν 

διάστημα καθ' ο υπηρετούσι προσθέτους υπηρεσίας επιβληθείσας αυτοίς λόγω 

ανυποταξίας μετά την ονομασίαν των εις Εφέδρους Αξ/κούς ή Ανθυπασπιστάς. 

Άρθρο 26 

Οι υπηρετούντες εις τας τάξεις του ενεργού Στρατού ως έφεδροι Αξ/κοί διαγράφονται του 

Στελέχους Εφ. Αξ/κών εις ας περιπτώσεις εις τους μονίμους επιβάλλονται αι ποιναί της 

αργίας δι’ απολύσεως ή αποτάξεως ή αποστρατείας, λόγω διοικητικής ή επαγγελματικής 

ανικανότητος και υπηρετούσιν εφεξής ως απλοί στρατιώται. 

Εις ας περιπτώσεις εις τους μονίμους επιβάλλεται η ποινή της αργίας δια προσκαίρου 

παύσεως, οι έφεδροι τιμωρούνται δια φυλακίσεως επιβαλλομένης παρά του Υπουργού των 

Στρατιωτικών. 

«Προκειμένου όμως περί παραπτωμάτων εκ των αναφερομένων εις το άρθρ. 27α του 

παρόντος, δεν εφαρμόζονται τ’ ανωτέρω, αλλ’ αι διατάξεις του άρθρου τούτου». 

 

 



Άρθρο 27 

Οι μη υπηρετούντες, εις τας τάξεις του ενεργού Στρατού ΄Εφεδροι Αξ/κοί ως και οι εκ 

τούτων υπηρετούντες ως εθελονταί Υπαξ/κοί διαγράφονται του Στελέχους των Αξ/κών της 

Εφεδρείας κατά τους περί καταστάσεως των Αξ/κών του Στρατού Νόμους, ένεκα των εξής 

αιτίων. 

α) Καταδίκης εις εγκληματικήν ποινήν ή επί τινι των εν τοις άρθρ. 22 και 23 του Ποινικού 

Νόμου διαλαμβανομένων πλημμελημάτων. 

β) Ένεκα παραπτωμάτων αφορώντων εις την Στρατιωτικήν τιμήν ή ένεκα συνήθους 

απρεπούς διαγωγής. 

γ) Ένεκα σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων έρχονται εις επαφήν μετά της Στρατιωτικής 

υπηρεσίας καίτοι μη διατελούντες υπό τα όπλα, δια ζητήματα αφορώντα τας στρατιωτικάς 

αυτών υποχρώσεις. 

δ) Ένεκεν αποδεδειγμένης ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων του βαθμού 

των. 

ε) (Ένεκεν αντεθνικών ενεργειών στρεφομένων αμέσως ή εμμέσως εις υπονόμευσιν της 

εθνικής αμύνης της Χώρας ή συμμετοχής εις προπαγάνδαν τείνουσαν προς τον αυτόν 

σκοπόν ή εις ανταρσίαν κατά των κειμένων Νόμων). 

ς) Ένεκεν ανιάτου νοσήματος, αποκλείοντος τούτους της χρησιμοποιήσεως εν 

επιστρατεύσει εις βοηθητικάς υπηρεσίας. 

ζ) Ένεκα ορίου ηλικίας. 

Η ανωτέρω Στρατιωτική αρχή του τόπου εν ω διαμένει ο Έφεδρος Αξ/κός ως ιδιώτης, ή η 

Στρατιωτική αρχή εις ην υπηρετεί ούτος ως εθελοντής οπλίτης οσάκις συντρέχει περίπτωσίς 

τις των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων, οφείλουσι να αναφέρωσι πάραυτα δι’ 

εκθέσεώς των λεπτομερώς προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείον. 

Οι συμφώνως τω παρόντι άρθρω διαγραφόμενοι, εξαιρέσει των εδαφ. ς΄ και ζ΄ 

μεταπίπτουσιν εις την τάξιν του στρατιώτου και υπάγονται εφεξής εις τας διατάξεις του 

Νόμου περί Στρατολογίας. 

Οι εξ αποστρατείας προερχόμενοι δια τας ως άνω αιτίας διαγράφονται μόνον του 

Στελέχους των Εφέδρων Αξιωματικών και στερούνται του δικαιώματος του φέρειν την 

στολήν και καθ’ ας περιπτώσεις επιτρέπεται το τοιούτον υπό των κειμένων Νόμων και 

Κανονισμών. 

Οι εν ώρα επιστρατεύσεως ή πολέμου ανυπότακτοι εκτός των άλλων συνεπειών 

διαγράφονται επί πλέον και του στελέχους των εφέδρων Αξ/κών επί τη βάσει του εδαφ. γ΄ 

του παρόντος άρθρου. 

 

 



Άρθρο 27α 

1. «Έφεδροι Αξιωματικοί υπηρετούντες εις τας τάξεις του Στρατού είτε μη, ως και οι εκ 

τούτων υπηρετούντες ως εθελονταί ή μόνιμοι Υπαξιωματικοί, ανήκοντες εις Κόμματα, 

Σωματεία ή Οργανώσεις περί ων το άρθρ. 1 του υπ’ αριθ. 509/47 Α. Νόμου ή μετέχοντες εις 

ενεργείας στρεφομένας αμέσως κατά της Εθνικής Αμύνης της χώρας ή της εννόμου τάξεως 

ή του κοινωνικού καθεστώτος ή του Πολιτεύματος ή ενεργούντες προπαγάνδαν τείνουσαν 

προς τους αυτούς σκοπούς ή διεγείροντες εις απείθειαν κατά των κειμένων Νόμων ή 

προσβάλλοντες την ιδέαν της Πατρίδος και τα Εθνικά Σύμβολα, διαγράφονται του 

Στελέχους Εφέδρων Αξιωματικών άνευ ετέρας διατυπώσεως δια Β.Δ/τος προκαλουμένου 

υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης τη προτάσει του Αρχηγού Στρατού, στηριζομένη εις 

πόρισμα ενόρκου διοικητικής εξετάσεως, του καθ’ ου ενεργείται η εξέτασις καταθέτοντος 

απαραιτήτως ανωμοτί. Η τοιαύτη κατάθεσις δεν θεωρείται απαραίτητος δια την στήριξιν 

του πορίσματος προς διαγραφήν τινός εκ του Στελέχους Εφέδρων Αξιωματικών, εφ’ όσον ο 

καθ’ ου ενεργείται η εξέτασις καλούμενος νομίμως εις την τελευταίαν γνωστήν κατοικίαν 

του ή διαμονήν του εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή, δεν προσέλθη εντός μηνός ενώπιον της 

καλούσης Αρχής». 

2. Οι εκ τούτων υπηρετούντες εις τας τάξεις του Στρατού, από της εκδόσεως της διαταγής 

περί ενεργείας της ανωτέρω ενόρκου διοικητικής εξετάσεως και μέχρι της δημοσιεύσεως 

του Β.Δ/τος διαγραφής των εκ του στελέχους Εφ. Αξ/κών ουδεμίαν υπηρεσίαν εκτελούσι 

δύναται δε να διαταχθή δια διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών, και η παύσις της 

καταβολής εις τούτους των αποδοχών των κατά το χρονικόν διάστημα τούτο. 

3. Οι συμφώνως τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαγραφόμεναι του στελέχους εφεδρείας 

Αξ/κοί, οι μεν εκ τούτων έφεδροι εξ εφέδρων επανέρχονται εις την τάξιν του στρατιώτου 

και υπάγονται εφεξής εις τας διατάξεις του Νόμου περί στρατολογίας του κατά Ξηράν 

Στρατού, οι δε έφεδροι εκ μονίμων διατηρούσι τον βαθμόν των, στερούνται όμως του 

δικαιώματος του φέρειν την στρατιωτικήν στολήν εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται το 

τοιούτον υπό των κειμένων Νόμων και κανονισμών». 

Άρθρο 28 

Η παρ’ εφέδρων Αξ/κών άρνησις παραλαβής οιουσδήποτε εγγράφου επιστρατεύσεως 

τιμωρείται δια τριμήνου φυλακίσεως. Τα αστυνομικά όργανα συλλαμβάνουσι τους 

αρνουμένους να παραλάβουσι τα παρ’ αυτών επιδιδόμενα αυτοίς έγγραφα 

επιστρατεύσεως και οδηγούσιν αυτούς ενώπιον του πλησιεστέρου Ειρηνοδίκου όστις, εν 

αρνήσει παραλαβής, επιβάλλει την ανωτέρω ποινήν. 

Η ούτως επιβαλλομένη ποινή είναι τελεσίδικος μη υποκειμένη εις οιονδήποτε ένδικον 

μέσον, ουδέ εξαγοραζομένη. 

Άρθρο 29 

Οι Έφεδροι Αξ/κοί υπάγονται, δια τας κάτωθι περιπτώσεις, εις τας διατάξεις του Νόμου 

περί Στρατολογίας τας αφορώσας τους οπλίτας, εφ’ όσον δεν αντίκεινται εις τον παρόντα 

Νόμον. 



1) Ως προς τας λεπτομερείας προσελεύσεως εν ειρήνη, επιστρατεύσει ή πολέμω, όταν 

διαμένωσιν εις το εξωτερικόν. 

2) Ως προς την ανυποταξίαν και τας δια ταύτην ποινάς, στερήσεις και λοιπάς συνεπείας δι’ 

εκπρόθεσμον προσέλευσιν εν ειρήνη, επιστρατεύσει ή πολέμω. 

«3) Ως προς την αδυναμίαν προσελεύσεως λόγω ανωτέρας βίας, απολύτου αδυναμίας και 

ανυπερβλήτων κωλυμάτων». 

4) Ως προς τας διατυπώσεις προς αποδημίαν, με την διαφοράν ότι δια τούτους δεν 

λαμβάνεται υπ’ όψει το 50όν έτος της ηλικίας, αλλά το δι’ έκαστον Αξ/κόν οριζόμενον δια 

τον βαθμόν του καθ’ όπλον ή Σώμα όριον ηλικίας. 

5) Ως προς την επανεξέτασιν των ανικάνων, βοηθητικών ή εν αναβολή λόγω υγείας 

διατελούντων. 

«6) Ως προς την υποχρέωσιν θητείας. Η κατά τον Νόμον όμως περί Στρατολογίας αποστολή 

τούτων εις υποχρεωτικήν άδειαν, προ της λήξεως της θητείας των, δύναται να λάβη χώραν 

και βραδύτερον της αποστολής της σειράς των οπλιτών μεθ’ ων, προ της ονομασίας των, 

είχον κληθή». 

Άρθρο 30 

Οι έφεδροι Αξ/κοί κατά την διάρκειαν της εκπληρώσεως της θητείας των κρίνονται, ως και 

οι οπλίται, ανίκανοι ή βοηθητικοί αναλόγως της παθήσεώς των, ή προκειμένου περί 

παροδικής τοιαύτης λαμβάνουσιν ετησίαν ή διετή αναβολήν λόγω υγείας. 

Οι κρινόμενοι ανίκανοι απολύονται διαγραφόμενοι του Στελέχους των Εφέδρων Αξ/κών, οι 

δε κρινόμενοι βοηθητικοί παραμένουσι μέχρι συμπληρώσεως της υποχρεώσεώς των 

χρησιμοποιούμενοι εις βοηθητικάς υπηρεσίας και μετά την απόλυσίν των εξακολουθούν 

ανήκοντες εις το Στέλεχος της Εφεδρείας υπαγόμενοι όσον αφορά τας μετέπειτα 

προσκλήσεις εις το άρθρ. 5 του παρόντος. 

Οι λαμβάνοντες αναβολήν λόγω υγείας επανέρχονται, άμα τη λήξει ταύτης, εις την Μονάδα 

εκ της δυνάμεως της οποίας διεγράφησαν λόγω αναβολής των προς συμπλήρωσιν των 

υποχρεώσεών των. Η ετησία αναβολή δύναται ν’ ανανεωθή δια την αυτήν ή άλλην 

μεταγενεστέραν πάθησιν δι’ έν εισέτι έτος, μεθ’ ο η σωματική των ικανότης κρίνεται 

οριστικώς και εκ ταύτης κανονίζεται η θέσις αυτών εις το Στέλεχος της Εφεδρείας. 

Η διετής αναβολή δεν ανανεούται. 

Άρθρο 31 

Οι έφεδροι αξ/κοί κατά την διάρκειαν εφεδρικής υποχρεώσεως κρίνονται ως και οι του 

προηγουμένου άρθρου. Εκ τούτων: 

α) Οι κρινόμενοι ανίκανοι απολύονται διαγραφόμενοι του Στελέχους των Εφέδρων 

Αξιωματικών. 



β) Οι κρινόμενοι βοηθητικοί ή τηρούνται υπό τα όπλα κατά τα εν άρθρ. 5 οριζόμενα ή 

απολύονται παραμένοντες εις το Στέλεχος δια βοηθητικάς υπηρεσίας και υπαγόμενοι ως 

προς τας μετέπειτα προσκλήσεις εις το αυτό άρθρ. 5. 

γ) Οι λαμβάνοντες αναβολήν λόγω υγείας υπάγονται εις τας αντιστοίχους διατάξεις των 

προηγουμένων άρθρων, πλην ούτοι δεν υποχρεούνται να επανέλθωσιν κατά την λήξιν της 

αναβολής των, εάν εν τω μεταξύ η κατηγορία εις ην ανήκουσιν απελύθη των τάξεων του 

Στρατού, παραμένουσι δε εις το Στέλεχος της Εφεδρείας ως ικανοί. 

Άρθρο 32 

Ως Έφεδροι Αξιωματικοί εκάστης κλάσεως καλούνται εν ειρήνη προς εκπαίδευσιν δια 

διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών είτε ταυτοχρόνως είτε κατά περιοχήν κλπ. εν τω 

άρθρ. 1 του παρόντος καθορίζεται. 

Εκάστη εκπαιδευτική περίοδος διαρκεί επί χρόνον καθοριζόμενον υπό του Υπουργού των 

Στρατιωτικών. 

Η ημερομηνία της προσκλήσεως καθορίζεται προ μηνός τουλάχιστον δια της αυτής 

διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών κατόπιν προτάσεως του Γ.Ε. Στρατού. 

Επίσης δια διαταγής του αυτού Υπουργού απολύονται ούτοι μετά το πέρας της 

εκπαιδεύσεως δι’ ην εκλήθησαν. 

Ούτοι προσερχόμενοι δικαιούνται λαμβάνειν εφ’ άπαξ χιλιόδραχμον αποζημίωσιν λόγω 

φθοράς ιματισμού. 

Άρθρο 33 

Οι κατά την ημερομηνίαν της εκδόσεως της διαταγής προσκλήσεως προς εκπαίδευσιν, 

συμφώνως τω άρθρ. 32 διαμένοντες εις το εξωτερικόν Έφεδροι Αξιωματικοί 

απαλλάσσονται της προσκλήσεως ταύτης. 

Άρθρο 34 

Το Υπουργείον των Στρατιωτικών τη προτάσει του Γ.Ε. Στρατού οργανώνει εις τας έδρας των 

Στρατιωτικών Μονάδων εκπαιδευτικάς συγκεντρώσεις εις ας καλούνται όπως προσέλθωσιν 

οι εν τη περιοχή κατοικούντες ΄Εφεδροι Αξιωματικοί. 

Αι συγκεντρώσεις αύται τελούνται επί τη βάσει προγραμμάτων καταρτιζομένων παρά των 

Σωμάτων Στρατού και Ανεξαρτήτων Μεραρχιών επί τη βάσει γενικού τοιούτου 

καταρτιζομένου παρά του Γεν. Επιτελείου Στρατού, και καθοριζόντων σειράς διαλέξεων, 

εφαρμογών, ασκήσεων επί του χάρτου, ασκήσεων μετά μόνον στελεχών κλπ. δι’ έκαστον 

όπλον ή Σώμα. 

Σκοπός των εκπαιδευτικών συγκεντρώσεων είναι η παρακολούθησις της εξελίξεως της 

Στρατιωτικής τέχνης και των εισαγομένων νέων μεθόδων εκ μέρους των Εφέδρων 

Αξιωματικών. 



Η πρόσκλησις των Εφέδρων Αξιωματικών ενεργείται παρά των Διοικητικών Μονάδων, δια 

των Προέδρων των Ενώσεων Εφέδρων Αξιωματικών, δια του τύπου κλπ. 

Η προσέλευσις των Εφέδρων Αξιωματικών είναι προαιρετική. 

Η προθυμία όμως και η κατά τας συγκεντρώσεις επιδεικνυομένη επίδοσις παρ’ ενός 

εκάστου αποτελούσι στοιχεία δια την προαγωγήν των. 

Διαλέξεις πάσης φύσεως συντελούσαι εις την προαγωγήν της εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως 

των Αξιωματικών δύνανται να ανατεθώσι κατά τας ως άνω συγκεντρώσεις εις Εφέδρους 

Αξιωματικούς αναλόγως της ειδικότητός των. 

Αι στρατιωτικαί Λέσχαι των διαφόρων Φρουρών τηρούσι πάντοτε εις την διάθεσιν των 

Εφέδρων Αξιωματικών τας βιβλιοθήκας αυτών προς παρακολούθησιν των εκδιδομένων 

Κανονισμών και λοιπών επισήμων Στρατιωτικών Περιοδικών και Συγγραμμάτων. 

Άρθρο 35 

Οι εκτός της έδρας κατοικούντες Έφεδροι Αξιωματικοί προσερχόμενοι όπως παραστώσιν εις 

τας κατά το ανωτέρω άρθρον εκπαιδευτικάς συγκεντρώσεις, δικαιούνται οδοιπορικών 

εξόδων, συμφώνως τω σχετικώ Νόμω. 

Ούτοι αναχωρούντες εκ του τόπου διαμονής των ζητούσι την χορήγησιν φύλλου πορείας 

παρά του Φρουραρχείου ή της Αστυνομικής Αρχής (Χωροφυλακής) του τόπου των, τη 

επιδείξει της σχετικής προσκλήσεως και του κανονικού απολυτηρίου των. 

Άρθρο 35α 

1. Εκτός των περιπτώσεων των προβλεπομένων υπό των προηγουμένων άρθρ. 32, 33, 34 

και 35 περί τρόπου εκπαιδεύσεως των Εφέδρων Αξιωματικών, επιτρέπεται εις τον 

Υπουργόν των Στρατιωτικών, όπως δια διαταγών του καθορίζη μετεκπαίδευσιν των 

Εφέδρων Αξιωματικών του Στρατού, των εξ’ Εφέδρων προερχομένων και δι’ υποχρεωτικών 

συγκεντρώσεων, μέχρι δύο κατά μήνα και διαρκείας εκάστης δύο το πολύ ημερών. 

Δια διαταγών του Υπουργού των Στρατιωτικών η πρόσκλησις ανατίθεται εις τους Διοικητάς 

των Μεγάλων Μονάδων εντός της περιοχής των. 

2. Οι υποχρεούμενοι να προσέλθωσι παρουσιάζονται εις την Μονάδα της Φρουράς, την 

οριζομένην δια της διαταγής της προσκλήσεως, την καθωρισμένην ημέραν και ώραν. 

Οι μη προερχόμενοι αδικαιολογήτως κατά την εν τη διαταγή οριζόμενην ημέραν και ώραν 

υπόκεινται εις πρόστιμον από 200 μέχρι 2.000 δραχμών και εν υποτροπή από 500 μέχρι 

5.000 δραχμών των προστίμων τούτων επιβαλλομένων υπό των εντελλομένων την 

πρόσκλησιν διοικητών Μεγάλων Μονάδων και εισπραττομένων κατά τας διατάξεις του 

Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων» περιερχομένων εις το Ταμείον Εθνικής 

Αμύνης. 



3. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος καλούμενοι λογίζονται κατά τας ημέρας 

εκπαιδεύσεως, ως υπηρετούντες εις τον Στρατόν και υπόκεινται κατά τας ημέρας ταύτας, 

εις τους Στρατιωτικού Νόμους και Κανονισμούς. 

4. Οι καλούμενοι ως άνω δεν δικαιούνται μισθού δια τας ημέρας προσκλήσεως, επίσης δεν 

δικαιούνται άλλων αποζημιώσεων προβλεπομένων υπό των ανωτέρω άρθρ. 32 και 35, 

μηδέ οδοιπορικών εξόδων, εφ’ όσον η μόνιμος κατοικία των απέχει ολιγώτερον των 15 

χιλιομέτρων από του χώρου εις ον γίνεται η συγκέντρωσις της εκπαιδεύσεως. Δικαιούνται 

μόνον των εξόδων μεταφοράς (εισιτηρίων, σιδηροδρόμων, αυτοκινήτων ή ατμοπλοίων) εις 

οιανδήποτε απόστασιν και αν κατοικούν από της έδρας της Μονάδος. 

5. Δια διαταγών του Υπουργείου Στρατιωτικών (Γ.Ε.Σ.) καθορίζονται: 

α) Αι ημέραι εκάστης προσκλήσεως εξουσιοδοτουμένων εν ανάγκη των Διοικητών των 

Μεγάλων Μονάδων όπως ορίζωσι ταύτας, προτιμωμένων των ημερών αργίας. 

β) Τα αντικείμενα εκπαιδεύσεως. 

γ) Αι ώραι των ημερησίων συγκεντρώσεων. 

δ) Η στολή. 

ε) Ο τρόπος δικαιολογήσεως των εξόδων μεταφοράς». 

Άρθρο 36 

Έφεδροι Αξιωματικοί όλων των όπλων και Σωμάτων δύνανται να προαχθώσιν εις 

ανωτέρους βαθμούς μέχρι του βαθμού του Λοχαγού μόνον συμφώνως ταις διατάξεσι των 

επομένων άρθρων. 

Ουδείς εξ αυτών προάγεται εις τον ανώτερον βαθμόν εφ’ όσον οι εν τω ενεργώ Στρατώ 

ομοιόβαθμοί των εν τω αυτώ όπλω ή Σώματι οι προ αυτού αποκτήσαντες τον βαθμόν του 

Αξιωματικού, πλην των στασίμων, δεν προήχθησαν εισέτι. 

Άρθρο 37 

Βάσει των υφισταμένων αναγκών ορίζεται δια Β.Δ/τος προσκαλουμένου παρά του 

Υπουργού των Στρατιωτικών και κατόπιν προτάσεως του Γ.Ε. Στρατού ο αριθμός των κενών 

θέσεων ας δύνανται να καταλάβωσι δια προαγωγής ΄Εφεδροι Αξιωματικοί εν εκάστω 

΄Οπλω ή Σώματι και εν εκάστω βαθμώ, δι’ αποφάσεως δε του Γ.Ε. Στρατού αι κλάσεις εις ας 

οι προαχθησόμενοι δέον να ανήκουσιν. 

Άρθρο 38 

Αι κατά τα ανωτέρω προαγωγαί των Αξ/κών της Εφεδρείας γίνονται κατ’ εκλογήν, δι’ 

άπαντας τους βαθμούς, απαιτούνται δε προς προβιβασμόν εις τον ανώτερον βαθμόν, πλην 

των εν τοις προηγουμένοις άρθροις όρων, και τα εξής προσόντα δια τους Αξ/κούς των 

όπλων και του Σώματος Αυτοκινήτων. 

1) Δια την προαγωγήν Ανθυπολοχαγών εις Υπολοχαγούς: 



α) Πενταετές χρονικόν διάστημα από της αποκτήσεως του βαθμού του Ανθυπολοχαγού. 

β) Μία τουλάχιστον περίοδος ασκήσεων συμφώνως τω άρθρ. 32 ή μία περίοδος 

εκπαιδευτικής συγκεντρώσεως συμφώνως τω άρθρ. 34, ην να παρηκολούθησεν ο Έφεδρος 

ανελλιπώς. 

2) Δια την προαγωγήν Υπολοχαγών εις Λοχαγούς: 

α) Πενταετές χρονικόν διάστημα από της αποκτήσεως του βαθμού του Υπολοχαγού δι’ 

άπαντας ανεξαιρέτως τους Εφέδρους Αξ/κούς. 

β) Μία περίοδος ασκήσεων καθ’ ην να έχωσι μετάσχη ως Υπολοχαγοί συμφώνως τω άρθρ. 

32 και κατά την οποίαν να έχωσιν υποστή εκπαίδευσιν προπαρασκευάζουσαν αυτούς δια 

την Διοίκησιν Λόχου ή Πυρ/χίας ή αναλόγου τμήματος δια τους Εφέδρους Υπολοχαγούς του 

Σώματος Αυτοκινήτων. 

3) Τα εν τοις εδαφ. β΄ των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα δεν απαιτούνται: 

α) Δια του εκ μονίμων προερχομένους εάν ούτοι ήθελον εξαιρεθή της κατά το άρθρ. 32 

γενομένης προσκλήσεως της κλάσεώς των και εφ’ όσον δεν έχουσιν οργανωθή αι υπό του 

άρθρ. 34 προβλεπόμεναι εκπαιδευτικαί συγκεντρώσεις.  

β) Εκ των λοιπών δε, δια τους κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου Ανθ/γούς 

και Υπολ/γούς εφ’ όσον αποδεδειγμένως έχουσι μετάσχει των πολεμικών επιχειρήσεων, οι 

μεν Ανθ/γοί αδιακρίτως υπηρεσίας, οι δε Υπολ/γοί ως τοιούτοι εν Λόχω, Ίλη, Πυρ/χία. 

Άρθρο 39 

Οι Έφεδροι Αξ/κοί των λοιπών Σωμάτων προάγονται ομοίως μέχρι του βαθμού του Λοχαγού 

συμπεριλαμβανομένου μετά πενταετές διάστημα από της αποκτήσεως του βαθμού ον 

φέρουσιν. 

«2. Κατ’ εξαίρεσιν δια τους υπηρετούντας κατόπιν ανακατατάξεως Εφέδρους Αξιωματικούς 

΄Οπλων και Σωμάτων περί ων το άρθρ. 23 παρ. 2 και 3, απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα 

προς προαγωγήν τούτων. 

α) Δια προαγωγήν Ανθυπολοχαγών εις Υπολοχαγούς τριετής συνεχής υπηρεσία από της 

ημερομηνίας ανακατατάξεως και ευδόκιμος αποφοίτησις, εκ του Τμήματος διοικητών 

Υπομονάδων της Σχολής, του οικείου Όπλου ή Σώματος. 

β) Δια προαγωγήν Υπολοχαγών εις Λοχαγούς εξαετής συνεχής υπηρεσία, από της 

ημερομηνίας ανακατατάξεως ως Εφέδρου Ανθυπολοχαγού. 

3. Οι αποτυγχάνοντες κατά την φοίτησιν εις το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων απολύονται 

των τάξεων του Στρατού μεταπίπτοντες εις την κατηγορίαν της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του 

άρθρ. 23 του παρόντος Ν.Δ/τος (ανακατάταξις βραχείας διαρκείας). 

4. Οι ανακατασσόμενοι δια βραχείαν χρονικήν διάρκειαν, ως και οι αποτυγχάνοντες κατά 

την φοίτησιν εις το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων της Σχολής του οικείου Όπλου ή 



Σώματος, προάγονται εις τους επομένους βαθμούς συμφώνως προς τα καθοριζόμενα εις 

τας παρ. 1 και 2 του άρθρ. 38, ως και της παρ. 1 του άρθρ. 39 του παρόντος νόμου». 

Άρθρο 40 

Εξαιρετικώς εν καιρώ πολέμου, προάγονται και παρασημοφορούνται, άπαντες οι Έφεδροι 

Αξιωματικοί των όπλων παντός βαθμού κατά την διάρκειαν των πολεμικών επιχειρήσεων 

και δι’ εξαιρετικήν διαγωγήν επί του πεδίου της μάχης, υφ’ ους όρους και δια τους 

μονίμους Αξιωματικούς προβλέπεται το τοιούτον. 

Άρθρο 41 

Οι Έφεδροι Αξιωματικοί εγγράφονται εις πίνακας των εχόντων τα προς προαγωγήν 

προσόντα και διαγράφονται εξ αυτών κατά τους αυτούς τύπους καθ’ ους και οι Αξ/κοί του 

Ενεργού Στρατού. 

Όπως έφεδρος τις Αξιωματικός αποκτήση το δικαίωμα υποψηφιότητος δια τον αμέσως 

ανώτερον βαθμόν εκείνου ον φέρει, απαιτείται α) πρότασις δεδικαιολογημένη του 

Διοικητού της Μονάδος εις ην ούτος υπηρετεί, δια δε τους μη υπηρετούντας πρότασις του 

Διοικητού της Μονάδος εις ην διετέθη εν επιστρατεύσει υποβαλλομένη ιεραρχικώς μετά 

των παρατηρήσεων των αμέσως προϊσταμένων Αρχών εις το Υπουργείον Στρατιωτικών, β) 

εκπλήρωσις των υπό των άρθρ. 38 και 39 του παρόντος προβλεπομένων υποχρεώσεων. 

Δια την υποβολήν τοιαύτης προτάσεως παρά των Στρατιωτικών Αρχών, δέον να λαμβάνηται 

υπ’ όψιν, πλην των ατομικών εγγράφων και της επιδόσεως των προτεινομένων εις τα 

στρατιωτικά και η εν τω ιδιωτικώ βίω διαγωγή. 

Άρθρο 42 

Δια πάντα έφεδρον αξιωματικόν τηρούνται παρά του σχετικού Διοικητού της Μονάδος ή 

Υπηρεσίας, παρ’ η υπηρετεί ατομικά έγγραφα ως και δια τους μονίμους. Ταύτα μετά την 

απόλυσίν του αποστέλλονται συμπεπληρωμένα εις τας Μονάδας, Σώματα Στρατού, 

Μεραρχίας και Ταξιαρχίας, εις ας έχουσι διατεθή ούτοι συμφώνως ταις σχετικαίς διαταγαίς 

του Υπουργείου. 

Τα ατομικά έγγραφα των οπωσδήποτε εξερχομένων του στρατεύματος μονίμων 

αξιωματικών αποστέλλονται εις τα Σώματα Στρατού και Ανεξαρτήτους Μεραρχίας εις ας 

στρατολογικώς ούτοι ανήκουσι. 

Εις τα ατομικά έγγραφα εγγράφονται συν τοις άλλοις ο αριθμός και το είδος των ασκήσεων 

εις ας μετέσχον και αι υπηρεσίαι ας εξετέλεσαν κατά τας εν τω άρθρ. 32 του παρόντος 

καθοριζομένας προσκλήσεις. 

Ωσαύτως γίνεται μνεία του επιδεικνυομένου ζήλου προς παρακολούθησιν των διαλέξεων, 

εφαρμογών κλπ. των προβλεπομένων υπό του άρθρ. 34 του παρόντος, ως και της 

επιδεικνυομένης ικανότητος κατ’ αυτάς μετά της ανελλιπούς ή μη παρουσιάσεώς των. 

Ωσαύτως αναγράφονται και πληροφορίαι αφορώσαι τον ιδιωτικόν βίον του εφέδρου 

αξιωματικού. 



 

 

Άρθρο 43 

Εν πολέμω οι αξιωματικοί της εφεδρείας προάγονται κατ’ εκλογήν εις τους βαθμούς τους 

προβλεπομένους υπό των άρθρ. 38 και 39 υπό τους αυτούς όρους, υφ’ ους και οι 

αξιωματικοί του ενεργού Στρατού. 

Άρθρο 44 

Ο,τι εν τω παρόντι ορίζεται δια τους εφέδρους αξιωματικούς ισχύει και δια τους εφέδρους 

ανθυπασπιστάς. 

Η προαγωγή τούτων εις τον βαθμόν του εφέδρου ανθυπολοχαγού ενεργείται υφ’ ους η 

προαγωγή των εφέδρων ανθυπολοχαγών εις υπολοχαγούς. 

Άρθρο 45 

Η σειρά αρχαιότητος μεταξύ εφέδρων αξιωματικών καθορίζεται εκ της ημερομηνίας του 

Δ/τος της ονομασίας αυτών είτε εν τω ενεργώ στρατώ είτε εν εφεδρεία. 

Ο χρόνος υπηρεσίας εν πολέμω θεωρείται διπλούς υφ’ ους επακριβώς όρους και δια τους 

μονίμους αξιωματικούς. 

Η αρχαιότης μεταξύ των εξερχομένων εκ της αυτής Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών των 

μαχίμων ΄Οπλων και Σωμάτων καθορίζεται δια γενικού πίνακος σειράς επιτυχίας, 

συντασσομένου ως ο Οργανισμός της Σχολής ορίζει. 

Άρθρο 46 

Εν ομοιβαθμία οι αξιωματικοί του ενεργού στρατού έχουσι την διοίκησιν επί των εφέδρων 

αξιωματικών. 

Οι εξ αποστράτων προερχόμενοι έφεδροι αξιωματικοί, καλούμενοι να υπηρετήσωσιν εις 

τον ενεργόν στρατόν, προσέρχονται με τον βαθμόν των. 

Εκ τούτων όμως οι χαρακτηρισθέντες ως μη έχοντες τα προσόντα προς προαγωγήν εν τω 

τελευταίω βαθμώ ότε διατέλουν εν ενεργεία και οίτινες αυτεπαγγέλτως αποστρατευθέντες 

ως δις στάσιμοι προήχθησαν εις τον ανώτερον βαθμόν δυνάμει του Νόμου «περί 

Στρατιωτικής Ιεραρχίας και Προβιβασμών» δεν δύναται να αναλάβωσιν διοίκησιν μαχίμου 

στρατιωτικής μονάδος, αλλά διατίθενται εις βοηθητικάς υπηρεσίας. 

Οι έφεδροι αξιωματικοί των μη μαχίμων σωμάτων έχουσι δικαίωμα διοικήσεως μόνον όσον 

αφορά το προσωπικόν το απεσπασμένον μονίμως ή προσωρινώς εν τω καταστήματι ή 

υπηρεσία και δια την εκτέλεσιν της υπηρεσίας ταύτης, ως και δια τους μονίμους των αυτών 

Σωμάτων καθορίζεται. 

 



 

Άρθρο 47 

«1. Οι έφεδροι αξιωματικοί παντός βαθμού, εφόσον μετά την εκπλήρωση της θητείας τους 

καλούνται στην ενεργό υπηρεσία του στρατού, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από τον 

ειδικό νόμο περί μισθολογίου αποδοχές του βαθμού τους, υποκείμενες σε όλες τις νόμιμες 

κρατήσεις». 

 «2. Οι ανακατασσόμενοι Έφεδροι Αξιωματικοί δια χρονικόν διάστημα εφ’ άπαξ 6 ετών, ως 

και εκείνοι δι’ ους παρατείνεται η ανακατάταξις, εν συνεχεία, δι’ έν έως δύο έτη, 

λαμβάνουν αποδοχάς και δικαιούνται αποζημιώσεως βάσει της ισχυούσης νομοθεσίας και 

του παρόντος Ν.Δ/τος, ως κάτωθι: 

α) Αι αποδοχαί αυτών εξομοιούνται πλήρως προς τας αποδοχάς των Μονίμων Αξιωματικών 

των αντιστοίχων βαθμών, δικαιούμενοι και των επιδομάτων στολής και ειδικών συνθηκών 

και υποκείμενοι εις απάσας τας προβλεπομένας κρατήσεις. 

«β. Οι εξερχόμενοι του στρατεύματος έφεδροι αξιωματικοί μετά τριετή συνεχή υπηρεσία 

ανακατατάξεως λαμβάνουν ως αποζημίωση ένα (1) βασικό μισθό Ανθυπολοχαγού για κάθε 

έτος ανακατατάξεως». 

γ) Οι εξερχόμενοι του στρατεύματος μετά εξαετή συνεχή υπηρεσίαν ανακατατάξεως 

λαμβάνουν αποζημίωσιν ίσην προς 18 βασικούς μισθούς Λοχαγού. 

δ)Οι εξερχόμενοι του Στρατεύματος μετά επταετή ή οκταετή συνεχή υπηρεσίαν λαμβάνουν 

αποζημίωσιν ίσην προς είκοσιν ή είκοσι δύο αντιστοίχως, βασικούς μισθούς Λοχαγού. 

ε) Οι εξερχόμενοι του Στρατεύματος προ της συμπληρώσεως εξαετίας και μετά την 

συμπλήρωσιν εξαετίας και μετά την συμπλήρωσιν τριετίας δικαιούνται αποζημιώσεως ίσης 

προς την τοιαύτην των εξερχομένων μετά τριετίαν εάν οι λόγοι εξόδου των οφείλονται εις 

ετέρους, πλην υγείας, άλλως δικαιούνται αποζημιώσεως ίσης προς δύο μηνιαίους βασικούς 

μισθούς δι’ έκαστον συμπληρουμένον μετά την τριετίαν έτος». 

Άρθρο 48 

Έφεδροι Αξ/κοί διατελούντες Δημόσιοι ή Δημοτικοί Υπάλληλοι, καλούμενοι δι’ οιανδήποτε 

αιτίαν εις τας τάξεις του Στρατού, δικαιούνται αδείας εκ της πολιτικής αυτών υπηρεσίας, 

διαρκείας ίσης προς την υπό τα όπλα τήρησίν των. 

Άρθρο 49 

Έφεδροι Αξιωματικοί διατελούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι καλούμενοι δι’ οιανδήποτε αιτίαν 

εις τας τάξεις του Στρατού, θεωρούνται εν αδεία εκ της υπηρεσίας αυτών και δικαιούνται 

όπως αναλάβωσι, μετά την απόλυσίν των, ταύτην υφ’ ους όρους σχετικοί περί τούτων 

Νόμοι ορίζουσιν. 

 

 



Άρθρο 50 

Πας Αξ/κός απολυόμενος των τάξεων του Στρατού υποβάλλει εις την απολύουσαν τούτον 

αρχήν δήλωσιν εμφαίνουσαν το εν τω ιδιωτικώ βίω τόπον διαμονής του. 

Εις την ως άνω διάταξιν υπάγονται και οι εκ των μονίμων Αξ/κών εξερχόμενοι του 

Στρατεύματος Αξ/κοί και δι’ ους το σχετικόν Β.Δ/μα εξόδου διαλαμβάνει την εγγραφήν των 

εις το Στέλεχος Εφέδρων Αξ/κών. 

Πάσαν τυχόν μεταγενεστέρως οριστική αλλαγή τόπου διαμονής εν τω ιδιωτικώ βίω τινός 

των ως άνω εν τοις παρ. α΄ και β΄ του παρόντος διαλαμβανομένων αξ/κών, συνεπάγεται την 

υποβολήν νέας επί τούτου δηλώσεως εντός των τριών πρώτων μηνών από της 

εγκαταστάσεως εν τω νέω τούτω τόπω. Μη συμμόρφωσις προς τούτο συνεπάγεται 

πρόστιμον μέχρι δραχμών πεντακοσίων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

επιβαλλόμενον υπό του Υπουργού των Στρατιωτικών, όπερ δηλούται ως έσοδον του 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του Νόμου «περί 

εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» επί τη βάσει της εις τα Ταμεία του Κράτους 

αποστελλομένης αποφάσεως επιβολής προστίμων. 

Η δήλωσις αύτη περιέχουσα και τα Στρατολογικά στοιχεία (Στρατολογικήν κλάσιν, τόπος 

καταγωγής κλπ.) υποβάλλεται εις το πλησιέστερον Φρουραρχείον ή Αστυνομικήν Αρχήν και 

παρά τούτων εις το Στρατολογικόν Γραφείον εις ο ο δηλών ως εκ της καταγωγής του 

υπάγεται. 

Από της ισχύος του παρόντος Νόμου και εντός πέντε μηνών άπαντες οι έφεδροι Αξ/κοί περί 

ων αι παρ. α΄ και β΄ του παρόντος δέον να υποβάλλωσιν εις την πλησιεστέραν Αστυνομικήν 

Αρχήν ή Φρουραρχείον ή Προξενικήν τοιαύτην οι διαμένοντες εις το εξωτερικόν, δήλωσιν, 

εν η να εμφαίνηται α) ο τόπος ενεστώσης διαμονής, β) εάν η διαμονή των εν τω τόπω 

τούτω τυγχάνη οριστική ή προσωρινή και γ)τα στρατολογικά των στοιχεία. 

Αι δηλώσεις αύται δέον να αποσταλώσιν εις τα Στρατολογικά Γραφεία εις α ούτοι 

υπάγονται. 

Αι τοιαύται των εις το Εξωτερικόν διαμενόντων θα περιέλθωσιν εις το Υπουργείον 

Στρατιωτικών (Γ.Ε. Στρατού) μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Εις τας διατάξεις της ε΄ παραγράφου του παρόντος υπάγονται οι μη συμπληρούντες όριον 

ηλικίας εντός 5 ετών από της ισχύος του παρόντος. 

Μετά την πάροδον της τασσομένης πενταμήνου προθεσμίας και εν περιπτώσει μη 

συμμορφώσεως υπάγονται ούτοι εις τας διατάξεις της γ΄ παραγράφου τελευταίον εδάφιον 

περί προστίμου. 

Άρθρο 51 

Οι Εφεδροι Αξ/κοί δύνανται να συνέρχωνται εις γάμον άνευ αδείας. 

 



 

Άρθρο 52 

Δια Β.Δ/τος καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι λειτουργίας των Σχολών Υποψηφίων Εφ. 

Αξιωματικών, ήτοι καθήκοντα Διοικητικού, βοηθητικού και διδακτικού προσωπικού, 

λεπτομέρειαι εκπαιδεύσεως, διδακτέα μαθήματα, συντελεσταί βαθμολογίας, διαγωνισμοί, 

εξιτήριοι εξετάσεις, εκτίμησις ικανότητος μαθητών, εκτίμησις διαγωγής και προσόντων, 

οργανική συγκρότησις μαθητών, καθήκοντα βαθμοφόρων, ποιναί προσωπικού και 

μαθητών Σχολών, υποχρεώσεις μαθητών, άδειαι προσωπικού και μαθητών, σύνδεσις 

Πειθαρχικού Συμβουλίου Σχολής, περιπτώσεις παραπομπής μαθητού εις Συμβούλιον και 

αποπομπής τούτου, διαδικασία ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου, οικονομικαί διατάξεις, 

υλικόν σπουδής, στολή, εξάρτυσις, συσσίτιον μαθητών. 

Αι δια Β.Δ/των ως άνω καθορισθησόμεναι λεπτομέρειαι μετά των αφορώντων τας Σχολάς 

Εφέδρων Αξ/κών άρθρων του παρόντος Νόμου θα διέπουσι τον οργανισμόν Σχολών 

Εφέδρων Αξ/κών. 

Μέχρι κοινοποιήσεως του Οργανισμού των Σχολών Υποψηφίων Εφέδρων Αξ/κών παρέχεται 

το δικαίωμα εις τον επί των Στρατιωτικών Υπουργόν, ίνα καθορίζη δια διαταγών τας 

λεπτομερείας περί ων το άρθρον τούτο. 

Άρθρο 53 

1. Δικαστικοί υπάλληλοι ισόβιοι ή μόνιμοι και Δημόσιοι υπάλληλοι ως και πρόσωπα ειδικής 

μορφώσεως ή πείρας, ασχολούμενα εις διαφόρους επιστημονικούς ή τεχνικού κλάδους, 

αναγκαιούντα δια τας εν επιστρατεύσει απαιτήσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, καλούνται 

υπό τα όπλα ονομαστικώς-ασχέτως ορίου ηλικίας-και διατίθενται αναλόγως της ειδικότητός 

των, ανεξαρτήτως όπλου ή σώματος εις ο ανήκουσιν. 

«Το αυτό ισχύει και σε περίοδο ειρήνης κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων». 

2. Εις τούτους ασχέτως του βαθμού, ον εν τη στρατιωτική ιεραρχία κέκτηνται-δύναται ν’ 

απονεμηθή δια Β.Δ/τος, ο βαθμός του εφέδρου Αξιωματικού οιουδήποτε όπλου ή Σώματος 

αναλόγου της ειδικότητός των, ον διατηρούσι μόνον κατά το χρονικόν διάστημα της υπό 

στρατιωτικήν ιδιότητα υπηρεσίας των εν τη θέσει της ειδικότητός των, μεθ’ ο επανέρχονται 

εις την προηγουμένην αυτών εν τη εφεδρεία θέσιν και βαθμόν. 

Ο ούτω απονεμόμενος βαθμός καθοριζόμενος εκ των ετών υπηρεσίας ή της θέσεως ή του 

βαθμού των προσώπων τούτων εν τω ειδικώ αυτών κατά τον ιδιωτικόν των βίον κλάδω δεν 

δύναται να είναι ανώτερος του Αντ/ρχου. 

«Κατ’ εξαίρεσιν δύναται να απονεμηθή δια Β.Δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού 

Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) βαθμός μέχρι και του Υποστρατήγου εις Καθηγητάς των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως και εις Ανωτάτους Δικαστικούς Λειτουργούς». 

3. Δια Β.Δ/τος καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι στης εφαρμογής του άρθρου τούτου εις ο 

υπάγονται και οι τυχόν υπηρετούντες εν επιστρατεύσει εις τας τάξεις του Στρατού ως 



έφεδροι Αξιωματικοί ή έφεδροι οπλίται, εφ’ όσον συντρέχουσι δι’ αυτούς οι εν τη 1η 

παραγράφω λόγοι. 

4. Εις το άρθρον τούτο δεν υπάγονται οι Σιδηροδρομικοί και οι υπάλληλοι ΤΤΤ κατά την εν 

ειδική επιστρατεύσει κατάστασιν αυτών, διεπόμενοι κατά ταύτην υπό ιδίου Νόμου. 

«5. Μη αποκλειομένης της εφαρμογής των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, 

επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Στρατιωτικών ίνα προς αντιμετώπισιν επειγουσών 

αναγκών του εν εκστρατεία Στρατού προκαλεί από του καιρού της ειρήνης επί τη προτάσει 

του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Β.Δ/μα ονομασίας Εφέδρων Αξιωματικών του 

Σώματος της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης εξ ισοβίων ή μονίμων δικαστικών υπαλλήλων και 

δικηγόρων, εκ των εχόντων εκπληρώσει τας στρατιωτικάς των υποχρεώσεις και μη 

κριθέντων ανικάνων, εις τους κάτωθι βαθμούς κατά την έναντι εκάστου οριζομένην 

αντιστοιχίαν της δικαστικής ιεραρχίας. 

α) Στρατ. Δικ. Συμβούλων Β΄ Τάξεως 

Εξ Εφετών, Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Παρέδρων του Συμβουλίου 

Επικρατείας και Αντεισαγγελέων Εφετών. 

β) Στρατ. Δικαστικών Συμβούλων Γ΄ Τάξεως 

Εκ Προέδρων Πρωτοδικών, Εισαγγελέων Πρωτοδικών, και Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω. 

γ) Στρατ. Δικαστικών Συμβούλων Δ΄ Τάξεως 

Εκ Πρωτοδικών, Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, Εισηγητών του Συμβουλίου Επικρατείας 

συμπληρωσάντων τριετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν τω βαθμώ τούτω, Δικαστικών 

Αντιπροσώπων του Δημοσίου Α΄ και Β΄ Τάξεως συμπληρωσάντων τριετή τουλάχιστον 

υπηρεσίαν εν τω βαθμώ του Δικαστικού Αντιπροσώπου ή Δοκίμου Δικαστικού 

Αντιπροσώπου του Δημοσίου, και Δικηγόρων εχόντων τουλάχιστον τετραετή πραγματικήν 

δικηγορικήν υπηρεσίαν. 

Το όριο ηλικίας των Δικ. Συμβούλων της άνω παρ. 5 αυξάνεται κατά δέκα έτη για τους 

υπηρετούντες συνεχώς μετά την καταληψή τους από το όριο ηλικίας από την παρ. 15 άρθρ. 

17 Νόμ. 1213/1981 (ΦΕΚ Α΄ 275). 

δ) Υπολοχαγών Στρατ. Δικαιοσύνης 

Εξ εμμίσθων Παρέδρων παρά Πρωτοδίκαις, Πταισματοδικών, Ειρηνοδικών και Δικηγόρων 

εχόντων τριετή τουλάχιστον πραγματικήν δικηγορικήν υπηρεσίαν. 

ε) Ανθυπολοχαγών Στρατ. Δικαιοσύνης 

Εκ Δικαστικών Γραμματέων Πολυμελών Δικαστηρίων, Γραμματέων Συμβουλίου Επικρατείας 

και Δικηγόρων εχόντων διετή τουλάχιστον πραγματικήν δικηγορικήν υπηρεσίαν. 

ς) Ανθυπασπιστών Στρατ. Δικαιοσύνης 



Εκ δικηγόρων εχόντων μονοτεή τουλάχιστον πραγματικήν υπηρεσίαν δικηγορικήν, εκ 

Γραμματέων Ειρηνοδικείου Α΄ τάξεως, Γραμματέων Πταισματοδικείου, Δικαστικών 

Υπογραμματέων Πολυμελών Δικαστηρίων και Γραμματέων Ειρηνοδικείου β΄ τάξεως. 

Οι ούτως ονομαζόμενοι Έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί της Στρατιωτικής 

Δικαιοσύνης εγγράφονται από της ονομασίας των εις την εφεδρείαν του Σώματος».  

 «6. Προκειμένου περί δικαστικών υπαλλήλων ισοβίων ή μονίμων υπαγομένων εις την 

αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, το μεν Β.Δ/μα της ονομασίας αυτών ως εφέδρων 

Αξιωματικών του Σώματος της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, εκδίδεται τη προτάσει των 

Υπουργών Δικαιοσύνης και Στρατιωτικών, η δε ονομαστική αυτών πρόσκλησις υπό τα όπλα 

γίνεται δια διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών, μετά προηγουμένην συγκατάθεσιν 

του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού». 

 «7. Με π/δ/γμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορεί 

να απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Υπολοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των 

Ενόπλων Δυνάμεων κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο σε αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας 

μέχρι 35 ετών, που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μία από τις πρώτες 3 θέσεις σε ατομικό ή 

ομαδικό κανονικό άθλημα, κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτοί έχουν όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των  

Μονίμων Αξιωματικών, καθίστανται μέτοχοι των οικείων Μετοχικών Ταμείων και του 

Ταμείου Αλληλοβοηθείας Αξιωματικών και παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον το 

επιθυμούν, μέχρι τη συμπλήρωση, πλήρους συνταξίμου υπηρεσίας εξελισσόμενοι μέχρι του 

βαθμού του Αντισυνταγματάρχου και αντιστοίχων. Οι προαγωγές των ανωτέρω 

ενεργούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους Μόνιμους Αξιωματικούς κατά τα οριζόμενα 

από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Μονίμων 

Αξιωματικών». 

 «8. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, που προστέθηκε με το άρθρ. 23 του Νόμ. 

2109/1992, ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας 

μέχρι και 42 ετών, που κατέλαβαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα των 

Ηνωμένων Πολιτειών του έτους 1996 ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της 

τέταρτης έως και της όγδοης σε ατομικό κανονικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών 

Αγώνων, καθώς και για τους αθλητές ή αθλήτριες που έχουν κατακτήσει ή πρόκειται να 

κατακτήσουν πρώτη παγκόσμια νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών σε 

ατομικό άθλημα, στους οποίους απονέμεται ο βαθμός του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού ή 

αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

9. Οι ανωτέρω έφεδροι κατ’ απονομή Αξιωματικοί των παρ.7 και 8 του παρόντος άρθρου 

δύνανται να μονιμοποιούνται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του 

άρθρ. 37 του Νόμ. 2109/1992». 

 «10. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 7 και 9, που προστέθηκαν με τα άρθρα 23 

του N. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α) και 10 του N. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α) αντίστοιχα, ισχύουν και 

εφαρμόζονται αναλόγως και στους αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε (35) 

ετών που έχουν κατακτήσει ή θα κατακτήσουν δεύτερη ή τρίτη παγκόσμια νίκη σε 



παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό άθλημα. Η 

κατανομή των αθλητών ή αθλητριών στους Κλάδους των Ε.Δ. πραγματοποιείται κατ’ 

αναλογία και σε σχέση με τη φύση του αθλήματος, ύστερα από απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε.» 

Άρθρο 54 

Ο Νόμ. 5203, ο Νόμ. 5820, ο από 25-1-36 Α. Νόμος «περί εκπαιδεύσεως και ονομασίας 

Εφέδρων Αξιωματικών» ως και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον-ή 

σχετική προς τας δι’ αυτού καταργουμένας-καταργείται. 

Άρθρο 55 

Εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου υπάγονται και οι κατά την έναρξιν της ισχύος αυτού 

ευρισκόμενοι εις τας τάξεις του Στρατού απόφοιτοι των Σχολών Υποψηφίων Εφέδρων 

Αξ/κών, ό,τι δεν εν τω Νόμω τούτω ορίζεται περί Σχολών Υποψηφίων Εφέδρων 

Αξιωματικών ισχύει και δια τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως τοιούτων. 

Άρθρο 56 

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της ημέρας της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

«Άρθρο 57 

Η αληθής έννοια του άρθρ. 5 του Α.Ν. της 10-6-35 «περί κανονισμού της μισθοτροφοδοσίας 

εν επιστρατεύσει των Ανθυπασπιστών και Αξιωματικών και εν γένει των στρατευομένων 

Εφέδρων» είναι ότι εις τας διατάξεις αυτού υπάγονται μόνον οι τακτικοί δημόσιοι και 

δημοτικοί υπάλληλοι, ουχί δε και οι πάσης φύσεως έκτακτοι και επί συμβάσει ως και οι 

ημερομίσθιοι τοιούτοι.» 

«Άρθρο 58 

Έφεδροι Αξιωματικοί οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος χειροτονηθέντες γενικώς θρησκευτικοί 

λειτουργοί, δεν διαγράφονται του Στελέχους Εφέδρων Αξιωματικών αλλά μετατάσσονται 

εις το Σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων με τον αντίστοιχον βαθμόν συμφώνως τω άρθρ. 9 του 

παρόντος Νόμου. 

Οι μέχρι τούδε μη εγγεγραμμένοι εις τα Στελέχη Εφέδρων Αξ/κών θρησκευτικοί λειτουργοί 

και μη καταληφθέντες υπό του ορίου ηλικίας υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος 

άρθρου». 

«Άρθρο 59 

Προς πλήρωσιν αναγκών του εν εκστρατεία Στρατού δύναται ο Υπουργός των Στρατιωτικών 

από του καιρού της ειρήνης και κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού να προκαλέση Β.Δ/τα ονομασίας Εφέδρων Αξιωματικών του Σώματος 

Στρατιωτικών Ιερέων, κληρικών ασχέτως ορίου ηλικίας, προτεινομένων υπό του Προέδρου 

της Ιεράς Συνόδου και προϋπηρετησάντων ή μη προς της χειροτονίας των εις τον Στρατόν 

με τον βαθμόν του οπλίτου. Ο εις τούτους απονεμόμενος βαθμός δεν δύναται να είναι 



ανώτερος του βαθμού του Λοχαγού και έσεται ανάλογος του βαθμού ον κέκτηνται εν τη 

Εκκλησιαστική Ιεραρχία». 

 


