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Απιθμόρ  88 

Οι πεπί Σηπαηού ηηρ Γημοκπαηίαρ (Γιοπιζμοί, Ιεπαπσία, Πποαγωγέρ και Αθςπηπεηήζειρ Αξιωμαηικών) 
(Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό  Σςμβούλιο, δςνάμει ηος 
άπθπος 76 ηoς πεπί Σηπαηού ηηρ Γημοκπαηίαρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και 
εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος 
άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με 
Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 
2010). 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΡΑΣΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2016 ΚΑΙ 2017 

___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 76 

 

36(Ι) ηνπ 2016 
126(Ι) ηνπ 2016 

   172(Ι) ηνπ 2017 
    173(Ι) ηνπ 2017. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 76 
ηνπ πεξί ηξαηνύ ηεο Δεκνθξαηίαο Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο. 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
 
Επίζεκε Εθεκεξίδα,  

Παξάξηεκα 
Σξίην(Ι): 
2.12.2016. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί ηξαηνύ ηεο Δεκνθξαηίαο 
(Δηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγωγέο θαη Αθππεξεηήζεηο Αμηωκαηηθώλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) 
Καλνληζκνί ηνπ 2018 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί ηξαηνύ ηεο Δεκνθξαηίαο 
(Δηνξηζκνί, Ιεξαξρία, Πξναγωγέο θαη Αθππεξεηήζεηο Αμηωκαηηθώλ) Καλνληζκνύο ηνπ 2016 
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο “νη βαζηθνί θαλνληζκνί”) θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη 
παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί ηξαηνύ ηεο Δεκνθξαηίαο (Δηνξηζκνί, 
Ιεξαξρία, Πξναγωγέο θαη Αθππεξεηήζεηο Αμηωκαηηθώλ) Καλνληζκνί ηνπ 2016 θαη 2018. 



 
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 39  
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Η παξάγξαθνο (2) ηνπ Καλνληζκνύ 39 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο δεύηεξεο θαη ηεο ηξίηεο επηθύιαμεο απηήο κε ηηο αθόινπζεο 
επηθπιάμεηο, αληίζηνηρα: 

     «Ννείηαη πεξαηηέξω όηη- 

        (α)  Αμηωκαηηθνί ωκάηωλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο θαη Κνηλώλ ωκάηωλ νη 
νπνίνη πξνέξρνληαη από Α..Ε.Ι. ζηα νπνία ηα έηε θνίηεζεο είλαη ίζεο 
δηάξθεηαο κε ηα Α..Ε.Ι. από ηα νπνία απνθνηηνύλ Αμηωκαηηθνί 
Όπιωλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, θαζώο θαη  Αμηωκαηηθνί πνπ δηνξίζηεθαλ 
ζηνλ ηξαηό, κεηά από δηαγωληζκό, κε ηνλ βαζκό ηνπ 
Αλζππνινραγνύ δελ πξνάγνληαη ζε αλώηεξν βαζκό, πξνηνύ 
πξναρζεί ζηνλ βαζκό απηόλ έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο 
Αμηωκαηηθνύο Όπιωλ πνπ δηνξίζηεθαλ ωο Αμηωκαηηθνί ζηνλ ίδην 
βαζκό ην ίδην έηνο κε απηνύο˙ 

 (β) Αμηωκαηηθνί ωκάηωλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο θαη Κνηλώλ ωκάηωλ νη 
νπνίνη πξνέξρνληαη από Α..Ε.Ι. ζηα νπνία ηα έηε θνίηεζεο είλαη 
πεξηζζόηεξα ηωλ εηώλ θνίηεζεο ηωλ Α..Ε.Ι. από ηα νπνία 
απνθνηηνύλ Αμηωκαηηθνί Όπιωλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο δελ πξνάγνληαη 
ζε αλώηεξν βαζκό, πξνηνύ πξναρζεί ζηνλ βαζκό απηόλ έλαο 
ηνπιάρηζηνλ Αμηωκαηηθόο Όπιωλ πνπ εηζήρζε ζε Α..Ε.Ι. θαηά ην ίδην 
έηνο κε απηνύο˙ 

 (γ) Αμηωκαηηθνί ωκάηωλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο θαη Κνηλώλ ωκάηωλ, 

θαζώο θαη Αμηωκαηηθνί ηνπ ώκαηνο ηνπ Ναπηηθνύ ή ηνπ ώκαηνο ηεο 
Αεξνπνξίαο νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ ζηνλ ηξαηό κε ηνλ βαζκό ηνπ 
Τπνινραγνύ ή ηνπ Λνραγνύ δελ πξνάγνληαη ζε αλώηεξν βαζκό, 

πξνηνύ πξναρζεί ζηνλ βαζκό απηόλ, ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ωκάηωλ 
ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο θαη ηωλ Κνηλώλ ωκάηωλ, έλαο ηνπιάρηζηνλ από 
ηνπο Αμηωκαηηθνύο Όπιωλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, ζηελ πεξίπηωζε ηνπ 
ώκαηνο ηνπ Ναπηηθνύ, έλαο ηνπιάρηζηνλ Αμηωκαηηθόο Μεραληθόο ηνπ 
Ναπηηθνύ θαη, ζηελ πεξίπηωζε ηνπ ώκαηνο ηεο Αεξνπνξίαο, έλαο 
ηνπιάρηζηνλ Αμηωκαηηθόο Ειεγθηήο Αεξάκπλαο πνπ πξνήρζε ζε 
Τπνινραγό ή Λνραγό, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε, θαηά ην έηνο ηνπ 
δηνξηζκνύ ηνπο: 

   Ννείηαη έηη πεξαηηέξω όηη- 

 (α) Αμηωκαηηθνί Μεραληθνί ηνπ Ναπηηθνύ νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ ζηνλ ηξαηό 
κε ηνλ βαζκό ηνπ εκαηνθόξνπ δελ πξνάγνληαη ζε αλώηεξν βαζκό, 
πξνηνύ πξναρζεί ζηνλ βαζκό απηόλ έλαο ηνπιάρηζηνλ Αμηωκαηηθόο 
Μάρηκνο ηνπ Ναπηηθνύ πνπ δηνξίζηεθε ζηνλ ίδην βαζκό ην ίδην έηνο κε 
ηνπο ππό αλαθνξά Αμηωκαηηθνύο Μεραληθνύο ηνπ Ναπηηθνύ θαη ην ίδην 
ηζρύεη γηα ηνπο Αμηωκαηηθνύο ώκαηνο ηνπ Ναπηηθνύ ζε ζρέζε κε ηνπο 
Αμηωκαηηθνύο Μεραληθνύο ηνπ Ναπηηθνύ˙ 

 (β) Αμηωκαηηθνί Μεραληθνί ηεο Αεξνπνξίαο νη νπνίνη δηνξίζηεθαλ ζηνλ 
ηξαηό κε ηνλ βαζκό ηνπ Αλζππνζκελαγνύ δελ πξνάγνληαη ζε 
αλώηεξν βαζκό, πξνηνύ πξναρζεί ζηνλ βαζκό απηόλ έλαο ηνπιάρηζηνλ 
Αμηωκαηηθόο Ιπηάκελνο ηεο Αεξνπνξίαο πνπ δηνξίζηεθε ζηνλ ίδην 
βαζκό ην ίδην έηνο κε ηνπο ππό αλαθνξά Αμηωκαηηθνύο Μεραληθνύο ηεο 
Αεξνπνξίαο θαη ην ίδην ηζρύεη γηα ηνπο Αμηωκαηηθνύο Ειεγθηέο 
Αεξάκπλαο ζε ζρέζε κε ηνπο Αμηωκαηηθνύο Μεραληθνύο, ηνπο 
Αμηωκαηηθνύο ώκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο Αμηωκαηηθνύο Ειεγθηέο 
Αεξάκπλαο θαη ηνπο Αμηωκαηηθνύο Ιπηάκελνπο Τπεξεζίαο Εδάθνπο ζε 
ζρέζε κε ηνπο Αμηωκαηηθνύο ώκαηνο:». 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πωινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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