ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου είναι κατ΄ αρχήν η ρύθμιση θεμάτων που
αφορούν στη μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για το μόνιμο στρατιωτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και τους οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη
στρατιωτική τους υποχρέωση, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη
στρατολογική νομοθεσία, τους αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και άλλες διοικητικές
διαδικασίες.
Για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου λήφθηκαν υπόψη:
α.
Η γεωπολιτική θέση της χώρας, που επιβάλλει τη διατήρηση αξιόμαχων
Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.
β.
Το δικαιϊκό σύστημα της χώρας, ως χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που μας υποχρεώνει σε συμμόρφωση με διεθνείς κανόνες δικαίου.
γ.
Οι επιταγές του Συντάγματος για την προστασία της οικογένειας και ειδικά
των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
δ.
Η ανάγκη για την περαιτέρω προστασία και έμπρακτη μέριμνα κατηγοριών
στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα.
ε.
Η απαίτηση συμπόρευσης των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά στο
προσωπικό των ΕΔ με την αναγκαιότητα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής τους (π.χ.
μεταθέσεις, μειωμένο ωράριο).
στ.
Η απαίτηση απλοποίησης και εκσυγχρονισμού των διατάξεων της
στρατολογικής νομοθεσίας.
ζ.
Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τα πορίσματα της νομολογίας και τις
υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη (πχ διάρκεια εναλλακτικής θητείας των αντιρρησιών
συνείδησης).
η.
Η ανάγκη συστηματικότερης ρύθμισης του χρόνιου προβλήματος των
ανυπότακτων.
Περαιτέρω, αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η ρύθμιση διαφόρων
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των ΕΔ, η θεσμοθέτηση ενός νέου και
σύγχρονου πλαισίου για την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης
Λιμένων, καθώς και η θέσπιση κανόνων και απαιτήσεων που αφορούν στην αξιοπλοΐα των
στρατιωτικών αεροσκαφών των ΕΔ και η σύσταση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής
Αξιοπλοΐας.
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Το παρόν σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Μέρη, τα οποία αντιστοιχούν
σε ισάριθμες θεματικές ενότητες, συναφείς ως προς το περιεχόμενό τους, το γενικό πλαίσιο
των οποίων αναλύεται στις επόμενες παραγράφους. Περαιτέρω, το κάθε Μέρος του
παρόντος διαρθρώνεται σε Κεφάλαια.
Το Πρώτο Μέρος αποτελείται από πέντε (5) Κεφάλαια.
Το Κεφάλαιο Α΄ αφορά σε ρυθμίσεις σταδιοδρομικής και υπηρεσιακής εξέλιξης
κατηγοριών στελεχών των ΕΔ και έμπρακτης μέριμνας του ΥΠΕΘΑ για το σύνολο των
στελεχών, αλλά και για ειδικότερες κατηγορίες αυτού, που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.
Για πρώτη φορά, συστήνονται στο χώρο των ΕΔ Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών, στα
οποία μπορούν να προσφεύγουν τα στελέχη, σε περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματά
τους από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της Υπηρεσίας. Επίσης, για πρώτη φορά,
παρέχεται η δυνατότητα νομικής υποστήριξης στα στελέχη και οπλίτες των ΕΔ από
λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις δίκες σε ποινικά δικαστήρια
για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά της εκτέλεση της υπηρεσίας τους και
ένεκα αυτής. Επιπλέον, για πρώτη φορά ρυθμίζεται η κάλυψη δαπανών των ανασφάλιστων
δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
Το Κεφάλαιο Β΄ αφορά σε ρυθμίσεις επιμέρους ζητημάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ
[θέματα στρατολογικής φύσης, όπως επέκταση του ευεργετήματος της μειωμένης θητείας
σε όλα τα τέκνα τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, τακτοποίησης στρατιωτικών
υποχρεώσεων ανυπότακτων εφόσον καταταγούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020,
προσδιορισμού του προσωποπαγούς χαρακτήρα του χρηματικού προστίμου,
τοποθετήσεων και μεταθέσεων οπλιτών θητείας σύμφωνα με το νέο εφαρμοζόμενο
σύστημα κατάταξης σε Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), καθώς και ανακατάταξης και
επανακατάταξης Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις ΕΔ].
Το Κεφάλαιο Γ΄ αφορά σε διάφορα θέματα των αντιρρησιών συνείδησης.
Το Κεφάλαιο Δ΄ αφορά σε διάφορα θέματα εκπαίδευσης στρατιωτικού προσωπικού
των ΕΔ, καθώς και σε θέματα μέριμνας για τους οικείους τους (θέματα εκπαίδευσης και
συναφούς αποζημίωσης στο χώρο των ΕΔ, μετονομασία των Σχολών Διοίκησης και
Επιτελών, θέματα του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου ΔΔΜΝ Ναυστάθμου
Κρήτης, καθιέρωση ειδικών κατηγοριών σπουδαστών στρατιωτικών σχολών λόγω
σωματικής ανικανότητας).
Το Κεφάλαιο Ε΄ αφορά σε διάφορα άλλα θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ
(επανασύσταση Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας, θέματα
μεταγραφών αδελφών μαθητών στρατιωτικών σχολών).
Το Δεύτερο Μέρος αφορά στην τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού
Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων διατάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του ΥΠΕΘΑ.
Το Τρίτο Μέρος αποτελείται από δύο (2) Κεφάλαια.
Τα Κεφάλαιο Α΄ και Β΄ αφορούν στην αναθεώρηση του αναχρονιστικού θεσμικού
πλαισίου που διέπει την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης
Λιμένων (ΥΠ/ΠΛΧ) και την σύσταση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας στο ΥΠΕΘΑ,
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καθώς επίσης στην τροποποίηση διατάξεων αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ, αντίστοιχα. Όσον
αφορά στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της ΥΥΠ/ΠΧΛ,
αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, καθόσον το ισχύον νομοθετικό διάταγμα έχει ξεπεραστεί από
τις εξελίξεις και κρίνεται αναχρονιστικό. Τέλος, αναφορικά με τη σύσταση της Εθνικής
Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας στο ΥΠΕΘΑ αυτή αποσκοπεί στην καθιέρωση και διατήρηση
υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφαλείας των στρατιωτικών αεροσκαφών των ΕΔ
μέσω της διασφάλισης της αξιοπλοΐας αυτών.
Στο Τέταρτο Μέρος περιλαμβάνονται οι αναγκαίες για την εφαρμογή του σχεδίου
νόμου εξουσιοδοτικές, τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, ενώ ρυθμίζονται
τα σχετικά θέματα με την έναρξη της ισχύος του.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μέρος Πρώτο
Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού, στρατολογικής φύσης, αντιρρησιών
συνείδησης, εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Το Πρώτο Μέρος του σχεδίου νόμου διαρθρώνεται σε πέντε (5) Κεφάλαια, το πρώτο
με τίτλο «Θέματα Μέριμνας και Σταδιοδρομίας Προσωπικού», το δεύτερο με τίτλο «Θέματα
Στρατολογικής Φύσης», το τρίτο με τίτλο «Θέματα Αντιρρησιών Συνείδησης», το τέταρτο με
τίτλο «Θέματα Εκπαίδευσης» και το πέμπτο με τίτλο «Διάφορα Θέματα».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού
Άρθρο 1
Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, επιδιώκεται η επέκταση της δυνατότητας
δικαστικής εκπροσώπησης από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (στελέχη και οπλίτες εν ενεργεία
και εν αποστρατεία), υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους
πολιτικούς υπαλλήλους του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα. Με την υπ΄ αριθμ. 209/2014
γνωμοδότησή του, το Ν.Σ.Κ. έκρινε ότι οι στρατιωτικοί, παρότι είναι μόνιμοι δημόσιοι
υπάλληλοι, αν και αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη κεχωρισμένως (π.χ. υπηρετούντες
στις Ένοπλες Δυνάμεις, μόνιμα στελέχη σε αυτές), δεν περιλαμβάνονται στη συναφή
διάταξη του άρθρου 24 του ν.3200/2003 (Α΄ 281) που αφορά στους τακτικούς υπαλλήλους
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, στους οποίους ρητά παρέχεται η
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ανωτέρω νομική κάλυψη. Άλλωστε, η ίδια δυνατότητα παρέχεται στους αστυνομικούς,
ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες, καθώς και στο πυροσβεστικό προσωπικό και
στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των
άρθρων 52Α και 100Α, αντίστοιχα, του ν. 4249/2014 (Α΄ 73). Η πρόβλεψη του άρθρου αυτού
εντάσσεται στο πλαίσιο μέριμνας της πολιτείας προς ομοειδείς κατηγορίες προσωπικού του
Δημοσίου και εξαλείφει πλέον την αναιτιολόγητη διάκριση που υπάρχει σήμερα ως προς το
δικαίωμα των στρατιωτικών να εκπροσωπούνται από λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. σε δίκες, στις
οποίες εμπλέκονται λόγω της άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, σκοπείται η εισαγωγή ενός μέτρου μέριμνας των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για την ηθική και την ψυχική υποστήριξη όσων απομακρύνονται
από τον υπηρεσιακό και επαγγελματικό βίο και αποκόπτονται από το ενεργό στρατιωτικό
περιβάλλον για λόγους υγείας. Η κάθε περίπτωση κρίνεται χωριστά, συνεκτιμώντας
οπωσδήποτε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ειδικότερα, προβλέπεται πλέον ρητά ότι η
αποστρατεία των εν λόγω αξιωματικών γίνεται με απόφαση του οικείου ανώτατου κατά
Κλάδο συμβουλίου και όχι αυτεπάγγελτα, ενώ παράλληλα τους παρέχεται η δυνατότητα,
εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν στην ενέργεια και να ενταχθούν σε μία από τις
καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 16 του ν.δ. 1400/1973 (δηλαδή σε
κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον η πάθησή τους έγινε σε διατεταγμένη υπηρεσία,
διαφορετικά στις καταστάσεις που προβλέπονται ειδικά ανά Κλάδο των ΕΔ, δηλαδή ελαφρά
υπηρεσία για τον Στρατό Ξηράς και τα Κοινά Σώματα, υπηρεσία ξηράς για το Πολεμικό
Ναυτικό και υπηρεσία εδάφους για την Πολεμική Αεροπορία). Περαιτέρω δε σημειώνεται
ότι οι διατάξεις που αφορούν στην κρίση σωματικής ικανότητας και τις καταστάσεις
Αξιωματικών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών και
Ανθυπασπιστών (δυνάμει του άρθρου 48 του ν. 4105/1960 και του άρθρου 6 του ν.
2109/1992), των ΕΜΘ (δυνάμει του άρθρου 9 του π.δ. 21/1991, βλ. και απόφ. ΣτΕ
4252/2013) και των ΕΠΟΠ (δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 2936/2001, βλ. και απόφ. ΔΕΦ Αθ
2759/2014).
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2, καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.δ.
1400/1973, ώστε να συνάδει με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, καθότι η περίπτωση της
κρίσης του νοσήματος του αξιωματικού ως ανίατου ρυθμίζεται πλέον στην ως άνω
παράγραφο.
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3, επιδιώκεται η ρητή διευκρίνιση ότι η κατάληψη
οποιασδήποτε θέσης στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (π.χ. Δημόσιο, Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) από εν ενεργεία
αξιωματικό, δεν είναι συμβατή με την κατάσταση της ενέργειας. Η συμμετοχή του
στρατιωτικού στις επιλογικές διαδικασίες για την κατάληψη της ως άνω θέσης εξακολουθεί
να είναι νόμιμη, ωστόσο θα πρέπει να μην βρίσκεται σε κατάσταση ενέργειας, προκειμένου
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να τοποθετηθεί σε αυτήν. Η αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού γίνεται
αποκλειστικά προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι
στρατιωτικοί που έχουν εκπαιδευτεί ή προορίζονται να υπηρετήσουν σε αυτές δεν θα
στελεχώνουν έτερες δημόσιες υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη και των συνεπειών που
ενδεχομένως προκληθούν στην εύρυθμη λειτουργία των ΕΔ, σε περίπτωση εκροής
στελεχών. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αναλήφθηκε με αφορμή την υπ’ αριθμ.
193/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι,
παρότι οι στρατιωτικοί είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αντιμετωπίζονται διαφορετικά
από τον νόμο και υπόκεινται σε περιορισμούς που εκπορεύονται από την ειδική σχέση
εξουσίασης με το κράτος, στους οποίους περιλαμβάνεται και η αποκλειστική απασχόλησή
τους εντός των ΕΔ.
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, προβλέπεται, για πρώτη φορά, ότι το Οικονομικό
Σώμα του Στρατού Ξηράς θα στελεχώνεται και από υπαξιωματικούς που θα προέρχονται
από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, για την επαρκέστερη στελέχωση των
Μονάδων και Υπηρεσιών του εν λόγω Σώματος.
Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3, προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών από ένα Όπλο σε άλλο Όπλο ή Σώμα και αντίστροφα,
όπως επίσης και από ένα Σώμα σε άλλο του ίδιου Κλάδου, προκειμένου να καλυφθούν
θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων των
ισχυόντων περί αρχαιότητας των μετατασσομένων. Με την εν λόγω ρύθμιση, σκοπείται η
παροχή δυνατότητας στον εκάστοτε Κλάδο να καλύπτει τις υπάρχουσες υπηρεσιακές
ανάγκες, σε θέσεις που προϋποθέτουν αντίστοιχη εξειδικευμένη εκπαίδευση, μέσω της
μετάταξης στελεχών, κατόπιν του καθορισμού των αναγκών από το κάθε ΓΕ, όποτε αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 4, προβλέπεται η αναστολή κρίσεων Ανθυπασπιστών
και Υπαξιωματικών, κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα, μέχρι την
έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος. Αν
οι ανωτέρω, των οποίων η κρίση έχει ανασταλεί, κριθούν προακτέοι, προάγονται
αναδρομικά, από τότε που έπρεπε κανονικά να προαχθούν. Αντίστοιχη ρύθμιση
προβλέπεται στο άρθρο 24 του ν. 3883/2010 για τους Αξιωματικούς.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5, καταργείται η ειδική διαδικασία του άρθρου 9,
όσον αφορά την προαγωγή των Ανθυπασπιστών σε Σημαιοφόρους, η οποία συνίσταται σε
επιλογή από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο ενός αριθμού εκ των προηγουμένως κριθέντων
ως προακτέων, από το οικείο Συμβούλιο Κρίσεων, καθότι πρόκειται επί της ουσίας για διπλή
εξεταστική διαδικασία.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 6, προσμετράται στους Ανθυπασπιστές και
Υπαξιωματικούς, ως χρόνος παραμονής στον βαθμό, ο συνολικός χρόνος νοσηλείας ή
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αναρρωτικής άδειας, λόγω ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη
υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, σε ειρήνη ή πόλεμο, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος
στο οποίο διετέλεσε το στέλεχος στις πιο πάνω καταστάσεις. Η αναγκαιότητα της
συγκεκριμένης ρύθμισης προέκυψε λόγω της ασάφειας που υπάρχει σχετικά με το αν το
συνολικό διάστημα νοσηλείας και αναρρωτικής άδειας στελέχους, λόγω τραυματισμού του
σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, θα πρέπει να προσμετρηθεί ολόκληρο ως
χρόνος παραμονής στον βαθμό του ή αν θα πρέπει να ισχύουν και σε αυτή τη περίπτωση
χρονικοί περιορισμοί που ισχύουν αν ο τραυματισμός συνέβη όχι σε διατεταγμένη μεν
υπηρεσία ή σε διατεταγμένη μεν υπηρεσία, αλλά όχι εξαιτίας αυτής. Με αυτόν τον τρόπο,
επιτυγχάνεται η δικαιολογημένη ευνοϊκότερη μεταχείριση των στελεχών που
τραυματίζονται ανυπαίτια κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ή διατεταγμένης υπηρεσίας, σε
σχέση με τις περιπτώσεις όπου δεν συντρέχει αυτό το τελευταίο στοιχείο. Η εν λόγω
νομοθετική πρωτοβουλία αναλήφθηκε με αφορμή την υπ’ αριθμ. 296/2017 γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι είναι νόμιμο να
προσμετράται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν.δ. 445/1974, στους Ανθυπασπιστές και
Υπαξιωματικούς, ως χρόνος παραμονής στον βαθμό, ο συνολικός χρόνος νοσηλείας ή
αναρρωτικής άδειας, λόγω ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη
υπηρεσία σε ειρήνη ή πόλεμο, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος στο οποίο διετέλεσε
το στέλεχος στις πιο πάνω καταστάσεις.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 7 τροποποιείται η διαδικασία του άρθρου 22, όσον
αφορά την υποβολή των εκθέσεων ικανότητας (αξιολόγησης), ώστε αυτές να μην
υποβάλλονται στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) αλλά στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού, τροποποίηση που επιβάλλεται από την οργανωτική αλλαγή του έργου της
Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ).
Με τη ρύθμιση των παραγράφων 8 και 9, στο πλαίσιο αφενός της σκοπούμενης
εναρμόνισης των διαδικασιών που εφαρμόζονται και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων
Δυνάμεων και αφετέρου της οργανωτικής μεταβολής που έχει συντελεσθεί επί του έργου
της ΔΝΕ, προβλέπονται δύο διαφορετικά Συμβούλια Κρίσεων για τους Ανθυπασπιστές και
τους Υπαξιωματικούς αντίστοιχα, κατά το πρότυπο των ισχυόντων στο ΣΞ και την ΠΑ, με
μόνη διαφοροποίηση τα συμμετέχοντα επί αυτών όργανα, ως συνέπεια διαφορετικής
διάρθρωσης του ΠΝ.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 10, επιχειρείται η προσαρμογή της ακολουθητέας
διαδικασίας του άρθρου 25, ένεκα μεταβίβασης της αρμοδιότητας σταδιοδρομικής
παρακολούθησης των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του ΠΝ από τη ΔΝΕ στο ΓΕΝ.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 11, προβλέπεται, κατ’ αντιστοιχία με ό,τι ισχύει στο
ΣΞ και την ΠΑ, η σύσταση και λειτουργία δύο διαφορετικών Συμβουλίων Επανακρίσεων του
ΠΝ, ένα για τους Ανθυπασπιστές και ένα για τους Υπαξιωματικούς.
Τέλος, με τη ρύθμιση της παραγράφου 12, τροποποιείται το άρθρο 42, ώστε οι
μεταθέσεις και αποσπάσεις του εν λόγω προσωπικού να πραγματοποιούνται από τα Γενικά
Επιτελεία και για τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι από τη ΔΝΕ για το ΠΝ.
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Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου, προβλέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού
Υπολοχαγού στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), αντί του Ανθυπολοχαγού, που είχε
καθιερωθεί με το ν. 4494/2017 (Α΄ 165), για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης
στελεχών όμοιας προέλευσης. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω διάταξη σκοπείται η απονομή
καταληκτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού στους Ε.Μ.Θ. και αποστρατευτικού βαθμού
Υπολοχαγού, για λόγους άμβλυνσης της διαφορετικής μεταχείρισης με τις εθελόντριες που
κατετάγησαν βάσει του ν. 705/1977 (Α΄ 279) και διέπονται από το άρθρο 13 του ν.
3257/2004 (Α΄ 143).

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας
εκτός οργανικών θέσεων
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, θεσμοθετείται, για πρώτη φορά, η
δυνατότητα των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) να παραμένουν Εκτός Οργανικών
Θέσεων (Ε.Ο.Θ.). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιεραρχία και
εξέλιξη των ανθυπασπιστών και των υπαξιωματικών των ΕΔ [ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160)], ως όρια
ηλικίας, με τη συμπλήρωση των οποίων αυτοί αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, ορίζονται
το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) και πεντηκοστό (50ο) έτος, αντίστοιχα. Τα εν λόγω όρια ηλικίας
λαμβάνουν υπόψη ένα σταθερό χρονικό σημείο κατάταξης στις ΕΔ, το οποίο όμως δεν ισχύει
για την κατηγορία των Ε.Μ.Θ., οι οποίοι κατατάσσονταν από το δέκατο όγδοο (18ο) έως και
το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, με αποτέλεσμα τα στελέχη αυτά να
αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω κατάληψής τους από τα όρια ηλικίας, χωρίς ωστόσο
να θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί
επιπρόσθετα ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού
Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς τα έμπειρα αυτά στελέχη θα μπορούσαν
να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συνεισφέροντας στην εκπλήρωση της
αποστολής των ΕΔ. Περαιτέρω, η διασφάλιση της δυνατότητας των Ε.Μ.Θ. να
κατοχυρώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης υπαγορεύεται από τις συνταγματικές επιταγές
που επιβάλλουν σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ εδράζεται στην
αρχή της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ. Κατόπιν των ανωτέρω, με την
προτεινόμενη ρύθμιση, στους Ε.Μ.Θ. που δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη
πραγματικής υπηρεσίας και οι οποίοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω κατάληψής
τους από τα καθοριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974
όρια ηλικίας, παρέχεται το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να τίθενται εκτός οργανικών
θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, μέχρι τη συμπλήρωση του
πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα
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λήψης σύνταξης που θα τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Με τις
επιμέρους διατάξεις του άρθρου, καθορίζεται το πλαίσιο της οικειοθελούς παραμονής τους,
η διαδικασία με την οποία υποβάλλουν την αίτηση παραμονής τους στις τάξεις των ΕΔ, οι
σχετικές προθεσμίες, καθώς και τα αρμόδια όργανα που, είτε επιλαμβάνονται, είτε
συμπράττουν γνωμοδοτικά στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, είτε αποφαίνονται επί
αυτής. Σχετικά με την αναφορά στην παρ. 6 άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 165)
σημειώνεται ότι ως προς τις κρατήσεις και το ασφαλιστικό καθεστώς των ανωτέρω
κατηγοριών εφαρμόζεται η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 888/1949
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, προβλέπεται, για πρώτη φορά, ότι το Οικονομικό
Σώμα του Στρατού Ξηράς θα στελεχώνεται πλέον και από υπαξιωματικούς που θα
προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για την
επαρκέστερη στελέχωση των Μονάδων και Υπηρεσιών του εν λόγω Σώματος. Προς τούτο,
κρίνεται αναγκαία η αποφοίτηση υπαξιωματικών Οικονομικού από τις ΑΣΣΥ. Πλέον των
ανωτέρω, προβλέπεται ότι η υπηρεσιακή εξέλιξη και οι καταληκτικοί βαθμοί των
υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του
ισχύουσας νομοθεσίας για την υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,
όπως ισχύει άλλωστε για όλα τα Όπλα και Σώματα του Στρατού Ξηράς.

Άρθρο 7
Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος του
Στρατού Ξηράς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού, σκοπείται η εξαίρεση των υπαξιωματικών
Οικονομικού από τις ΑΣΣΥ από τις διατάξεις του ν. 1848/1989 (Α΄ 112), όπου αναφέρεται ότι
οι Μόνιμοι Αξιωματικοί του Οικονομικού Σώματος είναι αποκλειστικά απόφοιτοι της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, και η πρόβλεψη ότι η υπηρεσιακή τους εξέλιξη
και οι καταληκτικοί τους βαθμοί καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160).

Άρθρο 8
Τροποποίηση διάταξης του ν. 2913/2001
Με τη συγκεκριμένη διάταξη, προβλέπεται ότι η παρεχόμενη κατά το άρθρο 19 του
ν. 1911/1990 και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2913/2001 (Α΄ 102),
προστασία προς τα συγγενικά πρόσωπα του ιδιώτη που απεβίωσε ή κατέστη ανάπηρος,
συνεπεία ατυχήματος που οφείλεται σε υλικό ή μέσο των Ενόπλων Δυνάμεων, εφαρμόζεται
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ανεξάρτητα από την ημερομηνία τέλεσης του συμβάντος, ήτοι και πριν από την 01-01-2000,
για λόγους που επιβάλλονται από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. Προς
τούτο, το δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης παραγράφου αντικαθίσταται από την
προτεινόμενη διάταξη, ώστε η ευεργετική ρύθμιση να εφαρμοστεί αναδρομικά και σε
ατυχήματα που έλαβαν χώρα πριν την 1.1.2000.
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3257/2004
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, επεκτείνεται η ευεργετική ρύθμιση για
μειωμένο ωράριο εργασίας και στα στελέχη που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή άτομο με
αναπηρία 50% που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1. Ο εν
λόγω διαβήτης εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στα παιδιά και η αντιμετώπισή του, ως
αυτοάνοσης νόσου, είναι δύσκολη και απαιτεί συνεχή φροντίδα. Άλλωστε, αντίστοιχη
διευκόλυνση παρέχεται ήδη και στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237). Επιπλέον, επαναπροσδιορίζονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μείωση του ωραρίου εργασίας των στελεχών που
έχουν τέκνο ή άτομο με αναπηρία. Πλέον, απαιτείται και πρόσφατο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την
αναδοχή τέκνου. Ομοίως, για την επιμέλεια του τέκνου, αρκεί πλέον και απλή συμφωνία
των συζύγων με συμβολαιογραφικό έγγραφο, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει το συναινετικό διαζύγιο, κατά τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, όπως
τροποποιήθηκαν με τον ν. 4509/2017 (Α΄ 201). Η σχετική δε ιατρική γνωμάτευση μπορεί να
εκδίδεται είτε από την Υγειονομική Επιτροπή του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) είτε από την οικεία Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Υγειονομική
Επιτροπή.
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2, διευκρινίζεται ότι το μειωμένο ωράριο ισχύει
για όλο το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη γνωμάτευση. Η τυχόν δε ύπαρξη
περισσότερων του ενός μελών με αναπηρία δεν οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του ωραρίου.
Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010
Με τις παραγράφους 1, 7 έως 13, 20, 21, και 23, προβλέπεται η απονομή
αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), αντί του
Ανθυπολοχαγού, που είχε καθιερωθεί με τον ν. 4494/2017 (Α΄ 165), για λόγους
αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης. Συγκεκριμένα, με την
εν λόγω διάταξη σκοπείται η απονομή του κατώτερου βαθμού Αξιωματικών στους Ε.Μ.Θ.
ως καταληκτικού, με δυνατότητα απονομής αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού, για
λόγους άμβλυνσης της διαφορετικής μεταχείρισης με τις εθελόντριες που κατετάγησαν
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βάσει του ν. 705/1977 (Α΄ 279) και διέπονται από το άρθρο 13 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) και
γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές της ισχύουσας νομοθεσίας.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2, επιδιώκεται η πληρέστερη προστασία της
οικογένειας και ειδικότερα των ευάλωτων οικογενειών, όπως των πολύτεκτων, τρίτεκνων ή
των γονέων με τέκνο με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, αφενός υπό το φως της προστασίας που
επιτάσσει το άρθρο 21 του Συντάγματος και αφετέρου για λόγους ισότητας μεταξύ των
ίδιων κατηγοριών, που αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από τη Διοίκηση όσον
αφορά στην εφαρμογή της έννοιας «μετάθεση». Συγκεκριμένα, οι ως άνω κατηγορίες
στρατιωτικών προστατεύονται, κατ΄ ουσία, μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της
παραγράφου 1 (2) α) του άρθρου 5 κατά τον χρόνο που υπηρετούν στον τόπο προτίμησής
τους. Εν προκειμένω, μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.
Επιπλέον, εφόσον αποκτήσουν τους λόγους προστασίας της ανωτέρω διάταξης, ενόσω
υπηρετούν σε έτερο τόπο μη προτίμησής τους, μετατίθενται στον τόπο συμφερόντων τους,
εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση τοποθέτησής τους σε θέση που προβλέπεται
για τον βαθμό και την ειδικότητά τους και υπό την προϋπόθεση ότι υπηρεσιακοί λόγοι δεν
επιβάλλουν το αντίθετο. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η σε μέγιστο βαθμό
εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των στελεχών και του δημοσίου συμφέροντος, ήτοι της
διασφάλισης του συμφέροντος της υπηρεσίας.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 3, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ως προς τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή διατελούν σε χηρεία κι
έχουν ένα ανήλικο τέκνο ή έχουν σύζυγο με αναπηρία ή σακχαρώδη διαβήτη ή είναι γονείς
τέκνου ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία ή με σακχαρώδη διαβήτη ή έχουν ορισθεί με
δικαστική απόφαση ανάδοχοι γονείς τέκνου με αναπηρία ή με σακχαρώδη διαβήτη, για όσο
χρόνο διαρκεί η αναδοχή και όσοι επιμελούνται άτομο με αναπηρία ή με σακχαρώδη
διαβήτη, ώστε να υπηρετούν σε φρουρά προτίμησής τους.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 4, επαναδιατυπώνεται η τροποποιούμενη διάταξη,
ώστε πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο του Κλάδου να αξιολογεί και να επιλέγει τους
υποψήφιους μετατασσόμενους βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων του άρθρου 12 και
μόνο, και όχι κατά απόλυτη σειρά αρχαιότητας των υποψηφίων.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας με την οποία θα εξειδικεύονται κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων τα
κριτήρια των μετατάξεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες
της υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο, διενεργείται μια πιο ουσιαστική αξιολόγηση των
αιτήσεων των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε οι σχετικές αποφάσεις επί αυτών να είναι πιο
δίκαιες και αξιοκρατικές.
Η προωθούμενη ρύθμιση της παραγράφου 6 κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να
καλυφθούν οργανικές θέσεις του Σώματος Έρευνας-Πληροφορικής (Ε-Π) της ΠΑ, οι οποίες
σήμερα είναι κενές, με Αξιωματικούς που αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα
προσόντα και την αντίστοιχη εμπειρία και εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτόν εξυπηρετούνται
υπηρεσιακές ανάγκες του Σώματος Ε-Π, το οποίο καλείται να αντεπεξέλθει σε αυξανόμενο
αριθμό απαιτήσεων και προκλήσεων και παράλληλα αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό
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τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό της ΠΑ, το οποίο επιθυμεί να συνεχίσει την υπηρεσιακή του
σταδιοδρομία στο Σώμα Ε-Π. Ρητά καθορίζεται ότι οι μετατασσόμενοι στους οποίους
απονέμεται βαθμός ανώτερος από αυτόν που φέρουν, δεν αποκτούν δικαιώματα λήψης
αναδρομικών αποδοχών. Η διαδικασία της μετάταξης βρίσκεται σε κάθε περίπτωση εκτός
του πλαισίου που ορίζεται στα άρθρα 9 έως 13Α του ν. 3883/2010 (Α΄167) και το γενικό
καθοριζόμενο κριτήριο του έτους αποφοίτησης αφορά γενικά τις μετατάξεις Αξιωματικών
σε θέσεις Αξιωματικών, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα
Αξιωματικών των ΕΔ ως προς την αρχαιότητα και τη θέση τους στην επετηρίδα του Κλάδου
τους. Ως προς τον απονεμόμενο βαθμό, αυτός δεν μπορεί να είναι ανώτερος είτε του
επομένου που φέρει ο μετατασσόμενος ή του επομένου αυτού για τον οποίο έχει κριθεί
προακτέος εντός του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που αυτοί διαφέρουν, απονέμεται ο
μεγαλύτερος, λόγω ανάγκης διατήρησης της αρχαιότητας μεταξύ των μετατασσομένων.
Εκτιμάται ότι για την άσκηση των καθηκόντων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων
υπηρεσίας γραφείου βαθμού Συνταγματάρχη δεν απαιτείται η φοίτηση στις σημερινές
Σχολές Διοίκησης Επιτελών (οι οποίες μετονομάζονται σε Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς,
Ναυτική Σχολή Πολέμου και Αεροπορική Σχολή Πολέμου). Για τον λόγο αυτόν αφαιρείται η
προϋπόθεση αυτή για τον καθορισμό του καταληκτικού τους βαθμού και ως εκ τούτου
προτείνεται η ρύθμιση της παραγράφου 14.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 15, επιδιώκεται για την κρίση των Αξιωματικών ως
«προακτέων κατ΄ εκλογή» να αρκεί πλέον η επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα
υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία, προς αντιμετώπιση του ζητήματος κρίσης τους ως
«διατηρητέων στον αυτό βαθμό» λόγω αποφοίτησής τους με βαθμό κάτω του «λίαν
καλώς», με κοινωνικό γνώμονα, αλλά και προς πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης με τις
αποφάσεις των Δικαστηρίων. Αναλυτικότερα, κατά το άρθρο 29 του ν. 3883/2010, τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον
έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό που κατέχουν και
έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά τους προσόντα. Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων
λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του κρινόμενου. Για τις προαγωγές
λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά ορισμένα κριτήρια (π.χ. η βαρύτητα των Μονάδων και
των θέσεων στις οποίες υπηρέτησαν την τελευταία 5ετία) και επικουρικά ορισμένα άλλα,
στα οποία συγκαταλέγονται τα επαγγελματικά και τεχνικά τους προσόντα, και
προσδιορίζονται περαιτέρω σε οκτώ (8) κατηγορίες. Στην έβδομη εξ αυτών ανήκει ο βαθμός
αποφοίτησης από Σχολεία των ΕΔ. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3883/2010,
οι αξιωματικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και
για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και επιστημονικές αντιλήψεις,
φοιτούν, για χρονικό διάστημα ορισμένων μηνών, σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα
Σχολεία που καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Η φοίτηση στα Σχολεία αποτελεί τυπικό
προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση αποτελεί ουσιαστικό προσόν που
εκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει νομολογιακά δεκτά
(Δ.Εφ.Θεσ. 3/2018, 2581 και 627/2015), από τη συνδυαστική ερμηνεία των ανωτέρω
διατάξεων, συνάγεται ότι η επιτυχής αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά Σχολεία των ΕΔ
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αποτελεί τυπικό προσόν για την προαγωγή των στελεχών, ενώ ο βαθμός αποφοίτησης
αποτελεί ουσιαστικό προσόν, το οποίο συνεκτιμάται μαζί με τα λοιπά ουσιαστικά προσόντα
τους από τα Συμβούλια Κρίσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τους ατομικούς τους
φακέλους.
Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 ως ισχύει σήμερα, με την οποία
καθορίζεται ότι ως ευδοκίμως τερματίσαντες μπορούν να κριθούν μόνο οι αξιωματικοί που
έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών,
παρουσιάζεται ανακόλουθη σε σχέση με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου,
σύμφωνα με το οποία ΕΟΘ δύναται να τίθενται όλοι οι αποστρατευόμενοι αξιωματικοί που
κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες και δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη συνταξιοδοτικά
δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό, αλλά και για να παρασχεθεί η σχετική ευχέρεια στα
Συμβούλια Κρίσεων, η βασική ρύθμιση της εν λόγω διάταξης παραμένει εν ισχύ, ώστε το
υπηρεσιακό και το ασφαλιστικό πλαίσιο της πλειοψηφίας των αξιωματικών να
εξακολουθήσει να διέπεται από το ισχύον σύστημα. Παράλληλα, με τις προβλέψεις των
προτεινόμενων παραγράφων 16 και 19 ρυθμίζονται οι επιμέρους περιπτώσεις στελεχών,
των οποίων τα ασφαλιστικά δικαιώματα δεν συνδέονται απαραίτητα με χρόνο υπηρεσίας
αποκλειστικά στις ΕΔ, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη για αυτά η δυνατότητα
συμπλήρωσης του απαιτούμενου προς λήψη σύνταξης χρόνου εκτός οργανικών θέσεων.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 17, προσμετράται στους Αξιωματικούς, ως χρόνος
παραμονής στον βαθμό, ο συνολικός χρόνος νοσηλείας ή αναρρωτικής άδειας, λόγω
ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, σε
ειρήνη ή πόλεμο, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος στο οποίο διετέλεσε το στέλεχος
στις πιο πάνω καταστάσεις. Η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης προέκυψε λόγω
της ασάφειας που υπάρχει σχετικά με το αν το συνολικό διάστημα νοσηλείας και
αναρρωτικής άδειας στελέχους, λόγω τραυματισμού του σε διατεταγμένη υπηρεσία και
εξαιτίας αυτής, θα πρέπει να προσμετρηθεί ολόκληρο ως χρόνος παραμονής στον βαθμό
του ή αν θα πρέπει να ισχύουν και σε αυτή τη περίπτωση χρονικοί περιορισμοί που ισχύουν
αν ο τραυματισμός συνέβη όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία ή σε διατεταγμένη μεν υπηρεσία,
αλλά όχι εξαιτίας αυτής. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η δικαιολογημένη ευνοϊκότερη
μεταχείριση των στελεχών που τραυματίζονται ανυπαίτια κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ή
διατεταγμένης υπηρεσίας, σε σχέση με τις περιπτώσεις όπου δεν συντρέχει αυτό το
τελευταίο στοιχείο. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αναλήφθηκε, αφενός με αφορμή
την υπ’ αριθμ. 296/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία
κρίθηκε ότι είναι νόμιμο να προσμετράται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν.δ. 445/1974,
στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς, ως χρόνος παραμονής στον βαθμό, ο συνολικός
χρόνος νοσηλείας ή αναρρωτικής άδειας, λόγω ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή
διατεταγμένη υπηρεσία σε ειρήνη ή πόλεμο, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος στο
οποίο διετέλεσε το στέλεχος στις πιο πάνω καταστάσεις, και αφετέρου προς εναρμόνιση,
για λόγους ισότητας, της νομοθεσίας που διέπει τους Αξιωματικούς με την αντίστοιχη των
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.
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Με τη ρύθμιση της παραγράφου 18, σκοπείται η εναρμόνιση της διάταξης της παρ. 1
του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 με την τροποποιούμενη διάταξη της παραγράφου 3,
περίπτωση β΄, του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, για λόγους ασφάλειας δικαίου, σύμφωνα με
όσα έχουν γίνει νομολογιακά δεκτά (Δ.Εφ.Θεσ. 3/2018, 2581 και 627/2015), ώστε η επιτυχής
αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά Σχολεία να αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής των
στελεχών, ενώ ο βαθμός αποφοίτησης ουσιαστικό προσόν που συνεκτιμάται από τα
αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.
Με τη διάταξη της παραγράφου 22, προστίθεται για τους Αξιωματικούς του Κοινού
Νομικού Σώματος (ΚΝΣ) των ΕΔ θέση υπηρεσίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την παροχή νομικής συνδρομής και
υποστήριξης στο έργο του Γραφείου, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 17 του
ν.3086/2002 (Α΄324) και στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 56 του ν. 3883/2010 (Α΄167). Για τη
θέση αυτή επιλέγονται ανώτεροι Αξιωματικοί, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη
εμπειρία σε νομικές υπηρεσίες των ΕΔ. Η ρύθμιση εντάσσεται στη μετεξελικτική διαδικασία
του ΚΝΣ και στην παροχή των ευρύτερων δυνατών υπηρεσιών νομικής υποστήριξης των
Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο και της επίρρωσης της σχέσης του Σώματος με τους
λειτουργούς του ΝΣΚ, με απόλυτο σεβασμό στη θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία του
τελευταίου. Η άσκηση των καθηκόντων Αξιωματικών που υπηρετούν στο Γραφείο και η
ανάθεση των υποθέσεων που χειρίζονται γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του
άρθρου 17 του ν. 3086/2002.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 24, σκοπείται η έμπρακτη αναγνώριση των
υπηρεσιών που προσέφεραν όσοι υπηρέτησαν στην Κύπρο κατά τις περιόδους, οι οποίες
αναγνωρίστηκαν ως πολεμικές για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (Α΄ 211). Από την ισχύουσα σήμερα ρύθμιση, ο
κοινός νομοθέτης έχει αποκλείσει διά παραλείψεως τη δυνατότητα εξωνοσοκομειακής
περίθαλψης της ανωτέρω πληθυσμιακής ομάδας στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των
στρατιωτικών νοσοκομείων, γεγονός που έχει ήδη επισημανθεί επανειλημμένα από τα
οικεία σωματεία. Ειδικότερα, εξασφαλίζεται το δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης και
πλήρους νοσοκομειακής περίθαλψης στα νοσοκομεία των ΕΔ για τους ανωτέρω
δικαιούχους, δεδομένου ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις ενδονοσοκομειακής
νοσηλείας, προηγείται υγειονομική εξέταση ή ακολουθεί παρακολούθηση των ασθενών
από τους ιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων. Κατά συνέπεια, η ρύθμιση αυτή
συμβάλλει στον αρτιότερο τρόπο ενάσκησης του ιατρικού λειτουργήματος στα παραπάνω
νοσηλευτικά ιδρύματα, αναφορικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Με την
προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 3883/2010, εισάγεται ο όρος «πλήρης
νοσοκομειακή περίθαλψη», που αντικαθιστά τον όρο «ενδονοσοκομειακή νοσηλεία» και
περιλαμβάνει τόσο την τελευταία όσο και την εξωνοσοκομειακή εξέταση και
παρακολούθηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη υγειονομική κάλυψη από
τα στρατιωτικά νοσοκομεία στην προαναφερθείσα πληθυσμιακή ομάδα, η οποία μέχρι
σήμερα στερείται πρόσβασης στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών αυτών
μονάδων.
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Άρθρο 11
Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης
Με τη ψήφιση του ν. 3865/2010, τέθηκε η βάση του ασφαλιστικού συστήματος των
στελεχών των ΕΔ, ώστε να εναρμονιστεί στη συνέχεια με τον νόμο περί ιεραρχίας και
προαγωγών 3883/2010. Η γενική προϋπόθεση ήταν η υπηρεσία σαράντα (40) ετών, εκ των
οποίων τα τριάντα πέντε (35) πραγματικής υπηρεσίας και τα πέντε (5) πλασματικής. Επειδή
αυτή αφορά ουσιαστικά το σύνολο των στελεχών, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας,
προέλευσης κ.λπ., καθώς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα είναι ενιαία, σκοπός του νομικού
αυτού σταδιοδρομικού και ασφαλιστικού πλαισίου ήταν να έχουν όλα τα στελέχη τη
δυνατότητα, στο τέλος της υπηρεσιακής τους σταδιοδρομίας, η οποία αναγκαστικά παύει
με τη συμπλήρωση εξήντα (60) ετών, να έχουν αυτά τα σαράντα (40) έτη συντάξιμης
υπηρεσίας. Με το σκεπτικό αυτό, ο ν. 3883/2010 συμπεριέλαβε διάταξη που καθορίζει
υποχρέωση της στρατιωτικής υπηρεσίας να παρέχει στα στελέχη τη δυνατότητα να
υπηρετήσουν σε μονάδες στις οποίες ο χρόνος προσμετράται στο διπλάσιο.
Επειδή όμως οι μονάδες αυτές, όπως είναι ευνόητο, είναι διαφορετικές ανά κλάδο
και ειδικότητα, κάτι που είχε συναρτηθεί και με τις ιδιαίτερες συνθήκες υπηρεσίας (λ.χ. σε
πολεμικά πλοία, σε αεροδρόμια, σε παραμεθορίους, σε υπηρεσίες ιδιαίτερα αυξημένων
εργασιακών απαιτήσεων κ.λπ.), το σημερινό πλαίσιο, έχοντας διαμορφωθεί πριν από
αρκετές δεκαετίες, δεν αντανακλά πλέον τον σκοπό αυτόν του ασφαλιστικού συστήματος
του ν. 3865/2010, ο οποίος καθιέρωσε νέα όρια ηλικίας, προσαρμοζόμενος σε νέα
δημοσιονομικά και δημογραφικά δεδομένα, όπως αντιστοίχως και ο ν. 3883/2010
καθιέρωσε νέους χρόνους σταδιοδρομικής εξέλιξης των στελεχών.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, επομένως, κλείνει η
εκκρεμότητα που υπάρχει, ειδικά για τους αξιωματικούς που λόγω της ειδικότητάς τους ή
για άλλους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους είναι δυσκολότερο να υπηρετήσουν σε
υπηρεσίες που προβλέπει το άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
και το ασφαλιστικό σύστημα γίνεται ενιαίο, διασφαλίζοντας με τρόπο δίκαιο και καθολικό
την εφαρμογή του σχήματος τριάντα πέντε (35) πραγματικών και πέντε (5) πλασματικών
συνταξίμων ετών.
Επιπρόσθετα, με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 επιδιώκεται η ηθική-βαθμολογική
αποκατάσταση αποστράτων αξιωματικών του ΣΞ και του ΠΝ, αποφοίτων ΑΣΣΥ, που τέθηκαν
αποστρατευτικά στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και του Αντιπλοιάρχου αντίστοιχα,
επειδή δεν ήταν δυνατό να προαχθούν περαιτέρω σε σχέση με τους αντίστοιχους
αξιωματικούς της ΠΑ, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν με τον βαθμό του Σμηνάρχου.
Με τις παραγράφους 3 έως 5, ορίζεται ότι οι Αξιωματικοί που προέρχονται από ΕΜΘ,
συμπεριλαμβανομένων άλλων κατηγοριών Αξιωματικών του ΣΞ, εξαιρούνται από την
υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, για τους οποίους σήμερα υπάρχει ρητή
σχετική πρόβλεψη. Ειδικότερα, με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι η εξαίρεση αυτή αφορά
και τους Αξιωματικούς που προέρχονται από ΕΜΘ του ΠΝ και της ΠΑ. Η εξαίρεση εισάγεται
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επειδή ο βαθμός Αξιωματικού στον οποίο προάγονται, δηλαδή του Ανθυπολοχαγού, είναι ο
καταληκτικός τους και, ως εκ τούτου, δεν κρίνεται σκόπιμο, όπως συμβαίνει και με τους
καταληκτικούς βαθμούς άλλων κατηγοριών Αξιωματικών, να επεκταθεί η υποχρέωση
χρόνου διοίκησης τόσο για την σταδιοδρομική εξέλιξη των ίδιων όσο και για την υπηρεσία
στον προγραμματισμό των μεταθέσεων.

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3648/2008
Με τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου, επιδιώκεται η αναγνώριση και επιβράβευση
των αξιωματικών και ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας και υπαξιωματικών
πολεμικής αποστρατείας για τις διακρίσεις τους σε παραολυμπιακούς αγώνες. Ειδικότερα,
καθιερώνεται η απονομή ενός ακόμη βαθμού για καθεμία από τις αγωνιστικές τους
διακρίσεις έως και την όγδοη θέση σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό αγώνισμα κατά τη
διάρκεια των παραολυμπιακών αγώνων, καθώς και για την κατάληψη μίας από τις τρεις
παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ατομικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με
προβλήματα αναπηρίας. Η προαγωγή τους τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν προάγονται,
αφενός μεν, άνω των τριών (3) βαθμών, αφετέρου δε, σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που
προβλέπεται για τα εν ενεργεία στελέχη του ίδιου Όπλου, Σώματος, Γενικής Ειδικότητας ή
Ειδικής Κατάστασης. Με την αντιμετώπιση αυτή των διακριθέντων στα παραπάνω
αγωνίσματα, η Πολιτεία ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή της να τιμά αυτούς που τιμούν
την πατρίδα, πετυχαίνοντας διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες ευρείας εμβέλειας και απήχησης,
όπως οι παραολυμπιακοί αγώνες και τα παγκόσμια πρωταθλήματα ατόμων με αναπηρία.
Οι διακρίσεις των αθλητών σε διεθνείς αγώνες έχουν βαρύνουσα σημασία για τον
αθλητισμό στις ΕΔ, καθώς προάγουν τις δράσεις που καλλιεργούν θεμελιώδεις κοινωνικές
αξίες, επιβραβεύουν τη δύναμη της θέλησης και ταυτόχρονα αποτελούν ισχυρό κίνητρο για
τα υπόλοιπα στελέχη που έχουν ενταχθεί στις καταστάσεις της πολεμικής διαθεσιμότητας
και πολεμικής αποστρατείας.

Άρθρο 13
Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης
στα στρατιωτικά νοσοκομεία
Με τη συγκεκριμένη ευεργετική ρύθμιση διευθετείται το ζήτημα της καθολικής και
δωρεάν υγειονομικής κάλυψης των δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία,
συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών α΄ βαθμού, ήτοι γονέων, τέκνων και συζύγων ή
συμβίων, των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που
είναι ανασφάλιστοι ή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21). Στο σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει
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τα στρατιωτικά νοσοκομεία, δεν υφίσταται πρόβλεψη για τη νοσηλεία χωρίς την οικονομική
επιβάρυνση των δικαιούχων περίθαλψης σε αυτά, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες
πολιτών που καθορίζονται στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016. Η εν λόγω ρύθμιση συνιστά
ειδικότερη έκφανση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισονομίας (άρθρο 4 του
Συντάγματος), η οποία επιτάσσει την ενιαία αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων. Οι
ρυθμίσεις αυτές δεν επιφέρουν πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
καθότι για τους εν λόγω δικαιούχους επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη ότι τα σχετικά έξοδα
βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψής τους, ενώ σε περίπτωση
μη ασφάλισής τους σε άλλο φορέα, οι οικείες δαπάνες καλύπτονται από τα σχετικά
κονδύλια του Υπουργείου Υγείας, κατ’ αναλογία με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.
4368/2016. Επιπλέον, καθορίζεται ότι οι δαπάνες νοσηλείας των δικαιούχων περίθαλψης
στα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι οποίοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ή είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της Χώρας και έχουν απολέσει τις
ασφαλιστικές τους καλύψεις για οποιοδήποτε λόγο, βαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι τους
ίδιους.
Άρθρο 14
Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, επεκτείνεται η χορήγηση της προβλεπόμενης στα
άρθρα 93 και 182 του ν. 3852/2010 ειδικής άδειας των αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση,
εκτός από τους Υπαξιωματικούς και στους οπλίτες, και στους Ανθυπασπιστές των Ενόπλων
Δυνάμεων. Επιπρόσθετα, θεσμοθετείται η κατ΄ εξαίρεση μετάθεσή τους ή επιπλέον
παραμονή τους στον τόπο όπου εκλέγονται, για όσο διαρκεί η θητεία τους, προς
διευκόλυνση εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.

Άρθρο 15
Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών
Με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου, προβλέπεται για πρώτη φορά η
σύσταση Γραφείων Νομικής Προστασίας Στελεχών, τα οποία υπάγονται απευθείας στους
Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) και έχουν ως κύριο σκοπό τη συνδρομή τους στην
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), υπό το πρίσμα της
συνδρομής και έρευνας για την προστασία των δικαιωμάτων των στελεχών, τον έλεγχο της
διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της
κακοδιοίκησης και της κατάχρησης εξουσίας, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύουν κάθε φορά, έναντι όλων των στελεχών των
ΕΔ. Η δημιουργία των ως άνω Γραφείων δεν επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής
προώθησης αναφορών ή παραπόνων και του χειρισμού τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.
Επίσης, τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, στον Εθνικό
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Κανονισμό Ασφαλείας, στους λοιπούς κανονισμούς του Στρατεύματος, καθώς και στη
νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεν θίγονται.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1, καθορίζεται η σύσταση των ως άνω Γραφείων στα ΓΕ των τριών
Κλάδων των ΕΔ, η υπαγωγή τους απευθείας στον Αρχηγό του οικείου ΓΕ, καθώς επίσης και
η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, καθώς και με αξιωματικό του Κοινού Νομικού
Σώματος.
Στις παραγράφους 2 έως 5, περιγράφονται συνοπτικά η αποστολή και οι
αρμοδιότητες των Γραφείων, στις οποίες περιλαμβάνονται αφενός ο έλεγχος τήρησης της
νομιμότητας των ατομικών διοικητικών πράξεων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, καθώς και
των παραλείψεων ή υλικών ενεργειών των οργάνων της Υπηρεσίας σε βάρος των στελεχών
και αφετέρου η έρευνα για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στην
Υπηρεσία υπέρ των στελεχών από διάταξη νόμου ή από διοικητική πράξη, καθώς και από
δικαστική απόφαση. Οι ως άνω διοικητικές πράξεις και παραλείψεις, λόγω της φύσης τους,
εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη.
Στην παράγραφο 6, προβλέπεται η τακτική, ανά εξάμηνο, υποβολή έκθεσης για την
εκτέλεση της αποστολής τους στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, διά του Αρχηγού του ΓΕ, με παράλληλη
κοινοποίηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των
Ελλήνων.
Με τις παραγράφους 4 και 7, διασφαλίζεται ότι διατάξεις ειδικότερων νόμων και
κανονισμών (όπως π.χ. ο Διακλαδικός Κανονισμός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας), καθώς
επίσης και διατάξεις περί διοικητικών προσφυγών των στελεχών δεν θίγονται από τις
ρυθμίσεις του άρθρου αυτού.
Σημαντική είναι και η ρύθμιση της παραγράφου 8 για την κατά προτεραιότητα
ανάθεση Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων και Προκαταρκτικών Εξετάσεων επί υποθέσεων
κακοδιοίκησης σε αξιωματικούς του Κοινού Νομικού Σώματος, οι οποίοι έχουν την
απαραίτητη κατάρτιση για την ορθή διεξαγωγή τους και την πλήρη τεκμηρίωση του
φακέλου.
Άρθρο 16
Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη
Η κήδευση στρατιωτικών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που
συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτού, τελείται
δημοσία δαπάνη εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
36 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) (εν ενεργεία Αξιωματικοί που υπάγονται στον ν. 2439/1996
καθώς και εν ενεργεία Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές) και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 66 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) (εν ενεργεία Αξιωματικοί που υπάγονται στον ν.
3883/2010), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, προβλέπεται πλέον και η καταβολή των εξόδων
ταρίχευσης, κατασκευής ειδικού φέρετρου και μεταφοράς της σορού, εφόσον ο θάνατος
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επήλθε στο εξωτερικό και η κηδεία τελείται στην Ελλάδα και ή αντίστροφα, κατ΄ αντιστοιχία
των προβλεπομένων στον ν. 409/1976 (Α΄ 209) για τις λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων που
κηδεύονται δημοσία δαπάνη.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 2, προβλέπεται ότι τόσο τα έξοδα κηδείας όσο και τα
έξοδα ταρίχευσης, κατασκευής ειδικού φέρετρου και μεταφοράς της σορού βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Επιπρόσθετα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 50, παρέχεται εξουσιοδότηση στους
αρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ώστε με κοινή τους απόφαση να
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες θέσης σε εφαρμογή των σχετικών ανωτέρω προβλέψεων και,
για την ασφάλεια του δικαίου, να αποφεύγεται η αναλογική εφαρμογή των γενικών
διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 409/1976, καθώς και της κοινής προς τούτο απόφασης των
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.
Άρθρο 17
Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών
Με το άρθρο αυτό, προβλέπεται εφαρμογή της άρσης της αναστολής των
μισθολογικών προαγωγών και του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας που προβλέφθηκε με την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 38 της Υποπαραγράφου Γ.1 της παρ. γ΄ του άρθρου Πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α ΄ 222) και στους μετόχους των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας
των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που αποστρατεύθηκαν από την
1.7.2011 έως την 31.7.2012, ήτοι κατά το διάστημα που ανεστάλησαν οι μισθολογικές
προαγωγές τους και το ΕΧΥ, αποκλειστικά προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί το εφάπαξ
βοήθημα που τους καταβλήθηκε κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία στο επίμαχο
διάστημα. Λόγω της αναστολής αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 3986/2011,
κατά το εν λόγω διάστημα ακόμα και στελέχη που αποστρατεύθηκαν την ίδια χρονιά
(Νοέμβριος 2011) έλαβαν μειωμένο εφάπαξ βοήθημα σε σχέση με συναδέλφους τους, ίδιας
προέλευσης, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν νωρίτερα (Μάρτιος 2011). Για το επόμενο δε
χρονικό διάστημα, ήτοι από την 1.8.2012 έως την 31.12.2016, έως ότου ίσχυαν οι
μισθολογικές διατάξεις του ν. 3205/2003, οι μισθολογικές προαγωγές και το ΕΧΥ
«ξεπάγωσαν», παράγοντας όμως οικονομικά αποτελέσματα στο εξής.
Στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας αλλά και του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της
Διοίκησης, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται να καταβληθεί συμπληρωματικό
εφάπαξ βοήθημα στα ως άνω στελέχη καθότι έλαβαν χαμηλότερο βοήθημα κατά το επίμαχο
χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που έλαβαν άλλα στελέχη με συντομότερη
σταδιοδρομική πορεία, τα οποία κατέβαλαν και λιγότερες εισφορές.
Επιπλέον προβλέπεται το εφάπαξ βοήθημα να καταβληθεί μόνο εφόσον υφίσταται
σχετική οικονομική δυνατότητα από τους οικείους Ειδικούς Λογαριασμούς, για λόγους
προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου και μη δημιουργίας εκροών που δεν έχουν
προϋπολογισθεί και δεν μπορούν να καλυφθούν. Επίσης προβλέπεται τα οικονομικά
αποτελέσματα της ρύθμισης να αφορούν αποκλειστικά στην καταβολή συμπληρωματικού
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εφάπαξ βοηθήματος αποκλείοντας μισθολογικές και λοιπές οικονομικές αξιώσεις των
στελεχών για το ίδιο διάστημα.
Τέλος, προβλέπεται παράλληλη παρακράτηση εισφορών από το καταβαλλόμενο
εφάπαξ βοήθημα υπέρ του οικείου ΕΛΟΑ, για το επίμαχο χρονικό διάστημα, ήτοι από την
1.7.2011 μέχρι την ημερομηνία εξόδου των στελεχών από την υπηρεσία, επί των αποδοχών
βάσει των οποίων θα επανυπολογισθεί το βοήθημα. Τέλος, για λόγους ασφάλειας δικαίου,
ορίζεται ότι ο τρόπος υπολογισμού τόσο του εφάπαξ βοηθήματος όσο και των εισφορών,
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου των στελεχών
από την υπηρεσία, δεδομένων των τροποποιήσεων που επήλθαν στο ν.δ. 398/1974 από την
1.1.2017, με το άρθρο 45 του ν. 4509/2017 (Α΄201) και τη Φ.952/6/32024/Σ.6454/17.4.2018
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Θέματα στρατολογικής φύσης
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του ν. 3421/2005
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, λαμβάνεται μέριμνα για περαιτέρω έμπρακτη
προστασία του θεσμού της οικογένειας, προστατεύονται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και
άτομα και τροποποιούνται προς το συμφέρον των διοικουμένων ορισμένα στρατολογικά
ευεργετήματα, στο πλαίσιο των επιταγών του Συντάγματος και λαμβάνοντας υπόψη τη
συνταγματική αρχή της στρατολογικής ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών. Επιπλέον,
απλοποιούνται ορισμένες στρατολογικές διαδικασίες και εναρμονίζεται η λειτουργία των
Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) προς σύγχρονα και πιο ευέλικτα διοικητικά πρότυπα, καθώς
και εκσυγχρονίζονται ορισμένες στρατολογικές ρυθμίσεις, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την
ισχύουσα εν γένει διοικητική νομοθεσία.
Ειδικότερα:
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά για την
απόδειξη του μεγαλύτερου αδελφού από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία.
Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3, προβλέπεται, για πρώτη φορά, η
μεταφορά σε εξάμηνη και εννεάμηνη (με απόλυση στους οκτώ μήνες, επί του παρόντος, για
τους οπλίτες του Στρατού Ξηράς) μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση όλων των
αδελφών από οικογένεια με τέσσερα (4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια και όλων των
αδελφών από οικογένεια με τρία (3) ζώντα αδέλφια, αντίστοιχα, προς περαιτέρω έμπρακτη
προστασία των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.
Με τη παράγραφο 4, επέρχονται οι απαραίτητες συναφείς τροποποιήσεις της παρ.
5 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005 λόγω των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5, εξομοιώνονται πλήρως τα θετά με τα φυσικά
τέκνα των άγαμων ή διαζευγμένων μητέρων, για την εφαρμογή των σχετικών περί
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μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης διατάξεων, προς προστασία της
μονογονεϊκής οικογένειας.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 6, περιορίζονται τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τη χορήγηση απαλλαγής από τη στράτευση των καταδικασθέντων σε
κάθειρξη και πλέον απαιτείται μόνο αντίγραφο ποινικού μητρώου. Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται
οριστικά και με κοινωνικό γνώμονα το ζήτημα τυχόν προγενέστερης ανυποταξίας όσων
υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005, η οποία
πλέον με τη χορήγηση της απαλλαγής από τη στράτευση θα τακτοποιείται διοικητικά και
ποινικά. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση της διατήρησης των διοικητικών και ποινικών
συνεπειών της ανυποταξίας για έναν στρατεύσιμο που απαλλάσσεται οριστικά από την
υποχρέωση στράτευσης θεωρείται μέτρο εξοντωτικό.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 7, απαλείφεται η υποχρέωση μη υπέρβασης από τη
διάρκεια της αναβολής (31η Δεκεμβρίου του 33ου έτους της ηλικίας) της προβλεπόμενης,
κατά την κείμενη νομοθεσία, διάρκειας για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας.
Σκοπείται έτσι να λαμβάνεται η αναβολή, με μόνο τον διορισμό ή την εγγραφή στο αρμόδιο
νοσηλευτικό ίδρυμα, χωρίς περαιτέρω να εξετάζεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της
ειδικότητας μέχρι το ως άνω όριο της αναβολής, δεδομένου ότι οι ιατροί, που σε κάθε
περίπτωση οι σπουδές τους διαρκούν κατ΄ ελάχιστον έξι (6) έτη, αναμένουν, στη συνέχεια,
επί μεγάλο χρονικό διάστημα να διοριστούν για ειδικότητα σε ιδρύματα ιδίως του
εσωτερικού. Οι περισσότερες δε ειδικότητες απαιτούν μεγάλη χρονική διάρκεια, για να
ολοκληρωθούν (κατά μέσο όρο έξι (6) έτη, περίπου). Με την παρούσα ρύθμιση,
επιτυγχάνεται ο έγκαιρος διορισμός των ιατρών για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, με τη
χορήγηση της ελάχιστης κάθε φορά διάρκειας της νόμιμης αναβολής, χωρίς να κηρύσσονται
ανυπότακτοι, κατά το στάδιο αυτό. Εφόσον βέβαια λήξει η χορηγηθείσα αναβολή, χωρίς να
έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά τους, οφείλουν να καταταγούν εμπρόθεσμα, προς
αποφυγή της κήρυξής τους σε ανυποταξία. Επιπρόσθετα, καθορίζεται ότι οι καθηγητές
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην επιτροπή διαπρεπόντων
επιστημόνων προέρχονται από την περιφέρεια Αττικής και έχουν γνωστικό αντικείμενο
συναφές με το υπό εξέταση αντικείμενο του διαπρέποντος επιστήμονα. Περαιτέρω δε
μειώνεται ο αριθμός των μελών της ανωτέρω επιτροπής από τέσσερις σε τρεις, ήτοι σε
περιττό αριθμό, κατά την πάγια διοικητική πρακτική και για περισσότερη ευελιξία.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 8, περιορίζονται τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού και πλέον
δεν απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης για τον αδελφό που
ήδη υπηρετεί, λόγω του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Στρατολογίας των Ενόπλων
Δυνάμεων (Α.ΣΥ.Σ.Ε.Δ.).
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 9, εκσυγχρονίζονται ορισμένες διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας προς ευθυγράμμισή τους με την ισχύουσα εν γένει διοικητική
νομοθεσία (κατάργηση του όρου «Πρόεδροι Κοινοτήτων»).
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 10, απλοποιείται η διαδικασία για την αναβολή
κατάταξης για κοινωνικούς λόγους. Πλέον η αναβολή χορηγείται με την προσκόμιση μόνο
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αντίστοιχων υποστηρικτικών στοιχείων. Επιπλέον, για την κατάθεση της αίτησης,
καταργείται η αποκλειστική προθεσμία των πέντε (5) ημερών πριν την ημερομηνία
οφειλόμενης κατάταξης. Πλέον αυξάνεται η διάρκεια της αναβολής αυτής και όσοι τη
λαμβάνουν υποχρεούνται για κατάταξη με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά
Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και όχι με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ. Επιπλέον, εφόσον το
επιθυμούν, μπορούν να τη διακόψουν προκειμένου να καταταγούν με την αμέσως επόμενη
ΕΣΣΟ.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 11, προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα
γνωστοποίησης της κλήσης για κατάταξη στους στρατευσίμους, με τη χρήση ηλεκτρονικών
μεθόδων και δικτυακών υποδομών, κατά τις διατάξεις του ν. 3979/2011, όπως ισχύουν κάθε
φορά. Επιπλέον, παρατείνεται από δύο (2) σε πέντε (5) ημέρες το χρονικό διάστημα που
δύναται κάποιος να επικαλεστεί λόγους αντικειμενικής αδυναμίας (π.χ. απεργίες μέσων
μαζικής μεταφοράς, έκτακτα φυσικά ή καιρικά φαινόμενα), προκειμένου να θεωρηθεί
εμπρόθεσμη η μεταγενέστερη κατάταξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 12, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής οπλίτη
του Υγειονομικού Σώματος (ιατρού) στην υγειονομική επιτροπή του Φρουραρχείου, που
είναι αρμόδια για την υγειονομική εξέταση των στρατευσίμων που αδυνατούν να
καταταγούν, εφόσον οι μόνιμοι αξιωματικοί (ιατροί) δεν επαρκούν για την ως άνω
στελέχωση.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 13, εναρμονίζεται η σχετική διάταξη περί αδειών
των υπηρετούντων οπλιτών και δοκίμων εφέδρων αξιωματικών με την πρόβλεψη του
άρθρου 13 του ν. 4361/2016, όπως ισχύει κάθε φορά, περί έκδοσης σχετικής υπουργικής
απόφασης για το σύνολο των αδειών όλου του στρατιωτικού προσωπικού.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 14, εκσυγχρονίζονται ορισμένες διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας προς ευθυγράμμισή τους με την ισχύουσα εν γένει διοικητική
νομοθεσία (κατάργηση του όρου «Πρόεδροι Κοινοτήτων»).
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 15, εναρμονίζεται η σχετική διάταξη περί αδειών
των υπηρετούντων εφέδρων με την πρόβλεψη του άρθρου 13 του ν. 4361/2016, όπως ισχύει
κάθε φορά, περί έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης για το σύνολο των αδειών όλου
του στρατιωτικού προσωπικού.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 16, σκοπείται ο προσδιορισμός ως αμιγώς
προσωποπαγούς του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται σε όσους κηρύσσονται
ανυπότακτοι, επειδή δεν κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ώστε, σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου
ανυπότακτου, το πρόστιμο να μην είναι εκτελεστό σε βάρος των κληρονόμων του, αλλά
αντίθετα η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία να έχει τη νόμιμη δυνατότητα ακύρωσης της
απόφασης επιβολής του προστίμου λόγω θανάτου του υποχρέου. Τούτο δικαιολογείται,
καθόσον, σε διαφορετική περίπτωση, το χρηματικό πρόστιμο θα βάρυνε πρόσωπα, τα οποία
δεν έχουν την ιδιότητα του παθητικού υποκειμένου του προστίμου. Εξάλλου, το χρηματικό
πρόστιμο των ανυποτάκτων έχει χαρακτήρα διοικητικής χρηματικής κύρωσης, κύριο σκοπό
να εξαναγκάσει τους διοικούμενους σε πλήρη και ακριβή εκπλήρωση των νόμιμων
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υποχρεώσεών τους, και κληρονομούνται υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν και αποζημιωτικό
χαρακτήρα, δηλαδή εφόσον επιβλήθηκαν και προς αποκατάσταση της ζημίας που
προκλήθηκε στο Δημόσιο από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η κύρωση. Το
χρηματικό πρόστιμο της ανυποταξίας κύριο σκοπό έχει να αποτρέψει τους στρατευσίμους
από την αποφυγή της στράτευσης και, ως εκ τούτου, δεν φέρει αποζημιωτικό χαρακτήρα,
αλλά προσωποπαγή, αποσκοπώντας στη συμμόρφωση του ανυποτάκτου προς τη
συνταγματικά καθιερωμένη υποχρέωσή του, οπότε και δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση
επιβολής σε βάρος των κληρονόμων του αποβιώσαντος προσώπου. Συνεπώς, το ανωτέρω
πρόστιμο δεν τυγχάνει κληρονομητό. (Πρβλ Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ υπ’ αριθμ. 591/2002 σελ.
6, 32/2009 σελ. 12 και 308/2016).
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 17, παρέχεται πλέον ρητά η δυνατότητα οριστικής
απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις στους τρείς (3) μήνες, κατά το άρθρο 58 του ν.
3421/2005, στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό, εφόσον ο περιγραφόμενος ως
δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 18, καθιερώνεται η δυνατότητα υποβολής
αιτήματος εκτίμησης λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων και από τους
ανυποτάκτους που δεν μπόρεσαν να τηρήσουν, κατά το παρελθόν, οποιαδήποτε
στρατολογική τους υποχρέωση, μετά την ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους.
Επιπλέον, προβλέπεται ειδικότερα και κυρίως για τους πρώην ανυποτάκτους, η επίκληση
και εξαιρετικών λόγων, πέραν από λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, για
τη μη τήρηση της υποχρέωσής τους για κατάταξη, για γεγονότα που καθιστούν αδύνατη ή
εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξη των ενδιαφερομένων, ή εξ αιτίας των οποίων η κατάταξή
τους θα τους έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση. Για την αποδοχή ή μη του σχετικού αιτήματος,
θα αποφασίζει πλέον ειδική προς τούτο τριμελής επιτροπή, προς ενιαία αντιμετώπιση του
ζητήματος από ενιαίο κεντρικό φορέα και για την ασφάλεια του δικαίου, καθώς και για την
προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων. Περαιτέρω, θεσπίζεται η
πλήρης τακτοποίηση (στρατολογική, ποινική και διοικητική) για όσους εκτιμώνται και
γίνονται αποδεκτοί οι εξαιρετικοί λόγοι που προβάλλουν.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 19, ευθυγραμμίζονται διατάξεις της στρατολογικής
νομοθεσίας με την πρόβλεψη του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει κάθε φορά
(κατάργηση απαίτησης κατάθεσης επικυρωμένων, ως ακριβή από τα πρωτότυπα,
αντιγράφων των επικυρωμένων και μεταφρασμένων πρωτότυπων εγγράφων).
Άρθρο 19
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυποτάκτων
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, σκοπείται η στρατολογική τακτοποίηση του
μεγάλου αριθμού των ανυποτάκτων της Χώρας και τους παρέχεται ισχυρό κίνητρο για να
συμμορφωθούν με τη συνταγματική τους υποχρέωση προς στράτευση, στο πλαίσιο τόσο
της συνταγματικής αρχής της στρατολογικής ισότητας, όσο και της εν γένει δυσχερούς
δημοσιονομικής κατάστασης και της ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει κυρίως τους νέους.
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Με τη ρύθμιση αυτή, αφενός οι ανυπότακτοι ωθούνται να εκπληρώσουν, το προσεχές
χρονικό διάστημα, τη θητεία τους, αφού δεν θα υπέχουν πλέον ποινικές και διοικητικές
συνέπειες, και αφετέρου εξυπηρετούνται κατά πολύ τα Στρατιωτικά Δικαστήρια στη
ρύθμιση εκκρεμών δικογραφιών και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στη ρύθμιση
χρόνιων ανείσπρακτων και εν πολλοίς αβεβαίωτων οφειλών.
Ειδικότερα με την παράγραφο 1, επιτυγχάνεται η στρατολογική, ποινική και διοικητική
τακτοποίηση αριθμού ανυποτάκτων, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις
και εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν μέρος ή το σύνολο της στρατιωτικής τους υποχρέωσης ή
πρόκειται να δείξουν άμεσα ενδιαφέρον για την εκπλήρωση των οφειλόμενων
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ή έχουν ή πρόκειται να απαλλαγούν από τη στράτευση
για οποιονδήποτε λόγο, ή τους έχει ήδη χορηγηθεί ή θα τους χορηγηθεί αναβολή κατάταξης
για λόγους υγείας. Η ίδια ως άνω δυνατότητα παρέχεται και στους αντιρρησίες συνείδησης,
εφόσον υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 59-65 του ν. 3421/2005.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 2, αίρονται οι ποινικές συνέπειες της ανυποταξίας,
προς ελάφρυνση των πινακίων των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, επειδή με εισαγγελική
πράξη θα τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Επιπλέον, διαγράφονται οι επιβληθείσες
διοικητικές συνέπειες και ιδίως το διοικητικό πρόστιμο των 6.000 ευρώ, για όσους
εμπίπτουν ήδη ή υπαχθούν αργότερα στις ανωτέρω διατάξεις. Παρέχεται έτσι κίνητρο,
προκειμένου κάποιος που έχει καταστεί ανυπότακτος, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, να
εξαλείψει τις συνέπειες της πράξης του, να εκπληρώσει χωρίς οποιοδήποτε βάρος τη
στρατεύσιμη στρατιωτική του υποχρέωση και να διαγραφεί το επιβληθέν χρηματικό
πρόστιμο. Σε όσους τυχόν έχουν καταβάλλει μέρος του χρηματικού προστίμου, προβλέπεται
η διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού, κατά την ημερομηνία τακτοποίησής τους, και όχι
και του ήδη νόμιμα καταβληθέντος σε προγενέστερο χρόνο, προς διευκρίνιση τυχόν
ερμηνευτικών δυσχερειών, οι οποίες και θα απέβαιναν εις βάρος των τακτοποιούμενων
ανυπότακτων, αλλά και για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
Επιπρόσθετα, με την παράγραφο 3, προβλέπεται ότι η υπαγωγή στις ως άνω
ευεργετικές διατάξεις γίνεται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία,
χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατική εμπλοκή των πολιτών.
Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4361/2016
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, επιδιώκεται η προσαρμογή ορισμένων
διαδικασιών που αφορούν σε θέματα τοποθετήσεων - μεταθέσεων οπλιτών και μέριμνας
προσωπικού, ώστε αυτές να είναι συμβατές με τη νέα διαδικασία κατάταξης στρατευσίμων
στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), η οποία διενεργείται πλέον απευθείας στις Μονάδες
Εκστρατείας (μέσω των Σημείων Υποδοχής) αντί των μέχρι σήμερα Κέντρων Εκπαίδευσης
Νεοσυλλέκτων. Ως εκ τούτου, τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν. 4361/2016.
Επιπλέον, αναγκαιοί η εναρμόνιση των προπαρασκευαστικών και κύριων διαδικασιών, που
απαιτούνται για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις οπλιτών, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία
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κατάταξης στρατευσίμων στις ΕΔ, στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας της παραπάνω
διαδικασίας και της απλούστευσης των διαδικασιών, μέσω των δυνατοτήτων που
παρέχονται από τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατά τα
οριζόμενα στον ν.3979/2011.
Ειδικότερα:
Με τις παραγράφους 1, 2 και 3, τροποποιούνται οι ορισμοί της τοποθέτησης και
μετάθεσης, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργούνται οι τοποθετήσεις
των οπλιτών. Συγκεκριμένα, για την πραγματοποίηση των τοποθετήσεων των οπλιτών σε
Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ, εκλείπει ο περιορισμός υλοποίησής τους, μετά το πέρας της
βασικής και ειδικής εκπαίδευσής τους, ομοίως και για τους τρεις Κλάδους των ΕΔ και
ορίζεται ότι πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μετά την κατάταξη. Επίσης, απαλείφεται από
τον ορισμό της μετάθεσης, η φράση «οριστική-πλην περιπτώσεων πειθαρχικού
παραπτώματος», δεδομένου ότι με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
4361/2016, καθορίζονται προϋποθέσεις για την υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων
μεταθέσεων οπλιτών. Πρόσθετα, τροποποιείται η ευεργετική διάταξη που αφορά τους
οπλίτες με τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ώστε για την απόδειξη της επιμέλειας
του τέκνου, να αρκεί πλέον και απλή συμφωνία των συζύγων με συμβολαιογραφικό
έγγραφο, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το συναινετικό διαζύγιο, κατά
τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4509/2017
(Α΄ 201).
Με την παράγραφο 4, ρυθμίζεται εκ νέου ο τρόπος και ο χρόνος που συμπληρώνεται
από τους στρατευσίμους η δήλωση τόπου προτίμησης για τοποθέτηση και μετάθεσή τους.
Η συμπλήρωση της παραπάνω δήλωσης, σε έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, από τον
κάθε στρατεύσιμο, αναγκαιοί πλέον να γίνεται πριν την ημερομηνία κατάταξης, αρχικά
ηλεκτρονικά, μέσω των επίσημων ιστότοπων των Γενικών Επιτελείων και στη συνεχεία να
οριστικοποιείται και να υπογράφεται από τον οπλίτη κατά την κατάταξή του. Με τον τρόπο
αυτό, σκοπείται η έγκαιρη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων
(οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά) των στρατευσίμων από τα Γενικά Επιτελεία. Τα ως
άνω στοιχεία, συνεκτιμούμενα με τα υπηρεσιακά και αντικειμενικά κριτήρια των
παραγράφων 2α και 2γ του άρθρου 3 του ν. 4361/2016, οδηγούν, αφενός στην έγκαιρη
εξαγωγή των μορίων για τους οπλίτες και αφετέρου στην άμεση έκδοση των διαταγών
τοποθετήσεων - μεταθέσεών τους.
Με τις παραγράφους 5 και 6, καθορίζεται ότι για ειδικές κατηγορίες οπλιτών, με
οξυμένα προσωπικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, αυτοί, μετά το πέρας της
βασικής τους εκπαίδευσης, δεν τοποθετούνται πλέον, αλλά μετατίθενται και υπηρετούν τη
θητεία τους, πλησίον του τόπου επιθυμίας τους, δεδομένου ότι η βασική εκπαίδευση
πραγματοποιείται στις Μονάδες Εκστρατείας, οι οποίες θεωρούνται ως Μονάδες
τοποθέτησης.
Με την παράγραφο 7, αναδιατυπώνεται η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016 και
εκλείπει το χρονικό διάστημα που καθορίζεται για την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, προς απόδειξη των κριτηρίων των παραγράφων 2β και 12 του άρθρου 3
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και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 4361/2016. Ειδικότερα, στο πλαίσιο
απλούστευσης διαδικασιών μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κρίνεται απαραίτητη η συλλογή των
απαιτούμενων κατά περίπτωση στοιχείων, πριν την κατάταξη, με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω
πληροφοριακής διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
και των εμπλεκομένων φορέων του δημοσίου. Εφόσον τούτο δεν καταστεί εφικτό,
παρέχεται η δυνατότητα στους οπλίτες να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
κατά την κατάταξή τους.
Με την παράγραφο 8 τροποποιείται το περιεχόμενο της σχετικής εξουσιοδοτικής
διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016, στο πνεύμα των ρυθμίσεων της
παραγράφου 7 του παρόντος.
Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1911/1990
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου θεσπίζεται η δυνατότητα να υπηρετούν ως
ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις ή στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), και
ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους
υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των ΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του
Στρατού Ξηράς. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε
οποιονδήποτε Κλάδο ή Όπλο-Σώμα του Στρατού Ξηράς. Προς τούτο, ρυθμίζεται η
δυνατότητα μεταφοράς από Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και μετάταξης εντός του Κλάδου, των
προαναφερομένων στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ. Ως εκ τούτου, τροποποιείται αντίστοιχα το
άρθρο 13 του ν. 1911/1990.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1, θεσπίζεται η δυνατότητα να υπηρετούν ως ΟΒΑ στις Ειδικές
Δυνάμεις ή στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), και ενδιαφερόμενοι που
εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε
οποιονδήποτε Κλάδο των ΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς.
Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε οποιονδήποτε Κλάδο ή
Όπλο-Σώμα του Στρατού Ξηράς. Προς τούτο, ρυθμίζεται η δυνατότητα μεταφοράς από
Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και μετάταξης εντός του Κλάδου, των προαναφερομένων στις
Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ. Ακόμη, απαλείφεται η φράση «αποδοχές μονίμου λοχία»,
δεδομένου ότι πλέον, ειδική πρόβλεψη για τις αποδοχές τους υπάρχει στον ν. 4472/2017,
με τον οποίο ρυθμίζεται το σύνολο των μισθολογικών θεμάτων όλων των στελεχών των ΕΔ,
συμπεριλαμβανομένων και των ΟΒΑ.
Με την παράγραφο 2, προβλέπεται ότι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
(ΣΑΓΕ) αποτελεί το αρμόδιο όργανο κατανομής των θέσεων των ΟΒΑ ανά Κλάδο των ΕΔ,
δεδομένου ότι μέχρι σήμερα υπήρχε κενό νόμου ως προς το αποφασίζον όργανο, εν τοις
πράγμασι δε το ΣΑΓΕ προέβαινε σε προηγούμενη αριθμητική κατανομή των προς πλήρωση
θέσεων των υποψηφίων ΟΒΑ.
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Με την παράγραφο 3, προβλέπεται υποχρέωση τρίμηνης παραμονής των ΟΒΑ, πριν
από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διακοπής της εκάστοτε αναληφθείσας υποχρέωσής
τους, προκειμένου αφενός να διατηρηθεί ικανός αριθμός ανθρώπινου δυναμικού στις
τάξεις των ΕΔ για την εκπλήρωση αποστολών αυξημένων απαιτήσεων, όπως αυτές με τις
οποίες είναι κατεξοχήν επιφορτισμένες οι Μονάδες, και αφετέρου η αναπλήρωση των
ελλείψεων να καθίσταται ευκολότερη και αμεσότερη, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους,
με την ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντιστοίχου αριθμού από τους υπεράριθμους
υποψήφιους.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 4, ρυθμίζονται λοιπά θέματα (απόλυση, μεταφορά ή
μετάταξη), σε σχέση με την ολοκλήρωση ή μη της εκπαίδευσης που απαιτείται για να
υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων - ΟΥΚ, ως εξής:
α.
Όσοι ανακατατασσόμενοι οπλίτες ή επανακατατασσόμενοι έφεδροι δεν
ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, απολύονται από τις ΕΔ.
β.
Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε άλλο Κλάδο ή Όπλο ή Σώμα (για
τον ΣΞ), δεν ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως ΟΒΑ,
προς εκπλήρωση του υπολοίπου της αναληφθείσας υποχρέωσής τους.
γ.
Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ ολοκληρώνουν την ως άνω
εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ, από τον Κλάδο ή
το Όπλο - Σώμα (για τον ΣΞ), που υπηρετούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Θέματα αντιρρησιών συνείδησης
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 3883/2010
Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού, σκοπείται η αποκατάσταση της αρχής της ισότητας
και της ισονομίας μεταξύ των οπλιτών θητείας και των αντιρρησιών συνείδησης. Με την
παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) μειώθηκε το όριο ηλικίας για όλους τους
στρατευσίμους, ανυποτάκτους και οπλίτες που επιθυμούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της
θητείας τους, από το 35ο στο 33ο έτος και, ως εκ τούτου, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου
57 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), χωρίς όμως να προβλεφθεί και αντίστοιχη μείωση ορίου
ηλικίας εξαγοράς και για τους αντιρρησίες συνείδησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση συνάδει
και με τις επισημάνεις του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως διατυπώνονται στην Ετήσια Έκθεσή
του για το έτος 2017. Επιπλέον, μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που
απαιτείται να εκπληρώσουν όσοι αντιρρησίες συνείδησης επιθυμούν να εξαγοράσουν την
υπηρεσία τους αυτή από τις σαράντα (40) στις είκοσι (20) ημέρες.
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Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, εκσυγχρονίζονται ορισμένες στρατολογικές
ρυθμίσεις, που αφορούν στους αντιρρησίες συνείδησης, στο πλαίσιο των επιταγών, τόσο
του Συντάγματος όσο και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας [π.χ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), νομολογία του ΕΔΔΑ] και λαμβάνοντας υπόψη τη
συνταγματική αρχή της ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών.
Ειδικότερα:
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, προβλέπεται ότι η διάρκεια της εναλλακτικής
υπηρεσίας, που εκπληρώνουν οι αντιρρησίες συνείδησης, δύναται να καθορισθεί με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε χρόνο ίσο κατ’ ελάχιστο με το χρόνο
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των ενόπλως υπηρετούντων στους κλάδους των ΕΔ,
απαλείφοντας τη σχετική προσαύξηση του διμήνου, που ίσχυε. Σκοπείται αφενός η κατά το
δυνατόν συμμόρφωση της Χώρας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις (Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,
Ευρωπαϊκός Χάρτης Κοινωνικών Δικαιωμάτων) και αφετέρου η εξάλειψη των πάγιων
αρνητικών διαπιστώσεων για τη Χώρα από τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Αντιρρησιών Συνείδησης.
Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3, τροποποιείται σημαντικά η σύνθεση της
ειδικής επιτροπής των αντιρρησιών συνείδησης, με αύξηση συμμετοχής των καθηγητών ΑΕΙ
από δύο (2) σε τρεις (3) και αντίστοιχη μείωση των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
από δύο (2) σε έναν (1), προς περαιτέρω συμμόρφωση της Χώρας με τις επιταγές της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη νομολογία του ΕΔΔΑ
[Παπαβασιλάκης κ. Ελλάδας (αρ. προσφυγής 66899/14)] και του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ 1318/2017), αλλά και προς παροχή περισσότερων εγγυήσεων
αμερόληπτης και ανεξάρτητης κρίσης της επιτροπής.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 4, θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης ορισμένων
αναβολών κατάταξης του ν.3421/2005 στους προς παρουσίαση σε φορείς του δημοσίου
αναγνωρισθέντες αντιρρησίες συνείδησης και καθορίζεται ότι, στις ανωτέρω περιπτώσεις,
η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης
επαναλαμβάνεται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, μετά τη λήξη ή τη διακοπή της
αναβολής τους και κατόπιν υποβολής νέου αιτήματος.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5, θεσπίζεται η χορήγηση στους αντιρρησίες
συνείδησης γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε εν ζωή τέκνο τους, για λόγους
προστασίας του θεσμού της οικογένειας.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 6, παύει πλέον η δυνατότητα του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας να αναστέλλει, σε περίοδο πολέμου, τις διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία,
καθόσον όσοι έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης
θητείας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να φέρουν όπλα, ακόμη και σε περίοδο πολέμου,
μπορούν να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες και εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.
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Με τη ρύθμιση της παραγράφου 7, προβλέπεται πλέον ότι, σε περίπτωση άσκησης
αίτησης θεραπείας κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορήγησης αναβολής
κατάταξης κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες
ή έρευνες, καθώς και επί αιτήματος αναγνώρισης ως αντιρρησιών συνείδησης, η αναστολή
εκτέλεσης της διοικητικής πράξης χορηγείται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας, χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση του ενδιαφερομένου, προκειμένου να
αποφεύγεται, μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης θεραπείας, ενδεχόμενη κήρυξή
του ως ανυποτάκτου.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 8, προβλέπεται πλέον η κάλυψη από το Δημόσιο των
δαπανών κίνησης για τους αντιρρησίες συνείδησης που καλούνται να παρουσιαστούν σε
φορέα του δημόσιου τομέα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, καθώς επίσης
και όταν απολύονται από τον φορέα ή όταν καλούνται να παρουσιαστούν από αυτόν σε
στρατιωτική αρχή (π.χ. Στρατολογική Υπηρεσία, Επιτροπή Απαλλαγών).
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 9, προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των
ευεργετικών διατάξεων για τους στρατευόμενους υπαλλήλους και εργάτες και στους
αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, βάσει της
συνταγματικής αρχής της ισότητας και της ισονομίας όλων Ελλήνων πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Θέματα εκπαίδευσης
Άρθρο 24
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3186/2003
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στον νόμο για
την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1, θεσπίζεται η δυνατότητα της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. να διοργανώνει και να
λειτουργεί εθνικά ή διεθνή σχολεία ειδικής επιμόρφωσης, στοχεύοντας στην αναβάθμιση
του επιπέδου της παρεχόμενης από αυτήν εκπαίδευσης και στην ευρύτερη ανάδειξη του
ρόλου της μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΕΔ.
Με την παράγραφο 2, επιδιώκεται να συμμετέχουν τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των ΕΔ
στις δαπάνες λειτουργίας της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ., ανάλογα προς τον αριθμό των αξιωματικών που
επιλέγονται για φοίτηση σε αυτήν και όχι με βάση τα πάγια ποσοστά που προβλέπονται στη
συγκεκριμένη διάταξη. Με αυτήν τη ρύθμιση, ανακατανέμονται αναλογικά τα διατιθέμενα
κονδύλια, με βάση τους εκπαιδευόμενους κάθε ΓΕ.
Με την παράγραφο 3, καταργείται η αποζημίωση για το στρατιωτικό προσωπικό που
υπηρετεί στην Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. και διδάσκει γνωστικά αντικείμενα σε αυτήν. Κατά συνέπεια, θα
εξοικονομηθούν κονδύλια, τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των
σπουδαστών της.
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Με την παράγραφο 4, αντικαθίσταται ο όρος «διδακτέα ύλη» από τον όρο «τομείς
εκπαίδευσης», προκειμένου να χρησιμοποιείται κοινή ορολογία στον ιδρυτικό νόμο και τον
Οργανισμό της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ..

Άρθρο 25
Μετονομασία Σχολών Διοίκησης και Επιτελών
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, μετονομάζονται οι Σχολές Διοίκησης και
Επιτελών των τριών Κλάδων των ΕΔ, με στόχο τη διατήρηση της ισοτιμίας και της διακριτής
αποστολής των Σχολών μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΕΔ και την παροχή ευρύτερης
ευελιξίας στη διοργάνωση σχολείων επιμόρφωσης για το προσωπικό τους.
Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1, σκοπείται η επέκταση της προβλεπόμενης
διάταξης της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233) που αφορά
στη δυνατότητα μετάταξης σπουδαστών της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων
δευτέρου και μετέπειτα ετών σε άλλη ειδικότητα, και για τους αντίστοιχους σπουδαστές του
πρώτου έτους, ώστε αφενός να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε σπουδαστές της ανωτέρω
κατεύθυνσης και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στην Πολεμική Αεροπορία για την
περαιτέρω αξιοποίησή τους ως στελέχη ειδικοτήτων εδάφους. Ειδικότερα, τροποποιείται η
περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003, ώστε να είναι δυνατή η ίδρυση, η
λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που
λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων, νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο
έτος σπουδών αντί του δευτέρου που ισχύει σήμερα. Περαιτέρω, τροποποιείται αναλόγως
η περίπτωση δ΄ της ανωτέρω παραγράφου, ώστε αυτή να εφαρμόζεται σε περίπτωση μη
επίκλησης της περίπτωσης στ΄, όπως τροποποιείται με το παρόν.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2, τροποποιείται η περίπτωση στ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003, ώστε οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της
Σχολής Ικάρων ανεξαρτήτως έτους φοίτησης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής
τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι πλην όμως
κατάλληλοι για ειδικότητες εδάφους, δύνανται εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεώς
τους, να παραμείνουν στη Σχολή μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση είτε στην ήδη
λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ' υπέρβαση του αριθμού των
εισακτέων του αντίστοιχου έτους, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες μετά από
εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στους σπουδαστές του πρώτου έτους, η
προαναφερόμενη δυνατότητα εφαρμόζεται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος
που καθορίζεται με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38).
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Με την παράγραφο 3, τροποποιείται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
5 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), ώστε η θέση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης να
δύναται να καλυφθεί και από Αξιωματικό βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των
λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να εξαλειφθεί η υφιστάμενη
δυσπραγία κάλυψης της εν λόγω θέσης από Αξιωματικό βαθμού Ταξιάρχου, ιδιαίτερα στην
Σχολή Ικάρων, όπου λόγω συμμετοχής του με δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο Πτητικής
Ικανότητας των Ικάρων απαιτείται να είναι και ειδικότητας Ιπταμένου.
Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 4 έως 8 τροποποιούνται διατάξεις του ν.
3187/2003 για λόγους νομοθετικής βελτίωσης και προκειμένου να αρθεί η νομοθετική
ασυμβατότητα μεταξύ του άρθρου 17 παράγραφος 5 και των άρθρων 18 των παραγράφων
2, 4, 5 και 19 του ν. 3187/2003. Συγκεκριμένα, η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.
3187/2003 προβλέπει ότι «Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π.
Α.Σ.Ε.Ι γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας». Η προαναφερθείσα πρόβλεψη,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3413/2005, αντικατέστησε την παλαιά, σύμφωνα με
την οποία «Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π. γίνεται με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.». Περαιτέρω,
αν και από την προαναφερθείσα ρύθμιση προκύπτει ξεκάθαρα, ότι αρμόδιος για την
αποδοχή παραιτήσεως ή λύση εργασιακής σχέσης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. είναι ο
Υπουργός, στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 18 και στο άρθρο 19 του ν. 3187/2003
γίνεται λόγος για διάταγμα αποδοχής. Κατά την τροποποίηση του ως άνω νόμου από τον ν.
3413/2005, εν τούτοις δεν προσαρμόσθηκαν οι αφορώσες την αποδοχή παραιτήσεως ή λύση
εργασιακής σχέσης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι διατάξεις, με αποτέλεσμα την ασυμβατότητα
των παραπάνω προβλέψεων, η οποία οφείλεται σε προφανή παραδρομή του νομοθέτη.
Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 9 και 10, προβλέπεται η κατάργηση της
αποζημίωσης διδασκαλίας για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των ΕΔ, που υπηρετούν με
τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση, διάθεση ή προσκόλληση στα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,
Σχολή Ικάρων) και διδάσκουν σε αυτά ως Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές. Το νομικό καθεστώς
που διέπει συνολικά τις αποζημιώσεις διδασκαλίας καθορίζεται στην υπ’ αριθμ.
Φ.840/2/8277/Σ.82/11.1.18 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας
και Οικονομικών (Β΄ 71).
Η προτεινόμενη τροποποίηση θα διαμορφώσει το νέο νομικό πλαίσιο, με το οποίο
θα επιτευχθεί ο σκοπός της ενιαίας ρύθμισης του εν λόγω καθεστώτος για όλες τις
εκπαιδευτικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκτιμάται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα
εξοικονομήσει σημαντικά κονδύλια, τα οποία θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των εκπαιδευομένων των παραπάνω δομών, ήτοι για τη
βελτίωση του επιπέδου διαβίωσής τους και την αναβάθμιση των υποδομών,
εγκαταστάσεων και μέσων εκπαίδευσης.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 11, προστίθεται η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης
της σύμβασης των ειδικών επιστημόνων μέχρι δύο (2) φορές, δηλαδή με τη συνολική
διάρκεια της σύμβασής τους να μπορεί να ανέλθει στα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Κατ΄ αυτόν
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τον τρόπο, αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και η σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε διαδικασίες προκηρύξεων διαγωνισμών και επιλογής, στην
εξέταση ενστάσεων και σε επαναλαμβανόμενες κρίσεις σε σχέση με τους ειδικούς
επιστήμονες, το οποίο είχε διαπιστωθεί κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της διάταξης
του άρθρου 24 του ν. 3187/2003. Για την ανανέωση των ανωτέρω συμβάσεων εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003.

Άρθρο 27
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής
Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, σκοπείται η κάλυψη μίας ανάγκης ετών, στον
ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της παροχής εκπαίδευσης στα τέκνα των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, που λειτουργούν από το 1959 και
1965 αντίστοιχα στον Ναύσταθμο Κρήτης και παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα
τέκνα του έμψυχου δυναμικού του Πολεμικού Ναυτικού, είναι πια ένα πεπαλαιωμένο
πλαίσιο εξήντα (60) και πλέον ετών.
Συγκεκριμένα, το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας
Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθμ. 101662/15.9.1959 (Α΄
106) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί με την υπ΄
αριθμ. Φ.2.Α/125679/Δ5/10.9.2013 (Β΄ 191) απόφαση του ίδιου Υπουργού, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 108445/Ν1/28.6.2017 (Β΄ 2420) απόφαση του
ίδιου Υπουργού.
Το δε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ)
Ναυστάθμου Κρήτης ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθμ. 142639/4.11.1965 (Α΄ 446) απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί με την υπ΄ αριθμ.
Φ.2.Α/133185/Δ5/20.9.2013 (Β΄ 284) απόφαση του ίδιου Υπουργού, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 95426/Ν1/8.6.2017 (Β΄ 2118) απόφαση του ίδιου Υπουργού.
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός και ο
επαναπροσδιορισμός του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των
σχολείων του Ναυστάθμου Κρήτης, με τελικό σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας
διαβίωσης των στελεχών των ΕΔ.
Ειδικότερα, το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω σχολικών μονάδων έχει
ως εξής:
α. Στον Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) και ειδικότερα εντός του οικισμού διαμονής
προσωπικού του ΝΚ στη Σούδα Χανίων λειτουργούν Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο ως
ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες.
β. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στα ιδιωτικά
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σχολεία. Η πρόσληψη, η υπηρεσιακή κατάσταση και η εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού,
διενεργείτο μέχρι τούδε κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων διοικητικών οργάνων του εν
λόγω Υπουργείου.
γ. Τα εν λόγω σχολεία επί του παρόντος είναι μεν ιδιωτικά, πλην όμως υφίσταται η
ιδιοτυπία ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά, αμείβονται από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) μέσω του
προϋπολογισμού του ΓΕΝ. Διέπονται δε στην εν γένει λειτουργία τους από τον ν. 682/1977,
που οριοθετεί το πλαίσιο της ιδιωτικής παιδείας στην Ελλάδα.
δ. Στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες χορηγήθηκαν οι προβλεπόμενες άδειες
λειτουργίας από τη Νομαρχία Χανίων, ανανεούμενες συνεχώς κατά τα προβλεπόμενα, και
έκτοτε λειτουργούν αδιαλείπτως επί εξήντα (60) σχεδόν συναπτά έτη, χωρίς να υφίστανται
οιασδήποτε φύσεως κωλύματα.
ε. Νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών είχαν ως συνέπεια σήμερα
το νομικό καθεστώς των εν λόγω σχολικών μονάδων, παρά την πολυετή λειτουργία τους, να
μην είναι πλήρως αποσαφηνισμένο και, ως εκ τούτου, να τίθεται σε αμφισβήτηση η
συνέχιση της λειτουργίας τους.
Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, επαναπροσδιορίζεται το πλαίσιο
λειτουργίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών μονάδων, προσαρμοσμένο πλέον στο σημερινό
νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. ν. 4093/2012), προκειμένου αυτές να δύνανται να συνεχίσουν
απρόσκοπτα το έργο τους, ως ακολούθως:
Με την παράγραφο 1, θεσπίζεται η υπαγωγή τους στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού
(ΜΤΝ), που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
Με την παράγραφο 2, προβλέπεται ότι για τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών και για κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.
682/1977.
Με την παράγραφο 3, προβλέπεται ότι ως προς τα υπόλοιπα θέματα λειτουργίας
των σχολείων και ως προς τη συγκρότηση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος
Διδασκαλίας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
Με την παράγραφο 4, καθορίζεται ότι οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που
αποχωρούν μετατρέπονται σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 5, προβλέπεται η σύσταση, με απόφαση του ΔΣ του
ΜΤΝ, λογαριασμού ειδικού σκοπού για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω σχολείων.
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Άρθρο 28
Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 21/1932
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, αφενός τροποποιείται το π.δ. 21/1932, ώστε
να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητες του προέδρου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού
(ΜΤΝ) και η νέα του αρμοδιότητα ως προέδρου των σχολείων του Ναυστάθμου Κρήτης.
Η ρύθμιση συνδέεται με την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου
50.

Άρθρο 29
Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 31/2007
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, τροποποιείται το π.δ. 31/2007, ώστε να
συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητες του προέδρου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ)
και η νέα του αρμοδιότητα ως προέδρου των σχολείων του Ναυστάθμου Κρήτης.
Η ρύθμιση συνδέεται με την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου
50.

Άρθρο 30
Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών
Με τις ευεργετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, σκοπείται ο προσανατολισμός
του ισχύοντος νομικού πλαισίου προς τη λήψη μέτρων μέριμνας για τους μαθητές
στρατιωτικών σχολών [Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ),
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής
(ΣΑΝ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)], των οποίων διακόπτεται
η φοίτηση λόγω νόσου, πάθησης ή βλάβης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, είτε εξαιτίας
της υπηρεσίας είτε όχι εξαιτίας αυτής. Μέχρι σήμερα, δυνάμει των προβλέψεων του π.δ.
14/2011 και του ν.3421/2005, για τους μαθητές των στρατιωτικών σχολών προβλέπεται η
υποχρεωτική απόλυση/διαγραφή τους από την οικεία σχολή, σε περίπτωση που κριθούν
ακατάλληλοι, λόγω νοσήματος, πάθησης ή βλάβης μη ιάσιμης. Η μόνη περαιτέρω μέριμνα
που προβλέπει ο νομοθέτης για τους μαθητές των στρατιωτικών σχολών είναι η δυνατότητα
εγγραφής τους στη σχολή επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, βάσει
της εξαχθείσας βαθμολογίας στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, προβλέπεται η δυνατότητα των μαθητών των
ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στις εν λόγω σχολές, εφόσον το
επιθυμούν, στην περίπτωση που αυτοί κριθούν ακατάλληλοι για λόγους υγείας από την
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Η φοίτησή τους συνεχίζεται, αφού αυτοί ενταχθούν στην
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κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας ή υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας
εδάφους.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2, προβλέπεται, ότι συνεπεία του χαρακτηρισμού
τους, ως μαθητές ειδικών καταστάσεων, απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από τη
στρατιωτική εκπαίδευση, αναλόγως της πάθησης ή του νοσήματός, με το οποίο αυτοί έχουν
διαγνωσθεί. Επιπλέον, εισάγεται ο περιορισμός να μη δικαιούνται οι ως άνω μαθητές να
επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση, ήτοι στην κατάσταση στην οποία τελούν οι
λοιποί μαθητές της Σχολής.
Στην παράγραφο 3 ρυθμίζεται η κατάσταση των σπουδαστών αυτών, μετά την
αποφοίτησή τους από τις ως άνω Σχολές. Συγκεκριμένα, αυτοί, εφόσον αποφοιτήσουν,
ονομάζονται Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί, αναλόγως της Σχολής στην οποία φοιτούν και
εντάσσονται στην κατηγορία των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών ειδικών καταστάσεων,
αναλόγως του Κλάδου, στον οποίο ανήκει η Σχολή, από την οποία αποφοιτούν. Επιπλέον
και σε αυτό το στάδιο, όπως και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, οι ως άνω Αξιωματικοί
ή Υπαξιωματικοί στερούνται του δικαιώματος επανόδου στην ενεργό υπηρεσία.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 4, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω
διάταξης όσοι σπουδαστές κρίνονται ως σωματικά ανίκανοι, συνεπεία ψυχικής πάθησης, εκ
των απαριθμούμενων στο Γενικό Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών, που
περιλαμβάνεται στο π.δ. 11/2014 (Α΄ 17) «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων,
αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού
γενικά».
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5, καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της
εν λόγω διάταξης και το αρμόδιο αποφασίζον όργανο επί της σχετικής αίτησης των
ενδιαφερόμενων σπουδαστών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι επί της αίτησης υπαγωγής στην
εν λόγω διάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης της Σχολής,
στην οποία φοιτά ο αιτών σπουδαστής και πρότασης του κατά Κλάδο αρμόδιου Γενικού
Επιτελείου.
Η ρύθμιση συνδέεται με αυτήν της παραγράφου 6 του άρθρου 51.

Άρθρο 31
Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές
Με την Φ.337.1/125/304891/Σ.2890/10.5.18/ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΚΥΑ) καθορίστηκε ειδικό
ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τους αποφοίτους Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου,
Οινουσσών και Ψαρών, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 20162017.
Επιπλέον, με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄38) καθορίστηκε ότι:
« Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που
πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από φυσικές καταστροφές, όπως ιδίως από
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καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σε ποσοστό ανάλογο του αριθμού των μαθητών από τις
πληγείσες περιοχές σε σχέση με το σύνολο των μαθητών και όχι πάνω από 2%. Πλέον των
ανωτέρω τίθεται ως προϋπόθεση η συγκέντρωση τουλάχιστον του 70% των μορίων του
τελευταίου εισαχθέντα σε κάθε Σχολή/Τμήμα.»
Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνει κανείς ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων εφαρμόζει έκτακτες ευεργετικές διατάξεις για τέκνα κοινωνικών ομάδων
που έχουν πληγεί σημαντικά και σε βαθμό που δεν ήτο δυνατό εκ των προτέρων να
προβλεφθεί, εξασφαλίζοντας ειδικό ποσοστό εισαγωγής και καθ’ υπέρβαση του συνολικού
αριθμού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες .
Ως εκ τούτου και επί τη βάση του πνεύματος θέσπισης των προαναφερθεισών
ρυθμίσεων και προς ανακούφιση των αποφοίτων Λυκείων της Περιφέρειας Αττικής,
σχολικού έτους 2018-19, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018 απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, ώστε να προβλεφθεί η κατ’ εξαίρεση
πρόσληψη σε ποσοστό, που θα καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση της παραγράφου 1 του προτεινόμενου άρθρου αφορά
στις περιπτώσεις πλήρους καταστροφής εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και οικιών,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές
που τις καθιστούν μη κατοικήσιμες.
Επιπρόσθετα και επί τη βάσει του πνεύματος θέσπισης των προαναφερθεισών
ρυθμίσεων και προς ανακούφιση των μαθητών και αποφοίτων Λυκείων των
προαναφερθεισών περιοχών, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης
Νοεμβρίου 2017 απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, ώστε να προβλεφθεί η κατ’ εξαίρεση
πρόσληψη σε ποσοστό, που θα καθορίζεται από σχετική ΚΥΑ, απαίτηση που πληρείται με
τη ρύθμιση της παραγράφου 2.
Η διάταξη συνδέεται με αυτή της παραγράφου 3 του άρθρου 50.

Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4407/2016
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, σκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 13 του ν.
2439/1996 (Α΄ 219), όσον αφορά στον καταληκτικό βαθμό των μονιμοποιηθέντων
εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και μονιμοποιθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977
(Α΄ 279), καθώς και στην αποφυγή της περίπτωσης αναγκαστικής αποστρατείας, λόγω
συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 21 του ν. 2439/1996
(Α΄ 219).
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 52 του ν.
4407/2016 (Α΄134) που προβλέπει την εγγραφή στελεχών των ΕΔ σε ΑΕΙ, σε σχολές σχετικές
με το υπηρεσιακό τους αντικείμενο, όπου επεκτείνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε
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αυτό ώστε η στρατιωτική υπηρεσία να στελεχώνεται με προσωπικό κατάλληλα
εκπαιδευμένο και καταρτισμένο, με σκοπό να συμπεριλάβει τους αποφοίτους ΣΣΑΣ, οι
οποίοι εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική ρύθμιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διάφορα θέματα
Άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2919/2001
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, επέρχονται τροποποιήσεις στη συγκρότηση
και τις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Σ.Α.Ε.Τ.), όπως αυτό συστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2919/2001. Κατ’ αρχάς, γίνεται
μετονομασία του σε Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας
(Σ.Α.Ε.Τ.Β.). Αυξάνονται τα μέλη του από δεκαέξι (16) σε δεκαεπτά (17) και προσδιορίζεται
περαιτέρω επακριβώς η προέλευσή τους. Επιπλέον, τροποποιούνται και αυξάνονται οι
αρμοδιότητες του Συμβουλίου από πέντε (5) σε δέκα (10), ώστε να γνωμοδοτεί και να
εισηγείται τις βασικές επιλογές, κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον
τομέα της αμυντικής έρευνας, τεχνολογίας και βιομηχανίας, στο πλαίσιο της Εθνικής
Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ), όπως αυτή εγκρίθηκε δυνάμει άρθρου 3
του ν. 3978/2011. Σκοπείται λοιπόν μία ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των φορέων,
τόσο από πλευράς των τριών πυλώνων (Ακαδημία, Βιομηχανία, Άμυνα), όσο και από
πλευράς επιπέδου φορέα, δηλαδή διαχειριστικού-συντονιστικού σε σχέση με το
εκτελεστικό, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την επίτευξη των στόχων της
ΕΑΒΣ.

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 1892/1990
Με τη συγκεκριμένη διάταξη, προβλέπεται η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης
για την έκδοση κοινής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών (Εσωτερικών, Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Προστασίας του Πολίτη), με την οποία καθορίζονται πλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που καταθέτουν με την αίτησή τους όσοι επιθυμούν την άρση της απαγόρευσης
δικαιοπραξιών εν ζωή σε ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και τα
κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν. Τούτο συνάδει με το άρθρο 17 του
Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας και είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση
ενός σαφούς, σύγχρονου και ολοκληρωμένου πλαισίου διατάξεων του ν. 1892/1990, τόσο
για τους εφαρμοστές του όσο και για όσους ενδιαφέρονται να υπαχθούν σε αυτό.

Αιτιολογική Έκθεση

36/57

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4332/2015
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, σκοπείται η ενιαία αντιμετώπιση του θεσμού των
μετεγγραφών, στη βάση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης των φοιτητών που
εγγράφονται σε σχολές, είτε αυτές ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ή σε έτερα Υπουργεία, είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). Μέχρι
σήμερα οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών, ήτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών
(ΑΣΣΥ), του ΥΠΕΘΑ δεν χορηγούν δικαίωμα μετεγγραφής στα αδέλφια τους που σπουδάζουν
σε Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ άλλης Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) από αυτή της έδρας του ΑΣΕΙ ή ΑΣΣΥ.
Συμβαίνει δηλαδή σε μία οικογένεια, οι γονείς να κατοικούν σε μία ΠΕ, το ένα τέκνο τους να
είναι σπουδαστής στρατιωτικής σχολής (ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ) σε άλλη ΠΕ και το άλλο τέκνο τους να
σπουδάζει σε τρίτη ΠΕ, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα μετεγγραφής του τελευταίου, είτε στην
ΠΕ των γονέων, είτε στην ΠΕ που σπουδάζει ο έτερος αδελφός, παρόλο που και τα δύο
αδέλφια είναι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω μη συμπερίληψης των
στρατιωτικών σχολών στις αναφερόμενες στο άρθρο 21 του ν. 4332/2015 σχολές. Αντίθετα,
σύμφωνα με την παράγραφο 8ε΄ του εν λόγω άρθρου, αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι.
ή ΤΕΙ που σπουδάζουν σε διαφορετική ΠΕ, τόσο μεταξύ τους όσο και από την ΠΕ όπου
διαμένουν οι γονείς τους, δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και, ως
εκ τούτου, δικαιούνται μετεγγραφής, ενώ εάν ο ένας εκ των δύο αδελφών είναι σπουδαστής
στρατιωτικής σχολής, δεν υπάρχει, επί του παρόντος, εκ του νόμου δυνατότητα
μετεγγραφής του έτερου αδελφού.

Μέρος Δεύτερο
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας
Το Δεύτερο Μέρος του σχεδίου νόμου περιλαμβάνει τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και ορισμένες άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Έχουν ήδη διανυθεί είκοσι τρία (23) χρόνια από τη ψήφιση του ν.2304/1995
«Κώδικας Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων» (ΚΔΣΕΔ), ο οποίος εκδόθηκε κατ’
επιταγή της παραγράφου 5 του άρθρου 96 του Συντάγματος. Η ευδόκιμη πρακτική
εφαρμογή των ως άνω νομοθετημάτων, ανέδειξε ορισμένες πτυχές και παραμέτρους της
εφαρμογής του κανονιστικού εποικοδομήματος της στρατιωτικής δικαιοσύνης, οι οποίες
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χρήζουν προσαρμογής, προς την κατεύθυνση της οποίας κινούνται οι διατάξεις του
παρόντος Μέρους.
Άρθρο 36
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Με το εν λόγω άρθρο, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 63 του Κώδικα Δικαστικού
Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΔΣΕΔ) και προστίθεται άρθρο 63Α επιδιώκεται η σαφής
οριοθέτηση και η πληρότητα των τρόπων λύσης της υπηρεσιακής σχέσης των δικαστικών
λειτουργών της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αποφεύγοντας προβλήματα ερμηνείας και
συστηματικής προσέγγισης και εφαρμογής των σχετικών προβλέψεων. Με την
προωθούμενη ρύθμιση, επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός στην πρόβλεψη της αποχώρησης
λόγω ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών των Ενόπλων Δυνάμεων, με κριτήριο την
προέλευση αυτών και η υπαγωγή και των Αναθεωρητών Α΄ στην ισχύουσα για το λοιπό
προσωπικό του Δικαστικού Σώματος των ΕΔ ρύθμιση του ευδόκιμου τερματισμού της
σταδιοδρομίας όσων αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας,
καθόσον δεν υφίσταται λόγος για τη διατήρηση της υφιστάμενης διαφοροποίησης. Με τη
ρύθμιση αυτή επιχειρείται η ομοιογενοποίηση των συνεπειών που επιφέρει η λήξη της
υπηρεσιακής σχέσης για τα λοιπά μέλη του Δικαστικού Σώματος των ΕΔ (Στρατιωτικούς
Δικαστές Α΄ και Β΄, Αναθεωρητές Β΄ και Γ΄) με τις αντίστοιχες που επιφέρει η λήξη της
θητείας τους για τους Αναθεωρητές Α΄ (Πρόεδρο και Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού
Δικαστηρίου), λόγω της ταυτότητας των πραγματικών περιστατικών, δια της επέκτασης και
στους τελευταίους του χαρακτηρισμού ως ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους.
Επιτυγχάνεται, έτσι, η ρύθμιση κατά ενιαίο τρόπο της λήξης της υπηρεσιακής σχέσης των
υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών των ΕΔ (ως ευδοκίμως τερματισάντων) και
αποκαθίσταται η άνιση και ανεπιεικής μεταχείριση σε βάρος των Αναθεωρητών Α΄,
λαμβάνοντας υπόψη το ευμέγεθες υπηρεσιακό αποτύπωμα της ευδόκιμης πορείας τους ως
δικαστικών λειτουργών, το γεγονός ότι στελεχώνουν τις υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία
του Σώματος και την υπηρεσιακή τους δράση, με την οποία διασφαλίζουν την επίτευξη της
αποστολής του Σώματος.

Άρθρο 37
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ.861/1979
Με το άρθρο 37 ως Πρόεδρος των Πειθαρχικών Συμβουλίων του Εμπορικού
Ναυτικού, ορίζεται ο δικαστικός λειτουργός του Δικαστικού Σώματος των ΕΔ που μετέχει σε
αυτό. Η ρύθμιση ανταποκρίνεται στη βούληση της πολιτείας να αντιμετωπίσει τους
θωρακισμένους με εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας στρατιωτικούς
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δικαστές με όρους ισότιμης μεταχείρισης με τις αρμοδιότητες των δικαστών της κοινής
δικαιοσύνης, όταν μετέχουν σε πειθαρχικά συμβούλια ή επιτροπές.
Άρθρο 38
Ισχύς πίνακα επιτυχόντων διαγωνισμού έτους 2018
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται μία δεξαμενή προσώπων, από την οποία, θα
καταστεί δυνατή και ευχερής η πλήρωση μελλοντικών κενούμενων θέσεων, αν για
οποιονδήποτε λόγο ανακύψει θέμα μη αποδοχής του διορισμού από κάποιον εκ των
επιτυχόντων ή κένωσης θέσης που ήδη κατελήφθη από υποψήφιο, εντός του οριζόμενου
στην προτεινόμενη ρύθμιση χρονικού διαστήματος.

Μέρος Τρίτο
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων
(ΥΥΠ/ΠΧΛ) και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Το Τρίτο Μέρος του σχεδίου νόμου διαρθρώνεται σε δύο (2) Κεφάλαια, το πρώτο με
τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Μονάδων - Υπηρεσιών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
(ΓΕΕΘΑ)» και το δεύτερο με τίτλο «Άλλες Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας».
Σκοπός του τρίτου μέρους του σχεδίου νόμου είναι η αναθεώρηση του
αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και
Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΛΧ), καθώς επίσης να θεσπιστούν ή να
τροποποιηθούν διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ.
Όσον αφορά στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της
ΥΠ/ΠΧΛ, αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, καθόσον το ισχύον νομοθετικό διάταγμα [ν.δ.
3884/1958 (Α΄ 180)] έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις και κρίνεται αναχρονιστικό.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του τρίτου μέρους, περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες
ρυθμίζονται ζητήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η αναγκαιότητα προώθησης των
οποίων αναλύεται στη συνέχεια κατ’ άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρύθμιση θεμάτων Μονάδων- Υπηρεσιών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
Άρθρο 39
Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ)
Στην παράγραφο 1 του άρθρου, καθορίζεται η λειτουργία και η υπαγωγή της
Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ), στο Γενικό
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Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
2292/1995 (Α΄ 35).
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2, καθορίζεται η αποστολή και οι αρμοδιότητες της
ΥΠ/ΠΧΛ στην ειρήνη, καθώς και σε περιόδους έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης.
Ειδικότερα, στον καιρό της ειρήνης, η ΥΠ/ΠΧΛ σχεδιάζει και προπαρασκευάζει το έργο που
θα αναλάβει σε περιόδους έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης, παρακολουθεί την
κατάσταση των λιμένων και των μέσων φορτοεκφόρτωσης στις ακτές, εκπονεί σχέδια
πολιτικής άμυνας λιμένων και αποκατάστασης ζημιών των λιμένων, οργανώνει και εκτελεί
ασκήσεις και τέλος, συμμετέχει σε αντίστοιχες με το έργο της ομάδες εργασίας που
λειτουργούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών. Σε περιόδους
έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης, η ΥΠ/ΠΧΛ παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στο
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών, υποδοχής και
φορτοεκφόρτωσης των προερχόμενων από το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπορικών
πλοίων που μεταφέρουν ζωτικά φορτία, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αποδοτικότερη
χρησιμοποίηση των λιμένων και των ακτών προς το σκοπό της ταχείας και ασφαλούς
φορτοεκφόρτωσης των πλοίων και τέλος συντονίζει τις ενέργειες επί θεμάτων πολιτικής
άμυνας και αποκατάστασης των ζημιών των λιμένων.
Στην παράγραφο 3 αναλύεται η διοικητική δομή της ΥΠ/ΠΧΛ, με τη λειτουργία
κεντρικών (Κεντρική Επιτροπή, Γενική Γραμματεία) και περιφερειακών οργάνων διοίκησης
(Περιφερειακές Επιτροπές Λιμένων, Επιτροπές Λιμένων). Η σειρά απαρίθμησης των
οργάνων, από τα κεντρικά στα περιφερειακά, επέχει θέση ιεραρχικής επιχειρησιακής
υπαγωγής των κατώτερων στα ανώτερα.
Με την παράγραφο 4 ρυθμίζονται τα ζητήματα τοποθέτησης του Διευθυντή της
ΥΠ/ΠΧΛ και των καθηκόντων που ασκεί.
Η διάταξη συνδέεται με αυτήν της παραγράφου 4 του άρθρου 50.
Άρθρο 40
Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας
Εισάγονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύσταση της Εθνικής Στρατιωτικής
Αρχής Αξιοπλοΐας, καθορίζεται η αποστολή και οι βασικές αρμοδιότητές της, ενώ
περιγράφεται η βασική οργανωτική δομή της και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει το
προσωπικό που τη στελεχώνει.
Η ασφάλεια, ως «απουσία κινδύνου», είχε όλως ιδιάζουσα σημασία ήδη από τα
πρώτα βήματα της αεροπλοΐας, λόγω των κινδύνων με τους οποίους είναι συνυφασμένες οι
αεροναυτικές δραστηριότητες και επειδή τα ατυχήματα προκαλούν απώλειες ή ζημίες σε
άτομα και περιουσίες. Για πρώτη φορά, με τη συνθήκη του Σικάγο, το 1944 δημιουργήθηκε
ο ICAO (International Civil Aviation Organization), με σκοπό την οργανωμένη, ασφαλή και
υγιή ανάπτυξη της διεθνούς πολιτικής αεροπλοΐας και την ανάπτυξη των διεθνών
αερομεταφορών. Επιπλέον, θεσπίστηκε και η έννοια της αξιοπλοΐας και θεσμοθετήθηκαν
διεθνή πρότυπα, απαιτήσεις και συνιστώμενες πρακτικές για την προαγωγή της ασφάλειας

Αιτιολογική Έκθεση

40/57

των πτήσεων. Οι προβλέψεις της συνθήκης εξαιρούν από την εφαρμογή των διατάξεών της
τα κρατικά αεροσκάφη, εννοώντας ως τέτοια τα στρατιωτικά, αστυνομικά και τελωνειακά
αεροσκάφη. Για την εφαρμογή των προβλέψεων του ICAO στον χώρο της πολιτικής
αεροπορίας, ιδρύθηκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και νομοθετήθηκε το
απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της λειτουργίας της και των υποχρεώσεων
των φορέων της πολιτικής αεροπορίας στη Χώρα, με σημαντικότερες ρυθμίσεις τον ν.
211/1947 (Α΄ 35) για την κύρωση της συνθήκης του ICAO και το ν.δ. 714/1970 (Α΄ 238) για
τη συγκρότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ακολούθησε η νομοθέτηση του ν.
4427/2016, περί της σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και αναδιάρθρωσης της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας το 2016.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 216/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 2008 «Θέσπιση κοινών κανόνων
στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας
της Αεροπορίας» (European Aviation Safety Agency – EASA), από το πεδίο εφαρμογής του
οποίου εξαιρούνται τα ιπτάμενα μέσα των ΕΔ, τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να
εξασφαλίζουν ότι οι στρατιωτικές αεροναυτικές δραστηριότητες διεξάγονται,
λαμβανομένων δεόντως υπόψη στο μέτρο του εφικτού των στόχων του εν λόγω
Κανονισμού. Ο ανωτέρω Κανονισμός καταργήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ισχύει
πλέον ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 1139/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018. Με πολιτική δήλωση των Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε. το
Νοέμβριο του 2009, συμφωνήθηκε η εναρμόνιση των κρατών-μελών της στα θέματα
αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών και άλλων αεροναυτικών προϊόντων. Στη συνέχεια,
τον Ιούλιο του 2013, το ΝΑΤΟ ενέκρινε την Πολιτική Αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών
και άλλων αεροναυτικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες σημαντικές δράσεις:
α.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defense Agency- EDA)
συγκρότησε το Military Airworthiness Athorities Forum (MAWA Forum), με σκοπό τη
θεσμοθέτηση ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου αξιοπλοΐας για τα στρατιωτικά αεροσκάφη,
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Στρατιωτικό Βασικό Πλαίσιο Αξιοπλοΐας (European
Harmonised Military Airworthiness Basic Framework Document- BFD), το οποίο έγινε
αποδεκτό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Απρίλιο του 2014. Ακολούθως, εξέδωσε
ένα σύνολο ευρωπαϊκών απαιτήσεων αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών, τα European
Military Airworthiness Requirements (EMARs), τα οποία ανανεώνει διαρκώς.
β.
Το ΝΑΤΟ όρισε ως αρμόδιο όργανο το Εκτελεστικό Γραφείο Αξιοπλοΐας ΝΑΤΟ
(ΝΑΕ), εντός της Επιτροπής Αξιοπλοΐας της Συμμαχίας (NATO AVC) για την παρακολούθηση
της εφαρμογής της πολιτικής αξιοπλοΐας. Σύμφωνα με τη υπόψη πολιτική, όλα τα
αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και συσκευές, που διατίθενται επ’ ωφελεία της
Συμμαχίας, πρέπει να είναι πιστοποιημένα ως αξιόπλοα από Αρχή Αξιοπλοΐας,
αναγνωρισμένη από το ΝΑΤΟ και να ελέγχονται και να συντηρούνται, σύμφωνα με
εγκεκριμένες προβλέψεις αξιοπλοϊμότητας, σχεδίασης και συντήρησης. Επίσης, ανέθεσε
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στο ΝΑΕ την αναγνώριση (Recognition) των αρμόδιων αρχών αξιοπλοΐας εκάστου κράτουςμέλους.
Οι ιδιαιτερότητες, όμως, των αποστολών των στρατιωτικών αεροσκαφών, το γεγονός
ότι κατά κανόνα επιχειρούν εντός των ορίων των κρατών στα οποία ανήκουν, η βασική αρχή
ότι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις ΕΔ αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα του κάθε
κράτους-μέλους, και άλλοι παράγοντες, συνέτειναν ώστε να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί
σε όλα τα κράτη-μέλη η συγκρότηση αποκλειστικών εθνικών φορέων για την οργάνωση και
διαχείριση θεμάτων αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών, κατά τα πρότυπα της πολιτικής
αεροπορίας. Τα τελευταία όμως χρόνια, διαπιστώνεται η τάση για στενή συνεργασία των
κρατών-μελών στον τομέα της αξιοπλοΐας των στρατιωτικών ιπτάμενων μέσων, με στόχο
την εναρμόνιση του θεσμικού τους πλαισίου (νομοθεσία και κανονισμοί) και την αμοιβαία
αναγνώριση των αρχών τους.
Το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει τις απαιτούμενες ικανότητες του φορέα στον
ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο, εκπονείται από την αρμόδια ομάδα της Ε.Ε. (Military
Airworthiness Authorities Forum – MAWA Forum), στην οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη
με ειδικούς αντιπροσώπους. Από τον EDA έχει εκδοθεί το μεγαλύτερο μέρος του
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού-κανονιστικού πλαισίου απαιτήσεων αξιοπλοΐας (Ευρωπαϊκές
Στρατιωτικές Απαιτήσεις Αξιοπλοΐας - European Military Airworthiness Requirements –
EMARs), το οποίο πέραν των ικανοτήτων του εθνικού φορέα αξιοπλοΐας, διαμορφώνει και
τις απαιτούμενες θεσμικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις ΕΔ, αλλά και
στην αμυντική βιομηχανία. Σε επίπεδο ΝΑΤΟ, αντίστοιχο πλαίσιο ικανοτήτων
δημιουργήθηκε από το NATO Airworthiness Working Group (NATO AwWG), με τη συμμετοχή
των κρατών-μελών της Συμμαχίας.
Η ασφάλεια των στρατιωτικών αεροναυτικών μέσων αποτελεί συνεχή επιδίωξη του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των κλάδων των ΕΔ. Τα Γενικά Επιτελεία και οι
εποπτευόμενοι από αυτά φορείς διαχειρίζονται ένα σύνολο διαδικασιών που αποσκοπούν
στη διατήρηση της αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροναυτικών μέσων των ΕΔ. Κέντρο
βάρους του υφιστάμενου πλαισίου αποτελεί η αξιοπλοΐα συντήρησης (συντήρηση και
τροποποιήσεις, δεξιότητες εμπλεκόμενου προσωπικού) των αεροναυτικών μέσων. Ως
συνέπεια, καταγράφεται ισχυρή υφιστάμενη γνώση σε επίπεδο οργάνωσης και διαδικασιών
για την ασφαλή συντήρηση των ιπτάμενων μέσων των ΕΔ.
Η υφιστάμενη οργάνωση και οι διαδικασίες των κλάδων των ΕΔ παρέχουν
ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των στρατιωτικών
αεροναυτικών μέσων και σημαντική αξιοπιστία-βιωσιμότητα στην υλοποίηση της
αποστολής τους. Παρά ταύτα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του περιβάλλοντος αλλά
και την εγχώρια δημοσιονομική προσαρμογή των επενδύσεων στην άμυνα, το θεσμικό
πλαίσιο των ΕΔ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις:
α.
Αποδοχής των απαιτήσεων συμμαχικών φορέων και φορέων της ΕΕ, σχετικά
με την αξιοπλοΐα των μέσων των ΕΔ.
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β.
Σχεδιασμού, υλοποίησης και προαγωγής διακλαδικής στρατηγικής και
κατευθύνσεων στα θέματα που αφορούν στην αξιοπλοΐα και το επίπεδο ασφαλείας των
αεροναυτικών μέσων των ΕΔ.
γ.
Εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης των αεροναυτικών μέσων των ΕΔ
με ενιαία-διακλαδικά πρότυπα.
δ.
Υλοποίησης διακλαδικής πολιτικής προμηθειών στον τομέα συντήρησης των
αεροναυτικών μέσων, για θέματα που αφορούν στην αξιοπλοΐα των μέσων των τριών
κλάδων των ΕΔ.
ε.
Εποπτείας των διαδικασιών των φορέων παροχής υπηρεσιών συντήρησης
στις ΕΔ, σε θέματα που αφορούν στην αξιοπλοΐα των μέσων.
στ.
Υποβοήθησης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για την σχεδίαση,
παραγωγή και συντήρηση αεροναυτικών μέσων, σύμφωνα με το διαμορφούμενο διεθνές
και ευρωπαϊκό αμυντικό περιβάλλον.
ζ.
Συνεχούς προσαρμογής και ανατροφοδότησης με τις τεχνολογικές εξελίξεις
και την καινοτομία που διέπει τη σύγχρονη αμυντική βιομηχανική αλυσίδα.
η.
Εκμετάλλευσης της αξίας των συνεργιών που θα επιφέρει η διακλαδικότητα
στον τομέα αξιοπλοΐας, ως προστιθέμενη επιχειρησιακή αξία.
Συνεπώς, διαφαίνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων στις ΕΔ στον
τομέα της αξιοπλοΐας, καθόσον ο χάρτης των υφιστάμενων ικανοτήτων, ως συναφής βάση
ανάπτυξης, δύναται να επεκταθεί και σε τομείς όπου σήμερα διαπιστώνονται προκλήσεις,
με όχημα τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η ίδρυση της Αρχής και η εν
συνεχεία υιοθέτηση ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την αξιοπλοΐα των στρατιωτικών
αεροναυτικών μέσων συνιστά επιλογή με προστιθέμενη αξία για τις ΕΔ, επιβάλλεται από τη
σύγχρονη διεθνή πρακτική για το θέμα και διασφαλίζει τη σύγκλιση και την εναρμόνιση με
το πλαίσιο που υιοθετείται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.
Με τη σύσταση της Αρχής, επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων, η κεντρική εκπόνηση και
διαχείριση πολιτικής επί του αντικειμένου με νομικά εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο,
ομοιόμορφα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας για τα στρατιωτικά ιπτάμενα μέσα και στους
τρεις κλάδους των ΕΔ, προαγωγή της συνεργασίας και η διακλαδικότητα των φορέων
συντήρησης αεροπορικού υλικού των ΕΔ, νομική «θωράκιση» των ΕΔ σε περιπτώσεις
οικονομικών απαιτήσεων τρίτων λόγω ατυχημάτων, απωλειών κ.λπ., η συγκρότηση ενός
κανονιστικού πλαισίου που θα υποβοηθήσει την ευδοκίμηση και την εξωστρεφή ανάπτυξη
της εθνικής αμυντικής αεροναυτικής βιομηχανίας και θα της παράσχει τη δυνατότητα
συμμετοχής σε συμπράξεις, συμπαραγωγές και συνεργασίες και συνεργασία με αρχές
άλλων χωρών, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα επιβολής περιορισμών στα
ελληνικά στρατιωτικά ιπτάμενα μέσα κατά τη συμμετοχή τους σε διεθνείς/συμμαχικές
επιχειρήσεις (Ε.Ε., ΝΑΤΟ).
Στο εν λόγω άρθρο, αναλύεται η αποστολή της Αρχής. Με βάση τη διεθνή εμπειρία
και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές γύρω από το αντικείμενο της αξιοπλοΐας και
ενσωματώνοντας στην εθνική νομοθεσία τις προβλέψεις του Βασικού Πλαισίου Αξιοπλοΐας
στρατιωτικών αεροσκαφών της Ε.Ε. [το οποίο εξειδικεύει τις προβλέψεις του Κανονισμού
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(ΕΕ) 1139/2018 στον χώρο των στρατιωτικών αεροναυτικών μέσων της Ε.Ε.], καθορίζεται ότι
τα βασικά στοιχεία της αποστολής της Αρχής, προκειμένου να εκπληρώνει το σκοπό του
νόμου, είναι η διασφάλιση της αξιοπλοΐας των προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών για
τα οποία η Αρχή είναι αρμόδια, η θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου που εξειδικεύει τις
απαιτήσεις αξιοπλοΐας και, τέλος, η εποπτεία και ο έλεγχος για τη συμμόρφωση των φορέων
των ΕΔ και των φορέων της αμυντικής βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση,
κατασκευή, συντήρηση των προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, καθώς και στην
εκπαίδευση προσωπικού συντήρησης. Η συμμόρφωση θα εξετάζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται από την Αρχή.
Η διάταξη συνδέεται με αυτήν της παραγράφου 5 του άρθρου 50.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 41
Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Σκοπός της ρύθμισης είναι η έκδοση σύγχρονων δελτίων ταυτοτήτων για το
στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ, τύπου πιστωτικής κάρτας και κατ’ αντιστοιχία με τα Σώματα
Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή). Με τον ν.
2514/1997 (Α΄ 140) κυρώθηκε από τη χώρα μας η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας
Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.
Ειδικότερα, στη σύμβαση προβλέπεται η ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών των κρατών
που έχουν υπογράψει τη σύμβαση στο έδαφος των συμβαλλομένων στη σύμβαση κρατών,
χωρίς να υφίστανται συνοριακό έλεγχο και χωρίς την απαραίτητη χρήση διαβατηρίου,
έχοντας μόνο στην κατοχή τους το δελτίο ταυτότητας που ορίζεται από τη χώρα τους. Από
τα ανωτέρω συνάγεται ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, αδιακρίτως ιδιότητάς τους και μορφής
του δελτίου ταυτότητας το οποίο κατέχουν, δικαιούνται, στο πλαίσιο της σύμβασης καθώς
και της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των Ελλήνων, να τυγχάνουν της
απόλαυσης του σχετικού προνομίου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα ειδικά δελτία
ταυτότητας των στελεχών των ΕΔ δεν αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για την
ελεύθερη μετακίνησή τους εντός των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται
δικαιολογημένη, προς άρση της διακριτικής μεταχείρισης, η θεσμοθέτηση νέου δελτίου
ταυτότητας για τα στελέχη των ΕΔ με πληροφορίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,
ο τύπος και τα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας του οποίου καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Προστασίας του Πολίτη. Επιπλέον, προβλέπεται ότι για λόγους ασφαλείας, οι ακριβείς
τεχνικές προδιαγραφές των δελτίων ταυτότητας θεωρούνται απόρρητα στοιχεία και
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Όσον αφορά στα ειδικά
δελτία ταυτότητας που έχουν ήδη εκδοθεί, αυτά ορίζεται ότι διατηρούν την αποδεικτική
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τους ισχύ έως ότου αντικατασταθούν από τα νέα δελτία. Τέλος, καθορίζεται ότι το
προσωπικό των ΕΔ που αποχωρεί από την υπηρεσία υποχρεούται στην παράδοση της
ταυτότητάς του.
Η ρύθμιση συνδέεται με αυτήν της παραγράφου 6 του άρθρου 50.

Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4440/2016
Με την περίπτωση α΄ του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), προβλέπεται η
δυνατότητα μετάταξης για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταξύ άλλων, και στην εταιρεία με την επωνυμία
«Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ). Η ανωτέρω μετάταξη γίνεται σε
υφιστάμενες κενές ή εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες, κεντρικές ή
περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον
υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς, με αντίστοιχη κατάργηση της
οργανικής τους θέσης. Δεδομένου, όμως, αφενός, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά
Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ) διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην εξασφάλιση της
μαχητικής ικανότητας των ΕΔ, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου η υψηλή
τεχνογνωσία και το ικανό προσωπικό αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της βιωσιμότητάς
της, κρίνεται σκόπιμο να τεθεί περιορισμός στην αποδυνάμωση της εταιρίας, ώστε να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η ανταγωνιστικότητα της, πλην των ειδικοτήτων
διοικητικού ή οικονομικού.

Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4407/2016
Με τον ν. 4407/2016 (Α΄134) συστάθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η Υπηρεσία
Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ), αποστολή της
οποίας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ, που δεν χρησιμοποιείται για
στρατιωτικούς σκοπούς, προς όφελος των ΕΔ, των στελεχών τους, καθώς και των
αποστράτων-μερισματούχων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (ΜΤΣ), Ναυτικού (ΜΤΝ) και
Αεροπορίας (ΜΤΑ). Η αξιοποίηση των επιλεγόμενων ακινήτων γίνεται αποκλειστικά με
εκμίσθωση κατόπιν χρηματικής ή άλλης αντιπαροχής αποτιμητής σε χρήμα. Ως τιμή
εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ως άνω νόμου, δεν
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μπορεί να ορίζεται ποσό κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) της αντικειμενικής αξίας των
ακινήτων ή κατώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται
νόμιμα από τη φορολογική αρχή, σε περίπτωση που αυτά δεν υπάγονται στο αντικειμενικό
σύστημα. Στην ιδιοκτησία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), ωστόσο, ανήκουν πρώην
στρατόπεδα και στρατιωτικά ακίνητα εν γένει, που ευρίσκονται εντός του αστικού ιστού, τα
οποία αφενός δεν είναι εντεταγμένα στο σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας,
αφετέρου, ο προσδιορισμός της αξίας τους από την φορολογική αρχή καθίσταται σε πολλές
περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσχερής, ενώ μερικές φορές ακόμα και αδύνατος, ιδίως λόγω της
ιδιομορφίας της φύσης αρκετών εξ αυτών. Απόρροια αυτού, συνιστά η αδυναμία εκτίμησης
της ακριβούς αντικειμενικής αξίας των ως άνω ακινήτων, καθώς και η αδυναμία εκτίμησης
της αντικειμενικής αξίας τους γενικά, στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, γεγονός
που δυσχεραίνει τη βέλτιστη αξιοποίησή τους προς όφελος των ΕΔ, του στρατιωτικού
προσωπικού τους καθώς και των αποστράτων - μετόχων των Μετοχικών Ταμείων.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι η αδυναμία
προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των εν λόγω ακινήτων επιφέρει απώλεια εσόδων
για το ΤΕΘΑ, το Ταμείο Εθνικού Στόλου, το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, καθώς και για τα
ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τον
τρόπο και τη διαδικασία αξιοποίησης των ακινήτων των ΕΔ, ήτοι διατάξεων του ν.
4407/2016 (Α΄ 134). Επομένως, με την προωθούμενη ρύθμιση καθορίζεται ότι σε περίπτωση
που τα προς αξιοποίηση ακίνητα των ΕΔ δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 41
του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), ήτοι στο αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού της αξίας ακινήτων,
και η αρμόδια φορολογική αρχή αδυνατεί αποδεδειγμένα να εκτιμήσει την αξία τους, η τιμή
εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πέντε τοις εκατό
(5%) της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή που
είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και ο οποίος, κατά κοινή παραδοχή,
διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση και περιβάλλεται με
εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης.

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017
Με τη ρύθμιση του άρθρου τροποποιείται το άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) με
σκοπό την προσθήκη του στρατιωτικού προσωπικού της Ε.Μ.Υ. στην αποζημίωση του
EUROCONTROL. Στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) η Ε.Μ.Υ. είναι ο
αποκλειστικός πάροχος μετεωρολογικών υπηρεσιών (ΜΕΤ) αεροναυτιλίας ενώ οι υπόλοιποι
τρεις πυλώνες ανήκουν στην ΥΠΑ. Το κόστος για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθώς και
οι αποζημιώσεις προσωπικού αποδίδονται μηνιαίως στους παρόχους από τον
EUROCONTROL και επομένως αποτελούν χρήματα τα οποία εισέρχονται στη χώρα και
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ενισχύουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ν. 4590/2019 (Α΄ 17) έχει ήδη προβλέψει τη
σύσταση ειδικού λογαριασμού για τις ανάγκες της ΕΜΥ στον οποίο θα πιστώνεται το ποσό
που της αντιστοιχεί από τα τέλη που αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται
αποζημίωση, πλην του βασικού μισθού, στο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ ανεξαρτήτως
ειδικότητας που υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία της Ε.Μ.Υ. και στα μετεωρολογικά
κλιμάκια αυτής, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ ειδικότητας μετεωρολόγου
που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας για την
εκτέλεση επιχειρησιακού μετεωρολογικού έργου προς όφελος της αεροναυτιλίας. Η εν λόγω
αποζημίωση καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν
υπηρεσία με πλήρη και πραγματική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που
δικαιολογούν την καταβολή. Διευκρινίζεται ότι, η αποζημίωση δεν καταβάλλεται για
χρονικά διαστήματα που δεν παρασχέθηκε πραγματική υπηρεσία, όπως σε περίπτωση
στελεχών που επανέρχονται αναδρομικά στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες με δικαστικές
αποφάσεις, για τον χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας.

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2292/1995
Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να καθορίζει
με απόφασή του τις Μονάδες και τις Υπηρεσίες των ΕΔ που λειτουργούν σε δωδεκάωρη και
εικοσιτετράωρη βάση. Λόγω της ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει την αποστολή των ΕΔ
καθώς και της ιδιάζουσας φύσης του παραγόμενου από αυτές έργου, ορισμένες Μονάδες
και Υπηρεσίες είναι αναγκαίο να λειτουργούν σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, είτε
εφαρμόζοντας πενθήμερη εργασία είτε λειτουργώντας πέραν του πενθημέρου, ακόμα και
αδιαλείπτως. Ωστόσο, στις σχετικές ιδρυτικές διατάξεις των Μονάδων και Υπηρεσιών αυτών
(κυρίως υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των περιπτώσεων γ΄ και
ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως), με τις οποίες καθορίζεται το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της
συγκρότησης και λειτουργίας τους, ενίοτε δεν ρυθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας τους από
πλευράς ωραρίου. Ο καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας των Μονάδων και Υπηρεσιών
των ΕΔ που διέπονται από ειδικό καθεστώς λειτουργίας, παρέχει στη Διοίκηση ευελιξία και
το απαραίτητο νομικό έρεισμα για τη ρύθμιση επιμέρους σημαντικών θεμάτων που
αφορούν τη λειτουργία τους. Περαιτέρω, με τη ρύθμιση καλύπτεται το κενό νόμου που
υφίσταται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), κατά
το μέρος που αφορά στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες και φορείς των
ΕΔ, σύμφωνα με το οποίο για την αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, απαιτείται όπως αυτοί
ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση
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Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4278/2014
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157), για την ίδρυση,
αντικατάσταση, κατάργηση, τοποθέτηση και λειτουργία πυρσών απαιτείται η έκδοση
απόφασης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), η οποία εκδίδεται ύστερα
από πρόταση της Υπηρεσίας Φάρων και γνώμη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, της αρμόδιας
Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της κατά τόπον
αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης,
διαπιστώθηκε στην πράξη ότι στις Περιφερειακές Ενότητες είτε δεν υπηρετεί κατάλληλο και
εξειδικευμένο επί του θέματος προσωπικό, είτε δεν υφίσταται αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο
για την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη
χρονική καθυστέρηση στην έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης του Αρχηγού του ΓΕΝ.
Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση εύλογης προθεσμίας τριών (3) μηνών εντός της
οποίας διατυπώνεται η ως άνω γνώμη, η άπραγη παρέλευση της οποίας δεν θα κωλύει την
έκδοση της απόφασης του Αρχηγού του ΓΕΝ για την ίδρυση, αντικατάσταση, κατάργηση,
τοποθέτηση και λειτουργία πυρσών.

Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982
Με την παράγραφο 1 αναδιατυπώνεται η πρόβλεψη της παρ. 10 του άρθρου 30Γ του
ν. 1264/1982, ώστε να καθίσταται υποχρεωτική για τους Ανώτερους Στρατιωτικούς
Διοικητές της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύουν τα πρωτοβάθμια σωματεία η
παραχώρηση χώρου σε αυτά εντός στρατοπέδου, εφόσον τα σωματεία το επιθυμούν και
υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υφίσταται διαθέσιμος χώρος.
Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ότι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας θα ορίζονται και οι εκπρόσωποι αυτής που συμμετέχουν υποχρεωτικά ως
μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
και στους αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς.
Όσον αφορά στη ρύθμιση που προωθείται με την παράγραφο 3: Με τη διάταξη της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) επήλθε τροποποίηση της
παρ. 4 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, βάσει της οποίας οι πρωτοβάθμιες ενώσεις εν
ενεργεία στρατιωτικών συνιστώνται και λειτουργούν πλέον ανά μία σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Δεδομένου, όμως, ότι μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
4494/2017 είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν πρωτοβάθμιες ενώσεις και σε επίπεδο
Περιφερειών, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί εκ νέου μεταβατική ρύθμιση, ώστε το
καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών να
αποφασίσει μέχρι τις 31.12.2019, για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης
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της νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις ήδη συσταθείσες ενώσεις σε επίπεδο
Περιφερειών.

Άρθρο 48
Απαλλοτριώσεις ακινήτων με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), προκειμένου να εκπληρώσει την εκ του ιδρυτικού
του νόμου αποστολή του ν. 4407/1929, προέβαινε από το 1929 και έπειτα σε αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις για στρατιωτικές ανάγκες με δαπάνες που βάρυναν τον προϋπολογισμό
του Ταμείου. Εντούτοις, στις πράξεις κήρυξης απαλλοτρίωσης αναγραφόταν εσφαλμένα ότι
οι εν λόγω απαλλοτριώσεις κηρύσσονταν «δαπάναις του δημοσίου» και συνεπώς «υπέρ
δημοσίου». Για την αποφυγή της πρακτικής αυτής, με την παρ. 1 του άρθρου 44 του α.ν.
1731/1939 (Α΄ 192), καθορίστηκε ότι «η δαπάνη των αποζημιώσεων, αίτινες προέρχονται εξ
απαλλοτριώσεως χώρων διά τας ανάγκας του Στρατού της ξηράς, βαρύνει το Ταμείον
Εθνικής Άμυνας».
Παρά τη θέσπιση της διάταξης αυτής, αλλά και της μακροχρόνιας εσφαλμένης
πρακτικής παρελθόντων ετών, σε πολλές περιπτώσεις, αν και η απαλλοτρίωση
διενεργούνταν με δαπάνες του ΤΕΘΑ, επί της πράξεως απαλλοτριώσεως αναγραφόταν ότι
συντελείται υπέρ δημοσίου, σε αντίθεση με την πάγια αρχή του δικαίου των
απαλλοτριώσεων, ότι ο καλύπτων τη δαπάνη είναι και ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση. Λύση στο
θέμα που προέκυψε, δόθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 769/1970 (Α΄ 280), σύμφωνα με το
οποίο «τα υπέρ του δημοσίου και δαπάναις των Ταμείων Εθνικής Άμυνας και Εθνικού
Στόλου αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντα ακίνητα δια τας ανάγκας των Ενόπλων Δυνάμεων
και υπ’ αυτών χρησιμοποιούμενα περιέρχονται εις την κυριότητα των οικείων, κατά κλάδον,
Ταμείων από της συντελέσεως της επελθούσης κατά τα κείμενας διατάξεις
απαλλοτριώσεως». Σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, «Η κυριότης των εν
ταις προηγούμεναις παραγράφοις ακινήτων, περιέρχεται εις τα οικεία, κατά κλάδον,
Ταμεία, δυνάμει του παρόντος, μη απαιτουμένης ετέρας τινός μεταβιβαστικής πράξης, η δε
σχετική μεταγραφή της οικείας περί κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως
διοικητικής πράξεως εις το βιβλίον μεταγραφών ή το Κτηματολόγιον ενεργείται επ’ ονόματι
του αντιστοίχου, κατά κλάδον, Ταμείου».
Παρά τη σαφή διατύπωση των προαναφερθεισών διατάξεων, εξακολουθεί σε πολλές
περιπτώσεις να ακολουθείται η εσφαλμένη πρακτική της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για
στρατιωτικές ανάγκες με δαπάνες ΤΕΘΑ υπέρ δημοσίου. Χαρακτηριστικά παρατίθεται ότι,
ενώ με την υπ’ αριθμ. 16500/14.4.1971 (Δ΄ 94) απόφαση του Νομάρχη Δράμας κηρύσσεται
αναγκαστική απαλλοτρίωση με δαπάνες ΤΕΘΑ υπέρ του ΤΕΘΑ, στο ίδιο ΦΕΚ, με την υπ’
αριθμ. 1025/1540/23.4.1971 υπουργική απόφαση, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση
με δαπάνες του ΤΕΘΑ υπέρ δημοσίου. Η ανομοιόμορφη αυτή ερμηνεία και εφαρμογή του
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άρθρου 1 του ν.δ. 769/1970, οφείλεται στο γεγονός ότι οι διατάξεις του αναφέρονται στα
«αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντα ακίνητα για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων», χωρίς
να περιλαμβάνει ρητά και τα ακίνητα που θα απαλλοτριώνονταν μετά την έναρξη ισχύος
του νόμου.
Από τις διατάξεις, όμως, του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, απορρέει ο
κανόνας ότι η κυριότητα της απαλλοτριούμενης έκτασης περιέρχεται στον βαρυνόμενο με
το κόστος της απαλλοτρίωσης. Συναφώς επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά οι υπ’ αριθμ. 2515/2013 και 2518/2013 αποφάσεις
του ΣΤ΄ Τμήματος), η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ αυτού που καλύπτει τη δαπάνη
συντέλεσής της. Εξάλλου, με τη διαφορετική αντιμετώπιση των απαλλοτριώσεων που
συντελέσθηκαν με δαπάνες ΤΕΘΑ (άλλες να κρίνονται ότι τελέστηκαν υπέρ δημοσίου και
άλλες υπέρ ΤΕΘΑ), το Ταμείο υφίσταται δυσμενή μεταχείριση σε βάρος του δημοσίου
συμφέροντος σκοπού, τον οποίο καλείται, βάσει της εκ του ιδρυτικού του νόμου αποστολής
του, να επιτελέσει.
Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου να θεραπευθούν οι ήδη εσφαλμένα
εκδοθείσες πράξεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες του Στρατού
Ξηράς υπέρ δημοσίου, αλλά με δαπάνες του ΤΕΘΑ, αλλά και για να αποτραπεί η εφαρμογή
της ίδιας ως άνω λάθος πρακτικής στο μέλλον, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση διάταξης που
να ορίζει ότι τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με δαπάνες του ΤΕΘΑ,
περιέρχονται στο ΤΕΘΑ. Τα δε ακίνητα που έχουν ήδη απαλλοτριωθεί περιέρχονται στην
κυριότητα του ΤΕΘΑ, εφόσον εξακολουθούν να βρίσκονται στην κυριότητα του δημοσίου,
χωρίς πάντως να θίγονται εμπράγματα δικαιώματα τρίτων που έχουν συσταθεί επ’ αυτών.

Άρθρο 49
Λοιπές διατάξεις
Επί της προτεινόμενης παραγράφου 1, σημειώνονται τα εξής: σύμφωνα με τα άρθρα
10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (Α΄192) στους δικαιούχους ειδικών μισθολογίων και τους
συνταξιούχους των ίδιων κατηγοριών καταβλήθηκαν εφάπαξ χρηματικά ποσά που
αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν
με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων
αποδοχών που πράγματι τους καταβλήθηκαν βάσει του ν. 4093/2012 (Α΄222) και των
μεταγενέστερων διατάξεων που αποκατέστησαν μερικώς το μισθολογικό τους καθεστώς,
κατά περίπτωση. Ως χρόνος κτήσης των ως άνω εφάπαξ ποσών θεωρείται το φορολογικό
έτος 2018, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 και τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 10 έως 15 του ν.
4575/2018, με διακριτή αναγραφή των ποσών αυτών στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών
των δικαιούχων. Επειδή, όμως, επί της ουσίας αφορούν σε αποκατάσταση αποδοχών
παλαιότερων ετών 2012-2016 ο νομοθέτης, με το άρθρο 86 του ν. 4582/2018, επιφύλαξε
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ειδική φορολογική μεταχείριση για τα ποσά αυτά, με αυτοτελή φορολόγηση είκοσι τοις
εκατό (20%).
Ωστόσο, εφόσον τα ως άνω εφάπαξ ποσά απεικονίζονται στις δηλώσεις φόρου
εισοδήματος έτους 2018, και δεν κατανέμονται στα έτη αναφοράς, υπάρχει ο κίνδυνος για
τους χαμολόβαθμους και χαμηλόμισθους, κυρίως, δικαιούχους, το συνολικό εισόδημά τους,
όπως αποτυπώνεται στις εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος έτους 2018, να
υπερβαίνει -οριακά σε ορισμένες περιπτώσεις- το ύψος εισοδήματος που τίθεται, κατά
περίπτωση, ως όριο/προϋπόθεση για την καταβολή ορισμένων κοινωνικών παροχών και
επιδομάτων από φορείς του Δημοσίου και την παροχή ελαφρύνσεων που ερείδονται σε
εισοδηματικά κριτήρια (ιδίως επίδομα στέγασης, επίδομα θέρμανσης, επίδομα παιδιού,
κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, συμμετοχή του Δημοσίου στην αποπληρωμή του σχεδίου
διευθέτησης οφειλών της παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010).
Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ο κίνδυνος η καταβολή των εφάπαξ ποσών να αποβεί εν
τέλει σε βάρος των χαμηλόμισθων, κυρίως, στελεχών, καθώς το όφελος από την καταβολή
των ποσών αυτών θα περιορισθεί ή και όλως θα υπερκαλυφθεί από την απώλεια των
προσδοκώμενων οικονομικών ελαφρύνσεων και παροχών, επιβαρύνοντάς τους οικονομικά.
Συνεπώς, η οικονομική ανάσα στην οποία αποσκοπούσε η ρύθμιση για την καταβολή των
εφάπαξ ποσών, ως αποκατάσταση παλαιότερων αδικιών, αντί του προσδοκώμενου
οικονομικού οφέλους, τείνει τελικά να λειτουργήσει αντίρροπα.
Κατόπιν των παραπάνω, και δεδομένου ότι τα κοινωνικά επιδόματα και παροχές
αποσκοπούν στην ισότιμη οικονομική ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, με τη
ρύθμιση της παραγράφου 1, προωθείται ρύθμιση, ώστε τα εφάπαξ ποσά που
καταβλήθηκαν κατά το έτος 2018 προς αποκατάσταση αδικιών παλαιότερων ετών, να μην
καταστούν πρόσκομμα στην καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων και παροχών
που συνδέονται με εισοδηματικά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτόν δεν αναιρείται η πρόθεση
του νομοθέτη για στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων και εξασφαλίζεται όλες οι κοινωνικές
ομάδες να απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό προστασίας και κοινωνικής μέριμνας με βάση τις
αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι το νεοσυσταθέν με τον ν.
4494/2017 Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών μπορεί να στελεχώνεται πλέον από
Λοχαγούς, ανεξαρτήτως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό. Με την εν λόγω
δυνατότητα, κρίνεται ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, στην εν συνεχεία στελέχωσή
του, το νέο Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με τη ρύθμιση της παρ. 3 τροποποιείται το άρθρο 32 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με
σκοπό την προσθήκη στα διατηρούμενα επιδόματα της αποζημίωσης EUROCONTROL, που
αφορά το πολιτικό προσωπικό της Ε.Μ.Υ.. Στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) η
ΕΜΥ είναι ο αποκλειστικός πάροχος μετεωρολογικών υπηρεσιών (ΜΕΤ) αεροναυτιλίας ενώ
οι υπόλοιποι τρεις πυλώνες ανήκουν στην ΥΠΑ. Το κόστος για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας
καθώς και οι αποζημιώσεις προσωπικού αποδίδονται μηνιαίως στους παρόχους από τον
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EUROCONTROL και επομένως αποτελούν χρήματα τα οποία εισέρχονται στη χώρα και
ενισχύουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Με βάση τα άρθρα 34 και 34α του ν. 2682/1999 το προσωπικό της ΥΠΑ ελάμβανε τις
αποζημιώσεις από τον οργανισμό EUROCONTROL και εξακολουθεί να τις λαμβάνει διότι
στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 4354/2015 περιλαμβάνονται οι εν
λόγω διατάξεις. Σε ότι αφορά την Ε.Μ.Υ., το 2001 με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.
2913/2001, προβλέπεται ότι «οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 εφαρμόζονται
αναλόγως και στο πολιτικό προσωπικό που ανήκει στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(Ε.Μ.Υ.)». Όμως το άρθρο αυτό δεν περιελήφθη στις εξαιρέσεις του ν. 4354/2015 με
αποτέλεσμα να μην αποδίδονται πλέον οι αποζημιώσεις από τον οργανισμό EUROCONTROL
στο προσωπικό της Ε.Μ.Υ.. Ως εκ τούτου η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην άρση της
αδικίας σε βάρος του πολιτικού προσωπικού της Ε.Μ.Υ. και παράλληλα στην ενίσχυση του
κρατικού προϋπολογισμού (μέσω της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών που
αποδίδονται από τις αποζημιώσεις EUROCONTROL).
Μέρος Τέταρτο
Εξουσιοδοτικές- τελικές- μεταβατικές- καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 50
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με την παράγραφο 1, προβλέπεται, για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου των
εξόδων κηδείας και των λοιπών εξόδων, των απαιτούμενων για την καταβολή τους
δικαιολογητικών και του τόπου καταβολής αυτών, των κατηγοριών δικαιούχων είσπραξης,
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών, η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών.
Με την παράγραφο 2, προβλέπεται αφενός η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης
για τη ρύθμιση θεμάτων κάλυψης κυρίως της μισθολογικής και ασφαλιστικής δαπάνης των
σχολικών μονάδων του ΝΚ και αφετέρου η έκδοση κοινής απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, προκειμένου να καθορισθούν οι αρμοδιότητες και το έργο του
προέδρου του ΜΤΝ σχετικά με τα σχολεία του ΝΚ.
Με την παράγραφο 3, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία καθορίζεται
το ποσοστό επί των εισακτέων ανά στρατιωτική σχολή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
κάθε άλλο σχετικό θέμα, για την εφαρμογή του άρθρου 31.
Με την παράγραφο 4, προβλέπεται, για τη λειτουργία της ΥΥΠ/ΠΧΛ του άρθρου 39, η
έκδοση προεδρικού διατάγματος, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας ύστερα από
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εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, με το οποίο καθορίζονται οι λιμένες στους οποίους συγκροτούνται και λειτουργούν
ΕΛ, οι ΠΕΛ στις οποίες υπάγονται οι συγκροτούμενες ΕΛ, τα κριτήρια επιλογής του
Διευθυντή της ΥΥΠ/ΠΧΛ, η συγκρότηση και οι επιμέρους αρμοδιότητες της ΚΕ, των ΠΕΛ και
των ΕΛ, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες της ΓΓ και κάθε άλλο θέμα.
Με την παράγραφο 5, προβλέπεται, για τη λειτουργία της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής
Αξιοπλοΐας, η έκδοση προεδρικού διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, με το
οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροσκαφών και των
λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών και η διαδικασία πιστοποίησής τους, οι
απαιτήσεις λειτουργίας των φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης
προσωπικού συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών και η διαδικασία πιστοποίησής τους,
η διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας αεροσκαφών και λοιπών προϊόντων,
εξαρτημάτων και συσκευών καθώς και πιστοποιήσεων φορέων σχεδίασης, κατασκευής,
συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης που έχουν εκδοθεί από αρχές
αξιοπλοΐας άλλων χωρών, η διάρθρωση και η στελέχωση της ΕΣΑΑ, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την παράγραφο 6, προβλέπεται η έκδοση κοινών αποφάσεων των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στο νέο
τύπο στρατιωτικών δελτίων ταυτότητας, ήτοι ο τύπος, τα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας
και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια, καθώς επίσης και οι ακριβείς τεχνικές
προδιαγραφές αυτών, οι οποίες, όπως διευκρινίζεται, είναι απόρρητες.

Άρθρο 51
Μεταβατικές - τελικές διατάξεις
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, εισάγεται μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη,
αναφορικά με την έναρξη εφαρμογής των ρυθμίσεων σε ότι αφορά τις διενεργούμενες
κρίσεις και επανακρίσεις, επιλογικές και άλλες διαδικασίες επί θεμάτων προαγωγών και
αποστρατειών των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού του ΠΝ.
Με τις παραγράφους 2 και 3, θεσπίζονται διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα για
Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας
ρύθμισης του άρθρου 39Α του ν.δ. 445/1974, όπως αυτή προστίθεται με το άρθρου 5 του
παρόντος νόμου, υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ ή έχουν αποστρατευθεί εντός
περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Με την προωθούμενη ρύθμιση βελτιστοποιείται η
λειτουργία των ΕΔ, καθώς εξασφαλίζεται η δυνατότητα υπηρεσιακής αξιοποίησης έμπειρων
στελεχών επί των καθηκόντων που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους, στελέχη τα οποία
σήμερα οδηγούνται σε υποχρεωτική έξοδο από τις τάξεις του στρατεύματος, μολονότι
επιθυμούν να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στις ΕΔ.
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Με την παράγραφο 4, εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά µε την
εφαρµογή των επιμέρους διατάξεων που αφορούν στην άμεση κρίση από τα αρμόδια
Συμβούλια Κρίσεων όσων Αξιωματικών κρίθηκαν «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» επειδή
αποφοίτησαν από υποχρεωτικά σχολεία των ΕΔ με βαθμό «Καλώς» ή «Μετρίως». Στην εν
λόγω επανάκριση υπάγονται και οι κατηγορίες των Αξιωματικών που μετά την κρίση τους
ως διατηρητέων στον αυτό βαθμό για τον ανωτέρω λόγο, κρίθηκαν ακολούθως και εξαιτίας
αυτής της κρίσης ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους, συμπεριλαμβανομένων
και όσων έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων.
Με την παράγραφο 5, εισάγεται μεταβατική διάταξη, όσον αφορά τη δυνατότητα
μετάταξης των σπουδαστών της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι
διαγράφονται στο πρώτο έτος, λόγω πτητικής ακαταλληλότητας, ώστε αυτή να
καταλαμβάνει και να δίνει δυνατότητα επανόδου στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε όσους έχουν
ήδη διαγραφεί εξ αυτού του λόγου, υπό την προϋπόθεση υποβολής αίτησης εντός τριμήνου
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μη συμπλήρωσης του εικοστού τέταρτου έτους της
ηλικίας τους. Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου και
βασίζεται στις συνταγματικές αρχές, τόσο της ισότητας και της ισονομίας όσο και της
προστασίας της νεότητας.
Με την παράγραφο 6, εισάγεται µεταβατική διάταξη σχετικά µε την εφαρµογή των
επιμέρους ρυθμίσεων του άρθρου 30 και επί ήδη απολυθέντων, κατά τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, σπουδαστών στρατιωτικών σχολών λόγω σωματικής ανικανότητας, στο
πρότυπο της μεταβατικής διάταξης της προηγούμενης παραγράφου.
Με την παράγραφο 7, ρυθμίζονται, περαιτέρω, θέματα μεταβατικής φύσεως,
αναφορικά με τις δαπάνες λειτουργίας της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. και τη χορήγηση αποζημίωσης
διδασκαλίας στο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό της και με τη μεταβατική διάταξη
της παραγράφου 8, σκοπείται η ομαλή μετάβαση από την προϊσχύσασα νομοθεσία περί
αποζημίωσης στρατιωτικών των ΕΔ, που υπηρετούν στα ΑΣΕΙ, καθώς και σε όλες τις
υπόλοιπες Στρατιωτικές Σχολές και Σχολεία των ΕΔ, και παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε
αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης, στη νέα νομοθεσία που εισάγεται με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 26.
Με την παράγραφο 9, θεσπίζεται διάταξη μεταβατικού χαρακτήρα αναφορικά με τις
κρίσεις, επανακρίσεις, προαγωγές, μεταθέσεις και αποσπάσεις των Ανθυπασπιστών και
Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, που έχουν εκκινήσει και δεν έχουν περατωθεί
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 52
Καταργούμενες διατάξεις
Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προβλέπεται η ρητή κατάργηση
ορισμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή και ολόκληρων νομοθετημάτων, ως εξής:
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α) η παρ. 10 του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), καθόσον τα θέματα του
άρθρου αυτού, ως ειδικότερα στρατολογικά θέματα, ρυθμίζονται περαιτέρω με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 72. Εξάλλου, από
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από το 2005 έως σήμερα, δεν απαιτήθηκε η χρήση της
ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης και για τον λόγο αυτό ουδέποτε εκδόθηκε η εν λόγω κοινή
υπουργική απόφαση,
β) η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10), καθότι η συλλογή των στοιχείων,
για την απόδειξη των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, για τις τοποθετήσειςμεταθέσεις των οπλιτών, πριν την ημερομηνία κατάταξης, και λοιπές λεπτομέρειες έχουν
συμπεριληφθεί πλέον στην παράγραφο 6 του άρθρου 20 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου,
γ) η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 445/1974(Α΄ 160), καθότι η ειδική
διαδικασία αυτή, όσον αφορά την προαγωγή των Ανθυπασπιστών σε Σημαιοφόρους, η
οποία συνίσταται σε επιλογή από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο ενός αριθμού εκ των
προηγουμένως κριθέντων ως προακτέων, από το οικείο Συμβούλιο Κρίσεων, είναι διπλή
εξεταστική διαδικασία,
δ) η παρ. 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), καθότι με το θεσμό της
συμμετοχής παρατηρητή στα Συμβούλια Μεταθέσεων, τα σωματεία εμπλέκονται σε θέματα
οργάνωσης και λειτουργίας των ΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση των
συμφερόντων των στελεχών κατοχυρώνεται με την εκ του ν. 3883/2010 δυνατότητά τους να
ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των σχετικών αποφάσεων.
Με την παρ. 2 προβλέπεται η ρητή κατάργηση του ν.δ. 3884/1958 (Α΄ 180), εκτός
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, με την οποία συστήνεται η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων
και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ).

Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος
Με το παρόν άρθρο, ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, που είναι η
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων
άρθρων και δη των επόμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου, η έναρξη ισχύος των οποίων
εξαρτάται από συγκεκριμένα γεγονότα ή αναδράμει σε προγενέστερο χρονικό σημείο ή
προστρέχει σε μεταγενέστερο χρόνο.
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Αθήνα,

12 Απριλίου 2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αλ. Χαρίτσης

Ν. Παππάς

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ευάγ. Αποστολάκης

Κ. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Γ. Κατρούγκαλος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλ. Γεροβασίλη

Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Αν. Ξανθός
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου

Χρ. Σπίρτζης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φ.-Φ. Κουβέλης

Στ. Αραχωβίτης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αστ. Πιτσιόρλας

Π. Ρήγας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης
Π. Πολάκης
Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος αντί του απουσιάζοντος στο
εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (π.δ.
63/2005 άρθρο 45 παρ. 4)
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αικ. Παπανάτσιου

Αν. Πετρόπουλος
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A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
1.
Με την παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 24 του
ν.δ.1400/1973 (Α΄ 114), που έχει ως εξής:
«6. Εάν η Επιτροπή αποφανθή ότι το τραύμα του αξιωματικού ιάθη μεν
αλλ` η φύσις τούτου τον καθιστά σωματικώς ανίκανον διά την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, ο αξιωματικός τίθεται εις αυτεπάγγελτον αποστρατείαν.»
2.
Με την παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτ. δ΄ στην παρ. 3 του
άρθρου 63 του ν.δ.1400/1973 (Α΄ 114), που έχει ως εξής:
«3. Απαγορεύεται εις τους εν ενεργεία αξιωματικούς:
α) Η επ` αμοιβή άσκησις ιδιωτικού έργου ή εργασίας, ή άσκησις παντός
βιοποριστικού επαγγέλματος.
β) Η συμμετοχή εις συνεταιρισμούς επιδιώκοντας κερδοσκοπικούς
σκοπούς.
γ) Η συμμετοχή εις Συνδέσμους, Σωματεία, Ιδρύματα κλπ έχονται σκοπούς επιστημονικούς, μορφωτικούς ή εκπολιτιστικούς, άνευ προηγουμένης
εγκρίσεως του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων.»
3.
Με την παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτ. μ΄ στην παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν.δ.445/1974 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«3. Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς είναι:
α) Το Τεχνικόν Σώμα.
β) Το Σώμα Εφοδιασμού - Μεταφορών, περιλαμβάνον τας Γενικάς Ειδικότητας των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Εφοδιασμού - Μεταφορών και των Τεχνιτών Εφοδιασμού - Μεταφορών.
γ. Το Σώμα Υλικού Πολέμου, που περιλαμβάνει τις Γενικές Ειδικότητες των
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Υλικού Πολέμου, των Ανθυπασπιστών και
Υπαξιωματικών Υλικού Πολέμου Πυροτεχνουργών και των Τεχνιτών Υλικού Πολέμου.
δ) Το Υγειονομικόν Σώμα, περιλαμβάνον τας Γενικάς Ειδικότητας των
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Υγειονομικών, των Διαχειριστών Υγειονομικού, των Τεχνιτών Υγειονομικού, των Τεχνιτών Ορθοπεδικών Μηχανημάτων
και των Τεχνιτών Κτηνιατρικού Υλικού.
ε) Το Μουσικόν.
ζ) Το Στρατολογικόν.
η) Το Ταχυδρομικόν.
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θ) Το Σώμα Στρατιωτικών Γραμματέων, υπαγόμενον υπό την Διεύθυνσιν της Γενικής Γραμματείας του Αρχηγείου Στρατού.
ι) Το Σώμα Φροντιστών, περιλαμβάνον τας ειδικότητας Φροντιστών Πεζικού, Ιππικού - Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού, Διαβιβάσεων, Αεροπορίας Στρατού, Τεχνικού και Υγειονομικού (Κτηνιατρικού). Αι ειδικότητες των
Φροντιστών υπάγονται υπό τα αντίστοιχα Οπλα ή Σώματα.
κ) Το Σώμα των Τεχνιτών Όπλων, περιλαμβάνον τας Γενικάς Ειδικότητας των Τεχνιτών Πεζικού, Ιππικού - Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού,
Μηχανικού, Διαβιβάσεων, Αεροπορίας Στρατού. Εκάστη Γενική Ειδικότης υπάγεται υπό το αντίστοιχον Οπλον.
λ) Το Γεωγραφικόν Σώμα, περιλαμβάνον τους Ανθυπασπιστάς και Υπαξιωματικούς Τυπογράφους.»
4.
Με την παρ. 4 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτ. ε΄ στην παρ. 5 του
άρθρου 7 του ν.δ.445/1974 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«5. Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί τελούντες εις Ειδικάς Καταστάσεις:
α) Οι διατελούντες εις αναρρωτικήν άδειαν ή νοσηλείαν κρίνονται και
προάγονται ως εάν ετέλουν εν ενεργώ υπηρεσία. Εάν κριθούν αποστρατευτέοι εφαρμόζονται τα υπό του νόμου περί καταστάσεων των Ανθυπασπιστών
και Υπαξιωματικών οριζόμενα.
β) Οι διατελούντες εις προφυλάκισιν, καταδικίαν, αιχμαλωσίαν ή εις διαθεσιμότητα ένεκεν των αιτιών τούτων, καθώς και οι διατελούντες εις παράνομον
απουσίαν ή λιποταξίαν κρίνονται μετά το πέρας της πειθαρχικής ή ποινικής
διώξεώς των, αναλόγως του οποία εκ τούτων θα επέλθη πρώτη και αν κριθούν
προακτέοι προάγονται μετά την έκτισιν τυχόν επιβληθείσης ποινής, αναδρομικώς,
αφ` ης προήχθη ο αμέσως νεώτερός των ή αφ` ης εδικαιούντο, ανακτώντες την εν
τη επετηρίδι θέσιν των.
γ) Οι διατελούντες εις αργίαν δια προσκαίρου παύσεως ή προσωρινώς απολύσεως κρίνονται μετά την λήξιν της ποινής των και αν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικώς, αφ` ης προήχθη ο αμέσως νεώτερός των, ή αφ`
ης εδικαιούντο ανακτώντες την αρχαιότητά των, πλην των θέσεων ας απώλεσαν,
συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου περί καταστάσεων των Ανθυπασπιστών
και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι τιμωρηθέντες δια της ποινής της
αργίας δια προσωρινής απολύσεως.
δ) Εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω υποπαραγράφων 5β και 5γ, αι δυσμενείς κρίσεις εκτελούνται, ως και δια τους εν ενεργώ υπηρεσία Ανθυπασπιστάς και Υπαξιωματικούς.»
5.
Με την παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν.δ.445/1974 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
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«5. Εν συρροή πλειόνων περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου, ανεξαρτήτως διαρκείας, δεν δύναται να λογισθή χρόνος μείζων του ενός τρίτου του κατά το άρθρον 12 ελαχίστου απαιτουμένου χρόνου παραμονής εν τω
βαθμώ.»
6.
Με την παρ. 7 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«3. Αι ανωτέρω εκθέσεις μετά των παρατηρήσεων των γνωματεύοντος υποβάλλονται ιεραρχικώς εις το οικείον ΑΡχηγείον δια τον Στρατόν και την
Αεροπορίαν και εις την Διοίκησιν Ναυτικής Εκπαιδεύσεως δια το Ναυτικόν και
τίθενται υπο την κρίσιν των αρμοδίων Συμβουλίων το ταχύτερον δυνατόν.»
7.
Με την παρ. 8 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.δ. 445/1974 (Α΄160), που έχει ως εξής:
«γ. Το Συμβούλιον κρίσεων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Ναυτικού, διά τας κρίσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Ναυτικού.
8.
Με την παρ. 9 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η περ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 24 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«γ. Το Συμβούλιον Κρίσεων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Ναυτικού
εκ:
(1)

Του Διοικητού Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, ως Προέδρου.

(2)

Τριών αρχιπλοιάρχων μαχίμων οριζομένων με διαταγή του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

(3)
Ενός Πλοιάρχου ή Αντιπλοιάρχου Μαχίμου, οριζομένου υπό του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
(4) Ενός Ανωτέρου Αξιωματικού εκ της Διευθύνσεως Τεχνικής Ναυστάθμου Σαλαμίνος ή Διευθύνσεως ύΟπλων Ναυστάθμου Σαλαμίνος προκειμένου περί κρίσεως Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Τεχνών, οριζομένων διά διαταγής του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
(5) Του Διευθυντού του 1ου ΕΓ της Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως εφ`
όσον είναι ανώτερος Αξιωματικός άλλως ενός Ανωτέρου Αξιωματικού της Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, οριζομένου διά διαταγής ταύτης.
(6) Ενός Αξιωματικού της Υπηρεσίας Φάρων οριζομένου διά διαταγής του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, προκειμένου περί κρίσεως Ανθυπασπιστών και
Υπαξιωματικών Υπηρεσίας Φάρων.
(7) Χρέη Εισηγητού εκτελεί ο εν εδαφίω 2γ (5), προκειμένου δε περί Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Φάρων ο εν εδαφίω 2γ (6).
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(8) Ως Γραμματεύς άνευ ψήφου μετέχει επίσης Ανώτερος Αξιωματικός, οριζόμενος υπό του Διοικητού Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.»
9.
Με την παρ. 10 του άρθρου 3, αντικαθίστανται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου
25 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), που έχουν ως εξής:
«4. Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού και Αεροπορίας και η Διοίκησις Ναυτικής Εκπαιδεύσεως εκδίδουν κατά μήνα Δεκέμβριον εκάστου έτους εγκύκλιον εις την οποίαν περιλαμβάνονται ονομαστικώς οι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί των
προηγομένων παραγράφων.
5. Εάν κατά την διάρκειαν του έτους, οι βάσει των τακτικών ετησίων κρίσεων
συνταχθέντες πίνακες προακτέων διά τους Ανθυπασπιστάς και Υπαξιωματικούς
των εδαφίων 2α(4), 2γ(2) και 2γ(3) και υπεδαφίου 2γ(1) (α) του παρόντος άρθρου
εξαντληθούν , τα Γενικά Επιτελεία ή η Διοίκησις Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, προκειμένου περί Επικελευστών, δύνανται να ορίζουν αριθμόν συμπληρωματικώς κριθησομένων προς κάλυψιν κενών μόνον θέσεων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών
κατά περίπτωσιν.»
10.
Με την παρ. 11 του άρθρου 3, αντικαθίσταται η περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«β. Εις το Ναυτικόν το Συμβούλιον συντίθεται εκ:
(1) Του Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εφ` όσον ούτος τυγχάνει αρχαιότερος του Διοικητού Ναυτικής Εκαπαιδεύσεως ή ετέρου αρχαιοτέρου τούτου
Ανωτάτου Αξιωματικού, ως Προέδρου.
(2) Τεσσάρων (4) Ανωτάτων Αξιωματικών, μεταξύ των οποίων ο Διοικητής Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και ο Διευθυντής Β` Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
Του Συμβουλίου συμμετέχει και ο Διευθυντής του 1ου ΕΓ/ΓΕΝ ως Εισηγητής μετά
ψήφου.
(3) Ως Γραμματεύς, άνευ ψήφου, μετέχει Ανώτερος Αξιωματικός της Γραμματείας
του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.»
11.
Με την παρ. 12 του άρθρου 3 αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ν.δ.
445/1974 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«Αι τοποθετήσεις και μεταθέσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των
τριών Κλαδων των Ενόπλων Δυνάμεων ενεργούνται, εις μεν τον Στρατόν Ξηράς
και την Αεροπορίαν υπο των οικείων Αρχηγείων, εις δε το Ναυτικόν υπο της Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.»
12.
Με την παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4
του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112), που έχει ως εξής:
«Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ενοπλες Δυνάμεις με το βαθμό που φέρουν ως εθελοντές μακράς θηΤροποποιούμενες – Καταργούμενες
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τείας (E.M.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούςσυντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή και μισθολογικά μέχρι το βαθμό του Λοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.».
13.
Με την παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6
του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112), που έχει ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται
οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και
εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία.»
14.
Με το άρθρο 5 προστίθεται άρθρο 39Α, μετά το άρθρο 39 του ν.δ.
445/1974(Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«

Αποστρατείαι άνευ κρίσεων.
Αρθρον 39.

1. Εις τας κατωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου η αποστρατεία των
Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών λαμβάνει χώραν άνευ προηγουμένης κρίσεως των.
2. Αποστρατείαι λόγω Ορίου Ηλικίας:
α) Οι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί συμπληρούντες τα κάτωθι όρια ηλικίας αποστρατεύονται:
(1) Ανθυπασπισταί Πεντηκοστόν τέταρτον (54).
(2) Υπαξιωματικοί Πεντηκοστόν (50).
β) Ειδικώτερον οι μόνιμοι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί Φάρων (Φαροφύλακες) άμα τη συμπληρώσει των κάτωθι ορίων ηλικίας:
(1) Ανθυπασπισταί Εξηκοστόν τρίτον (63).
(2) Αρχικελευσταί Εξηκοστόν δεύτερον (62).
(3) Επικελευσταί- Κελευσταί - Δίοποι Εξηκοστόν (60).
γ) Οι εις τας προηγουμένας υποπαραγράφους αναφερόμενοι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί αποστρατεύονται δια Προεδρικού Διατάγματος ή αποφάσεως του Αρχηγού του οικείου Κλάδου αντιστοίχως προκαλουμένων εντός
μηνός απο της καταλήψεως των υπο του ορίου ηλικίας. Απαντες οι κατά το αυτό
ημερολογιακόν έτος γεννηθέντες θεωρούνται ως γεννηθέντες κατά την 31 Δεκεμβρίου.
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3. Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου Ξηράς και Εδάφους. Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί των ανωτέρω
κατηγοριών αποστρατεύονται άνευ κρίσεων εφ` οσον:
α) Δικαιούνται πλήρους συντάξεως.
β) Συμπληρούν το δια τον βαθμόν των προβλεπόμενον όριον ηλικίας.
Το Διάταγμα της αποστρατείας των ή η αποφασις του Αρχηγού του Κλάδου
κατά περίπτωσιν προκαλείται εντός μηνός απο της συμπληρώσεως του δικαιώματος πλήρους συντάξεως ή του ορίου ηλικίας.
4. Αποστρατεία βάσει του Νόμου περί Καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.Οι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί τίθενται εις αποστρατείαν κατόπιν υποβολής αιτήσεως παραιτήσεως ή αιτήσεως αποστρατείας, ένεκεν αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητος, ή ετέρων αιτίων κατά τα οριζόμενα εις
τον νόμον περί καταστάσεως Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.»
15. Με την παρ. 1 του άρθρου 6 προστίθεται περίπτ. γ΄ στην παρ. 1 του
άρθρου 9 του α.ν.888/1949 (Α΄ 42), που έχει ως εξής:
«1. Το Σώμα Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:
α) Αξ/κούς Σ.Ο.Υ. πάντων των βαθμών από του βαθμού του Ανθ/γού και
άνω, συμφώνως προς τον πίνακα κατανομής Αξ/κών του Στρατού.
β) Προσωρινώς Αξ/κούς Διαχειρίσεως αρμοδιότητος Σ.Ο.Υ.
φυσιολογικής εξόδου των Αξ/κών τούτων εκ του Στρατεύματος.»

μέχρι

16. Με την παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του α.ν.888/1949
(Α΄ 42), που έχει ως εξής:
«Άρθρον 13
Το Σ.Ο.Υ. δεν διαθέτει ίδιον προσωπικόν εξ Οπλιτών ούτε συγκροτείται
Εφεδρεία Οπλιτών Σ.Ο.Υ. Διαθέτει όμως εις τούτο:
α) Κατώτερον προσωπικόν Οπλιτών Όπλων και Σωμάτων συμφώνως
προς τας ισχύουσας εκάστοτε συνθέσεις και
β) Ιδιωτικόν Προσωπικόν συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις περί
Ιδιωτικού Προσωπικού του Στρατού.»
17.
Με το άρθρο 8 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
13 του ν. 2913/2001 (Α΄ 102), που έχει ως εξής:
«Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1.1.2000.»
18. Με την παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου
9 του ν.3257/2004 (Α΄ 143), που έχουν ως εξής:
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«2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς
ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών
δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%.»
« 3. Για την ασθένεια ή την αναπηρία του τέκνου ή της συζύγου γνωματεύει η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των
Ε.Δ., ύστερα από παραπομπή από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο της μονάδας,
υπηρεσίας, οργανισμού ή νομικού προσώπου, όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Η μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, μαζί με σχετική αίτησή του, την ιατρική γνωμάτευση.»
19.
Με την παρ. 2 του άρθρου 9 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 9 του
ν.3257/2004 (Α΄, 143), που έχει ως εξής:
«1.

Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.
1483/1984 (Α` 153), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι: α)
έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία ή β) με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό
των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό
πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό και οι στρατιωτικοί αυτοί δικαστές.
Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη
στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία.
2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς
ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών
δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%.
3. Για την ασθένεια ή την αναπηρία του τέκνου ή της συζύγου γνωματεύει η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή
των Ε.Δ., ύστερα από παραπομπή από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο της μονάδας, υπηρεσίας, οργανισμού ή νομικού προσώπου, όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Η
μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση των αντίστοιχων
Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, μαζί με σχετική αίτησή του, την ιατρική γνωμάτευση.»
20.
Με την παρ. 1 του άρθρου 10 προστίθεται υποπερ. (8) στην περ. β΄ του
άρθρου 2 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που έχει ως εξής:
«β. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος
νόμου:
(1) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές αποφοίτους ΑΣΣΥ.
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(2) Οι Μόνιμοι εξ Εφέδρων.
(3) Οι Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ` Απονομή και οι αντίστοιχοι μονιμοποιούμενοι.
(4) Οι κατατασσόμενοι με διαγωνισμό.
(5) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ
160 Α`/10.6.1974) και του ν.705/1977 (ΦΕΚ 279 Α/26.9.1977).
(6) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους Υπαξιωματικούς, που μετατάσσονται στο Σώμα, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ.
7) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών κατ` εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9.»
21.
Με την παρ. 2 του άρθρου 10 προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο στην
υποπερίπτωση (α) της περίπτ. (2) της παρ. 1α του άρθρου 5 του ν.3883/2010 (Α΄,
167), που έχει ως εξής:
«α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3)
τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονε-ϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα
μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα
άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν
φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται
από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»
22.
Με την παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
«2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από
αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε επιμελούνται
τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).»
23.
Με την παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται η περίπτ. γ΄ του άρθρου 11
του ν. 3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
«Το Ανώτατο Συμβούλιο του οικείου Κλάδου: […]
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γ. Αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους πίνακες υποψηφίων ειδικότητας κατ` απόλυτη σειρά αρχαιότητας όσους πληρούν τα
Κριτήρια του άρθρου 12, τερματίζοντας την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας
των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας.»
24.
Με την παρ. 5 του άρθρου 10 προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 12 του ν.
3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
«1. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψιν τα εξής:
α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το
οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης, όπως αυτές
καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.
β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου τους.
γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας
δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς".
δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν
καλώς».
ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οικείου Συμβουλίου.
2. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα
για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ` υποτροπή, εγκλήματα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως
71, 82 έως και 85, 92 έως και 139,140,142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικα.»
25.
Με τις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 10 αντικαθίστανται ορισμένες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που έχει ως εξής:
«1.

Εισηγητές στα ανωτέρω Συμβούλια ορίζονται ως εξής:

α. Για το ΣΞ οι Διευθυντές Όπλων για τις κρίσεις Αξιωματικών Όπλων και οι Διευθυντές Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών Σωμάτων. Εφόσον στο Σώμα δεν
προβλέπεται Διευθυντής ή ο προβλεπόμενος δεν είναι ανώτατος αξιωματικός, εισηγητής ορίζεται ο Διευθυντής Β` Κλάδου του ΓΕΣ.
β. Για το ΠΝ:
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(1) Ο Διευθυντής Β` Κλάδου του ΓΕΝ για τις κρίσεις των Μάχιμων, Ειδικοτήτων και
Φάρων.
(2) Ο Διευθυντής Δ` Κλάδου του ΓΕΝ για τις κρίσεις των Μηχανικών.
(3) Ο Διευθυντής Ε` Κλάδου του ΓΕΝ για τις κρίσεις των Αξιωματικών Οικονομικού.
(4) Ο Διευθυντής Διευθύνσεως Υγειονομικού του ΓΕΝ για τις κρίσεις των Ιατρών,
Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων και Νοσηλευτικής.
γ. Για την ΠΑ:
(1) Ο Διευθυντής Β` Κλάδου ΓΕΑ για τις κρίσεις των Ιπτάμενων.
(2) Ανώτατος Αξιωματικός Μηχανικός, για τις κρίσεις των Μηχανικών, ο οποίος
ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ.
(3) Ανώτατος Αξιωματικός Αεράμυνας για τις κρίσεις των Αξιωματικών Αεράμυνας
- Τεχνικών Ειδικοτήτων Αεράμυνας - Αμύνης Αεροδρομίων.
(4) Ανώτατος Αξιωματικός Ιατρός, για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών και Ψυχολόγων, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ.
(5) Ανώτατος Αξιωματικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινόμενων, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ.
(6)
Ανώτατος Αξιωματικός Ιπτάμενος ή Μηχανικός για τις κρίσεις των Αξιωματικών ειδικότητας Τεχνικής Υποστήριξης.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ανώτατος Αξιωματικός σε κάποια ειδικότητα, εισηγητής ορίζεται ο Διευθυντής Β` Κλάδου του ΓΕΑ.
«δ. Για τα ΚΣ ο αρχαιότερος Αξιωματικός του οικείου Σώματος.»
2.

Γραμματείς ορίζονται ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί, που διορίζονται:

α. Για το ΣΠΑΚΣ από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. β. Για τα λοιπά ΣΠΑ από τους Αρχηγούς των οικείων Κλάδων.
3. Με τη διαταγή συγκρότησης των παραπάνω Συμβουλίων Κρίσεων και Προαγωγών ορίζονται δύο (2) ανώτατοι Αξιωματικοί ως αναπληρωματικά μέλη.»
26.
Με την παρ. 10 του άρθρου 10 αντικαθίσταται η περ. γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 20 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που έχει ως εξής:
«2. Τακτικές κρίσεις γίνονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σε αυτές κρίνονται:

Τροποποιούμενες – Καταργούμενες

10/57

γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου. Για τους Αρχηγούς ΓΕ ισχύουνΕιδικότερες διατάξεις.»
27.
Με τις παρ. 11, 12 και 13 του άρθρου 10 προτίθεται διατάξεις στο άρθρο
23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που έχει ως εξής:
«Αρθρο 23
Καταληκτικοί βαθμοί
Οι Καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
α. Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ:
(1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων.
(2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και
Υλικού Πολέμου Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και`ΕρευναςΠληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Ελεγκτικού και Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής,
Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού.
(3)

Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που:

(α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση διοίκησης μονάδας εκστρατείας.
(β) Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(γ) έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.
(4)
Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(5)

Ταγματάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς,

β. Για τους Αξιωματικούς του ΠΝ:
(1) Ναύαρχος για τους Μαχίμους Αξιωματικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), είτε Διοικητές Διοίκησης
ΝαυτικήςΕκπαίδευσης (ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς
Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.
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(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7)

Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς,

γ. Για τους Αξιωματικούς της ΠΑ:
(1) Πτέραρχος για τους Ιπταμένους Αξιωματικούς.
(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (μόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας - Πληροφορικής.
(5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7)

Επισμηναγός για τους λοιπούς Αξιωματικούς,

δ. Για τους Αξιωματικούς των ΚΣ:
(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Νομικού και Οικονομικών Επιθεωρητών.
2) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και
τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(4) Ταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Διοικητικούς Στρατολογικού.
ε. Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Δια-κλαδικής Σχολής Πολέμου.
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(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου,
καθώς και για τους κάτωθι Αξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Διοίκησης Επιτελών
(ΣΔΙΕΠ) με επίδοση τουλάχιστον "λίαν καλώς":
(α) Ελαφρός Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΔΙΕΠ ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του "λίαν καλώς":
(α) Ελαφρός Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφρός Υπηρεσίας του
ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφρός Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ,
Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις.
Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους.
Η φοίτησή τους στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη - γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»
28.
Με την παρ. 14 του άρθρου 10 αντικαθίστανται οι υποπερ. (2) και (3) της
περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που έχουν ως εξής:
«(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας
Γραφείου, καθώς και για τους κάτωθι Αξιωματικούς αποφοίτους Σχολής Διοίκησης
Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) με επίδοση τουλάχιστον "λίαν καλώς":

(α) Ελαφρός Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
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(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που
δεν είναι απόφοιτοι ΣΔΙΕΠ ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του "λίαν καλώς":
(α) Ελαφρός Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
29.
Με την παρ. 15 του άρθρου 10 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
«β. Αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".»
30.
Με την παρ. 16 του άρθρου 10 αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 25
του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που έχει ως εξής:
«7.

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες κρίνονται οι Αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών και κατά την
κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε
όλη τη σταδιοδρομία τους, απέδωσαν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται.»
31.
Με την παρ. 17 του άρθρου 10 αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 27
του ν. 3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
«10. Σε περίπτωση συνδρομής δύο (2) ή περισσότερων περιπτώσεων
της προηγούμενης παραγράφου, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δεν μπορεί να
είναι ανώτερος του μισού του απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στο
βαθμό.»
32.
Με την παρ. 18 του άρθρου 10 αντικαθίσταται δεύτερο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
«Η φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση αποτελεί ουσιαστικό προσόν που εκτιμάται από ταΣυμβούλια Κρίσεων.»
33.
Με την παρ. 19 του άρθρου 10 αντικαθίσταται η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
«β. Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι που κρίνονται ως "ευδοκίμως τερματίσαντες".»

34.
Με την παρ. 21 του άρθρου 10 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
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«2. Για τους Αξιωματικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε
ειδικότητα. Κατ` εξαίρεση, για τους Αξιωματικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από
την κατηγορία της περίπτωσης 5 της παραγράφου β` του άρθρου 2 τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας
προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.»
35.
Με την παρ. 24 του άρθρου 10 αντικαθίσταται το άρθρο 83 του ν.
3883/2010 (Α΄, 167), που έχει ως εξής:
«Άρθρο 83
Ζητήματα νοσηλείας
1. Στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του ν.δ. 1044/1971
(ΦΕΚ 245/Α`) παρέχεται ενδονοσοκομειακή νοσηλεία για οποιαδήποτε πάθηση στα
στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εσωτερικών ασθενών χωρίς τον όρο της απορίας. Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς
α` βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τους συζύγους των ανωτέρω δικαιούχων,
εφόσον δεν δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
2. Τα έξοδα νοσηλείας τους βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης τους. Σε περίπτωση μη ασφαλίσεως τους σε άλλον φορέα
η νοσηλεία γίνεται σε βάρος των ιδίων πόρων των Νοσοκομείων των ΕΔ.
3. Για την παροχή της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας απαιτούνται τα παρακάτω:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς στρατιωτικό νοσοκομείο του Κλάδου
ΕΔ στον οποίο υπηρέτησε ο ίδιος ή συγγενής του, στην οποία να δηλώνεται και ο
τόπος της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.
β. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου (τύπου Α`- πλήρες) στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τις αναφερόμενες στο άρθρο 10 παράγραφος 9γ του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α`) περιόδους.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνεται ότι αυτός
είναι ή δεν είναι ασφαλισμένος σε οποιονδήποτε κύριο ασφαλιστικό φορέα.
4. Σε περίπτωση επείγοντος τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθούν εντός τριών ημερών από την ημέρα εισαγωγής για νοσηλεία.
5. Η νοσηλεία παρέχεται κατ` αρχήν σε νοσοκομείο του Κλάδου ΕΔ στον
οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος ή συγγενείς του, το οποίο εδρεύει στην περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου νοσοκομείου ή
αδυναμίας του υπάρχοντος να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, η νοσηλεία παρέχεται από κατάλληλο νοσοκομείο των άλλων Κλάδων ΕΔ, το οποίο βρίσκεται εγγύτερα του τόπου μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.
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6. Σε κάθε περίπτωση η νοσηλεία εγκρίνεται ή όχι από τον Διευθυντή της
νοσηλευτικής μονάδας των ΕΔ.
7. Το δικαίωμα νοσηλείας είναι προσωποπαγές και σε καμία περίπτωση
δεν μεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.»
36.
Με την 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται η παρ. 15 του άρθρου 6 του ν.
2439/1996 (Α΄ 219), που έχει ως εξής:
«15. Οι αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων, πλην Γεωγραφικού, καθώς και
των λοιπών γενικών ειδικοτήτων Υγειονομικού βαθμών Ανθυπολοχαγού μέχρι και
Αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή
ειδικής υπηρεσίας σε Μονάδες ή Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς Εκστρατείας.»
37.
Με την παρ. 4 του άρθρου 11 αντικαθίσταται το στοιχείο (β) της υποπερ.
(2) της περίπτ. (β) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που έχει
ως εξής:
«(β) Οι Αξιωματικοί των υπολοίπων Σωμάτων, πλην Γεωγραφικού, βαθμών Ανθυπολοχαγού μέχρι και Αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό
ένα (1) έτος χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε Μονάδες ή Συγκροτήματα ή
Σχηματισμούς Εκστρατείας.»
38.
Με το άρθρο 12 αντικαθίστανται το άρθρο 12 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38),
που έχει ως εξής:
«Άρθρο 12
Προαγωγή Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών πολεμικής
διαθεσιμότητας, νικητών παραολυμπιακών αγώνων
Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας και Υπαξιωματικοί πολεμικής αποστρατείας που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις
καταστάσεις αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση
σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών
αγώνων, καθώς και μία από τις τρεις παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
σε ατομικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με προβλήματα αναπηρίας, δικαιούνται
να αποκτήσουν έναν ακόμη βαθμό πέρα από αυτούς που ορίζονται στις διατάξεις
του ειδικού γι` αυτούς νόμου. Σε κάθε περίπτωση κανένας από τους παραπάνω
δεν προάγεται σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που προβλέπεται για τους συναδέλφους του στην ενέργεια του ίδιου Όπλου, Σώματος, Γενικής Ειδικότητας ή Ειδικής
Κατάστασης.»
39.
Με το άρθρο 14 αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν.4361/2016 (Α΄ 10), που έχει ως εξής:
«Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση
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1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 93, καθώς και των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εφαρμόζονται και
στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.»
40.
Με το άρθρο 17 προστίθεται περ. γ΄ στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 38
της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 (Α΄222), που
έχει ως εξής:
«38. α. Στο τέλος της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.
3986/2011 (Α` 152), προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, το ακόλουθο εδάφιο:
Στους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια που διορίζονται, προσλαμβάνονται, κατατάσσονται ή μετατάσσονται μετά την 30.6.2011 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία
τους μέχρι και την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη
χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.»
β. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του 4024/2011 (Α` 226) προστίθενται οι λέξεις: «και μέχρι την τροποποίηση των διατάξεων του Β` Μέρους του ν.
3205/2003 με τις οποίες επέρχονται μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια.»
41.
Με την παρ. 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η υποπαράγραφος δ΄ της
παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος.»
42.
Με την παρ. 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η περίπτ. (1) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«(1) Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι
δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.»
43.
Με την παρ. 3 του άρθρου 18 καταργείται η περίπτ. (2) της υποπαραγράφου α ΄της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3421/2005 (Α΄, 302) και αντικαθίσταται η
περίπτ. (1), που έχει ως εξής:
«(1) Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.»
44.
Με την παρ. 4 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις (1) και (2) της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου
1 και στις περιπτώσεις (1), (2), (3) και (4) της υποπαραγράφου β΄ της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για
κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς
στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.»
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45.
Με την παρ. 5 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η υποπαράγραφος β΄ του
άρθρου 8 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα γεννήθηκαν από μητέρα που δεν έχει
συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας
θεωρούνται και όσα γεννήθηκαν εκτός γάμου από διαζευγμένη μητέρα, η οποία
συνεχίζει να διατελεί σε διάζευξη.»
46.
Με την παρ. 6 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η παρ. 4 και προστίθεται
παρ. 9 στο άρθρο 13 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών:
α. Οσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια
των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.
β. Οσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο
σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το
έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί.
δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος
έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί.
ε. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για
κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
στ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε
εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον
επιθυμεί.
ζ. Οι μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί, που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους
ή στη Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, εφόσον το επιθυμούν.»
2. Οι Ανυπότακτοι και οι Λιποτάκτες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή της λιποταξίας
τους, αντίστοιχα.
3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις των υποπαραγράφων α` και ζ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν
από τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της Ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της απαλλαγής. Στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας
των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών ή συμβουλίων αναγράφεται υποχρεωτικά
αν υπάρχει πιθανότητα ή όχι βελτίωσης ή ίασης της παθήσεως. Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος της
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αυτεπάγγελτης παραπομπής για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας ορισμένων ή όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση, περιοδικά ανά πενταετία ή έκτακτα κατά την κρίση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Mε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παραπεμπομένων και οι συνέπειες της μη τήρησής
τους, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου αυτής.
4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποδεικνύεται με αντίγραφο
της σχετικής αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης και με βεβαίωση του αρμόδιου
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία βεβαίωση πρέπει να πιστοποιείται ότι το έγκλημα
για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευτεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή
παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή μπορούν να
ζητηθούν αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, κατόπιν εγγράφου
αιτήματός του προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των υποπαραγράφων γ΄,
δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με την προσκόμιση
πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή τους
κατάσταση και όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
6. Οι στρατεύσιμοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι
μοναχοί γνωστής θρησκείας, πλην της περιπτώσεως της υποπαραγράφου ζ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση
στράτευσης.
7. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ισχύουν τα καθοριζόμενα από το
άρθρο 8 του παρόντος νόμου."
8. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρμογή διατάξεων του άρθρου αυτού για κατηγορίες απαλλασσομένων και να διακόπτεται η απαλλαγή τους.»
47.
Με την παρ. 7 του άρθρου 18 αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου
19 του ν.3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της υποπαραγράφου α΄ της
προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της Ηλικίας τους και χορηγείται εφόσον η
προβλεπόμενη, κατά την κείμενη νομοθεσία, διάρκεια για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας δεν υπερβαίνει αυτό το όριο Ηλικίας.
3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της υποπαραγράφου β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου
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του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της Ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν ανώτατο και έναν ανώτερο αξιωματικούς του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής.»
48.
Με την παρ. 8 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«4. Για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης του άρθρου αυτού οι ενδιαφερόμενοι στρατεύσιμοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο με αίτησή
τους πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμόδιου δήμου ή κοινότητας
και βεβαίωση της μονάδας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που
παρέχει το δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτός δεν διατελεί σε λιποταξία.
Εφόσον ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα υπάγεται σε άλλο στρατολογικό γραφείο, υποβάλλεται και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του αδελφού αυτού, από το οποίο να προκύπτει η διάρκεια της στρατεύσιμης υποχρέωσής του.»

49.
Με την παρ. 9 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ο τίτλος και η παρ. 1 του
άρθρου 28 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«Αναβολή κατάταξης υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών,
Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων
1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων.»
50.
Με την παρ. 10 του άρθρου 18 αντικαθίστανται οι παρ. 3, 4 και 5 και
προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 29 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι
οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη έχουν οικογενειακούς
- προσωπικούς - οικονομικούς λόγους, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται
η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή έχουν υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν στο άμεσο μέλλον.
2. Η αναβολή αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να καταταγούν και χορηγείται μία μόνο φορά.
3. Οι τυχόντες της αναβολής αυτής κατατάσσονται με την αμέσως επόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).
4. Η συνδρομή των επικαλούμενων λόγων για τη χορήγηση της παρούσας
αναβολής πρέπει να προκύπτει από επίσημα έγγραφα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι
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υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο με αίτησή τους, τουλάχιστον πέντε
ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης.
5. Εφόσον οι λόγοι δημιουργήθηκαν πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης και μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι και πέντε ημέρες μετά από την ημερομηνία που υποχρεούνταν για κατάταξη.
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το αίτημα απορριφθεί, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη εντός πενθημέρου από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.
6. Το στρατολογικό γραφείο εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους και εισηγείται άμεσα σχετικά στην προϊστάμενή του διοίκηση στρατολογίας, στην οποία
υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία.
7. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει
οριστικά εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Στρατολογική
Υπηρεσία για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στους ενδιαφερομένους και στη Στρατολογική Υπηρεσία
για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης
Στρατολογικών Υπηρεσιών.»
51.
Με την παρ. 11 του άρθρου 18 αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 4 του άρθρου
31 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«1. Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι μονάδες και οι ημερομηνίες
κατάταξης.»
«4. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με τη διαταγή
πρόσκλησης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Αν για λόγους αντικειμενικής
αδυναμίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη του
σημειώματος κατάταξης σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή εφόσον παρουσιαστούν
στις μονάδες κατάταξης σε προθεσμία δύο ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους, θεωρούνται ότι έχουν καταταχθεί εμπρόθεσμα, εφόσον όμως
οι προαναφερόμενες αρχές έχουν διαπιστώσει τους λόγους της αντικειμενικής αδυναμίας.»
52.
Με την παρ. 12 του άρθρου 18 αντικαθίστανται φράσεις στην περίπτ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«α. Η υγειονομική επιτροπή του φρουραρχείου για τους διαμένοντες σε
δήμο ή κοινότητα της έδρας του, εφόσον σε αυτό υπηρετεί ή έχει ορισθεί για την
εκτέλεση της υγειονομικής υπηρεσίας μόνιμος αξιωματικός του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός) και απαρτίζεται από:
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(1) Τον διοικητή του φρουραρχείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, εφόσον
είναι μόνιμος αξιωματικός, ως πρόεδρο.
(2) Εναν κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό της οργανικής δύναμης του φρουραρχείου και αν δεν υπηρετεί, έναν κατώτερο αξιωματικό ή δόκιμο έφεδρο αξιωματικό ή μόνιμο υπαξιωματικό μονάδας
των Ενόπλων Δυνάμεων της φρουράς, ως μέλος. Ο ορισμός του αξιωματικού ή
δόκιμου έφεδρου αξιωματικού ή υπαξιωματικού που δεν ανήκει στην οργανική δύναμη του φρουραρχείου γίνεται με διαταγή του ανωτέρου διοικητή φρουράς.
(3) Τον μόνιμο αξιωματικό του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό), εφόσον
υπηρετεί στο φρουραρχείο ή έχει ορισθεί για την εκτέλεση της υγειονομικής υπηρεσίας, ως μέλος.»
53.
Με την παρ. 13 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 42 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«ε. Αδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων του άρθρου 41 του νόμου
αυτού.»
54.
Με την παρ. 14 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ. 1 του
άρθρου 45 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«Προσωρινή απόλυση από τις Ενοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε
αυτές των υποψήφιων Βουλευτών ή Ευρωβουλευτών ή Νομαρχών ή Δημάρχων ή
Προέδρων Κοινοτήτων
1. Οσοι υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για
την εκλογή τους ως βουλευτών ή ευρωβουλευτών ή νομαρχών ή δημάρχων ή
προέδρων κοινοτήτων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και αναβάλλεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.»
55.
Με την παρ. 15 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η περίπτ. θ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«θ. Οι άδειες που χορηγούνται στους εφέδρους και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»
56.
Με την παρ. 16 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 51 του
ν.3421/2005 (Α΄ 302), που έχει ως εξής:
«5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος
νόμου.»
57.
Με την παρ. 17 του άρθρου 18 προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 58 του ν.
3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
Τροποποιούμενες – Καταργούμενες

22/57

«1. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής, καθώς και όλοι οι γιοι ή αδελφοί προσώπου
που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εφόσον το επιθυμούν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διάρκεια της στρατεύσιμης
στρατιωτικής υποχρέωσης, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
3. Οσοι διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου αυτού, μετά τη διακοπή του αδικήματος.
4. Οι Ανυπότακτοι με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού
εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν Ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο του αδικήματος με παραγραφή, αίρονται οι
ποινικές συνέπειες της ανυποταξίας και με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου
στρατιωτικού δικαστηρίου τίθενται στο αρχείο οι δικογραφίες.
5. Οσοι αποκτούν τους λόγους κατά τη διάρκεια της νόμιμης εκτός των
Ενόπλων Δυνάμεων παραμονής τους και έχουν συμπληρώσει την πραγματική
στρατιωτική υπηρεσία που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
μετά την άρση ή την εξαγορά της τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, δεν
υποχρεούνται σε κατάταξη ή επανακατάταξη και με την υπαγωγή τους εντάσσονται
στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων.»
58.
Με την παρ. 18 του άρθρου 18 αντικαθίσταται το άρθρο 70 του ν.
3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«Άρθρο 70
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή
ανυπέρβλητων κωλυμάτων
1. Λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται
από στρατεύσιμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων
που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, εκτιμώνται από την αρμόδια Διοίκηση
Στρατολογίας.
2. Ως λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο παρά την εξαιρετική επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεΤροποποιούμενες – Καταργούμενες
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ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την
εφαρμογή του άρθρου αυτού.»
59.
Με την παρ. 19 του άρθρου 18 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 72 του
ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον αυτά έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά
τους και επίσημα μεταφρασμένα σύμφωνα με τις ειδικές κείμενες διατάξεις. Αντίγραφα των επικυρωμένων και μεταφρασμένων πρωτοτύπων εγγράφων, γίνονται
δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως ακριβή
από τα πρωτότυπα αντίγραφα.»
60.
Με την παρ. 1 του άρθρου 20 αντικαθίστανται οι περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν.4361/2016 (Α΄ 10), που έχει ως εξής:
«β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη σε Μονάδες
και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, αμέσως μετά το πέρας της αρχικής υποχρεωτικής βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ.
γ. Μετάθεση είναι η οριστική – πλην περιπτώσεων πειθαρχικού παραπτώματος - μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική
Μονάδα-Ανεξάρτητη Υπομονάδα ή Υπηρεσία.»
61.
Με την παρ. 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται η παρ. 1 και με την παρ. 3
προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περίπτ. (γγ) της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν. 4361/2016 (Α΄, 10), που έχει ως εξής:
«1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις ΕΔ διενεργούνται ως εξής:
α. Στρατός Ξηράς
Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή
καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), τοποθετούνται σε Μονάδες Επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Θράκης, των νήσων του
Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, καθώς και
σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
β. Πολεμικό Ναυτικό
Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή
καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.
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γ. Πολεμική Αεροπορία
Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή
καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ),
τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες
και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.»
«(γγ). Οι οπλίτες με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με
αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω.»

62.
Με την παρ. 3 του άρθρου 20 προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περίπτ. (γγ)
της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10), που
έχει ως εξής:
«(γγ). Οι οπλίτες με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με
αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω.»
63.
Με την παρ. 4 του άρθρου 20
4361/2016 (Α΄, 10), που έχει ως εξής:

αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.

«Άρθρο 4
Δήλωση τόπου προτίμησης
1. Όλοι οι οπλίτες υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για
τοποθέτηση και μετάθεση, στην οποία μπορούν να δηλωθούν έως τέσσερις (4) τόποι ή Μονάδες, αλλά τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές Φρουρές.
2. Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται στο Κέντρο Κατάταξης εντός
δέκα (10) ημερών από την κατάταξη και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που
περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση.
3. Αλλαγή της δήλωσης του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο όταν
προκύπτουν λόγοι για έκτακτη μετάθεση και μεταβάλλεται η αρχική επιθυμία που
δηλώθηκε με τη δήλωση του τόπου προτίμησης, κατά την κατάταξη. Οι δηλώσεις
υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια για τις μεταθέσεις Διεύθυνση του Κλάδου, σε
ενιαίο έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με την αίτηση της έκτακτης μετάθεσης.
4. Η δήλωση του τόπου προτίμησης υποβάλλεται σε έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης.»
64.
Με την παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίστανται το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4361/2016 (Α΄, 10), που έχει ως εξής:
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«Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά
το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του
τόπου επιθυμίας τους.»
65.
Με την παρ. 6 του άρθρου 20 αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου
6 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10), που έχουν ως εξής:
«3. Ομοίως εξαιρούνται και οι οπλίτες, μόνο και αν το επιθυμούν, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από
ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του
ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και
αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη
Μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους.
4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών, έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων σε ΕΣΣΟ θεωρείται το σύνολο των οπλιτών της ΕΣΣΟ ένα (1) μήνα μετά την πρώτη μέρα κατάταξης
αυτής.»
66.
Με την παρ. 7 του άρθρου 20 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
4361/2016 (Α΄, 10), που έχει ως εξής:
«1. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, εφόσον δεν είναι δυνατή η συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και με τους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου, αποδεικνύονται από τους οπλίτες με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, κατά την κατάταξή τους και εντός δέκα
(10) ημερών από αυτή.»
67.
Με την παρ. 8 του άρθρου 20 αντικαθίστανται οι περίπτ. α΄ και β΄ της παρ.
4 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016 (Α΄, 10), που έχει ως εξής:
«α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η
διαδικασία συλλογής στοιχείων ηλεκτρονικά και μη, πριν και κατά την κατάταξη των
οπλιτών, καθώς και η εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη.
β. Καθορίζεται το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του τόπου
προτίμησης, η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της, η συλλογή και εξέταση
των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη, καθώς και ποια έντυπα
παράγονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή των Κέντρων Κατάταξης.»
68.
Με το άρθρο 21 αντικαθίστανται και προστίθενται διατάξεις ως ακολούθως
στο άρθρο 13 του ν.1911/1990 (Α΄ 166), που έχει ως εξής:
«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν μετά την εκπλήρωση
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για
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βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με το βαθμό που φέρουν και αποδοχές μόνιμου λοχία. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους που έχουν
εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν
έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσης τους."
2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται
στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου
ανήκουν, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.
3. Μετά το πέρας της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεως, οι ανακατατασσόμενοι ή επανακατατασσόμενοι απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων, χωρίς άλλη διαδικασία.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας μετά από πρόταση των Γενικών
Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται η κλάση, η ειδικότητα, τα
προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ανακατάταξη των οπλιτών και την επανακατάταξη των εφέδρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των οικείων Γενικών Επιτελείων, ορίζεται ο αριθμός των
ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο,
ανάλογα με τις ανάγκες των Επιτελείων.
5. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται:
α. Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).
β. Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους έχουν
τα ίδια δικαιώματα από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης, όπως και οι μόνιμοι
στρατιωτικοί.
γ. Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνουν διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
6. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ικανοί κατηγορίας 13, 14 ή 15 ή τους χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας.
β. Εφόσον έχουν εκπληρώσει το χρονικό διάστημα της αναληφθείσας
υποχρέωσης παραμονής.
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γ. Εφόσον υποβάλουν αίτηση διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατατάξεώς τους πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν.
δ. Όταν καταδικαστούν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση
καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
ε. Όταν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
στ. Όταν εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για λιποταξία.
ζ. Όταν διαπράξουν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της μονάδας που υπηρετούν.
7. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας
τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων
αποδοχών που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία απόλυσης τους, όταν απολύονται
για τους λόγους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α` και β` της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Την παραπάνω αποζημίωση μειωμένη κατά το ήμισυ
δικαιούνται και όταν απολύονται για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο
γ` της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διακοπής της ανακατατάξεως ή επανακατάταξεώς τους έχουν συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης τουλάχιστον ενός έτους.
8. Το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, σωρρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία
περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς ή
το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε
ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής απόλυσης τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις,
λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιο-
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λογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε.
10. Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν παράταση της ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2) ακόμη
φορές, διάρκειας πέντε (5) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία. Η
ανακατάταξη και η επανακατάταξη των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα,
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις
ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην
ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών
του Πολεμικού Ναυτικού.
11. Αναλόγως του κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίον ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του
Στρατού Ξη- ράς, καθώς και σε μονάδες αερομεταφερόμενου Πεζικού του ίδιου
κλάδου ή σε μονάδες της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού
Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους τριακόσιους είκοσι
πέντε (325) για τους κλάδους αυτούς, κατανεμό- μενους σε τριακόσιους (300) για
το Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεμικό Ναυτικό.
12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική επιτροπή
ικανοί κατηγορίας δευτέρας 12. Απολυόμενοι μεταφέρονται στην εφεδρεία του
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας
περιόδου, εφόσον η υπηρεσία τους αυτή διήρκησε τουλάχιστον ένα (1) έτος.
13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι` αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους για βραχεία
περίοδο, κατ` εφαρμογή του άρθρου αυτού.»
69.
Με το άρθρο 22 αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 79 του
ν. 3883/2010 (Α΄ 167), που έχει ως εξής:
«Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους
«1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία σαράντα (40) ημερών.»
70.
Με την παρ. 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 60 του
ν. 3421/2005 (Α΄ 302), που έχει ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης
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και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την
προηγούμενη παράγραφο, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση
των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, προσαυξημένου τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες.»
71.
Με την παρ. 2 του άρθρου 23 αντικαθίστανται οι υποπαράγραφοι α΄ και γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«α. Δύο καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη
φιλοσοφία ή στις κοινωνικές πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία.»
«γ. Δύο ανώτερους αξιωματικούς, έναν του στρατολογικού και έναν του υγειονομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.»
72.
Με την παρ. 3 του άρθρου 23 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 64 του
ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από
τις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλογικά. Οι μη παρουσιαζόμενοι κηρύσσονται Ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.»
73.
Με την παρ. 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται η υποπαράγραφος ε΄ της
παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«ε. Δικαιούνται άδεια απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας.»
74.
Με την παρ. 6 του άρθρου 23 προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 66 του ν.
3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«1. Η αρμοδιότητα για στρατολογικά θέματα ανήκει στα στρατολογικά γραφεία και στα γραφεία στρατολογίας των μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν ή τα διατάγματα
και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εκτέλεσή του. Τα στρατολογικά
γραφεία είναι κοινά και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υπάγονται σε ενιαία Διεύθυνση Στρατολογικού στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας, μέσω διοικήσεων στρατολογικού. Για τις ανάγκες των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν διευθύνσεις στρατολογικού στα αντίστοιχα γενικά επιτελεία και
σε σχηματισμούς.
2. Η εξέταση, η αποδοχή των αιτημάτων, καθώς και η εγγραφή ή διαγραφή μεταβολών γίνονται με βάση τον παρόντα νόμο ή τους κατά περίπτωση ειδικούς
νόμους. Η απόρριψη των αιτημάτων πρέπει να είναι σαφής και αιτιολογημένη.
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3. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων των στρατολογικών γραφείων επιτρέπεται στον ενδιαφερόμενο προσφυγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών, αφότου αποδεδειγμένα έλαβε γνώση της σχετικής πράξης.
4. Η προσφυγή του ενδιαφερόμενου υποβάλλεται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο που τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες, μαζί με τις απόψεις του
και αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
5. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο
μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της.»
75.
Με την παρ. 7 του άρθρου 23 προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 68 του ν.
3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«1. Οι δαπάνες κίνησης των στρατευσίμων και εφέδρων βαρύνουν το Δημόσιο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Κατά την παρουσίασή τους σε μονάδα κατάταξης.
β. Κατά τη μετάβασή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής, όταν απολύονται για οποιονδήποτε λόγο από τις Ενοπλες Δυνάμεις.
γ. Κατά την παρουσίασή τους σε άλλες στρατιωτικές αρχές και την επιστροφή τους στον τόπο μόνιμης διαμονής, όταν η μετακίνηση γίνεται με εντολή
στρατιωτικής αρχής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επεκτείνονται ή να περιορίζονται
οι περιπτώσεις μετακινήσεων των οποίων η δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο, καθώς
και να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»
76.
Με την παρ. 8 του άρθρου 23 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 69 του ν.
3421/2005 (Α΄, 302), που έχει ως εξής:
«1. Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και ιδιωτικοί
υπάλληλοι ή εργάτες που κατατάσσονται στις Ενοπλες Δυνάμεις ως οπλίτες, μετά
την απόλυσή τους, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν.
2. Οι οπλίτες από την εφεδρεία, που κατατάσσονται στις Ενοπλες Δυνάμεις:
α. Εφόσον είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
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θεωρούνται ότι διατελούν σε άδεια και, μετά την απόλυσή τους, επανέρχονται στη
θέση που κατείχαν.
β. Εφόσον είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργάτες, μετά την απόλυσή τους,
επανέρχονται στη θέση που κατείχαν.
3. Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα στρατευομένων, οι οποίοι δεν υπάγονται στις κατηγορίες των προηγούμενων παραγράφων, δεν θίγονται.»
77.
Με την παρ. 1 του άρθρου 24 προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 1 του
ν.3186/2003 (Α΄ 230), που έχει ως εξής:
«1. Ιδρύεται Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) με έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Η Σχολή αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και
υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.). Από πλευράς διοικητικής μέριμνας υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.).
2. Η Σχολή, για την επίτευξη των σκοπών της Εθνικής Άμυνας, παρέχει
διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού και στρατηγικού επιπέδου, καθώς και επιμόρφωση σε βασικά θέματα γεωπολιτικής σε ανώτερους αξιωματικούς των τριών
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), με σκοπό την προαγωγή της ικανότητάς
τους στη σχεδίαση, διεύθυνση, διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για τη στελέχωση εθνικών και συμμαχικών διακλαδικών στρατηγείων στο
εσωτερικό και εξωτερικό και λοιπών εθνικών συμμαχικών θέσεων και για να τους
καταστήσει ικανούς διοικητές και επιτελείς διακλαδικών στρατηγείων.
3. Η Σχολή λειτουργεί και ως επιστημονικός και επιτελικός φορέας στο
χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων για θέματα διακλαδικότητας, άμυνας, ασφάλειας και
γεωπολιτικής στρατηγικής, εθνικού συμμαχικού και διεθνούς ενδιαφέροντος.
4. Στη Σχολή δύνανται να φοιτούν και αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων των
Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και ξένων κρατών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), καθορίζεται κατά κατηγορία ο αριθμός των σπουδαστών της παραγράφου 4 που θα φοιτούν
σε κάθε εκπαιδευτική σειρά.»
78.
Με την παρ. 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν.3186/2003 (Α΄ 230), που έχει ως εξής:
«1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Σχολής εγγράφονται κατ` έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από
τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων, με ποσοστά Γ.Ε.Σ. 60%, Γ.Ε.Ν. 18%, Γ.Ε.Α. 22%
και με μεταφορά των αντίστοιχων ποσών του εγκριθέντος προϋπολογισμού της
Σχολής από τα παραπάνω Γενικά Επιτελεία στον προϋπολογισμό του Γ.Ε.Σ.»
79.
Με την παρ. 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν.3186/2003 (Α΄ 230), που έχει ως εξής:
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«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Εθνικής Άμυνας, η οποία θα εκδοθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθορίζεται η αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής,
καθώς και των εξωτερικών ομιλητών.»
80.
Με την παρ. 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν.3186/2003 (Α΄ 230), που έχει ως εξής:
«δ. η διδακτέα ύλη, τα προγράμματα εκπαίδευσης η διάρκεια αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα μήνες, η διενέργεια περιοδικών και τελικών εξετάσεων και ο τρόπος εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας των σπουδαστών,
καθώς και η άδεια που μπορούν να λάβουν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης»
81.
Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 αντικαθίστανται οι περιπτ. γ΄, δ΄ και στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3187/2003 (Α΄ 233), που έχουν ως εξής:
«γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση,
στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων, νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το δεύτερο έτος σπουδών και μετά.
δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που
κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικούς ακατάλληλοι, διαγράφονται της Σχολής Ικάρων απολυόμενοι.»
«στ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της Εκπαίδευσης τους, από το δεύτερο έτος σπουδών και
μετά, αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικώς ακατάλληλοι, δύνανται
εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν αιτήσεως τους, να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων
μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο γ` του
παρόντος, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ`
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων του αντίστοιχου έτους.»
82.
Με την παρ. 3 του άρθρου 26 αντικαθίσταται η περίπτ. α΄ της παρ. 5 του
άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (Α΄, 233), που έχει ως εξής:
«5.α. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ε.Δ., είναι
απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών.»
83.
Με την παρ. 4 του άρθρου 26 προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 9
του άρθρου 11 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), που έχει ως εξής:
«9.
Ο διορισμός ή η μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
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Κυβερνήσεως, με βάση τη διαδικασία εκλογής ή μονιμοποίησης κατά τις διατάξεις
του νόμου αυτού.»
84.
Με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 26 αντικαθίστανται οι παρ. 2, 4 και 5 του
άρθρου 18 του ν. 3187/2003 (Α΄, 233), που έχουν ως εξής:
«2. Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την
υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθε σμία αυτός που υπέβαλε την παραίτησή του
έχει το δικαί ωμα να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον το διάταγμα της αποδοχής
δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.»
«4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από το χρόνο που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν που παραιτήθηκε το προεδρικό διάταγμα αποδοχής της παραίτησης.
5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η
υπηρεσιακή σχέση ενενήντα ημέρες μετά την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί και κοινοποιηθεί το προεδρικό διάταγμα αποδοχής
της παραίτησης.»
85.
Με την παρ. 8 του άρθρου 26 αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν.
3187/2003 (Α΄, 233), που έχει ως εξής:
«Άρθρο 19
Παύση εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας
Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παύονται εάν εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας δεν
μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της
οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποβάλλει
αιτιολογημένη εισήγηση προς το οικείο Γενικό Επιτελείο και τον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας. Η παύση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»
86.
Με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 26 αντικαθίσταται η παρ. 7 και
προστίθεται παρ. 8 στο άρθρου 21 του ν. 3187/2003 (Α΄, 233), που έχει ως εξής:
«1. Το Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ) των ΑΣΕΙ αποτελείται από
αξιωματικούς εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του
Λιμενικού Σώματος ή Στρατιωτικούς Δικαστές, οι οποίοι διορίζονται για τη διδασκαλία μαθημάτων της ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.
2. Τα μέλη του ΣΔΠ των ΑΣΕΕ πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΑΣΕΙ ή της Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
β. Να φέρουν το βαθμό τουλάχιστον του Λοχαγού ή αντιστοίχου των
άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
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3. Ο διορισμός των μελών ΣΔΠ του ΑΣΕΙ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112/Α`).
4. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα, το επιστημονικό έργο και η εμπειρία του υποψήφιου μέλους ΣΔΠ πρέπει να είναι συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και με τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει.
5. Τα μέλη του ΣΔΠ τοποθετούνται και ανήκουν σε Τομείς.
6. Το έργο του ΣΔΠ είναι κατ` εξοχήν διδακτικό και περιλαμβάνει:
α. Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
β. Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων.
γ. Διεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.
δ. Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία με τον Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου.
ε. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών.
7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ) των ΑΣΕΙ είναι Αξιωματικοί εν ενεργεία, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος ή των Σωμάτων Ασφαλείας,
κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ΑΣΕΙ ή Πανεπιστημίου. Οι ΣΕ παρέχουν εκπαιδευτικό
έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικήςΕκπαίδευσης και αμείβονται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών. Η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου στους ΣΕ γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του ΑΣΕΙ.»
87.
Με την παρ. 11 του άρθρου 26 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003 (Α΄, 233), που έχει ως εξής:
«β. Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που δύναται να διαρκεί έως και
δύο διδακτικά εξάμηνα.»
88.
Με το άρθρο 28 προστίθεται περίπτ. 7 στην παρ. 1 του άρθρου 15 του
π.δ.21/1932 (Α΄ 387), που έχει ως εξής:
« Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ως εκπρόσωπος
του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστής των αποφάσεών του και υπεύθυνος
απέναντι αυτού δια την καλήν λειτουργίαν του, 1) προΐσταται των υπηρεσιών του,
ων τας ενέργειας ρυθμίζει διά των διαταγών του, εντός πάντοτε των ορίων του
νόμου, των εκτελεστικών τούτου διαταγμάτων, των σχετικών διαταγών του
Υπουργού των Ναυτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 2)
εκπροσωπεί το Ταμείον ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής μεθ’ ών
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αλληλογραφεί απ’ ευθείας, κατά τα διά Διατάγματος ορισθησόμενα, 3) ασκεί την επί
του προσωπικού του Ταμείου διοικητικήν και πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν, έχων προς
τούτο δικαίωμα υποναυάρχου Αρχηγού Μοίρας, του προσωπικού του Ταμείου μη
έχοντος ουδεμίαν διοικητικήν εξάρτησιν από άλλην υπηρεσίαν, 4) τοποθετεί εις τα
υπηρεσίας του Ταμείου το προσωπικόν του Ταμείου, 5) προτείνει εν συμπράξει
μετά του Υπουργικού Επιτρόπου τα τοποθετήσεις και μεταθέσεις του εξ
αξιωματικών, υπαξιωματικών και ναυτών προσωπικού του Ταμείου, 6) δίδει εν
συμπράξει μετά του Υπουργικού Επιτρόπου την κατά τον νόμον απαιτούμενην
εντολήν και εξουσιοδότησιν εις τον ταμίαν προς εξόγλησιν των συναλλαγματικών,
επιταγών, γραμματίων και χρηματικών ενταλμάτων, ως και προς ανάληψιν και
κατάθεσιν χρημάτων και χρεωγράφων παρά των Τραπεζών και την είσπραξιν των
τοκομεριδίων και λαχνών των ομολογιών. Διά τα εισπράξεις ταύτας ο ταμίας υπέχει
πάσαν ευθύνην εν περιπτώσει απωλείας ή ελλείματος, εφαρμοζόμενων κατ’ αυτού
των διατάξεων ‘Περί Δημοσίων Υπολόγων’»
89.
Με άρθρο 29 προστίθεται περίπτ. στ΄ στο άρθρο 4 του π.δ.31/2007 (Α΄
29), που έχει ως εξής:
«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εκπροσωπεί το
Διοικητικό Συμβούλιο και επιμελείται της εφαρμογής των αποφάσεων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και είναι υπεύθυνος απέναντί του, για την καλή
λειτουργία του. Ειδικότερα:

α. Εποπτεύει τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου, εντός πάντοτε
των ορίων του νόμου, των εκτελεστικών διαταγμάτων, των σχετικών διαταγών του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Εκπροσωπεί το Ταμείο, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής.
γ. Δίνει την κατά νόμο απαιτούμενη εντολή και εξουσιοδότηση στον Ταμία,
για την εξόφληση των συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων και χρηματικών
ενταλμάτων, καθώς και για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων και χρεογράφων
στις Τράπεζες και για την είσπραξη των τοκομεριδίων των ομολογιών και παντός
άλλου αξιόγραφου.
δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε επείγουσες περιστάσεις, που δεν επιδέχονται αναβολή και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο, μπορεί να αναστέλλει την εκτέλεση των διαταγών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, αν αντιληφθεί ότι οι συνθήκες και οι περιστάσεις υπό
τις οποίες εκδόθηκαν, μεταβλήθηκαν προς βλάβη των συμφερόντων του Ταμείου
και ότι η εκτέλεση τους, συνιστά κίνδυνο για τα συμφέροντα του Ταμείου. Υποχρεούται όμως, χωρίς καθυστέρηση, να κάνει σχετική ανακοίνωση και να ζητήσει την
έγκριση της ενέργειας του αυτής. Η παράλειψη της ανακοίνωσης, επιφέρει την ακύρωση της αναστολής.
ε. Ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί
να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου, καθώς και το δικαίωμα της υπογραφής κατ` εντολή του, ορισμένης κατηγορίας εγγράφων.»
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90.
Με την παρ. 1 του άρθρου 32 προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο τέλος της
παρ. 26 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), που έχει ως εξής:
«26. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του N. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία
αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία
των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α` 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α` 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2014. Ειδικά, για
τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που συμπλήρωσαν μέχρι 31.12.2014 είκοσι πέντε
(25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν επιπλέον και οι διατάξεις
της υποπαρ. 8δ του άρθρου 3 του N. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ, ο χρόνος των υποπαραγράφων β` και γ`
της παρ. 8 του άρθρου 5 του N. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά,
για τους αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ και συμπλήρωσαν είκοσι πέντε
(25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2012, το προηγούμενο
εδάφιο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 110 του N.
3978/2011 (Α` 137). Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία
των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977, που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014, δεν
είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής
υπηρεσίας του άρθρου 6 του N. 2439/1996.».
91.
Με την παρ. 2 του άρθρου 32 αντικαθίσταται το άρθρο 52 του ν.
4407/2016 (Α΄, 134), που έχει ως εξής:
«Άρθρο 52
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριμένες θέσεις σε Τμήματα Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) για κατάταξη μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
(Ε.Δ.), αποφοίτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πέραν
των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις θέσεων για κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι.. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1865/1989 (Α` 210).»
92.
Με το άρθρο 33 αντικαθίσταται το άρθρο 13 του ν.2919/2001 (Α΄ 128),
που έχει ως εξής:
«Άρθρο 13
Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο

Τροποποιούμενες – Καταργούμενες

37/57

Αμυντικής `Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Α.Ε.Τ.). Το Ε.Σ.Α.Ε.Τ. έχει γνωμοδοτικό
χαρακτήρα και εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Τα μέλη
του Ε.Σ.Α.Ε.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας και αποτελούνται
από:
α. Εναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων.
β. Τρεις καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητές
Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων, με γνωστικό αντικείμενο
συναφές με την έρευνα και τεχνολΟΥία και με ιδιαίτερη έμφαση στις `Ενοπλες Δυνάμεις.
γ. Τρεις (3) εκπροσώπους του ΕΦΑΕΤ.
δ. Τέσσερις Αξιωματικούς, εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων και
του Γ.Ε.ΕΘ.Α..
ε. `Εναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας `Ερευνας και Τεχνολογίας, τον οποίο προτείνει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
στ. `Εναν εκπρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας, τον οποίο προτείνει ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών.
ζ. Τρία διακεκριμένα στελέχη προερχόμενα από τον χώρο της ελληνικής
αμυντικής βιομηχανίας ή των ελληνικών Κέντρων αμυντικής έρευνας και
τεχνολογίας, τα οποία επιλέγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
2. Το ΕΣΑΕΤ εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δια της Γενικής
Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ιδίως:.
α. Τη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής.
β. Τις βασικές επιλογές της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.
γ. Τα μείζονα Προγράμματα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.
δ. Τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών Προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των Ερευνητικών Κέντρων.
ε. Τη συνεργασία με Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Κέντρα, Α.Ε.Ι. και
λοιπούς φορείς και την εκπροσώπηση σε εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και
υπηρεσίες.
3. Η περαιτέρω διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Σ.Α. Ε. Τ. ρυθμίζεται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
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93.
Με το άρθρο 34 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 26 του ν.1892/1990
(Α΄,101), που έχει ως εξής:
«Άρθρο 26
Διαδικασία άρσης απαγορεύσεων
1. α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις
παραμεθορίους περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο
σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο.
β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνιστάται με θητεία
πέντε (5) ετών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του οικείου Γενικού
Γραμματέα και απαρτίζεται από τον ίδιο ως Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του
και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία.
γ. Η απαγόρευση αίρεται με απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται
με πλειοψηφία του συνόλου του αριθμού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε
ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2. Αιτήσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί και επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της διοίκησης, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»
3. Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς του ν.
3986/2011 (Α` 152) μεταξύ νομικών προσώπων με έδρα εκτός των κρατών - μελών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και
του ΤΑΙΠΕΔ και αφορούν ή περιλαμβάνουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές ή
μετοχές ή μερίδια εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές
αυτές, η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου 25 αίρεται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή
μετοχών ή μεριδίων που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.»
94.
Με το άρθρο 35 προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περίπτ. ε΄ της παρ. 8
του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄, 76), που έχει ως εξής:
«ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην
οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων. Για τις ανάγκες
του παρόντος η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών,
Τροιζηνίας - Μεθάνων και Υδρας.
Επιπλέον προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση είναι:
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αα) οι αιτούντες να μην είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται
για την απόκτηση πτυχίου, και
ββ) σε περίπτωση που αιτείται ο ένας μόνο φοιτητής μετεγγραφή, ο αδερφός του αιτούντος να μην έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης.
Ως προς τις μετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:
i. Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του.
ii. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης
του αδελφού του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του.
iii. Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
iv. Εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια, τα αδέρφια μπορούν
από κοινού, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, να μετεγγραφούν σε
αντίστοιχο Τμήμα:
αα. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαμένουν
μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,
ββ. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και
Θεσσαλονίκης και
γγ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.
Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή
Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.
v. Δικαιούνται μετεγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι
φοιτητές που έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται
οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία των μετεγγραφών και κάθε σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος.»
95.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου
63 του ΚΔΣΕΔ, που έχει ως εξής:
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«Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας»
96.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου
63 και προστίθεται νέο άρθρο 63Α μετά το άρθρο 63 του ΚΔΣΕΔ, που έχει ως
εξής:
«Άρθρο

63
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α'
αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 60ο έτος της
ηλικίας τους. Οι Αναθεωρητές αποχωρούν μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της
ηλικίας τους. Κατ' εξαίρεση ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού
Δικαστηρίου αποχωρούν πριν από τη συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας,
εφόσον συμπληρώνουν δύο (2) έτη στις θέσεις αυτές. Οι δικαστικοί λειτουργοί του
δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι φέρουν τους βαθμούς του
Αναθεωρητή Β' και Γ', αποχωρούν από την υπηρεσία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες
τη σταδιοδρομία τους, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας προαγόμενοι στον επόμενο
βαθμό, αφού κριθούν προακτέοι με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου, εφόσον συμπληρώνουν οκτώ (8) χρόνια στον ένα ή συνολικά και
στους δύο αυτούς βαθμούς, από την προαγωγή τους στο βαθμό του Αναθεωρητή
Γ'. Η προηγούμενη διάταξη ισχύει και για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς που
αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου
ηλικίας του βαθμού τους. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρείται
ως ημέρα συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή της οκταετίας ή του χρόνου
παραμονής στο βαθμό του Αναθεωρητή Α', η 30η Ιουνίου του έτους
αποχωρήσεως, κατά την οποία λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση.
2. Η ηλικία των αποχωρούντων δικαστικών λειτουργών αποδεικνύεται κατά
το άρθρο 14. Αν από τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο δεν προκύπτει η ημέρα γεννήσεως, τότε αυτή αποδεικνύεται από το μητρώο του δικαστικού
λειτουργού, που καταρτίστηκε κατά τις διατάξεις τις ισχύουσες κατά το χρόνο του
αρχικού του διορισμού ή από άλλη σχετική δήλωση που υποβλήθηκε κατά νόμο
από αυτόν. άλλως, ως ημέρα γεννήσεως λογίζεται η 30η Ιουνίου του έτους γεννήσεως.
3. Το προεδρικό διάταγμα που βεβαιώνει την αποχώρηση από την υπηρεσία πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί
στον αποχωρούντα δικαστικό λειτουργό μέχρι την 20η Ιουλίου του έτους αποχωρήσεως.»
97.
Με το άρθρο 37 αντικαθίστανται διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.
861/1979 (Α΄ 246), που έχει ως εξής:
«`Αρθρον 1.
Συγκρότησις Πειθαρχικών Συμβουλίων.
Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού συγκροτούνται δι
αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ως κάτωθι :
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α) Το Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον Ε.Ν. εξ:
ι) Ενός Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, ως Προέδρου, που ορίζεται μαζί με τον
αναπληρωτή του από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.
Ο οριζόμενος ως Τακτικός Πρόεδρος Πλοίαρχος Λ.Σ., τοποθετείται αποκλειστικά στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ε.Ν. χωρίς παράλληλη άσκηση άλλων καθηκόντων.
ιι) `Ενος Πλωτάρχου Μαχίμον του Πολεμικού Ναυτικού, οριζομένου μετά
του αναπληρωτού του υπό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού κατόπιν
σχετικής αιτήσεις του Υπουργείον εμπορικής Ναυτιλίας.
ιιι.Ενός Δικαστικού Συμβούλου Γ` ταξεως ή ενός Βοηθού Δικαστικού Συμβούλου
Α ` τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, που ορίζεται μαζί με
τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, ύστερα από σχετική
αίτηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιν) Ενός Πλοιάρχου Α` τάξεως τον Εμπορικού Ναυτικού, μετά του
αναπληρωτού του, προτάσει της Ενώσεως Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.
ν) Ενός εκπροσώπου του οικείου Κλάδον εις ον ανήκει ο παραπεμπόμενος
ναυτικός, οριζομένου μετά του αναπληρωτού τον προτάσει της Ενώσεως του
Κλάδου τούτον.
β) Το Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον Ε.Ν. εξ:
ι) Ενός Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, ως Προέδρου, που ορίζεται μαζί
με τον αναπληρωτή του από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.
ιι) Ενός Αντιπλοιάρχου Μαχίμου του Πολεμικού Ναυτικού, οριζομένου
μετά του αναπληρωτού του, υπό του Γενικού Επιτελείου Ναντικού κατόπιν
σχετικής αιτήσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιιι) Ενός Δικαστικού Συμβούλου Β` τάξεως του Δικαστικού Σώματος των
Ενόπλων Δυνάμεων, οριζομένον μετά τον αναπληρωτού του υπό του
Υπουργού `Εθνικής Αμύνης κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας.
ιν) Ενός πλοιάρχου Α` τάξεως του Εμπορικού Ναυτικού, οριζομένου μετά
του αναπληρωτού του, προτάσει της Ενώσεως Πλοιάρχων Εμπορικού
Ναυτικού.
ν) Ενός εκπροσώπου του οικείου κλάδον εις ον ανήκει ο παραπεμπόμενος
ναυτικός, οριζομένου μετά του αναπληρωτού τον προτάσει της Ενώσεως του
Κλάδου τούτου.»
98.
Με το άρθρο 42 αντικαθίσταται η περίπτ. α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 40 του ν.4440/2016 (Α΄ 224). Το άρθρο 40 έχει ως εξής:
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«Άρθρο 40
Απασχολούμενοι στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.», στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.», στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε. Οι απασχολούμενοι με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) στην εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), β) στην εταιρεία με την
επωνυμία «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.», γ) στην εταιρεία με την επωνυμία
«Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και δ) στην εταιρεία με
την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), δύνανται να μεταταχθούν σε υφιστάμενες κενές ή, εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενες θέσεις σε
υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών,
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` βαθμού και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διαδικασία μετάταξης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών
από την ανακοίνωση των φορέων, σε υπηρεσίες των οποίων μπορεί να προσληφθούν, τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διαδικασία μετάταξης
ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου για τον αντίστοιχο φορέα Υπουργού και κατά περίπτωση,
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εποπτεύει τα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
Α.Β.Ε.Ε.», την «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.» και τη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ή του Υπουργού Οικονομικών, που εποπτεύει
την «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.». Ο αριθμός των, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μετατασσόμενων απασχολούμενων της «Μεταλλουργική Βιομηχανία
Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.», της «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.» και της «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), συνυπολογίζεται στον αριθμό των
νέων προσλήψεων του έτους 2017, όπως ορίζεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 64
παρ. 1 εδάφιο α` του Ν. 4389/2016.»
99.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν.4407/2016 (Α΄ 134). Η παράγραφος 4 του
άρθρου 11 έχει ως εξής:
«4. Το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.), με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης
της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού
και το σχέδιο της σύμβασης ως παράρτημά της, τα οποία αποτελούν προϊόντα συνεργασίας της με το οικείο Ταμείο, εγκρίνει την επιλογή κάθε ακινήτου για αξιοποίηση με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο της αξιοποίησης, τη χρήση του ακινήτου, την τιμή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος,
η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
ή, σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, κατώτερη του 5% επί
της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή και παρέχει
την έγκριση έναρξης της διαδικασίας της επόμενης παραγράφου. Στη συνεδρία του
Τροποποιούμενες – Καταργούμενες

43/57

Σ.ΑΜ. μετέχει για την παροχή γνώμης ο Διευθυντής του οικείου Ταμείου εφόσον τα
αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν στο Τ.ΕΘ.Α., το Τ.Ε.Σ., και το Τ.Α.Α. και Πρόεδρος
του οικείου Ταμείου εφόσον τα αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν στο Μ.Τ.Σ. το
Μ.Τ.Ν. και το Μ.Τ.Α..»
100.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ του
άρθρου 13 του ν. 4407/2016. Το άρθρο αυτό έχει ως εξής:
«Άρθρο 13
Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικά σωματεία. Κατ’ εξαίρεση,
η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μπορεί να συνομολογεί, απευθείας με νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και νομικά πρόσωπα
που ανήκουν σε αυτούς ή εποπτεύονται από αυτούς, με λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε από το ν. 1892/1990 (Α` 101), με Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ν. 3429/2005 (Α` 314), καθώς και με αθλητικά σωματεία του άρθρου 1 του ν. 2725/1999 (Α` 121), τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και βρίσκονται στην περιοχή
τους, χωρίς τη διαδικασία των παραγράφων 4 έως 12 του άρθρου 11, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α) οι ανωτέρω φορείς, υποβάλλουν πλήρες βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης και
αξιοποίησης, καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
β) η συμφωνηθείσα ετήσια αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται
νόμιμα από τη φορολογική αρχή,
γ) η σχετική συμφωνία εγκρίνεται από το Σ.ΑΜ..»
101. Με το άρθρο 44 προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ,που έχει ως εξής:
«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου
(Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ.»
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι
προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία
της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο
διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.
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Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη
χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου
Προϊσταμένου.
Τα επιδόματα των παραγράφων Β` έως Ε` του παρόντος δεν καταβάλλονται στους
οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.»
102. Με το άρθρο 45 προστίθεται παρ. 25 στο άρθρο 5 του ν. 2292/1995 (Α΄
35), που έχει ως εξής:
«1. Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας είναι υπεύθυνος έναντι της Κυβέρνησης
για τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων, προς υλοποίηση της Πολιτικής Εθνικής `Αμυνας που χαράσσει η Κυβέρνηση.
2. Προΐσταται του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει όλες τιςΑρμοδιότητες του παρόντος νόμου, καθώς και αυτές που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
3. Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας, σύμφωνα με την Πολιτική Εθνικής`Αμυνας, που εκάστοτε διαμορφώνεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις κατευθύνσεις της
Κυβέρνησης και τις εισηγήσεις των Σ.Α.Μ. και Σ.Α.Γ.Ε.:
α. Εγκρίνει την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, τη Στρατιωτική Αξιολόγηση
της Κατάστασης και τις Κατευθύνσεις της Αμυντικής Σχεδίασης, που καθορίζουν
τους στόχους Εθνικής `Αμυνας.
β. Εισηγείται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας
(ΚΥ.Σ.Ε.Α.) τη δομή διοίκησης και τη μελλοντική δομή δυνάμεων.
γ. Αποφασίζει για τη δομή και οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και
των οργανικών θέσεων των μόνιμων στρατιωτικών και των πολιτικών δημοσίων
υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, προκαλώντας αποφάσεις του
ΚΥ.Σ.Ε.Α. ή κοινές αποφάσεις υπουργών ή άλλες διοικητικές πράξεις, όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν, για την επίτευξη επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με
βάση τα κριτήρια κόστους - αποτελεσματικότητας, καθώς και καταπολέμησης της
γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού.
δ. Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. τη μακροπρόθεσμη σχεδίαση και το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων και
υποβάλλει σχετική έκθεση καταλληλότητας και εκτίμησης του εναπομένοντος κινδύνου.
ε. Αποφασίζει τις απαιτούμενες ετήσιες αναπροσαρμογές του εγκεκριμένου μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, μέσα στα πλαίσια του ύψους των πιστώσεων που διατίθενται κάθε φορά και ελέγχει την υλοποιησή του.
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στ. Αποφασίζει για την κατανομή της οροφής προσωπικού και των πιστώσεων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. και στις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας.
ζ. Αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση Μονάδων
των Κλάδων των ΕΔ και διακλαδικών Μονάδων, μετά από εισήγηση του οικείου
Ανωτάτου Συμβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών
Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).
η. Αποφασίζει για θέματα επιστημονικής, τεχνολογικής έρευνας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων.
θ. Εγκρίνει προγράμματα ερευνών ανάπτυξης και αμυντικής παραγωγής ή
προκαλεί αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή κοινές αποφάσεις υπουργών ή
εισηγείται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων.
ι. Κατευθύνει και συντονίζει, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και
αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις ενέργειες των λοιπών Κρατικών Οργανισμών και
Υπηρεσιών για τη συμβολή τους στην Εθνική `Αμυνα και για την αξιοποίηση του
εθνικού δυναμικού. Παρέχει επίσης σε συνεννόηση με τους συναρμόδιους υπουργούς τις γενικές κατευθύνσεις για την προπαρασκευή και επεξεργασία της Πολιτικής Σχεδιασης `Εκτακτης Ανάγκης στις παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμούς.
ια. Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Εθνικής `Αμυνας και Κλάδων για την κατάρτιση του τακτικού προυπολογισμού,
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την οικονομική πολιτική του Υπουργείου, έχει δε την ανώτατη εποπτεία για τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων
που διατίθενται με τον προϋπολογισμό, καθώς και για τα μέσα υποστήριξης των
Ενόπλων Δυνάμεων που διατίθενται με ειδικά προγράμματα και πηγές.
ιβ. Ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας.
ιγ. Αποφασίζει για θέματα υποδομής, που υπάγονται στην αρμοδιότητα
του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας.
ιδ. Εισηγειται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. την πολιτική για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό
της αμυντικής βιομηχανίας.
ιε. Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. την πολιτική αντισταθμιστικών ωφελημάτων
σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και την εφαρμόζει, μετά την έγκρισή της,
σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας.
ιστ. Συντονίζει και εγκρίνει προγράμματα προμηθείων των Ενόπλων Δυνάμεων, ελέγχει συμβάσεις προμηθειών και αποφασίζει για θέματα κωδικοποίησης
και τυποποίησης υλικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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ιζ. Υποβάλλει στη Βουλή για ενημέρωση ετήσια έκθεση για τις κυριότερες
δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, τα κύρια εξοπλιστικά προγράμματα, τις
αμυντικές δαπάνες κα τις προοπτικές.
ιη. Καθορίζει την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης, τοποθετήσεων και μεταθέσεων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής
`Αμυνας.
ιθ. Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία τη σχετική με τα στρατολογικά
θέματα, τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, έφεδρους πολεμιστές και αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.
4. Ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας παραγγέλλει ποινική δίωξη, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
5. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Γ.Ε., εάν το κρίνει σκόπιμο, οπότε
και προεδρεύει σε αυτό.
6. Σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπουργούς, ο Υπουργός Εθνικής
`Αμυνας παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για την προπαρασκευή και επεξέργασια
των Γενικών Σχεδίων `Αμυνας στα παρακάτω Σώματα και Υπηρεσίες.
α. Τα Σώματα Ασφαλείας: Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.).
β. Το Λιμενικό Σώμα (Α.Σ.).
γ. Την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
δ. Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
7. Καθορίζει την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας, όσον αφορά
διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις. Επεξεργάζεται, μέσω της νομικής υπηρεσίας του
Επιτελείου του, τις διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες και συμφωνίες αρμοδιότητας του
Υπουργείου και τις συνυπογράφει σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία.
8. Συντονίζει, μέσω της νομικής υπηρεσίας του Επιτελείου του, τα νομοθετικά μέτρα που αφορούν τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
9. Υλοποιεί τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη συμμετοχή προσωπικού ή μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές εκτός ελληνικής επικράτειας, που απορρέουν από υποχρεώσεις προς συμμαχικούς ή διεθνείς οργανισμούς και καθορίζει την αποστολή και υπαγωγή τους.
10. Καθορίζει την πολιτική συμμετοχής εθνικών δυνάμεων σε ασκήσεις
συμμαχικές ή στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.
11. Αποφασίζει για τις αλλαγές στην υπαγωγή των εθνικών δυνάμεων,
που απορρέουν από συμμαχικές υποχρεώσεις, στα πλαίσια της πολιτικής που καθορίζεται κάθε φορά από το ΚΥ.Σ.Ε.Α..
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12. Καθορίζει την πολιτική για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα και με τη γενικότερη
κυβερνητική πολιτική.
13. Αποφασίζει για την υγειονομική πολιτική στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.
14. Καθορίζει την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του επικοινωνιακού δυναμικού της Χώρας, με σκοπό
την υποστήριξη της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνεργασία με τον
Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας και Μεταφορών
και Επικοινωνιών συντονίζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας και της Υπηρεσιας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Ο Υπουργός
Εθνικής `Αμυνας εκφέρει γνώμη (μέσω του Α/Γ.Ε.Α.), για θέματα της Υ.Π.Α. του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα οποία αναφέρονται στη χορήγηση
άδειας διέλευσης και προσγείωσης πολιτικών αεροσκαφών, που δεν καλύπτοντοι
από τις ισχύουσες συμβάσεις ή άδειες. Προσυπογράφει νομοσχέδια και διατάγματα
που ανοφέρονται σε κανονισμούς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
16. Για έργα που επηρεάζουν την Εθνική `Αμυνα, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής `Αμυνας και των αρμόδιων καθ` ύλην υπουργών, ρυθμίζονται
θέματα συντονισμού για την κατασκευή, επισκευή ή επέκταση λιμένων, οδικών αξόνων, γεφυρών, αεροδρομίων και εγκαταστάσεων ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων.
17. Με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και
κυρώνονται με προεδρικό διάταγμα, μετά από εισηγήσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ
και αυτού προς τον Υπουργό, ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:
α. Η άσκηση της διοίκησης και οι επιβαλλόμενες στους στρατιωτικούς υποχρεώσεις για την εκτέλεση του καθήκοντός τους κατά τον προσήκοντα τρόπο.
β. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των στρατιωτικών και οι αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις, η πειθαρχική δικαιοδοσία κάθε βαθμού, μέσα στα όρια τα οποία τίθενται από τους στρατιωτικούς κανονισμούς, καθώς και ο τρόπος έκτισης
των πειθαρχικών ποινών.
γ. Οι διοικητικές κυρώσεις ειδικά για τους στρατιωτικούς που απουσιάζουν αυθαίρετα και ο τρόπος πρόληψης και καταστολής της αυθαίρετης απουσίας
τους.
δ. Η συγκρότηση, λειτουργία και δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων Κληρωτών Οπλιτών.
ε. Η διαδικασία απονομής ηθικών αμοιβών, υποβολής παραπόνων, καθώς και τα θέματα αδειών και νοσηλείας των υπηρετούντων στις `Ενοπλες Δυνάμεις.
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στ. Τα ειδικά καθήκοντα των στρατιωτικών εκτός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οι οχέσεις τους προς άλλες διοικητικές αρχές και ιδίως προς τα Σώματα
Ασφαλείας και τα καθήκοντά τους στην περιοχή προκάλυψης για την εκτέλεση της
αποστολής τους.
ζ. Θέματα που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία των στρατιωτικών
δικαστηρίων και δικαστικών γραφείων, καθώς και στις στρατιωτικές φυλακές.
η. Γενικά κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος νόμου και των σχετικών με τις `Ενοπλες Δυνάμεις νόμων.
18. Με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας,
μετά από γνώμη των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλιάς και κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, ρυθμίζονται τα θέματα της εξωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων.
19. Οι θέσεις στις Ελληνικές Πρεσβείες των Ακολούθων `Αμυνας, των
Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων, των Βοηθών Ακολούθων,
καθώς και οι λοιπές θέσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας στο εξωτερικό, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής `Αμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται με πρόταση του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και ύστερα από "γνωμάτευση του ΣΑΓΕ". Ο κανονισμός Ελλήνων Ακολούθων (Αμυνας, Στρατού Ξηράς, Ναυτικού, Αεροπορίας) ρυθμίζει όλα
τα θέματα που αφορούν την υπαγωγή και το καθεστώς των Ελλήνων Ακολούθων
στο εξωτερικό με σκοπό τη συντονισμένη και αποδοτική εκτέλεση της αποστολής
τους. Κυρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση του ΣΑΓΕ. Αυτή δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως."
20. Με κοινή απόφαση του Προέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Εθνικής `Αμυνας, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, μπορούν
να ανατίθενται αρμοδιότητες του παρόντος νόμου, όπως και άλλες, οι οποίες προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, στον Υφυπουργό ή Υφυπουργούς Εθνικής
`Αμυνας. Επίσης ο Υπουργός Εθνικής `Αμυνας με απόφασή του, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον
Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, καθώς και στα υφιστάμενα τους κλιμάκια. Σε ά,τι αφορά στη μεταβίβαση
των οικονομικών αρμοδιοτήτων έχει εφαρμογή ο ειδικός νόμος περί Οικονομικής
Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
21. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας και του κατά
περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, μπορούν να συγκροτούνται στο Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας επιστημονικές
επιτροπές και ομάδες εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται η συγκρότηση, αποστολή, λειτουργία και η συνεργασία τους με
Α.Ε.Ι., κρατικούς ή άλλους φορείς, καθώς και θέματα αποζημιώσεων.
22. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής `Αμυνας, μπορούν να ιδρύονται ινστιτούτα ως Ν.Π.Ι.Δ., επιχορηΤροποποιούμενες – Καταργούμενες
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γούμενα από το Υπουργείο Εθνικής `Αμυνας, με σκοπό την παροχή αποκλειστικά
στον Υ.ΕΘ.Α. απόψεων ή γνωμών σε θέματα αμυντικής πολιτικής και εξοπλισμών.
Η διοίκηση, η διάρθρωση και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.
23. Τον Υπουργό Εθνικής `Αμυνας, απάντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο
οριζόμενος από αυτόν Υφυπουργός, εκτός εάν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του.
24. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ρυθμίζει με απόφαση του θέματα που
αφορούν τη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα. Παρέχει κατευθύνσεις στους Αρχηγούς
των Επιτελείων για την έκδοση διακλαδικών Γενικών Διαταγών, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα αυτά, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των στελεχών στις
κατηγορίες αυτές και τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η υπαγωγή των στελεχών στις παραπάνω ρυθμίσεις θα γίνεται με απόφαση του οικείου Επιτελείου. Κατά της μη υπαγωγής το
στέλεχος δύναται να προσφύγει. Η προσφυγή αυτή εξετάζεται από Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οιΑρμοδιότητες της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
103. Με το άρθρο 46 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του ν.
4278/2014 (Α΄ 157), η οποία έχει ως εξής:
«2. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ, που εκδίδεται με πρόταση της ΥΦ και
μετά από γνώμη της ΥΥ, της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ιδρύονται, αντικαθιστώνται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί. Με την ίδια ως
άνω απόφαση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο
σκοπός, η διάρκεια λειτουργίας τους, ο τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε
άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της
ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήμανσης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ χωρίς τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.»
104. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται η παράγραφος 10
του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), η οποία έχει ως εξής:
«10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία δύνανται να εδρεύουν σε χώρο εντός
στρατοπέδου, που τους παραχωρείται, για το λόγο αυτό, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην έδρα της οποίας ευρίσκονται.»
105. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 αντικαθίσταται η παράγραφος 18
του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, η οποία έχει ως εξής:
«18. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου
εδαφίου της τέταρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που κατέχει οργανική
θέση εσωτερικού και υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής, εκλέγεται από το συνέδριο
της Ομοσπονδίας, συμμετέχει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιΤροποποιούμενες – Καταργούμενες
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χου Μετοχικού Ταμείου (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) και των υπ` αυτών λογαριασμών.»
106. Με την παρ. 2 του άρθρου 49 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165), που έχει ως εξής:
«Η

πλήρωση των θέσεων Λοχαγών, που κενώνονται στο Σώμα μετά την
αρχική στελέχωσή του γίνεται με διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν
αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης ε` του άρθρου 1 του ν.
3883/2010 (Α` 167), Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που φέρουν το βαθμό του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, και έχουν
συμπληρώσει διετή τουλάχιστον πραγματική στρατιωτική υπηρεσία στο βαθμό
τους.»
133.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 32
του ν.4354/2015 (Α΄ 176), που έχει ως εξής:
«Άρθρο 32
Διατηρούμενα επιδόματα
Πέραν των προβλεπόμενων αποδοχών και επιδομάτων του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2606/ 1998 (Α` 89), της παρ. 22
του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (Α` 218) και της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.
3528/2007 (Α` 26), καθώς και των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/ 1999 (Α` 16).»

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Με την παρ. 2 του άρθρου 2 καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 24 του ν.δ.
1400/1973 (Α΄114), που έχει ως εξής:
«8. Εάν η Επιτροπή αποφανθή ότι το νόσημα του αξιωματικού δεν ιάθη
αλλά τούτο είναι ανίατον, ο αξιωματικός είναι σωματικός ανίκανος-αποστρατευτέος
και τίθεται εις αυτεπάγγελτον αποστρατείαν.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 3 καταργείται η περίπτ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου
24 του ν.δ. 445/1975 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«β. να μετατάσσωνται Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί εξ ενός Σώματος
ή Γενικής Ειδικότητος ή Ειδικότητος ή Τέχνης εις ετέραν τοιαύτην του αυτού Κλάδου τηρουμένων της προηγουμένης υποπαραγράφου (α) ως προς την σειράν αρχαιότητος των ούτω μετατασσομένων".»
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Με την παρ. 5 του άρθρου 3 καταργείται η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9
του ν.δ. 445/1975 (Α΄160), που έχει ως εξής:
«ε. Εις το Πολεμικόν Ναυτικόν δια προαγωγής των προς τούτο επιλεγομένων
κατά την κατωτέρω διαδικασίαν ως προακτέων. Εντός του μηνός Ιουνίου και μετά
την κύρωσιν των πινάκων κρίσεων, επιλέγονται υπό του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου προτάσει της Διοικήσεως, Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, οι προακτέοι εις τον
βαθμόν του Σημαιοφόρου. Η επιλογή πραγματοποιείται εκ των κριθέντων ως προακτέων, ανεξαρτήτως της μεταξύ των σειράς αρχαιότητος. Οι ούτως επιλεγόμενοι
εντάσσονται εις πίνακα βάσει της μεταξύ των σειράς αρχαιότητος. Ο πίναξ ούτως
κυρούμενος κατά τα εν άρθρω 30 οριζόμενα ισχύει δι` εν έτος, αι δε προαγωγαί εις
τον βαθμόν του Σημαιοφόρου πραγματοποιούνται εκ του πίνακος τούτου, μέχρι
της εξαντλήσεώς του, ή της κυρώσεως του επομένου πίνακος.»

Με την παρ. 3 του άρθρου 18 καταργείται η περίπτ. (2) της υποπαραγράφου
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005, που έχει ως εξής:
«(2) Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.»

Με την παρ. 5 του άρθρου 23 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 65 του ν.
3421/2005 (Α΄302), που έχει ως εξής:
«2. Σε περίοδο πολέμου, οι διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία μπορεί να
αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Στην περίπτωση αυτή, όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία εντάσσονται στους υπόχρεους άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης).»

Με την παρ. 4 του άρθρου 26 καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.
3187/2003 (Α΄ 233) , που έχει ως εξής:
«5. Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι.
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας.»
 Με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 καταργείται η παρ. 10 του άρθρου
37 και η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), που έχει ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Εξωτερικών,
Δημόσιας Τάξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»
«4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ασκήσει αίτηση ακύρωσης και
αναστολής εκτέλεσης κατά της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή κατά των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή της,
κοινοποιεί στη διάδικη διοικητική αρχή, με δική του επιμέλεια και εντός πέντε (5)
ημερών από την κατάθεση της αίτησης αναστολής, αντίγραφο αυτής και της σχετικής πράξης του προέδρου του αρμόδιου δικαστηρίου ή του αρμόδιου τμήματος αυτού. Η διοικητική αρχή οφείλει να διαβιβάσει στο δικαστήριο, εντός της ταχθείσας
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προθεσμίας, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και έκθεση με τις απόψεις
της επί της αίτησης αναστολής. Η αίτηση αναστολής εκδικάζεται και η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο δικαστήριο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄),
όπως κάθε φορά ισχύουν.»
 Με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 4361/2016 (Α΄ 10), που έχει ως εξής:
«2. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων της παραγράφου 2β
του άρθρου 3, μέσω των επίσημων ιστοσελίδων (εφαρμογή web) των ΓΕ, για όσους επιθυμούν να τα δηλώσουν πριν την κατάταξή τους.»
 Με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 καταργείται η περ. ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), που έχει ως εξής:
«Αρθρον 9.- 1. Συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής η
είσοδος των Ανθυπασπιστών εις το Σώμα των Αξιωματικών προς κάλυψιν κενών
οργανικών θέσεων πραγματοποιείται ως ακολούθως:
ε. Εις το Πολεμικόν Ναυτικόν δια προαγωγής των προς τούτο επιλεγομένων κατά
την κατωτέρω διαδικασίαν ως προακτέων. Εντός του μηνός Ιουνίου και μετά την
κύρωσιν των πινάκων κρίσεων, επιλέγονται υπό του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου προτάσει της Διοικήσεως, Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, οι προακτέοι εις τον βαθμόν του Σημαιοφόρου. Η επιλογή πραγματοποιείται εκ των κριθέντων ως προακτέων, ανεξαρτήτως της μεταξύ των σειράς αρχαιότητος. Οι ούτως επιλεγόμενοι
εντάσσονται εις πίνακα βάσει της μεταξύ των σειράς αρχαιότητος. Ο πίναξ ούτως
κυρούμενος κατά τα εν άρθρω 30 οριζόμενα ισχύει δι` εν έτος, αι δε προαγωγαί εις
τον βαθμόν του Σημαιοφόρου πραγματοποιούνται εκ του πίνακος τούτου, μέχρι
της εξαντλήσεώς του, ή της κυρώσεως του επομένου πίνακος.»
 Με την παρ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 καταργείται η παρ. 17 του άρθρου
30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), που έχει ως εξής:
«17. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου
εδαφίου της τέταρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που κατέχει οργανική
θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο
της Ομοσπονδίας συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια μεταθέσεων του άρθρου 8 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών του άρθρου των Ενόπλων Δυνάμεων- Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α` 167), εξαι- ρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων. Ο βαθμός του εκπροσώπου θα εξαρτάται από το Συμβούλιο
συμμετοχής του.»
 Με την παρ. 2 του άρθρου 52 καταργείται το ν.δ. 3884/1958 (Α΄ 180), εκτός
της παρ. 1 του άρθρου 1, που έχει ως εξής:
Άρθρον. 1.
2. Η εν ειρήνη αποστολή της ΥΠ/ΠΧΛ συνιστάται είς:
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α) Την σχεδίασιν και προπαρασκευήν του εν πολέμω έργου της.
β) Την προς τον σκοπόν του προηγουμένου εδαφίου παρακολούθησιν της
καταστάσεως των λιμένων και μέσων εκφορτώσεως είς τας ακτάς.
γ) Τον συντονισμόν σχεδίων ειρηνικής αναπτύξεως λιμένων, ορμών και
ακτών συμφώνως προς τας απαιτήσεις της πολεμικής σχεδιάσεως λιμένων.
δ) Τον συντονισμόν σχεδίων παθητικής αεραμύνης ως και αποκαταστάσεως ζημιών λιμένων.
ε) Την οργάνωσιν και εκτέλεσιν ασκήσεων.
3. Η εν πολέμω αποστολή συνιστάται είς:
α) Την υποδοχήν και αλλαγήν προορισμού των εκ του εσωτερικού και
εξωτερικού προερχομένων εμπορικών πλοίων αναλόγως των τακτικών και στρατηγικών δεδομένων και της καταστάσεως δυναμικότητος των λιμένων.
"β. Την αποδοτικωτέραν χρησιμοποίησιν των λιμενικών και ακτών, ως και την
φορτοεκφόρτωσιν των πλοίων εις τους λιμένας και ακτάς, διά την χρησιμοποιήσεως των καταλλήλων, προς τούτο μέσων, ως και Μονάδων εκφορτώσεως εις
τας εκτάς".
γ) Τον συντονισμόν ενεργειών παθητικής αεροαμύνης ως και την αποκατάστασιν ζημιών λιμένων.
Άρθρον 2.
Η Υπηρεσία Πολεμικής χρησιμοποιήσεως Λιμένων συγκροτείται εξ εκπροσώπων των Αρχηγείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Πολι τικών Υπουργείων και Οργανώσεων, ως ειδικώτερον εν άρθρω 3 του παρόντος ορίζεται υπάγεται δε υπό το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ)".

Άρθρον. 3.
1. Η ΥΠ/ΠΧΛ συγκροτείται εκ:
α) Της Κεντρικής Επιτροπής (Κ.Ε.) και της παρά τη Κεντρική Επιτροπή
λειτουργούσης Γεν. Γραμματείας (Γ.Γ.).
β) Των περιφερειακών Επιτροπών Λιμένων (Π.Ε.Λ.).
γ) Των Επιτροπών Λιμένων (Ε.Λ). Της ανωτέρω σειράς αναγραφής
επεχούσης θέσιν διοικητικής και επιχειρησιακής εξαρτήσεως.
"2. Η Κεντρική Επιτροπή προίσταται της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και
Πολεμικής Χρησιμοποιήσεως Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ), αποτελείται δε εξ ενός αντιπροσώπου εξ εκάστου των Υπουργείων Συντονισμού, Συγκοινωνιών Δημοσίων
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Εργων, Εμπορίου, Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργίας, των Αρχηγείων Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας, οριζομένου δι` αποφάσεως του οικείου Υπουργού και
ενός αντιπροσώπου της Ενώσεως των Ελλήνων Εφοπλιστών, οριζομένου υπό
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκ καταλόγου πέντε υποψηφίων, υποδεικνυομένων υπό της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Πρόεδρος της Κεντρικής
Επιτροπής τοποθετείται εν ειρήνη Ανώτατος εν ενεργεία Αξιωματικός του Ναυτικού εκ των υπηρετούντων εις τας οργανικάς θέσεις αυτού, εν πολέμω δε ομοίως
Ανώτατος Αξιωματικός του Ναυτικού εκ της εφεδρείας, ανακαλούμενος εις την ενέργειαν".
3. Η Γεν. Γραμματεία συντίθεται εξ Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Β. Ναυτικού, Β. Αεροπορίας και Λιμενικού Σώματος ως και Υπαλλήλων των Υπουργείων
Δημοσίων Εργων και Συγκοινωνιών και Εμπορίου. Της Γεν. Γραμματείας προϊσταται Ανώτερος Αξιωματικός του Β. Ναυτικού.
4. Είς εκάστην έδραν Ναυτικής Διοικήσεως εδρεύει Περιφερειακή Επιτροπή Λιμένος (Π.Ε.Λ.) Προέδρος ταύτης είναι ο οικείος Ν.Διοικητής, μέλη δε ο Λιμενάρχης, ο εκπρόπωπος του Στρατιωτικού Διοικητού της περιοχής, ο Επιθεωρητής Δημοσίων Εργων, ο Προϊσταμένος Υπηρεσίας ή Εποπτείας Εμπορίου, ο
Επιθεωρητής Τελωνείου, οαντιπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών ο αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, ή οι νόμιμοι αυτών αναπληρωταί.
5. Είς τους Λιμένας συνιστάται Επιτροπή Λιμένος (Ε.Λ.) Της Επιτροπής Λιμένος μετέχουν ως μέλη ο Ναυτικός Διοκητής, ο Διοικητής Ν. Σταθμού ή Ν. Κλιμακίου, ο Στρατιωτικός Διοικητής Λιμένος, ο Λιμενάρχης ο Νομομηχανικός, ο
Προϊστάμενος Γραφείου Ελέγχου Συγκοινωνιών, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ή Εποπτείας Εμπορίου, ο Τελώνης και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εργασίας Λιμένος (ή εν ελλείψει του Προϊσταμένου του Γραφείου Εργασίας Λιμένος, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας). Είς ούς Λιμένας εδρεύουν Ν. Διοικήσεις, της Ε.Λ. προεδρεύει ο Ναυτικός Διοικητής. Είς
τους λοιπούς δε λιμένας προεδρεύει εν εκ των Στρατιωτικών μελών αυτής ή
ο Λιμενάρχης, οριζόμενος δια διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, ως
καθορίζεται εν αρθρ. 8 του παρόντος ν.δ. Ομοίως δια διαταγής Υπουργού Εθνικής
Αμύνης καθορίζονται και οι Λιμένες είς τους οποίους συνιστώνται Επιτροπαί
Λιμένος.
6. Της Επιτροπής Λιμένος μετέχουν επίσης ως μέλη ο Προέδρος του Λιμενικού Ταμείου και ο Προέδρος των εργατών Λιμένος, οσάκις πρόκειται να συζητηθώσι θέματα της αρμοδιότητος των.
Άρθρον 4.
1. Είς την Κεντρικήν Επιτροπήν δυνατόν να συμμετέχουσιν εν πολέμω και ανά
είς αντιπρόσωπος του Αρχηγείου Νοτίου Ευρώπης του ΝΑΤΟ ως και αντιστοίχων Υπηρεσιών γειτονικών Κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
2. Αντιπρόσωπος της Υπηρεσίας ΥΠ/ΠΧΛ δυνατόν να μετέχη των αντιστοίχων Υπηρεσιών γειτονικών Κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
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3. Είς τας Περιφερειακάς Επιτροπάς Λιμένων ( Π.Ε.Λ.) και Επιτροπάς Λιμένων (Ε.Λ.) δύναται να συμμετέχουν και αντιπρόσωποι των Συμμαχικών Δυνάμεων, εφ` όσον δια λιμένων ή λιμένος της περιοχής των διεξάγεται ο ανεφοδιασμός
των.
Άρθρον 5.
1. Η Κεντρική Επιτροπή ευθύνεται δια την λήψιν αποφάσεων εφ` όλων των
εν άρθρ. 1 του παρόντος ν.δ. θεμάτων. Αι αποφάσεις αύται εν πολέμω υπόκεινται είς αναθεώρησιν υπό της Διϋπουργικής Επιτροπής Ανεφοδιασμού και
Μεταφορών.
2. Η Γεν. Γραμματεία, αποτελούσα εκτελεστικόν όργανον της Κεντρικής Επιτροπής, προπαρασκευάζει και εισηγείται είς αυτήν άπαντα τα εν άρθρ. 1 θέματα,
εκτελεί δε τας επ` αυτών αποφάσεις δια των εξ αυτής εξαρτωμένων Περιφερειακών Επιτροπών Λιμένων και Επιτροπών Λιμένων.
Άρθρον 6.1. Εν περιπτώσει πολέμου:
α) Αι περιφερειακαί Επιτροπαί Λιμένος εξασφαλίζουν τον συντονισμόν των
λιμένων, αγκυροβολίων ανάγκης και ακτών της περιοχής των δι` ανακατανομής
μέσων, ευκολιών λιμένων και μικρών μεθορμήσεων πλοίων.
"β. Αι Επιτροπαί Λιμένος εξασφαλίζουν την αποδοτικωτέραν χρησιμοποίησιν του λιμένος, των διαφόρων μικροτέρων λιμένων αγκυροβολίων,
ακτών και αιγιαλών, προς ταχείαν φορτοεκφόρτωσιν του πλοίου εις τα ανωτέρω, διά της χρησιμοποιήσεως των καταλλήλων προς τούτο μέσων και Μονάδων
εκφορτώσεως εις τας ακτάς".
Άρθρον 7.
Το ανώτερον στρατιωτικόν προσωπικόν το αναγκαιούν δια την λειτουργίαν της
ΥΠ/ΠΧΛ καθορίζεται ως κάτωθι, επαυξανομένων αναλόγως των ισχυόντων
αντιστοίχως οργανικών αριθμών (οργανικών θέσεων) του Στρατού Ξηράς, Β.
Ναυτικού, Β. Αεροπορίας και Λιμενικού Σώματος.
--------------------------------------------------------------------------Προέλευσις
Βαθμός
----------------Σ.Ξ. Β.Ν. Β.Α. Λ.Σ.
--------------------------------------------------------------------------Πλοίαρχος
(Μάχιμος)
- 1 - Πλωτάρχης
>>
- 1 - Ταγματάρχης
(Μηχανικού)
1 - - Σμηναγός
ή
Υποσμηναγός
(Συν.)
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Πλωτάρχης

(Λιμενικός)

-

-

-

1

Άρθρον 8.
"1. Τα επί μέρους θέματα οργανώσεως και εσωτερικής λειτουργίας της
Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποιήσεως Λιμένων ρυθμίζονται δι` αποφάσεων του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, μετά γνώμην των Αρχηγείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και των ενδιαφερομένων Υπουργείων.
2. Το απαραίτητον διά την επάνδρωσιν της ΥΠ/ΠΧΛ κατώτερον προσωπικόν του Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας διατίθεται δι` αποφάσεως του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων μετά γνώμην των Αρχηγείων Στρατού, Ναυτικού
και Αεροπορίας.
3. Το εκ των λοιπών Υπουργείων αναγκαιούν διά τας ανάγκας της ΥΠ/ΠΧΛ
προσωπικόν διατίθεται διά κοινών αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και
των αρμοδίων Υπουργών, τη εισηγήσει του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων".
Άρθρον 9.Η ισχύς του παρόντος ν.δ. άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

Μέρος Πρώτο
Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού, στρατολογικής φύσης, αντιρρησιών
συνείδησης, εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Κεφάλαιο Α΄
Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού

Άρθρο 1
Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
1.
Στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς και οπλίτες των Ενόπλων
Δυνάμεων, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται
ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από
προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εφόσον:
α.
από διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται και
β.
δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο κατά τη διαδικασία ενώπιον του
δικαστηρίου.
2.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από
ενέργεια της υπηρεσίας.

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973
Στο ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

Σχέδιο Νόμου
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«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι
το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη
στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την υπαγωγή του στις καταστάσεις
των άρθρων 14 έως 16, υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση. Το Ανώτατο
κατά κλάδο Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες:
α. αποδέχεται την αίτηση και υπάγει τον αξιωματικό σε μία από τις καταστάσεις
αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης της εκ
νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής, είτε
β. αν δεν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες ή η προθεσμία υποβολής της
αίτησης παρήλθε άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.»
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 καταργείται.
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στον δημόσιο τομέα, εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.
Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974
Στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση μ΄ ως εξής:
«μ)

Το Οικονομικό Σώμα.»

2.
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 η περίπτωση β΄ καταργείται και η περίπτωση γ΄
αναριθμείται σε β΄.
3.

Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του
Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται οικονομικές επιπτώσεις
για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δύναται να μετατάσσονται ανθυπασπιστές και
υπαξιωματικοί, από ένα όπλο σε άλλο όπλο ή σώμα και αντίστροφα, καθώς και από ένα
σώμα σε άλλο σώμα του ίδιου Κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ειδικοτήτων,
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ειδικοτήτων ή τεχνών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, σε θέσεις που απαιτούν
εξειδικευμένη εκπαίδευση, τηρουμένων των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
8, ως προς τη σειρά αρχαιότητας των μετατασσομένων.»
4.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Οι κρίσεις ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών κατά των οποίων ασκήθηκε
ποινική δίωξη για κακούργημα, αναστέλλονται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής
απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος. ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί
των οποίων η κρίση έχει ανασταλεί, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά
από τότε που θα έπρεπε να είχαν προαχθεί αν δεν είχε συντρέξει η αναστολή του
προηγούμενου εδαφίου.»
5. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 καταργείται.
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.
Όταν συντρέχουν περισσότερες περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4,
ανεξαρτήτως διάρκειας, δεν μπορεί να λογιστεί χρόνος μεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3)
του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής στον βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 12,
εκτός από την περίπτωση ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη
υπηρεσία.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ανωτέρω εκθέσεις, μετά των παρατηρήσεων του γνωματεύοντος,
υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο Γενικό Επιτελείο και τίθενται υπό την κρίση των
αρμόδιων Συμβουλίων το ταχύτερο δυνατόν.»
8.
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται, προστίθεται
περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε ε΄,στ΄ και ζ΄ αντίστοιχα, ως
εξής:
«γ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, για τις
κρίσεις των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.
δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, για τις κρίσεις των
Ανθυπασπιστών του Πολεμικού Ναυτικού.
ε. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας, για τις κρίσεις των
Υπαξιωματικών της Αεροπορίας.
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στ. Το Συμβούλιο Προαγωγών της Αεροπορίας για τις κρίσεις των
Ανθυπασπιστών Αεροπορίας.
ζ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων για τις κρίσεις των
Υπαξιωματικών των Κοινών Σωμάτων.»
9.
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται, προστίθεται
περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ αναριθμούνται σε ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄
και ι΄ , ως εξής:
«γ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού
συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αποτελείται από:
(1)

Έναν (1) Υποναύαρχο Μάχιμο, ως Πρόεδρο.

(2)

Τρείς (3) Αρχιπλοίαρχους Μάχιμους.

(3)

Έναν (1) Πλοίαρχο ή Αντιπλοίαρχο Μάχιμο

(4) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από την Τεχνική Διεύθυνση ή τη
Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, προκειμένου περί κρίσης
Υπαξιωματικών Τεχνών.
(5) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από την αρμόδια Διεύθυνση, Διοίκηση
και Σταδιοδρομία του ΓΕΝ.
(6) Έναν (1) Αξιωματικό της Υπηρεσίας Φάρων, προκειμένου περί κρίσης
Υπαξιωματικών της Υπηρεσίας Φάρων.
(7) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από τους υπηρετούντες στο ΓΕΝ/Β΄
Κλάδο, ως γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αξιωματικός της περίπτωσης (5), προκειμένου δε περί
κρίσης Υπαξιωματικών της Υπηρεσίας Φάρων ο Αξιωματικός της περίπτωσης (6).
δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 15
του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).
ε. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών της Αεροπορίας από:
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(1) Τον Διευθυντή του Κλάδου προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
ως Πρόεδρο.
(2) Τον Διευθυντή του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας.
(3) Έναν (1) Σμήναρχο Ιπταμένου, που ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας.
(4) Τον αρμόδιο Τμηματάρχη Προαγωγών του 1ου Επιτελικού Γραφείου του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
(5) Έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό του Σώματος του κρινόμενου, που ορίζεται με
διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ως Εισηγητή.
(6) Ως Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου μετέχει Αξιωματικός της Γραμματείας
του Ανωτάτου Συμβουλίου.
στ. Το Συμβούλιο Προαγωγών Αεροπορίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του ν.
3883/2010 (Α΄ 167).
ζ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών Κοινών Σωμάτων αποτελείται από τον
Διευθυντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο και μέλη τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας και έναν (1) Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, από
τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Καθήκοντα εισηγητή, με ψήφο,
εκτελεί ο αρχαιότερος αξιωματικός του οικείου Κοινού Σώματος.
η. Για θέματα επανακρίσεων το Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου
συμπληρώνεται με έναν (1) ακόμη Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων,
από τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Στο Συμβούλιο Επανακρίσεων οι
δύο (2) μετέχοντες Ταξίαρχοι από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να ανήκουν σε
διαφορετικούς Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
θ. Η σύγκληση των Συμβουλίων γίνεται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στην οποία ορίζεται και ένα αναπληρωματικό μέλος, από τους
υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Ταξιάρχους οποιουδήποτε Κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων. Χρέη Γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου
Προαγωγών Κοινών Σωμάτων.
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ι. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι συντασσόμενοι από τα Συμβούλια πίνακες
κυρώνονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.».
10.

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εκδίδουν δύο (2)
μήνες πριν τις τακτικές κρίσεις εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται ονομαστικά οι
ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των προηγούμενων εδαφίων.
5. Αν κατά τη διάρκεια του έτους εξαντληθούν οι πίνακες προακτέων που
συντάχθηκαν βάσει των τακτικών ετήσιων κρίσεων για τους ανθυπασπιστές και
υπαξιωματικούς των περιπτώσεων 2α (4), 2γ (2), 2γ (3) και 2γ (1) (α), τα Γενικά Επιτελεία
μπορεί να ορίζουν αριθμό συμπληρωματικά, προκειμένου να κριθούν προς κάλυψη κενών
μόνο θέσεων ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών, κατά περίπτωση.»
11.

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

«β.

Στο Πολεμικό Ναυτικό:

(1) Για τις επανακρίσεις των υπαξιωματικών, το Συμβούλιο συγκροτείται από:
(α) Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εφόσον αυτός είναι
αρχαιότερος του Υποναυάρχου, Προέδρου του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε
διαφορετική περίπτωση, μετέχει ο νεότερος από τους υπηρετούντες στην ημεδαπή εν
ενεργεία Μάχιμος Αντιναύαρχος.
(β) Τέσσερις (4) ανώτατους Αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής
του Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
(γ) Έναν (1) ανώτερο Αξιωματικό από τους υπηρετούντες στον Β΄ Κλάδο του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως γραμματέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Χρέη εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ανώτατος Αξιωματικός του Β΄
Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
(2) Για τις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων,
όπως για τις επανακρίσεις των Πλωταρχών και των Κατώτερων Αξιωματικών.»
(3)

Το άρθρο 42 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 42
Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών
Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των
τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων διενεργούνται από τα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία.».

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989
Στο άρθρο 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν,
ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις
Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως εθελοντές μακράς θητείας (E.M.Θ.) μέχρι τη
συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό
του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.».
2.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως
προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού υπολοχαγού και αντιστοίχων των
άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας
(Ε.Μ.Θ.) βαθμού ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.»

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας
εκτός οργανικών θέσεων
Μετά το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής:
«Άρθρο 39Α
Θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων
1.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη
του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου, είναι δυνατόν να τίθενται, εφόσον το
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επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), συνεχίζοντας να ασκούν τα καθήκοντα της
ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας
τους, εθελοντές μακράς θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε
(35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού
τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39.
2.
Στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 39 περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό παράρτημα της εγκυκλίου που εκδίδεται
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.
3.
Κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39, τα
αρμόδια συμβούλια κρίσεων κρίνουν κατά τις τακτικές κρίσεις τα στελέχη της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και συντάσσουν ξεχωριστό πίνακα αποστρατευτέων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29. Στα στελέχη αυτά δεν απονέμεται αποστρατευτικός
βαθμός.
4.
Η απόφαση αποστρατείας του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων, βάσει των
ηλικιακών ορίων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39, κοινοποιείται
αμελλητί στους εθελοντές μακράς θητείας (Ε.Μ.Θ.) που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
5.
Όσοι επιθυμούν να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.) υποβάλλουν αίτηση
στη μονάδα τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης
αποστρατείας τους. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται
τα στοιχεία που αφορούν την προϋπηρεσία του αιτούντος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
πριν από την κατάταξή του ως εθελοντή στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η
προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.
6.
Η μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στη Διεύθυνση
Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Διεύθυνση Προσωπικού υποβάλλει αμελλητί
την αίτηση στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τον ατομικό
φάκελο του αιτούντος.
7.
Το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από τότε που η Γραμματεία την παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη, κατά σειρά
προτεραιότητας, τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία, τα κοινωνικά κριτήρια της
περίπτωσης 2 της παραγράφου 1α και της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010,
τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επαγγελματική επάρκεια του αιτούντος, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου (εκθέσεις ικανότητας, καταστατικές ή
πειθαρχικές ποινές φυλάκισης και άνω).

Σχέδιο Νόμου

8/61

8.
Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας
Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από τότε που παρέλαβε τη γνωμοδότηση.
9.
Ο αιτών εθελοντής μακράς θητείας (Ε.Μ.Θ.) παραμένει στις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Αν η αίτηση απορριφθεί,
αποστρατεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 39. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τίθεται εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.) από την
ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθεί σε αποστρατεία.
10. Κατά το διάστημα που διατελούν εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), οι εθελοντές
μακράς θητείας (Ε.Μ.Θ.) ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
11. Οι εθελοντές μακράς θητείας (Ε.Μ.Θ.) οι οποίοι τίθενται εκτός οργανικών θέσεων
(Ε.Ο.Θ.), σύμφωνα με τα παραπάνω:
α.

υπηρετούν με τον βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους.

β.
Κρίνονται κάθε έτος, κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις, ως «διατηρητέοι» ή
«μη διατηρητέοι» μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας
τους.
γ.

Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.

δ.

Αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις εξής περιπτώσεις:
αα. με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας

τους,
ββ.

για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας,

γγ.

αν κριθούν «μη διατηρητέοι» κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις,

δδ.

με αίτησή τους που μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

12. Στις υποπεριπτώσεις αα’ έως δδ’ της περιπτώσης δ΄ της παραγράφου 11
εφαρμόζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όσα ορίζονται στο π.δ. 21/1991 (Α΄ 9).».

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 888/1949
Σχέδιο Νόμου
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Στον α.ν. 888/1949 (Α΄ 42) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Υπαξιωματικούς Οικονομικού προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών.».
2.

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13

Πλέον του προσωπικού του άρθρου 9, είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού στις
Μονάδες και Υπηρεσίες Οικονομικού, ως εξής:
α.

οπλιτών όπλων και σωμάτων σύμφωνα με τους Πίνακες Οργάνωσης Υλικού,

β.

πολιτικού προσωπικού σύμφωνα με το π.δ. 79/2018 (Α΄ 148).».

Άρθρο 7
Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος του
Στρατού Ξηράς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
Η υπηρεσιακή εξέλιξη και οι καταληκτικοί βαθμοί των υπαξιωματικών Οικονομικού
Σώματος που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών καθορίζονται
από το ν.δ. 445/1974 και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
1848/1989.

Άρθρο 8
Τροποποίηση διάταξης του ν. 2913/2001
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2913/2001 (Α΄ 102) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η παρούσα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ημερομηνία που συνέβη το ανωτέρω
ατύχημα.».

Άρθρο 9
Σχέδιο Νόμου
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Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3257/2004
Στο άρθρο 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς
ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών
των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67% ή 50% για άτομα έως 15
ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1.
3.
Για την ασθένεια ή την αναπηρία των προσώπων της παραγράφου 1,
γνωματεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των
ΕΔ Υγειονομική Επιτροπή. Η μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση
των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων ή της Διεύθυνσης
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει αίτηση, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή
αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την αναδοχή, ή αντίγραφο της
συμβολαιογραφικής πράξης του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα για την επιμέλεια, καθώς
και γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. ή της Ανώτατης κατά Κλάδο των Ενόπλων
Δυνάμεων Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η
χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται σε
δίμηνη από την ημερομηνία έκδοσής του.»
2.

Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας ισχύει για το χρονικό διάστημα
που καθορίζεται από την ιατρική γνωμάτευση και δεν μειώνεται περαιτέρω, σε περίπτωση
ύπαρξης περισσότερων του ενός προσώπων της παραγράφου 1.»

Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010
Στον ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 2, προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής:

«(8) Μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ) της περίπτωσης ια΄
του άρθρου 1.».

Σχέδιο Νόμου
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2.
Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 1α του
άρθρου 5 προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο ως εξής:
«Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της
προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται
αναλόγως.».
3.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από
αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν
ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται
τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια
ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου
εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
τουλάχιστον.»
4.

Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους πίνακες
της ειδικότητας, προσδιορίζει τη σειρά κατάταξης, η οποία προκύπτει με βάση τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 12 κριτήρια, και τερματίζει την κρίση με την πλήρωση της
τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας.»
5.

Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων τα κριτήρια των
μετατάξεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της
υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
6.

Μετά το άρθρο 13Α προστίθεται άρθρο 13Β, ως εξής:
«Άρθρο 13Β
Ειδικότερες κατηγορίες μετατάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας

1.
Μόνιμοι αξιωματικοί του σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της Πολεμικής
Αεροπορίας με ειδικότητα Έρευνας - Πληροφορικής (Ε-Π), που είναι απόφοιτοι Σχολής
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κάτοχοι βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου
Σχέδιο Νόμου
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σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής,
μπορούν να μετατάσσονται για κάλυψη κενών θέσεων του Σώματος Έρευνας –
Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας με αίτησή τους. Για τη μετάταξη εκδίδεται
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Πολεμικής
Αεροπορίας. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο των τίτλων σπουδών, εάν αυτοί δεν έχουν
καταχωριστεί στα ατομικά έγγραφα του αιτούντος, και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό,
ιδίως ως προς την επιτελική εργασιακή εμπειρία και την υπηρεσία σε κέντρα
μηχανογράφησης της Πολεμικής Αεροπορίας.
2.
Οι Αξιωματικοί της παραγράφου 1 μετατάσσονται με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας.
3.
Με το ίδιο διάταγμα απονέμεται στον μετατασσόμενο ο βαθμός που φέρει
ο Αξιωματικός που κατέχει την τελευταία θέση στην επετηρίδα του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής και έχει αποφοιτήσει το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος από το οικείο
Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ). Ο απονεμόμενος βαθμός δεν μπορεί να
είναι ανώτερος του επομένου που φέρει ο μετατασσόμενος ή αυτού για τον οποίο έχει κριθεί
προακτέος εντός του τρέχοντος έτους.
4.
Οι μετατασσόμενοι, εφόσον απονεμηθεί σε αυτούς βαθμός ανώτερος από
αυτόν που έφεραν, δεν έχουν δικαίωμα αναδρομικής καταβολής τυχόν διαφοράς στις
μισθολογικές τους απολαβές. Έχουν τα ίδια οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους
Αξιωματικούς του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας, διατηρούν
τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας, καθίστανται νεότεροι των ομοιοβάθμων τους
Αξιωματικών στο Σώμα Έρευνας - Πληροφορικής και φέρουν τυχόν παράσημα και
διαμνημονεύσεις που τους έχουν απονεμηθεί.».
7.
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για τον Στρατό Ξηράς οι Διευθυντές Όπλων για τις κρίσεις Αξιωματικών Όπλων
και οι Διευθυντές Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών Σωμάτων και εθελοντών μακράς
θητείας.».
8.
Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18
αντικαθίσταται ως εξής:
«(1) Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις κρίσεις των
Μάχιμων Ειδικοτήτων, Φάρων και Εθελοντών Μακράς Θητείας.».
Σχέδιο Νόμου
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9.
ως εξής:

Η υποπερίπτωση(5) της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται

«(5) Ανώτατος αξιωματικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινόμενων,
συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντών μακράς θητείας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση
του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.».
10.

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23,
με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.».
11.

Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (6) ως εξής:
«(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.».

12.

Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής:
«(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας.».

13.

Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση (8) ως εξής:
«(8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας.».

14.
ως εξής:

Οι υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 αντικαθίστανται

«(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας
Γραφείου για τους Αξιωματικούς:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, αποφοίτους Σχολής Πολέμου
Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) με επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς».
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού, αποφοίτους Ναυτικής Σχολής
Πολέμου (ΝΣΠ) με επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς».
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτους Αεροπορικής
Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ) με επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς».
(δ)
Σχέδιο Νόμου
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(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν
είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΝΣΠ ή ΑΣΠ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του «λίαν καλώς»:
(α)

Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς.

(β)

Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού.

(γ)

Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.».

15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25
αντικαθίσταται ως εξής:
«β.

Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή

σχολεία.».
16.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ως ευδοκίμως τερματίσαντες κρίνονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι, κατά την
κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη
σταδιοδρομία τους, απέδωσαν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κατέστη δυνατή η
προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται, εφόσον:
α.
Έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε
(35) ετών και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό τους.
β.
Δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα
πέντε (35) ετών, έχουν όμως συμπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας,
συμπεριλαμβανομένης αυτής που προσμετράται ως τέτοια σύμφωνα με την παράγραφο 7
του άρθρου 27, καθώς και τον χρόνο παραμονής στον βαθμό τους, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για
Αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΣΕΙ)
μετά από τετραετή τουλάχιστον φοίτηση ή από ανώτερη στρατιωτική σχολή υπαξιωματικών
(ΑΣΣΥ).».
17. Η παράγραφος 10 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση συνδρομής δύο (2) ή περισσότερων περιπτώσεων της
παραγράφου 9, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μισού του
απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στον βαθμό, εκτός από την περίπτωση του
ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.».
Σχέδιο Νόμου
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18.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιτυχής αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων
αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν
που συνεκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.».
19.

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Όσοι κρίνονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» σύμφωνα με την περίπτωση
β΄ της παρ. 7 του άρθρου 25.».
20.

Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 13Β ως εξής:

«13Β. Οι αξιωματικοί της περίπτωσης (8) της υποπαραγράφου β΄ του άρθρου 2
είναι νεότεροι όλων των ομοιοβάθμων τους.».
21.
Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 37
αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τους αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και Κοινών
Σωμάτων τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους
αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, που προέρχονται από την
κατηγορία της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 και μονιμοποιηθέντων
εθελοντών μακράς θητείας Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς
τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της
ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.».

22. Στο άρθρο 54 προστίθεται παραγράφος 4 ως εξής:
«4. Στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας υπηρετούν ανώτεροι αξιωματικοί του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων, με έργο τη νομική συνδρομή και υποστήριξη του Γραφείου στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3086/2002.».
23.

Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τους ανωτέρω μονιμοποιούμενους εθελοντές μακράς θητείας δεν
ισχύουν τα όρια ηλικίας του ν.δ. 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του
ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους
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αντίστοιχους υπαξιωματικούς από ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με
τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την
κατάταξή τους.».
24. Το άρθρο 83 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 83
Ζητήματα νοσοκομειακής περίθαλψης
1.
Στους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς,
δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας, οι οποίοι συμμετείχαν με
οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως
την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία
και τη Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς
και στις συζύγους ή έχουσες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και χήρες τους εν ειρήνη, που
παραμένουν άγαμες, παρέχεται πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε πάθηση
στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ίδιο ισχύει
και για τους συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται
υγειονομική περίθαλψη από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Από την εφαρμογή του
παρόντος εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους, με οποιονδήποτε
τρόπο, σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2.
Τα έξοδα περίθαλψης βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα
υγειονομικής περίθαλψης των δικαιούχων της παραγράφου 1. Αν δεν είναι ασφαλισμένοι, οι
σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
3.
Για την παροχή της ανωτέρω περίθαλψης υποβάλλονται τα εξής
δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφερομένου προς το στρατιωτικό νοσοκομείο του
κλάδου των ΕΔ, στον οποίο υπηρέτησε ο ίδιος ή συγγενής του, με την οποία δηλώνει και τον
τόπο της μόνιμης κατοικίας του,
β)
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο
πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τις χρονικές περιόδους της
παραγράφου 1,
γ)
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν είναι
ασφαλισμένος ή όχι ασφαλισμένος σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
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4.
Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, τα παραπάνω δικαιολογητικά
μπορεί να υποβληθούν μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής για
ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.
5.
Η ανωτέρω περίθαλψη παρέχεται σε νοσοκομείο του κλάδου των Ενόπλων
Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος ή συγγενής του, το οποίο εδρεύει στον τόπο
της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο νοσοκομείο ή αν το υφιστάμενο
αδυνατεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, η περίθαλψη παρέχεται από
κατάλληλο νοσοκομείο των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο βρίσκεται
εγγύτερα του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.
6.
Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για περίθαλψη εγκρίνεται από τον Διευθυντή
της οικείας νοσηλευτικής μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων.
7.
Το δικαίωμα περίθαλψης είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται ή
επεκτείνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.».

Άρθρο 11
Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης
1.
Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄
120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, στις μονάδες και υπηρεσίες της παρ. 5
του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) συμπεριλαμβάνονται αυτές στις οποίες στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
2.
Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και των
παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι τέθηκαν σε
αποστρατεία με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή του Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη, έχοντας
συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35ετή) συντάξιμη υπηρεσία ή τριάντα δύο (32) έτη
πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 είτε με τις διατάξεις
του ν. 2439/1996 είτε οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 για λόγους
υγείας ή σωματικής ανικανότητας, προάγονται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος στον βαθμό του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου αντίστοιχα, χωρίς να
γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.
3.

Η παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
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«15. Οι αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων, καθώς και των λοιπών γενικών
ειδικοτήτων υγειονομικού βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη
συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε μονάδες
ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι
αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές
μακράς θητείας.».
4.
Το στοιχείο (β) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης β΄ της παρ. 11 του άρθρου
28 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Οι αξιωματικοί των υπόλοιπων Σωμάτων βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και
αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
ενός (1) έτους σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το
προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων
και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.».
5.
Οι αξιωματικοί που προέρχονται από εθελοντές μακράς θητείας εξαιρούνται από
την υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3648/2008
Το άρθρο 12 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
Προαγωγή Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών
παραολυμπιακών αγώνων
Αξιωματικοί και ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας και υπαξιωματικοί
πολεμικής αποστρατείας που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις καταστάσεις
αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση σε ατομικό κανονικό
ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών αγώνων, καθώς και μία από
τις τρεις παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ατομικό ολυμπιακό αγώνισμα
αθλητών με προβλήματα αναπηρίας, δικαιούνται να αποκτήσουν έναν ακόμη βαθμό πέραν
από αυτούς που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 875/1979, για καθεμία από τις παραπάνω
αγωνιστικές διακρίσεις. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν προάγονται άνω των
τριών (3) βαθμών ή σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που προβλέπεται για τα εν ενεργεία
στελέχη του ίδιου Όπλου, Σώματος ή Γενικής Ειδικότητας.».
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Άρθρο 13
Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης
στα στρατιωτικά νοσοκομεία
1.
Οι υπαγόμενοι σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων περίθαλψης στα
στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
συμπεριλαμβανομένου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ),
οι οποίοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ή είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ασφαλιστικών φορέων, αλλά έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, νοσηλεύονται
σε αυτά δωρεάν και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης και εξετάσεων στα εξωτερικά
ιατρεία από αυτά.
2.
Οι δαπάνες της παραγράφου 1 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας.

Άρθρο 14
Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών στην τοπική
αυτοδιοίκηση»
1.
Οι παράγραφοι 1, 5 και 7 του άρθρου 93, καθώς και οι παράγραφοι 1, 4 και 10
του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων.».

Άρθρο 15
Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών
1. Στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων συνιστώνται Γραφεία Νομικής
Προστασίας Στελεχών (ΓΝΟΠΣ), τα οποία υπάγονται απευθείας στον οικείο Αρχηγό και
στελεχώνονται με κατάλληλο προσωπικό του Επιτελείου και του Κοινού Νομικού Σώματος.
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2. Τα ΓΝΟΠΣ ενημερώνουν απευθείας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα
από υποβολή προφορικού ερωτήματος ή καταγγελίας, για την ισχύουσα νομοθεσία ως προς
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σε παρούσα υπηρεσιακή υπόθεση που τα
αφορά άμεσα και προσωπικά. Τα ΓΝΟΠΣ μπορεί να απευθύνονται απευθείας στις αρμόδιες
υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να ενημερώνονται για το κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει την υπόθεση και τηρούν την ανωνυμία του ερωτώντος στελέχους. Οι
υπηρεσίες τα συνδράμουν στην άσκηση της αρμοδιότητας αυτής αμελλητί και τους παρέχουν
κάθε αναγκαία πληροφορία.
3. Ερωτήματα που αφορούν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή ιδιωτικές διαφορές,
καθώς και αυτά που είναι αόριστα και καταχρηστικά δεν εξετάζονται από τα ΓΝΟΠΣ και
τίθενται στο αρχείο.
4. Οι ειδικές κείμενες διατάξεις περί παραπόνων των στρατιωτικών που
προβλέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές της υπηρεσίας, δεν θίγονται από το
παρόν.
5. Όταν τα ΓΝΟΠΣ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν γνώση
υπόθεσης, η εξέταση της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώπιον της διοίκησης, απευθύνονται
στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να λάβουν γνώση των εγγράφων και κάθε απαραίτητου
στοιχείου. Εφόσον διαπιστώσουν πρόδηλα νομικά σφάλματα ή παραλείψεις, ενημερώνουν
το αρμόδιο κλιμάκιο διοίκησης και προτείνουν την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων και
διοικητικών ενεργειών για τη διόρθωση των σχετικών πράξεων και την επανόρθωση ή
αποτροπή της βλάβης ή ζημίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
6.
Τα ΓΝΟΠΣ τηρούν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των ερωτημάτων και των
καταγγελιών των οποίων γίνονται αποδέκτες και ανά εξάμηνο συντάσσουν σχετική έκθεση
προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μέσω του Αρχηγού του οικείου
Γενικού Επιτελείου, με συγκεντρωτική και κατηγοριοποιημένη περιγραφή των υποθέσεων
του επιτελείου τους, στατιστικά στοιχεία και πρόταση ανάληψης των απαιτούμενων
ενεργειών ή νομοθετικών πρωτοβουλιών. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται με μέριμνα του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.
7. Για τη διακίνηση πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν τις υποθέσεις που
εξετάζουν τα ΓΝΟΠΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Διακλαδικού Κανονισμού Στρατιωτικής
Αλληλογραφίας και του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας και της νομοθεσίας περί προστασίας
των προσωπικών δεδομένων.
8. Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις που διερευνούν
υποθέσεις κακοδιοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις ή παραβάσεις ατομικών δικαιωμάτων,
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ανατίθενται κατά προτεραιότητα σε αξιωματικούς του Κοινού Νομικού Σώματος των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 16
Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημοσία δαπάνη
1.
Όταν οι στρατιωτικοί που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 36 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) και του άρθρου 66 του ν. 3883/2010, απεβίωσαν
στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή και αντίστροφα, καταβάλλονται επιπλέον και
τα έξοδα ταρίχευσης, κατασκευής ειδικού φέρετρου και μεταφοράς της σορού.
2.
Για την κάλυψη των εξόδων κηδείας, καθώς και των λοιπών εξόδων της
παραγράφου 1 των στρατιωτικών που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη, εγγράφονται οι
απαιτούμενες πιστώσεις που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.

Άρθρο 17
Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών
Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 38 της υποπαραγράφου Γ.1 της
παραγράφου Γ΄ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται υποπερίπτωση
γ΄ ως εξής:
«γ. Ειδικά για τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που η μετοχική τους σχέση με
τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η
Ιουλίου 2011 έως και την 31η Ιουλίου 2012, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.
3986/2011 παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις,
αποκλειστικά για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χωρίς να παράγονται άλλα
οικονομικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής
Μισθοδοσίας, στο οποίο υπολογίζονται και οι επιπλέον αναλογούσες εισφορές υπέρ του
οικείου Ειδικού Λογαριασμού, για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως την έξοδο των
στελεχών από την υπηρεσία. Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται από το δικαιούμενο
συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών
Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας μόνο εφόσον υφίσταται σχετική
οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού. Το εφάπαξ βοήθημα και το ύψος
των εισφορών υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου
των στελεχών από την υπηρεσία. Πράξεις απονομής συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων
που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2012 και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Θέματα στρατολογικής φύσης
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του ν. 3421/2005
Στον ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι
αυτός που γεννήθηκε πρώτος, όπως αποδεικνύεται από ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή άλλα
επίσημα έγγραφα.»
2.
Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7
αντικαθίσταται ως εξής:
«(1) Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα(4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.».
3.
Η υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7
καταργείται και η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου
αντικαθίσταται ως εξής:
«(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία(3) ζώντα αδέλφια.».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και στις
υποπεριπτώσεις (3) και (4) της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου, αν ο περιγραφόμενος
ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται
στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του
δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης, όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει
μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.»
5.

Η περίπτωση β΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα αποκτήθηκαν από μητέρα που δεν έχει
συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας
θεωρούνται και όσα αποκτήθηκαν εκτός γάμου από μητέρα, η οποία διατελεί σε διάζευξη.»
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6.

Στο άρθρο 13 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 9 ως

εξής:
«4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωση β΄
της παραγράφου 1 αποδεικνύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή με
επίσημα έγγραφα ξένου κράτους, που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή
μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
9.
Όσοι από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 διετέλεσαν
οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την απαλλαγή τους από τη στράτευση,
εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες. Οι
δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου
στρατιωτικού δικαστηρίου.»
7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το
τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.
3.
Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν
το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και
για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από
εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού
Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο (2) καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της περιφέρειας Αττικής και με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το υπό εξέταση
αντικείμενο του διαπρέποντος επιστήμονα. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών
της επιτροπής.».
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται από την αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμόδιου δήμου και βεβαίωση της μονάδας ή
της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, με την οποία
βεβαιώνεται ότι αυτός δεν τελεί σε λιποταξία.».
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9.

Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 28 αντικαθίστανται ως εξής:

«Αναβολή κατάταξης
περιφερειαρχών – δημάρχων.

υποψήφιων

βουλευτών

–

ευρωβουλευτών

-

1.
Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως βουλευτών, ευρωβουλευτών,
περιφερειαρχών ή δημάρχων.».
10. Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαθίστανται και προστίθεται
παράγραφος 8, ως εξής:
«3. Αν η αναβολή χορηγηθεί, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με τη
μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Αν το αίτημα απορριφθεί και
έχει παρέλθει η ημερομηνία κατάταξής τους, υποχρεούνται σε κατάταξη μέσα σε ένα
πενθήμερο από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.
4.
Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία
προκύπτουν οι επικαλούμενοι κοινωνικοί λόγοι.
5.
Η αίτηση της παραγράφου 4 υποβάλλεται μέχρι και την ημερομηνία που οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν η αίτηση
υποβληθεί αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδρομικά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν
έχουν καταταγεί, οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν
και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημερομηνία κατάταξης της μεθεπόμενης Εκπαιδευτικής
Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) .
8.
Η αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους διακόπτεται οποτεδήποτε
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταταγούν με την αμέσως επόμενη Εκπαιδευτική
Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).».
11.

Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 31 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες
τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι μονάδες και οι ημερομηνίες κατάταξης. Η γνωστοποίηση της
κλήσης για κατάταξη στους ενδιαφερομένους είναι δυνατόν να γίνεται και με τη χρήση
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ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3979/2011 (Α΄ 138).
4.
Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την
τασσόμενη ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με την απόφαση
πρόσκλησης της παραγράφου 1. Αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν
κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη της κλήσης για κατάταξη, σε
οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Στην
περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι έχουν καταταχθεί εμπρόθεσμα αν παρουσιαστούν στις
μονάδες κατάταξης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής
τους και εφόσον οι προαναφερόμενες αρχές έχουν διαπιστώσει τους λόγους της
αντικειμενικής αδυναμίας.».
12. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37, οι λέξεις «μόνιμος
αξιωματικός του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός)» και «μόνιμο αξιωματικό του Υγειονομικού
Σώματος (ιατρό)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αξιωματικός ή οπλίτης του Υγειονομικού
Σώματος (ιατρός)» και «αξιωματικό ή οπλίτη του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό)», αντίστοιχα.
13.

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Άδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων που καθορίζονται στην
Φ.400/34/292616/Σ.4753/31.8.2016 (Β΄ 2808) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.».
14.

Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 45 αντικαθίστανται ως εξής:

«Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές
των υποψήφιων βουλευτών – ευρωβουλευτών – περιφερειαρχών – δημάρχων
1.
Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών
τους υποχρεώσεων που υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως
βουλευτών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών ή δημάρχων, απολύονται προσωρινά από
αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο
του αρμόδιου δικαστηρίου και η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων
αναβάλλεται.».
15.

Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ.
υπηρεσίας.».
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16.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:

«5.
Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Στρατιωτικό
Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχει προσωποπαγή
χαρακτήρα, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53
και 54 του παρόντος.».

17.

Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6.

18.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 8 εφαρμόζονται αναλόγως.»

Το άρθρο 70 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 70
Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων

1.
Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται από
στρατευσίμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή
οπλίτες από την εφεδρεία για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη
στρατολογική νομοθεσία, εκτιμώνται από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών,
εφόσον δεν πρόκειται για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη. Ομοίως, και οι
ανυπότακτοι μπορούν να προβάλλουν τους ανωτέρω λόγους ή κωλύματα, μετά την
ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους.
2.
Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό,
απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του
υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή
εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του.
3.
Για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη είναι δυνατή η επίκληση
και εξαιρετικών λόγων, πέραν των λόγων ή κωλυμάτων της παραγράφου 2. Ως εξαιρετικός
λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου,
το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά
δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε
ιδιαίτερα επαχθή θέση.
4.
Για την αποδοχή ή την απόρριψη των λόγων των παραγράφων 2 και 3 για
τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη, αποφασίζει ειδική επιτροπή που αποτελείται
από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Νομικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων και τον Διοικητή της αρμόδιας Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών. Με απόφαση
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του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ορίζονται τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, τακτικά και
αναπληρωματικά, για δύο (2) έτη.
5.
Για τους διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία που υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος, οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν
επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύνολό τους.
6.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες
υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, απαιτείται προσκόμιση
δικαιολογητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, γίνονται δεκτά
μόνο εφόσον είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα.
Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.
2690/1999 (Α΄ 45).».

Άρθρο 19
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων
1.
Οι διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες
κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον:
α) έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν πλήρως ή
μερικώς τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
β)
έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπληρώνουν ακόμη τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
γ)
καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις προς εκπλήρωση των στρατιωτικών
τους υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020,
δ)
έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευσης, χωρίς να προηγηθεί
κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,
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ε)

απαλλαγούν από την υποχρέωση στράτευσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

στ)

τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας,

ζ)

λάβουν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

2020,

2020,
η)
έχουν ήδη εκπληρώσει ως αντιρρησίες συνείδησης πλήρως ή μερικώς την
εναλλακτική τους υπηρεσία,
θ)
έχουν ήδη υποβάλει ή υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους
στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και
παρουσιάζονται εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της
ανωτέρω υπαγωγής τους.
2.
Το αξιόποινο της ανυποταξίας όσων υπάγονται ή θα υπαχθούν σε μία από τις
περιπτώσεις α΄ έως θ΄ της παραγράφου 1 εξαλείφεται, οι ποινικές συνέπειες αίρονται και οι
διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί
διαγράφονται στο σύνολό τους. Αν μέρος των διοικητικών προστίμων έχει αποπληρωθεί,
διαγράφεται το υπολειπόμενο ποσό. Οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη
του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
3.

Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4361/2016
Στον ν. 4361/2016 (Α΄ 10) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως

εξής:
«β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη, σε μονάδες ανεξάρτητες υπομονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την κατάταξή του.
γ.
Μετάθεση είναι η μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει
τοποθετηθεί, σε διαφορετική μονάδα - ανεξάρτητη υπομονάδα ή υπηρεσία.».
2.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Σχέδιο Νόμου

29/61

«1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις διενεργούνται μετά
την κατάταξή τους, σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εξής:
α.
για το Στρατό Ξηράς, σε Μονάδες Εκστρατείας της Θράκης, των νήσων
του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου,
καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της
Θράκης,
β.
για το Πολεμικό Ναυτικό, κατ’ αρχάς σε πλοία, Ναυστάθμους,
Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και
Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο
της Επικράτειας,
γ.
για την Πολεμική Αεροπορία, κατ’ αρχάς σε Μονάδες και Υπηρεσίες,
εκτός των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό
δυσκολίας και στη συνέχεια σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που
βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.».
3.
Στην υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια τέκνου με συμβολαιογραφική πράξη του
άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.».
4.

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Δήλωση τόπου προτίμησης

1.
Οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για
τοποθέτηση και μετάθεση. Ο τύπος της δήλωσης τόπου προτίμησης καθορίζεται με διαταγή
του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
2.
Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται από τους στρατεύσιμους
ηλεκτρονικά, πριν από την κατάταξη, μέσω των επίσημων ιστότοπων των Γενικών Επιτελείων.
Η δήλωση οριστικοποιείται και υπογράφεται από τους οπλίτες κατά την κατάταξή τους. Είναι
δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και κατά τη διάρκεια της κατάταξης, από τους
οπλίτες που δεν την υπέβαλαν αρχικά, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για την
υλοποίηση των μεταθέσεών τους.
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3.
Μεταβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης επιτρέπεται, μετά την
τοποθέτηση των οπλιτών σε μονάδες, εφόσον προκύψουν επιγενόμενοι της κατάταξής τους
λόγοι, οι οποίοι τη δικαιολογούν.
4.
Όσοι επικαλούνται λόγους υπαγωγής στις διατάξεις των παραγράφων 2β
και 12 του άρθρου 3, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, προσκομίζουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά της Φ.411/115/287956/Σ.3473/28.6.2016 (Β΄ 2125) απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση των
μεταθέσεών τους.».
5.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το
πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου επιθυμίας
τους.».
6.

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ομοίως εξαιρούνται, εφόσον το επιθυμούν, οι οπλίτες που έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες,
στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους
οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής
εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο
θεραπείας τους.
4.
Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη
κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη
απόφαση ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε
Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως
συνολικός αριθμός των καταταγέντων κατά Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών
(ΕΣΣΟ), θεωρείται ο αριθμός των οπλιτών, για τους οποίους εκδίδεται σχετική διαταγή
τοποθέτησης.».
7.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η απόδειξη των κριτηρίων των παραγράφων 2β και 12 του άρθρου 3 και των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 γίνεται με την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών της Φ.411/115/287956/Σ.3473/28.6.2016 (Β΄ 2125) απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τους ενδιαφερομένους, εφόσον δεν καταστεί εφικτή η
συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης των
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αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των εμπλεκόμενων φορέων του
δημοσίου.».
8.

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως

εξής:
«α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των
μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς
και η διαδικασία συλλογής και εξέτασης των στοιχείων-δικαιολογητικών.
β.
Καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, για την υποχρέωση συμπλήρωσης της
δήλωσης τόπου προτίμησης, η διαδικασία συμπλήρωσης, επεξεργασίας και οριστικοποίησής
της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.».

Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1911/1990
Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο
ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, με τον βαθμό που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και
στους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία
εκπλήρωσής τους.
2.
Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται
στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
Κατ’ εξαίρεση, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων
Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή
εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των
Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο - Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό
Ξηράς. Ομοίως, είναι δυνατόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις
Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και τη μεταφορά των ΟΒΑ
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του οικείου Γενικού
Επιτελείου.»
2.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
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«Πριν να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο απόφαση,
κατανέμεται στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με γνωμάτευση του Συμβουλίου
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των
θέσεων των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φορά.».
3.
Η περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται και προστίθεται
περίπτωση η΄ ως εξής:
«γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, μετά τη συμπλήρωση τριών (3)
μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας
στρατιωτικής τους υποχρέωσης.
η.
Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να
υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων
Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), με την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
14.».
4.

Στο άρθρο 13 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, για τους ανήκοντες στο
Στρατό Ξηράς, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων - Ομάδων
Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον:
α.
ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούμενη προς τούτο εκπαίδευση,
μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα,
για τους ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα, που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της
τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους,
β.
δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ανωτέρω εκπαίδευση,
εξακολουθούν να υπηρετούν ως ΟΒΑ στον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στον
Στρατό Ξηράς, που ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν, προς εκπλήρωση της
τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Θέματα αντιρρησιών συνείδησης
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 3883/2010
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Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης
που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους
1.
Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να
εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα
διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν
εναλλακτική υπηρεσία είκοσι (20) ημερών.».

Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005
Στο ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν
από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1, όχι
όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιοδήποτε
κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.»
2.

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Τρεις (3) καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποκλειστικά της
περιφέρειας Αττικής με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές – πολιτικές επιστήμες ή
στην ψυχολογία ή στη νομική.»
3.

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ.
Δυνάμεων.»
4.

Έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση
εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας μέσα
στην προθεσμία που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από την αρμόδια
Σχέδιο Νόμου

34/61

Στρατολογική Υπηρεσία. Τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 εφαρμόζονται αναλόγως.
Αν στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου χορηγηθούν οι αναβολές κατάταξης των
άρθρων 18, 19, 19Α, 20, 21, 22, 23, 25, 27 και 28, η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις
περί αντιρρησιών συνείδησης επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής
τους, ύστερα από νέο αίτημά τους. Όσοι δεν παρουσιάζονται κηρύσσονται ανυπότακτοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»
5.

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Δικαιούνται άδειας απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας και
γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.».
6.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 καταργείται.

7.

Στο άρθρο 66 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Αν ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος
χορήγησης της αναβολής κατάταξης της παραγράφου 1β του άρθρου 19 ή επί αιτήματος
αναγνώρισης αντιρρησία συνείδησης, χορηγείται υποχρεωτικά αναστολή εκτέλεσης της
διοικητικής πράξης, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου.».
8.

Στο άρθρο 68 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως και στους αναγνωριζόμενους
αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.».
9.

Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται αναλόγως και στους αντιρρησίες
συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.».

Σχέδιο Νόμου

35/61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Θέματα εκπαίδευσης
Άρθρο 24
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3186/2003
Στον ν. 3186/2003 (Α΄ 230) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Στην Σχολή είναι δυνατόν να λειτουργούν ειδικά τμήματα σπουδών, καθώς
και εθνικά ή διεθνή σχολεία ειδικής επιμόρφωσης. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά και λοιπά
συναφή θέματα καθορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.».
2.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Σχολής εγγράφονται κατ’ έτος στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τα
Γενικά Επιτελεία των Κλάδων, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτούντων κάθε εκπαιδευτικής
σειράς που προέρχονται από αυτά, με μεταφορά των αντίστοιχων ποσών του εγκριθέντος
προϋπολογισμού της Σχολής από τα εν λόγω Γενικά Επιτελεία στον προϋπολογισμό του Γενικού
Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).».
3.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στο μόνιμο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή
και διδάσκει γνωστικά αντικείμενα των τομέων εκπαίδευσης δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται η
αποζημίωση των εξωτερικών ομιλητών της Σχολής.».
4.

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. οι τομείς και τα προγράμματα εκπαίδευσης, η διάρκεια αυτής, η οποία θα
πρέπει να είναι δέκα (10) τουλάχιστον μήνες, η διενέργεια περιοδικών και τελικών εξετάσεων
και ο τρόπος εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας των σπουδαστών, καθώς και η άδεια που
μπορούν να λάβουν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης».
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Άρθρο 25
Μετονομασία Σχολών Διοίκησης και Επιτελών
Οι Σχολές Διοίκησης και Επιτελών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες
οργανώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3186/2003, μετονομάζονται ως
εξής:
α.
Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Στρατού Ξηράς σε Σχολή Πολέμου Στρατού
Ξηράς (ΣΠΣΞ).
β.
Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού σε Ναυτική Σχολή
Πολέμου (ΝΣΠ).
γ.
Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας σε Αεροπορική Σχολή
Πολέμου (ΑΣΠ).

Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003
Στον ν. 3187/2003 (Α΄ 233) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως

εξής:
«γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού
Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση στο
Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων νέων Κατευθύνσεων οι
οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο έτος σπουδών.
δ.
Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων οι οποίοι
κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται
υγειονομικά ακατάλληλοι, διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων απολυόμενοι, με την
επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄.»
2. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά
ακατάλληλοι, πλην όμως κατάλληλοι για ειδικότητες εδάφους, μπορούν ύστερα από αίτησή
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τους να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα
με την περίπτωση γ΄, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας,
καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων του αντίστοιχου έτους, εφόσον υφίστανται
υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για τους σπουδαστές του πρώτου έτους, η διάταξη
του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που
καθορίζεται με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38).».
3.

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου
Κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ε.Δ.,
απόφοιτος του οικείου ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις
για περίοδο δύο (2) τουλάχιστον ετών.».
4.

Στο τέλος της παράγραφου 9 του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών ΔιδακτικούΕρευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(Α.Σ.Ε.Ι.) εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.».
5.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 καταργείται.

6.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την
υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία αυτός που υπέβαλε την παραίτησή του έχει το
δικαίωμα να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον η απόφαση αποδοχής δεν έχει ακόμη
δημοσιευθεί.»
7. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από τον χρόνο που κοινοποιείται
σε αυτόν που παραιτήθηκε η απόφασης αποδοχής της παραίτησής του.
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5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η
υπηρεσιακή σχέση ενενήντα (90) ημέρες μετά την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημέρα
αυτή δεν έχει δημοσιευτεί και κοινοποιηθεί η απόφαση αποδοχής της παραίτησης.».
8.

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 19
Παύση εξαιτίας νόσου η αναπηρίας

Τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ανώτατων στρατιωτικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) παύονται αν εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας δεν μπορούν
να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ύστερα από σχετική γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης
Υγειονομικής Επιτροπής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση
προς το οικείο Γενικό Επιτελείο. Η παύση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.».

9.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές των ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Σωμάτων Ασφαλείας, κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου
ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.) ή Πανεπιστημίου, που παρέχουν
εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αμείβονται, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 8, με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Το εκπαιδευτικό έργο
ανατίθεται στους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού
Επιτελείου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
και πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού
ιδρύματος ( Α.Σ.Ε.Ι.).»
10.

Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν
στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) με τοποθέτηση, μετάθεση,
απόσπαση, διάθεση ή προσκόλληση, δεν δικαιούνται αποζημίωση για το εκπαιδευτικό έργο
που παρέχουν σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.»
11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24
αντικαθίσταται ως εξής:
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«β. Ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που μπορεί να διαρκεί έως και δύο (2) διδακτικά
εξάμηνα και στη συνέχεια να ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, χωρίς η συνολική της
διάρκεια να μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.».

Άρθρο 27
Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής
Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)
1.
Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ)
Ναυστάθμου Κρήτης, το οποίο ιδρύθηκε με την 101662/15.09.1959 απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων(Α΄ 106),και το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης
Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης, το οποίο ιδρύθηκε με την
142639/04.11.1965 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων(Α΄ 446),
υπάγονται στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ), με πρόεδρο τον Πρόεδρο του Ταμείου,
έχουν ως σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα τέκνα των στελεχών του
Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στη νήσο Κρήτη.
2.
Για τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και για κάθε άλλο
σχετικό θέμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244). Για την εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 682/1977, ως ιδιοκτήτης νοείται το Πολεμικό Ναυτικό.
3.
Για τη συγκρότηση του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας
(ΕΩΠΔ), τις παρεκκλίσεις από αυτό και τη λειτουργία προαιρετικών εκπαιδευτικών δράσεων
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 682/1977. Για την αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών
των σχολείων της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
4.
Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, μετά την αποχώρησή
τους με οποιονδήποτε τρόπο, μετατρέπονται σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και καλύπτονται από την επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, συνιστάται υπ’
αυτού σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής λογαριασμός ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την
παράγραφο 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με αποκλειστικό έργο την κάλυψη
των μισθολογικών, λειτουργικών και κάθε άλλου είδους οικονομικών δαπανών των σχολείων
της παραγράφου 1, προκειμένου αυτά να παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα τέκνα των
μετόχων του Μετοχικού Ταμείο Ναυτικού που υπηρετούν στον Ναύσταθμο Κρήτης.
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Άρθρο 28
Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 21/1932

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 21/1932 (Α΄ 387) προστίθεται περίπτωση
7 ως εξής:
«7. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού είναι
και πρόεδρος των σχολείων του Ναυστάθμου Κρήτης.»

Άρθρο 29
Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 31/2007
Στο άρθρο 4 του π.δ. 31/2007 (Α΄ 29) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ΄ . Είναι και πρόεδρος των σχολείων του Ναυστάθμου Κρήτης.».

Άρθρο 30
Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών
1. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής
(ΣΑΝ) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους κρίνονται για λόγους υγείας ακατάλληλοι, ύστερα από γνωμάτευση της
αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορούν, με αίτησή τους, να συνεχίζουν τη φοίτησή τους,
εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς
ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η Σχολή.
2. Οι σπουδαστές της παραγράφου 1 απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από τη
στρατιωτική εκπαίδευση και δεν δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην
προηγούμενη κατάσταση.
3. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν από τις Σχολές της παραγράφου 1 ονομάζονται
Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί και εντάσσονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή
ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η Σχολή, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για
οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.
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4. Στις διατάξεις του παρόντος δεν υπάγονται οι σπουδαστές, των οποίων
διακόπτεται η φοίτηση λόγω σωματικής ανικανότητας, συνεπεία ψυχικής πάθησης, του
Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 (Α΄ 14).
5.
Για την υπαγωγή των σπουδαστών στις διατάξεις του παρόντος αποφασίζει ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής και πρόταση των κατά
Κλάδο αρμόδιων Γενικών Επιτελείων.

Άρθρο 31
Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές
1.
Μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους
2018-2019 και είναι τέκνα θανόντων ή προσώπων των οποίων είτε η πρώτη κατοικία είτε η
εμπορική επιχείρηση καταστράφηκε από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εισάγονται στις στρατιωτικές σχολές το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον τις δηλώνουν ως σχολές προτίμησης, καθ’ υπέρβαση
του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε αυτές και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει
συνολικό αριθμό μορίων ίσο ή μεγαλύτερο από ποσοστό 70% των μορίων του τελευταίου
εισακτέου της γενικής σειράς στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή σε τμήμα της.
2.
Μαθητές τελευταίας τάξης και απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15 ης
Νοεμβρίου 2017 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν
πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018 και οι οποίοι είχαν επιλέξει
στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους 2018 στρατιωτικές σχολές ή τμήματα αυτών και είχαν
κριθεί ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020. Σε
κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό
αριθμό μορίων μεγαλύτερο ή ίσο με το 70% των μορίων του τελευταίου εισακτέου της
γενικής σειράς που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στην αντίστοιχη
στρατιωτική σχολή ή τμήμα αυτής.

Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4407/2016
Στον ν. 4407/2016 (Α΄ 143) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
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1.

Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως

εξής:
«Για τους εν ενεργεία αξιωματικούς, που προέρχονται από την κατηγορία των
μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του
ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι μέχρι τις 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη
πραγματικής υπηρεσίας, ο χρόνος των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου
5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού, πέρα από τα
δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν
δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής
καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.».
2.

Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 52
Θέσεις κατάταξης μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών σε ΑΕΙ

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριμένες
θέσεις σε Τμήματα Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για κατάταξη
μόνιμων εν ενεργεία αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, αποφοίτων των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων,
πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις θέσεων για κατάταξη πτυχιούχων
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των
κατατάξεων αυτών εφαρμόζεται το άρθρο 4 του ν. 1865/1989 (Α΄ 210).».

Κεφάλαιο Ε΄
Διάφορα θέματα
Άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2919/2001
To άρθρο 13 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.)
1.
Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστάται Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας,
Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.), το οποίο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και
εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο
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στον τομέα της αμυντικής έρευνας και της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της αμυντικής
βιομηχανίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής (Ε.Α.Β.Σ.).
2.
Το Σ.Α.Ε.Τ.Β. επιφορτίζεται επιπλέον με την υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας, διά της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων
(Γ.Δ.Α.Ε.Ε.), για:
α.

την τροποποίηση της Ε.Α.Β.Σ.,

β.

την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίτευξη των στόχων της

γ.

την παρακολούθηση της εφαρμογής και της υλοποίησης της τρέχουσας

Ε.Α.Β.Σ.,

Ε.Α.Β.Σ.,
δ.
τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με απώτερο σκοπό την
ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας, τεχνολογίας και βιομηχανίας της χώρας,
ε.

τη χάραξη της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής της χώρας,

στ.

τις βασικές επιλογές της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας,

ζ.

τα μείζονα προγράμματα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας,

η.
τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και
δραστηριοτήτων των ερευνητικών κέντρων,
θ.
τη συνεργασία με εθνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα, με ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και λοιπούς φορείς,
ι.

την εκπροσώπηση σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες.

3.

Τα μέλη του Σ.Α.Ε.Τ.Β. ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

4.

Το Σ.Α.Ε.Τ.Β. αποτελείται από:

α.
τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων (Γ.Δ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως πρόεδρο,
β.
έναν (1) εκπρόσωπο από το κάθε Γενικό Επιτελείο του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α.),
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γ.
έναν (1) εκπρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.)»,
δ.
έναν (1) εκπρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)»,
ε.
έναν (1) εκπρόσωπο από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού (Σ.Ε.Κ.Π.Υ.),
στ. έναν (1) εκπρόσωπο από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής
και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.),
ζ.
έναν (1) καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της περιφέρειας
Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την έρευνα και την τεχνολογία,
η.
έναν (1) εκπρόσωπο από τον Ενιαίο Φορέα Αμυντικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (Ε.Φ.Α.Ε.Τ.), ως μέλος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Α.Ε.Τ., η
εκπροσώπησή του θα γίνεται από εκπρόσωπο των ερευνητικών κέντρων των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων (Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Γ.Ε.ΤΕ.Ν. ή Κ.Ε.Τ.Α.Α.) ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.),
θ.
έναν (1) εκπρόσωπο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.),
ι.
έναν (1) εκπρόσωπο από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ιβ. έναν (1) καθηγητή από το κάθε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Α.Σ.Ε.Ι.) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ. και Σ.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο
συναφές με την έρευνα και την τεχνολογία.
5.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διάρθρωση και λειτουργία
του Σ.Α.Ε.Τ.Β..»

Άρθρο 34
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Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 1892/1990
Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής
Άμυνας, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών του άρθρου 25, τα
ειδικότερα κριτήρια που αξιολογεί η επιτροπή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, καθώς
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 25 του παρόντος.».
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4332/2015
Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο
μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν
μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Κατά
τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της παρούσας.».

Μέρος Δεύτερο
Τροποποίηση διατάξεων
του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Στον Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, που κυρώθηκε με τον ν. 2304/1995
(Α΄ 83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Ο τίτλος του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας δικαστικών λειτουργών- αποφοίτων ΣΣΑΣ».
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2. Μετά το άρθρο 63, προστίθεται άρθρο 63Α ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας δικαστικών λειτουργών
που προέρχονται από διαγωνισμό
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί, που εισήλθαν στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων
Δυνάμεων με διαγωνισμό, μέχρι και τον βαθμό του στρατιωτικού δικαστή Α΄, αποχωρούν
υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ με
τον βαθμό του αναθεωρητή αποχωρούν μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους,
ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους προαγόμενοι, πλην των αναθεωρητών
Α΄, στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυπικών προσόντων, εφόσον κριθούν
προακτέοι με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
2. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν έχουν
εισέλθει στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων με διαγωνισμό, αποχωρούν από την
υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Κατ’ εξαίρεση αποχωρούν πριν
από τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας, εφόσον συμπληρώνουν τρία (3) έτη στις
θέσεις αυτές. Δεν αποτελεί κώλυμα επιλογής Προέδρου και Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού
Δικαστηρίου ο μικρότερος των τριών (3) ετών υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του
ορίου ηλικίας.
3. Οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι
φέρουν τους βαθμούς του αναθεωρητή Β΄ και Γ΄, αποχωρούν από την υπηρεσία, ως
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας
προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό, εφόσον κριθούν προακτέοι με απόφαση του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου και εφόσον συμπληρώνουν οκτώ (8) έτη στον ένα ή συνολικά και
στους δύο αυτούς βαθμούς, από την προαγωγή τους στο βαθμό του Αναθεωρητή Γ΄.
4.

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 63 εφαρμόζονται αναλόγως.».

Άρθρο 37
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 861/1979
Στο άρθρο 1 του π.δ. 861/1979 (Α΄ 246) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α.

Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«i. Ενός Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που ορίζεται
μαζί με τον αναπληρωτή του από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
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Ο οριζόμενος Πλοίαρχος Λιμενικού Σώματος τοποθετείται αποκλειστικά στο Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού χωρίς παράλληλη άσκηση άλλων καθηκόντων.»
β.

Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«iii. Ενός Στρατιωτικού Δικαστή Β΄ ή Γ΄, ως Προέδρου, που ορίζεται μαζί με τον
αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σχετική αίτηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».
γ.

Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«i. Ενός Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής.».
δ.

Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«iii. Ενός Στρατιωτικού Δικαστή Α΄, ως Προέδρου, που ορίζεται μαζί με τον
αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σχετική αίτηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

Άρθρο 38
Ισχύς πίνακα επιτυχόντων διαγωνισμού έτους 2018
Πίνακας επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων του διαγωνισμού για την
πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των
Ενόπλων Δυνάμεων στον βαθμό του παρέδρου για το έτος 2018, που έγινε σύμφωνα με την
Φ.415/1/9742/Σ.426/18.1.2018 προκήρυξη της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΕΔΥΕΘΑ 1/18.1.2018) ισχύει για τρία (3) έτη από την
ημερομηνία κύρωσής του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Μέρος Τρίτο
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων
(ΥΥΠ/ΠΧΛ) και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Κεφάλαιο Α΄
Ρύθμιση θεμάτων Μονάδων- Υπηρεσιών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
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Άρθρο 39
Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ)
1. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ)
λειτουργεί ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
(ΓΕΕΘΑ).
2. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων έχει ως
αποστολή:
α.

στην ειρήνη:

αα. τη σχεδίαση και προπαρασκευή του έργου που αναλαμβάνει σε
περιόδους έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης,
ββ. την παρακολούθηση, μέσω της λήψης τακτικών αναφορών από τις
λιμενικές αρχές, της κατάστασης των λιμένων και των μέσων φορτοεκφόρτωσης στις ακτές,
γγ.

την παρακολούθηση των σχεδίων ειρηνικής ανάπτυξης λιμένων, όρμων

και ακτών,
δδ. την έκδοση σχεδίων πολιτικής άμυνας λιμένων, καθώς και
αποκατάστασης ζημιών λιμένων, τα οποία εγκρίνονται από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας,
Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης,
εε.

την οργάνωση και εκτέλεση ασκήσεων ή τη συμμετοχή σε διακλαδικές

ασκήσεις,
στστ. τη συμμετοχή στις σχετικές με τους λιμένες ομάδες εργασίας των
εμπειρογνωμόνων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
διεθνών οργανισμών.
β. ειδικά σε περίοδο έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης:
αα. την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών, υποδοχής και φορτοεκφόρτωσης των προερχόμενων από
το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπορικών πλοίων που μεταφέρουν ζωτικά φορτία,
περιλαμβανομένης της αλλαγής του προορισμού τους,
ββ. την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση
των λιμένων και των ακτών προς τον σκοπό της ταχείας και ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των
πλοίων, με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων που διατίθενται από τους αρμόδιους
φορείς,
γγ.
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δδ.

τον συντονισμό των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών των

λιμένων.
3.
Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων
διαρθρώνεται από:
α. την Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) και τη Γενική Γραμματεία (ΓΓ), που λειτουργεί στην
Κεντρική Επιτροπή,
β.

τις Περιφερειακές Επιτροπές Λιμένων (ΠΕΛ),

γ.

τις Επιτροπές Λιμένων (ΕΛ).

4.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τοποθετείται Διευθυντής της
Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων ανώτατος αξιωματικός
του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Κεντρικής
Επιτροπής.

Άρθρο 40
Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας
1.
Συνιστάται Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ) στο Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα.
2.

Αποστολή της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας είναι:

α. ο έλεγχος και η πιστοποίηση της αξιοπλοΐας αεροσκαφών ή άλλων
αεροναυτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και είναι
καταχωρισμένα στα μητρώα τους, δηλαδή της ικανότητάς τους να λειτουργούν κατά την πτήση
και στο έδαφος με αποδεκτή ασφάλεια προσώπων και πραγμάτων,
β. η εποπτεία, ο έλεγχος και η πιστοποίηση ότι προϊόντα, εξαρτήματα, συσκευές
και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που
ασχολούνται με τη σχεδίαση, την κατασκευή, τη συντήρηση ή την παροχή εκπαίδευσης σε
προσωπικό συντήρησης προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, συμμορφώνονται με τις
εφαρμοστέες απαιτήσεις και τα πρότυπα αξιοπλοΐας,
γ. η αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού, καθώς και των πιστοποιητικών
αξιοπλοΐας και πιστοποιήσεων που εκδίδουν.
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Κεφάλαιο Β΄
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 41
Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τους επαγγελματίες
οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, τους σπουδαστές των ανώτατων στρατιωτικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών και για
τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης εκδίδεται δελτίο ταυτότητας, ίσης αποδεικτικής ισχύος
με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως
ταξιδιωτικού εγγράφου. Τα ειδικά δελτία ταυτότητας που έχουν ήδη εκδοθεί διατηρούν την
αποδεικτική τους ισχύ εωσότου αντικατασταθούν από τα νέα. Το στρατιωτικό προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων που αποχωρεί από την υπηρεσία παραδίδει το δελτίο ταυτότητάς
του.

Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4440/2016
Η περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
αντικαθίσταται ως εξής:
«α)
στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.»
(ΕΑΣ), με την ειδικότητα του διοικητικού ή του οικονομικού.».

Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4407/2016
Στον ν. 4407/2016 (Α΄ 134) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ.), που εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων
(ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού και το σχέδιο
της σύμβασης ως παράρτημά της, τα οποία αποτελούν προϊόντα συνεργασίας της με το
οικείο Ταμείο, εγκρίνεται η επιλογή κάθε ακινήτου για αξιοποίηση με τη διαδικασία του
παρόντος νόμου, καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος της αξιοποίησης, η χρήση του ακινήτου,
η τιμή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5%
της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό
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σύστημα, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη
φορολογική αρχή ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας υπολογισμού της αξίας από
τη φορολογική αρχή, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από
πιστοποιημένο εκτιμητή που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, και παρέχεται
η έγκριση έναρξης της διαδικασίας της παραγράφου 5.»
2.

Η περίπτωση β΄ του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) η συμφωνηθείσα ετήσια αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν
υπολείπεται του 5% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παράγραφου 4 του άρθρου 11.».

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017

Στην παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 38) προστίθεται τελευταίο εδάφιο
ως εξής:

«Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στα μετεωρολογικά κλιμάκια αυτής, καθώς και στο
στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε άλλα μετεωρολογικά
κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση,
το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την
υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188).»

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2292/1995
Στο άρθρο 5 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35) προστίθεται παράγραφος 25 ως εξής:
«25. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και
γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) καθορίζονται οι Μονάδες
και οι Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν σε δωδεκάωρη και
εικοσιτετράωρη βάση.»
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Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4278/2014
Η παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4278/2014 (Α΄157) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση της Υπηρεσίας Φάρων, μετά από γνώμη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, της
αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της κατά
τόπον αρμόδιας περιφερειακής ενότητας που διατυπώνεται σε αποκλειστική προθεσμία
τριών (3) μηνών, ιδρύονται, αντικαθίστανται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν
οι πυρσοί. Εφόσον η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο γνώμη της κατά τόπον
αρμόδιας περιφερειακής ενότητας δεν διατυπωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία, η
απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού εκδίδεται και χωρίς αυτήν. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο σκοπός και η
διάρκεια λειτουργίας τους, καθώς και ο τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο
θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των
Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, η
τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήμανσης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ χωρίς τις
ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.»
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982
1.

Η παρ. 10 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο εντός στρατοπέδου που
τους παραχωρείται ύστερα από αίτησή τους, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της
περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος.»
2.

Η παρ. 18 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«18. Στο διοικητικό συμβούλιο των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας και στους αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς συμμετέχει υποχρεωτικά ως
παρατηρητής κατά περίπτωση ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Στρατιωτικών, του αντίστοιχου Κλάδου, από τους υπηρετούντες σε μονάδα της Αττικής, που
ορίζεται από το διοικητικό της συμβούλιο.»
3.
Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4494/2017, ως
προς τη λήψη απόφασης από το καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης της
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νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο περιφερειών, παρατείνεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.

Άρθρο 48
Απαλλοτριώσεις ακινήτων με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
1.
Τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής
Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.
2.
Η κυριότητα ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με δαπάνες του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας και των οποίων η πλήρης κυριότητα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου ανήκει στο δημόσιο, περιέρχεται στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας με τη
μεταγραφή της οικείας πράξης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο βιβλίο
μεταγραφών ή στο Κτηματολόγιο στο όνομα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, από τη συντέλεσή
της και χωρίς να απαιτείται άλλη μεταβιβαστική πράξη. Δικαιώματα τρίτων που έχουν
συσταθεί επί των ανωτέρω ακινήτων δεν θίγονται.
Άρθρο 49
Λοιπές διατάξεις
1.
Ειδικά για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή
οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής
ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του δημόσιου τομέα, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά
που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως 15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) δεν
συνυπολογίζονται στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος του αποτελεί
κριτήριο για τη χορήγηση ή την εφαρμογή τους.
2.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165)
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η πλήρωση των θέσεων Λοχαγών, που κενώνονται στο Σώμα μετά την
αρχική στελέχωσή του, γίνεται με διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν
αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 1 του ν.
3883/2010, ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που φέρουν τον βαθμό του
Λοχαγού ή αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.».
3.

Στο άρθρο 32 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
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«Στο πολιτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στα μετεωρολογικά κλιμάκια αυτής, καθώς και στο πολιτικό
προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε άλλα μετεωρολογικά κλιμάκια, που
εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της
οποίας, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική
απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188).»

Μέρος Τέταρτο
Εξουσιοδοτικές – μεταβατικές – τελικές - καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 50
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1.
Για την εφαρμογή του άρθρου 16, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών, καθορίζεται το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας και των λοιπών
εξόδων, ο τρόπος και τα απαιτούμενα για την καταβολή τους δικαιολογητικά, οι κατηγορίες
δικαιούχων είσπραξης, καθώς κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.

Για την εφαρμογή των άρθρων 27, 28 και 29:

α.
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και γνώμη του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ),
καθορίζονται η διάθρωση, οι αρμοδιότητες, το έργο, η πηγή και ο τρόπος κάλυψης της
μισθολογικής και ασφαλιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το ιδιωτικό
δημοτικό σχολείο και το ιδιωτικό νηπιαγωγείο του Ναύσταθμου Κρήτης, με την επιφύλαξη
της περίπτωσης β΄,
β.
με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, καθορίζονται οι
αρμοδιότητες και το έργο του προέδρου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ) σχετικά με
τα σχολεία του Ναύσταθμου Κρήτης.
3.

Για την εφαρμογή του άρθρου 31:

α.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ποσοστό επί των εισακτέων ανά
στρατιωτική σχολή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα, για την
εφαρμογή της παραγράφου 1.
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β.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ειδικό ποσοστό που αποδίδεται βάσει
του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την
εφαρμογή της παραγράφου2.
4.
Για την εφαρμογή του άρθρου 39, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε
έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας
και εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι λιμένες στους
οποίους συγκροτούνται και λειτουργούν Επιτροπές Λιμένων (ΕΛ), οι Περιφερειακές
Επιτροπές Λιμένων (ΠΕΛ) στις οποίες υπάγονται οι συγκροτούμενες ΕΛ, τα κριτήρια επιλογής
του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων
(ΥΥΠ/ΠΧΛ), η συγκρότηση και οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ), των
ΠΕΛ και των ΕΛ, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας (ΓΓ) και κάθε άλλο
θέμα σχετικό με τη λειτουργία της ΥΥΠ/ΠΧΛ.
5. Για την εφαρμογή του άρθρου 40, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε
έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας, και εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
καθορίζονται οι απαιτήσεις αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροσκαφών και των λοιπών
προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησής τους, οι
απαιτήσεις λειτουργίας των φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης
προσωπικού συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών και η διαδικασία πιστοποίησής τους, η
διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας αεροσκαφών και λοιπών προϊόντων,
εξαρτημάτων και συσκευών, καθώς και πιστοποιήσεων φορέων σχεδίασης, κατασκευής,
συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης που έχουν εκδοθεί από αρχές
αξιοπλοΐας άλλων χωρών, η διάρθρωση και η στελέχωση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής
Αξιοπλοΐας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6.

Για την εφαρμογή του άρθρου 41:

α.
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του
Πολίτη καθορίζεται ο τύπος, τα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
β.
με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι
ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των δελτίων ταυτότητας, οι οποίες είναι απόρρητες.
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Άρθρο 51
Μεταβατικές - τελικές διατάξεις
1.

Οι παράγραροι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους

2020.
2.
Εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ), οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος, έχουν καταληφθεί από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και συνεχίζουν να
υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις
διατάξεις του άρθρου 39Α του ν.δ.445/1974, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Οι αιτούντες παραμένουν στις τάξεις
των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Αν η αίτησή
τους απορριφθεί αποστρατεύονται άμεσα, ενώ αν γίνει αποδεκτή, τίθενται εκτός οργανικών
θέσεων (ΕΟΘ) από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να
τεθούν σε αποστρατεία. Σε όσους εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ) έχει απονεμηθεί ο
αποστρατευτικός βαθμός του ανθυπολοχαγού, ανακαλείται η διοικητική πράξη της
προαγωγής τους και υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τον βαθμό που
έφεραν πριν από αυτήν και μπορεί να λάβουν αποστρατευτικό βαθμό στο μέλλον.
3.
Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και για τους εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ), οι
οποίοι αποστρατεύτηκαν από την 31η Δεκεμβρίου 2018 και μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος.
4.
Σε έκτακτη σύνοδο των αρμόδιων συμβουλίων κρίσεων που γίνεται μέσα σε δύο
(2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναλαμβάνονται οι συναρτώμενες
οπωσδήποτε με την κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων φοίτησης των
Ενόπλων Δυνάμεων κρίσεις των αξιωματικών που κρίθηκαν «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»,
ανεξαρτήτως αν στη συνέχεια κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους»,
συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων, αποκλειστικά λόγω
της επίδοσης στα υποχρεωτικά σχολεία φοίτησης των Ενόπλων Δυνάμεων με επίδοση
«καλώς» ή «μετρίως», σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν.
3883/2010. Εφόσον οι ανωτέρω κρινόμενοι κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από
τότε που προήχθησαν οι ομοιόβαθμοί τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους. Οι
προαναφερόμενες δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται ως ουδέποτε γενόμενες και αίρεται κάθε
παρεπόμενη συνέπειά τους.
5.
Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπτάμενων
της Σχολής Ικάρων, που
διαγράφηκαν από αυτήν κατά το πρώτο έτος σπουδών λόγω πτητικής ακαταλληλότητας,
μπορούν να επανέλθουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και να επανεγγραφούν στη Σχολή Ικάρων
μετατασσόμενοι σε μία από τις κατευθύνσεις που ορίζονται στην παράγραφος 1 του άρθρου
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3 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως η παρ. αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του
άρθρου 26 του παρόντος, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο (24ο) έτος της ηλικίας
τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που καθορίζεται στην περίπτωση
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003, όπως η περίπτωση αυτή αντικαθίσταται με το
άρθρο 26 του παρόντος.
6.
Οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών που διαγράφηκαν από αυτές λόγω
σωματικής ανικανότητας ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής,
μπορούν να επανεγγραφούν στις Στρατιωτικές Σχολές και να ενταχθούν στις ειδικές
καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε
(3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
τέταρτο έτος (24ο) της ηλικίας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30.
7.
Οι δαπάνες λειτουργίας της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου καλύπτονται
όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 από το επόμενο οικονομικό έτος από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αποζημίωση διδασκαλίας του στρατιωτικού
εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει οριστεί για
παροχή εκπαιδευτικού έργου διέπεται από τις προϊσχύσασες, κατά περίπτωση, διατάξεις
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
8.
Η αποζημίωση διδασκαλίας του στρατιωτικού εκπαιδευτικού προσωπικού των
παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 26, το οποίο έχει οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, να παρέχει εκπαιδευτικό έργο, διέπεται από τις προϊσχύσασες, κατά περίπτωση,
διατάξεις, μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ορίστηκε και αν έχει οριστεί
για περισσότερα του ενός ακαδημαϊκά έτη, διέπεται από τις προϊσχύσασες διατάξεις μόνο
για το πρώτο από αυτά.
9.
Διαδικασίες κρίσεων, επανακρίσεων, προαγωγών, μεταθέσεων και αποσπάσεων
ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκονται σε εξέλιξη,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το
άρθρο 3.

Άρθρο 52
Καταργούμενες διατάξεις
1.
α)

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

η παρ. 10 του άρθρου 37 και η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302),
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β)

η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10),

γ)

η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160),

δ)

η παρ. 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).

2.
Το ν.δ. 3884/1958 (Α΄ 180) καταργείται από την έκδοση του διατάγματος της
παραγράφου 4 του άρθρου 50, πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
3.
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργείται κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά το ίδιο θέμα.

Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος
1.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
στις επιμέρους διατάξεις, ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2.
Η ισχύς του άρθρου 39 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του διατάγματος που
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 50.
3.
Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του διατάγματος που
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 50.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2019
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Αλ. Χαρίτσης

Ν. Παππάς

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ευάγ. Αποστολάκης

Κ. Γαβρόγλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Γ. Κατρούγκαλος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλ. Γεροβασίλη

Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Α. Ξανθός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου

Χρ. Σπίρτζης
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φ.-Φ. Κουβέλης

Στ. Αραχωβίτης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αστ. Πιτσιόρλας

Π. Ρήγας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης
Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος αντί του απουσιάζοντος
στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
(π.δ.63/2005 άρθρο 45 παρ. 4)

Π. Πολάκης

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αικ. Παπανάτσιου

Αν. Πετρόπουλος
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Αριθμ. 121 / 4 / 2019
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις Μέριμνας
Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
Α.

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, προβλέπονται τα εξής:

Ι.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ρυθμίζονται θέματα μέριμνας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
και ειδικότερα:
1.
Παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης, ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των εν
ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών και οπλιτών των Ενόπλων
Δυνάμεων, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους
αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (άρθρο 1)
2.
Ορίζεται ότι, η αποστρατεία των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
(Ε.Δ.) για λόγους υγείας γίνεται με απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο
Συμβουλίου και όχι αυτεπάγγελτα και παρέχεται στους ανωτέρω η δυνατότητα
να παραμείνουν στην ενέργεια και να ενταχθούν σε μία από τις οριζόμενες
καταστάσεις (Υπηρεσία Γραφείου, Ξηράς, Εδάφους).
Απαγορεύεται η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στον δημόσιο τομέα,
εκτός Ε.Δ., από τους εν ενεργεία αξιωματικούς.
(άρθρο 2)
3.α. Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης, με υπουργική απόφαση,
ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών από ένα όπλο σε άλλο όπλο ή σώμα και
αντίστροφα αντίστροφα,καθώς και από ένα σώμα σε άλλο σώμα του ίδιου
Κλάδου, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.
β. Αναστέλλονται, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή
αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος, οι κρίσεις ανθυπασπιστών και
υπαξιωματικών, κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα
και προβλέπεται ότι, εφόσον οι ανωτέρω κριθούν προακτέοι, προάγονται
αναδρομικά από τότε που θα έπρεπε να είχαν προαχθεί εάν δεν είχε συντρέξει
η εν λόγω αναστολή.
ΓΛΚ 1/20

γ. Προβλέπεται η προσμέτρηση στους Ανθυπασπιστές και τους
Υπαξιωματικούς, ως χρόνου παραμονής στο βαθμό, του χρόνου νοσηλείας ή
αναρρωτικής άδειας λόγω ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή
διατεταγμένη υπηρεσία.
δ. Θεσμοθετούνται διαφορετικά Συμβούλια Κρίσεων για τους
Υπαξιωματικούς και τους Ανθυπασπιστές του Π.Ν. (αντί του ενιαίου
Συμβουλίου που ισχύει σήμερα) και ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης αυτών.
ε. Ορίζεται ότι, οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των Ανθυπασπιστών και
Υπαξιωματικών των τριών Κλάδων των Ε.Δ. διενεργούνται από τα αντίστοιχα
Γενικά Επιτελεία. (Σήμερα, πραγματοποιούνται για το Στρατό Ξηράς και την
Αεροπορία από τα οικεία Αρχηγεία, ενώ για το Ναυτικό από τις Διοικήσεις
Ναυτικής Εκπαίδευσης.)
(άρθρο 3)
4.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1848/1989 και
προβλέπεται η απονομή καταληκτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και
αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού στους Εθελοντές Μακράς Θητείας
(Ε.Μ.Θ.), αντί των βαθμών Ανθυπασπιστή και Ανθυπολοχαγού, αντίστοιχα,
που προβλέπεται σήμερα.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω Ε.Μ.Θ., να παραμένουν,
εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), συνεχίζοντας να
ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του
πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους εάν καταλαμβάνονται από
τα όρια ηλικίας του βαθμού τους και δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε
(35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.
γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία και ορίζεται
ότι, οι Ε.Μ.Θ., οι οποίοι τίθενται εκτός Ε.Ο.Θ., μεταξύ άλλων: (i) υπηρετούν
με τον βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία, (ii) κρίνονται κάθε έτος,
κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις, ως «διατηρητέοι» ή «μη διατηρητέοι» μέχρι
τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, (iii)
αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις οριζόμενες περιπτώσεις. (άρθρα 4 και 5)
5.α. Προβλέπεται η στελέχωση του Σώματος Οικονομικών Υπηρεσιών του
Στρατού Ξηράς και από Υπαξιωματικούς Οικονομικού προερχόμενους από
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και παρέχεται η δυνατότητα
διάθεσης οπλιτών όπλων και σωμάτων σωμάτων,καθώς και πολιτικού
προσωπικού, για τις ανάγκες των Μονάδων και των Υπηρεσιών Οικονομικών.
β. Ρυθμίζονται θέματα εξέλιξης Υπαξιωματικών του Οικονομικού
Σώματος του Στρατού Ξηράς, που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών.
(άρθρα 6 και 7)
6.
Προβλέπεται ότι, η παρεχόμενη κατά το άρθρο 19 του ν.1911/1990
προστασία (διορισμός στον αντίστοιχο Κλάδο του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων) προς τα συγγενικά
πρόσωπα του ιδιώτη, που απεβίωσε ή κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό άνω του
67% συνεπεία ατυχήματος που οφείλεται σε υλικό ή μέσο των Ε.Δ.,
εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ημερομηνία που συνέβη το ατύχημα. (Η
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ισχύουσα νομοθεσία όριζε ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της σχετικής
διάταξης την 1η -.1-.2000).
(άρθρο 8)
7.
Επεκτείνεται η ευεργετική διάταξη, για μειωμένο ωράριο εργασίας
χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, στο στρατιωτικό προσωπικό και τους
στρατιωτικούς δικαστές των Ε.Δ. που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή άτομο έως
δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρία 50% που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 και ορίζεται η σχετική διαδικασία.
Το κατά τα ανωτέρω μειωμένο ωράριο εργασίας ισχύει για το χρονικό
διάστημα που καθορίζεται από την ιατρική γνωμάτευση και δεν μειώνεται
περαιτέρω σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός προσώπων.
(άρθρο 9)
8.
Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.3883/2010.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Επανακαθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την
υποχρεωτική υπηρέτηση των στελεχών των Ε.Δ. στον τόπο της προτίμησής
τους.
β. Επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου του
οικείου Κλάδου.
γ. Με υπουργική απόφαση, εξειδικεύονται κατά Κλάδο των Ε.Δ. τα
κριτήρια των μετατάξεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις
ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας υπηρεσίας,καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης, με π.δ/γμαροεδρικό διάταγμα, των
μόνιμων αξιωματικών του σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της Πολεμικής
Αεροπορίας με ειδικότητα Έρευνας – Πληροφορικής (Ε-Π), που είναι
απόφοιτοι Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κάτοχοι
βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, για κάλυψη κενών
θέσεων του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας με
αίτησή τους.
Με το ίδιο διάταγμα, απονέμεται στον μετατασσόμενο, ο βαθμός που
φέρει ο Αξιωματικός που κατέχει την τελευταία θέση στην επετηρίδα του
Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής και έχει αποφοιτήσει το ίδιο με αυτούς
ημερολογιακό έτος από το οικείο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(ΑΣΕΙ). Ο απονεμόμενος βαθμός δεν μπορεί να είναι ανώτερος του επομένου
που φέρει ο μετατασσόμενος ή αυτού για τον οποίο έχει κριθεί προακτέος
εντός του τρέχοντος έτους.
Οι μετατασσόμενοι, εφόσον απονεμηθεί σε αυτούς βαθμός ανώτερος
από αυτόν που έφεραν, δεν έχουν δικαίωμα αναδρομικής καταβολής τυχόν
διαφοράς στις μισθολογικές τους απολαβές.
ε. Προβλέπεται ότι, ως ευδοκίμως τερματίσαντες κρίνονται και οι
Αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη στρατιωτικής
υπηρεσίας, καθώς και τον χρόνο παραμονής στο βαθμό τους. [Κατά τα
ισχύοντα κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες μόνο εφόσον έχουν
συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών και τον
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ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό τους]. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται
για Αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από ανώτατο στρατιωτικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΣΕΙ) ή από ανώτερη στρατιωτική σχολή
υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
στ. Ορίζεται ότι, στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπηρετούν ανώτεροι αξιωματικοί του Κοινού
Νομικού Σώματος των Ε.Δ., με έργο τη νομική συνδρομή και υποστήριξη του
Γραφείου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
ζ. Προβλέπεται ότι, για τους μονιμοποιούμενους, με π.δ/γμαροεδρικό
διάταγμα, Εθελοντές Μακράς Θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του
ν.δ.445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στον βαθμό του ανθυπολοχαγού,
σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους
υπαξιωματικούς από ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στον βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα
(30) ετών από την κατάταξή τους.
η. Προβλέπεται η παροχή πλήρους νοσοκομειακής περίθαλψης (όχι μόνο
ενδονοσοκομειακής που ισχύει σήμερα), για οποιαδήποτε πάθηση στα
στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ε.Δ., στους μόνιμους
αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους
αξιωματικούς και οπλίτες θητείας, οι οποίοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20 η Ιουλίου έως
την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964
στην Τυληρία και τη Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους
Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις συζύγους ή έχουσες συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης και χήρες τους εν ειρήνη, που παραμένουν άγαμες. Το
ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς α’ α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,
εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από οποιονδήποτε
άλλον ασφαλιστικό φορέα. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται όσοι
ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους, με οποιονδήποτε τρόπο, σε
παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του
πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τα έξοδα περίθαλψης βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα
υγειονομικής περίθαλψης των ανωτέρω δικαιούχων και εάν δεν είναι
ασφαλισμένοι, οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Το δικαίωμα περίθαλψης είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται ή
επεκτείνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.
(άρθρο 10)
9.α. Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού συντάξιμου χρόνου
πέντε (5) ετών στα στελέχη των Ε.Δ. που δεν είχαν τη δυνατότητα να
υπηρετήσουν σε μονάδες και υπηρεσίες (παραμεθόριες, αεροδρόμια, πολεμικά
πλοία κ.λπ.), ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων των παρ.αγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 και
της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3883/2010.
β. Προβλέπεται η προαγωγή στον βαθμό του Συνταγματάρχη ή του
Πλοιάρχου αντίστοιχα, των αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών
(ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του
ΓΛΚ 4/20

Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη ή του Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη
σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη ή για λόγους
υγείας ή σωματικής ανικανότητας, προάγονται μέσα σε δύο (2) μήνες από την
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. Στους ανωτέρω δεν γεννώνται
συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.
γ. Προβλέπεται η εξαίρεση των αξιωματικών που προέρχονται από
Εθελοντές Μακράς Θητείας καθώς και εκείνων από τις άλλες κατηγορίες, από
την υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε
μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας.
(άρθρο 11)
10.
Θεσπίζεται η απονομή ενός ακόμη βαθμού για κάθε μία από τις
αγωνιστικές διακρίσεις των αξιωματικών και ανθυπασπιστών πολεμικής
διαθεσιμότητας και υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας, που έχουν
υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις καταστάσεις αυτές και έχουν καταλάβει
ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση σε ατομικό κανονικό ολυμπιακό
αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών αγώνων, καθώς και μία από
τις τρεις παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ατομικό ολυμπιακό
αγώνισμα αθλητών με προβλήματα αναπηρίας.
(άρθρο 12)
11.
Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν νοσηλείας, υγειονομικής περίθαλψης
και εξετάσεων στα στρατιωτικά νοσοκομεία των Ε.Δ. και του ΝΙΜΤΣ, στους
υπαγόμενους σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχους ασφάλισης σε αυτά, οι
οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι ή έχουν χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη.
Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. .
(άρθρο 13)
12.
Επεκτείνεται η χορήγηση της προβλεπόμενης ειδικής άδειας των
αιρετών του Δήμου και της Περιφέρειας και στους οπλίτες και στους
ανθυπασπιστές των Ε.Δ. και προβλέπεται, η κατ’ εξαίρεση, μετάθεσή τους ή
επιπλέον παραμονή τους στον τόπο όπου εκλέγονται, για το διάστημα που
διαρκεί η θητεία τους.
(άρθρο 14)
13.α. Συνιστώνται στα Γενικά Επιτελεία των Ε.Δ. Γραφεία Νομικής
Προστασίας Στελεχών (ΓΝΟΠΣ) υπαγόμενα απευθείας στον οικείο Αρχηγό με
κύριο σκοπό την απευθείας ενημέρωση των στελεχών των Ε.Δ., ως προς τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σε παρούσα υπηρεσιακή υπόθεση
που τα αφορά άμεσα και προσωπικά.
β. Για τη διακίνηση πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν στις
υποθέσεις που εξετάζουν τα ΓΝΟΠΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Διακλαδικού Κανονισμού Στρατιωτικής Αλληλογραφίας και του Εθνικού
Κανονισμού Ασφαλείας και της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών
δεδομένων.
(άρθρο 15)
14.α. Προβλέπεται ότι, για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι απεβίωσαν στο
εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή και αντίστροφα, με δημόσια δαπάνη
κατά τα ισχύοντα, καταβάλλονται επιπρόσθετα και τα έξοδα ταρίχευσης,
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κατασκευής ειδικού φέρετρου και μεταφοράς της σωρού και καλύπτονται με
την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό με κ.οινή υ.πουργική
απόφαση., του ανώτατου ορίου των εξόδων κηδείας και των λοιπών εξόδων,
του τρόπου και των απαιτούμενων για την καταβολή τους δικαιολογητικών,
των κατηγοριών δικαιούχων είσπραξης, καθώς κάθε άλλου σχετικού θέματος.
(άρθρα 16 και 50 παρ.1)
15.
Προβλέπεται η άρση της αναστολής των μισθολογικών προαγωγών και
του επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας (άρθρο 38 παρ.5 του ν.3986/2011), για
τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων των Ε.Δ., που αποστρατεύθηκαν από
την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 31η Ιουλίου 2012, αποκλειστικά για τον
υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, που χορηγείται από τον οικείο Ειδικό
Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, χωρίς να παράγονται άλλα οικονομικά
αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτόν υπολογίζονται και οι επιπλέον
αναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού Λογαριασμού, οι οποίες
παρακρατούνται από το δικαιούμενο συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα.
Το εφάπαξ βοήθημα και το ύψος των εισφορών υπολογίζονται βάσει
των διατάξεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου των στελεχών από την
υπηρεσία. Θεωρούνται νόμιμες πράξεις απονομής συμπληρωματικών εφάπαξ
βοηθημάτων που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2012 και πριν από την
έναρξη ισχύος της υπό ψήφιση διάταξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. (άρθρο 17)
16.
Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις στρατολογικής φύσης
(ν.3421/2005). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Προβλέπεται μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υπηρεσία εξάμηνης
και εννεάμηνης διάρκειας, για όλους τους αδελφούς οικογένειας με τέσσερα
(4) (αντί έξι που ισχύει) και τρία (3) αδέλφια, αντίστοιχα.
β. Επαναπροσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη
χορήγηση απαλλαγής από τη στράτευση των καταδικασθέντων σε κάθειρξη.
γ. Ορίζεται ότι, όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία,
με την απαλλαγή τους από τη στράτευση, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή
τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της
ανυποταξίας τους εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες.
δ. Επαναρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αναβολή κατάταξης για
απόκτηση ιατρικής ειδικότητας κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που
διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.
ε. Προβλέπεται η αναβολή κατάταξης στις Ε.Δ. των στρατευσίμων που
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Περιφερειαρχών.
στ. Παρέχεται η δυνατότητα γνωστοποίησης της κλήσης για κατάταξη
στους ενδιαφερόμενους και με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και
δικτυακών υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3979/2011.
ζ. Παρατείνεται κατά τρεις (3) ημέρες, από δύο (2) σε πέντε (5) ημέρες, το
χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιος να επικαλεστεί λόγους αντικειμενικής
αδυναμίας, προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει παρουσιασθεί εμπρόθεσμα στις
μονάδες κατάταξης.
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η. Ορίζεται ότι, το χρηματικό πρόστιμο, το οποίο επιβάλλεται στους
ανυπότακτους έχει προσωποπαγή χαρακτήρα.
θ. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εκτίμησης λόγω
ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων και από ανυπότακτους που δεν
μπόρεσαν να τηρήσουν την υποχρέωσή τους για κατάταξη, μετά τη διακοπή
της ανυποταξίας τους.
ι. Διαγράφονται στο σύνολό τους οι διοικητικές συνέπειες και τα
διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους διατελέσαντες ή διατελούντες
σε ανυποταξία.
(άρθρο 18)
17.
Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης των διατελεσάντων ή
διατελούντων σε ανυποταξία, από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις, κατά την
έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου και αίρονται οι ποινικές συνέπειες της
ανυποταξίας και διαγράφονται στο σύνολό τους οι διοικητικές συνέπειες και τα
διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί, για όσους υπάγονται ή θα υπαχθούν
αργότερα στην ανωτέρω ρύθμιση.
Η υπαγωγή στις ως άνω διατάξεις γίνεται αυτεπαγγέλτως.
(άρθρο 19)
18.
Επανακαθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης και μετάθεσης των
οπλιτών στις Ε.Δ. και μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, η δήλωση τόπου προτίμησης
υποβάλλεται από τους στρατευσίμους ηλεκτρονικά, πριν από την κατάταξη,
μέσω των επίσημων ιστοτόπων των Γενικών Επιτελείων, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.
(άρθρο 20)
19.
Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του
ν.1911/1990 που αναφέρεται σε θέματα οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων και
ειδικότερα ορίζονται τα εξής:
α. Κατ’ εξαίρεση, ως ΟΒΑ (Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης) Ειδικών
Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να
υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική
τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε
οποιοδήποτε Όπλο - Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Περαιτέρω,
είναι δυνατόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις
Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και τη
μεταφορά των ΟΒΑ εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα
από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.
β. Η κατανομή των θέσεων ΟΒΑ στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων
διενεργείται με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
γ. Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανατάσσονται
επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση διακοπής μετά τη συμπλήρωση τριών (3)
μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας
αναληφθείσας στρατιωτικής τους υποχρέωσης.
δ. Περαιτέρω, οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που
επανατάσσονται απολύονται στην περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς
την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων
- Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), πλην της οριζόμενης εξαίρεσης.
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ε.

Επιπλέον ορίζεται ότι, οι ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε άλλο Κλάδο ή Όπλο
ή Σώμα (για το Στρατό Ξηράς) που ολοκληρώνουν επιτυχώς την
προαναφερόμενη εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές
Δυνάμεις - ΟΥΚ, από τον Κλάδο ή το Όπλο - Σώμα, που υπηρετούν, ενώ όσοι
δεν ολοκληρώνουν την εν λόγω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως
ΟΒΑ, προς εκπλήρωση του υπολοίπου της αναληφθείσας υποχρέωσής τους.
(άρθρο 21)
20.
Ρυθμίζονται θέματα αντιρρησιών συνείδησης και ειδικότερα:
α. Μειώνεται, στα τριάντα τρία (33) έτη, από τα τριάντα πέντε (35), το
ηλικιακό όριο εξαγοράς του υπολοίπου της εναλλακτικής υπηρεσίας για τους
αντιρρησίες συνείδησης, εφόσον οι ανωτέρω έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε
φορείς του δημόσιου τομέα, αφού εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία είκοσι
(20) ημερών, αντί σαράντα (40) που ισχύει σήμερα.
β. Καταργείται η υποχρεωτική δίμηνη παραμονή, επιπλέον της
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, των αντιρρησιών συνείδησης στην
εναλλακτική υπηρεσία, πριν την οριστική απόλυση αυτών.
γ. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση της ειδικής επιτροπής που εξετάζει τη
συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδιαφερομένων ως
αντιρρησιών.
δ. Θεσπίζονται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης στους
ανωτέρω, καθώς και η χορήγηση γονικής άδειας σε αυτούς, κατά τα οριζόμενα.
ε. Αίρεται η δυνατότητα αναστολής των διατάξεων για εναλλακτική
υπηρεσία από τον αρμόδιο Υπουργό, σε περίοδο πολέμου.
στ. Προβλέπεται η υποχρεωτική χορήγηση αναστολής εκτέλεσης
διοικητικής πράξης σχετικά με τη χορήγηση αναβολής ή την αναγνώριση
αντιρρησία συνείδησης, σε περίπτωση απορριπτικής σχετικής απόφασης.
ζ. Επεκτείνονται και στους αντιρρησίες συνείδησης η πρόβλεψη για
κάλυψη των δαπανών κίνησης αυτών από το Δημόσιο, για την εκπλήρωση της
εναλλακτικής τους θητείας, καθώς και οι ευεργετικές διατάξεις εργαζομένων
στρατευόμενων υπαλλήλων (επιστροφή στη θέση που κατείχαν μετά την
απόλυση αυτών).
(άρθρα 22 και 23)
21. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας ειδικών τμημάτων σπουδών καθώς
και εθνικών ή διεθνών σχολείων ειδικής επιμόρφωσης στην Ανώτατη
Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα.
β. Οι δαπάνες λειτουργίας της ανωτέρω Σχολής καλύπτονται, εφεξής, από
τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτούντων κάθε
εκπαιδευτικής σειράς που προέρχονται από αυτά. (Σήμερα η εν λόγω συμμετοχή
στις προαναφερόμενες δαπάνες καθορίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένα ποσοστά).
Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει από το επόμενο οικονομικό έτος.
γ. Παύει να καταβάλλεται, μετά τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους, αποζημίωση στο μόνιμο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό που
υπηρετεί στην Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. και διδάσκει γνωστικά αντικείμενα των τομέων
εκπαίδευσης.
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δ. Μετονομάζονται οι Σχολές Διοίκησης και Επιτελών των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα, η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του
Στρατού Ξηράς σε Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (Σ.Π.Σ.Ξ.), η Σχολή
Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού σε Ναυτική Σχολή Πολέμου
(Ν.Σ.Π.) και η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας σε
Αεροπορική Σχολή Πολέμου (Α.Σ.Π.).
(άρθρα 24-25 και 51 παρ.7)
22.α. Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας, μετονομασίας ή
κατάργησης νέων Κατευθύνσεων στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών της
Σχολής Ικάρων από το πρώτο έτος σπουδών. (Σήμερα η σχετική δυνατότητα
παρέχεται από το δεύτερο έτος σπουδών).
β. Στις ανωτέρω κατευθύνσεις, υφιστάμενες και συνιστώμενες, μπορούν να
μετατάσσονται οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της
προαναφερόμενης Σχολής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, με
τις οριζόμενες επιφυλάξεις. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και στους
σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που διεγράφησαν
από αυτήν, κατά το πρώτο έτος σπουδών, λόγω πτητικής ακαταλληλότητας, οι
οποίοι μπορούν να επανέλθουν στις Ε.Δ. και να επανεγγραφούν στη Σχολή
Ικάρων μετατασσόμενοι σε μία από τις μνημονευόμενες κατευθύνσεις, υπό τις
οριζόμενες προϋποθέσεις.
γ. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη στελέχωση της θέσης του
Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης των Ανώτατων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) .),καθώς και θέματα νομοτεχνικής
φύσεως σχετικά με τη λύση της εργασιακής σχέσης των μελών ΔιδακτικούΕρευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι..
δ. Καταργείται η χορήγηση αποζημίωσης στους εν ενεργεία στρατιωτικούς
των Ε.Δ., οι οποίοι υπηρετούν στα Α.Σ.Ε.Ι. με τοποθέτηση, μετάθεση,
απόσπαση, διάθεση ή προσκόλληση για το εκπαιδευτικό έργο που αυτοί
παρέχουν σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης, μετά τη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους ορισμού τους.
ε. Προβλέπεται η ανανέωση ανά ακαδημαϊκό έτος, με ανώτατο όριο την
τριετία, της σύμβασης με την οποία απασχολούνται στα Α.Σ.Ε.Ι. ειδικοί
επιστήμονες με τα οριζόμενα προσόντα, σε περίπτωση ανεπάρκειας του
Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ανωτέρω Ιδρυμάτων.
(άρθρα 26 και 51 παρ.5 και 8)
23.α. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Σχολείων
(Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού
Ναυστάθμου Κρήτης, τα οποία υπάγονται, εφεξής, στο Μετοχικό Ταμείο
Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και επιτελούν τον οριζόμενο σκοπό. (Σήμερα, τα εν λόγω
σχολεία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
β. Εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας
(ν.682/1977 και ν.4547/2018), για τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών, τη συγκρότηση του Εβδομαδιαίου Ωρολόγιου Προγράμματος
Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ), τις παρεκκλίσεις από αυτό και τη λειτουργία
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προαιρετικών εκπαιδευτικών δράσεων δράσεων,καθώς και την αξιολόγηση των
διευθυντικών στελεχών των ανωτέρω σχολείων.
γ. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων στα ανωτέρω σχολεία
εκπαιδευτικών, μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση αυτών,
μετατρέπονται σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χΙ.Δ.Α.Χ.)
και καλύπτονται από την οικεία επετηρίδα.
δ.
Συνιστάται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του
Μ.Τ.Ν., σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής λογαριασμός ειδικού σκοπού,
σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία (παρ.13 του άρθρου 69Α του ν.
4270/2014), με αποκλειστικό έργο την κάλυψη των μισθολογικών,
λειτουργικών και κάθε άλλου είδους οικονομικών δαπανών των
προαναφερόμενων σχολείων.
Με κ.οινή υ.πουργική απόφαση. καθορίζονται η διάθρωση, οι
αρμοδιότητες, το έργο, η πηγή και ο τρόπος κάλυψης της μισθολογικής και
ασφαλιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα εν λόγω
σχολεία.
ε. Ορίζεται ως Πρόεδρος των σχολείων του Ναυστάθμου Κρήτης, ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Ν. και με κ.οινή υ.πουργική α. πόφαση
καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το έργο αυτού.
(άρθρα 27-29 και 50 παρ.2)
24.α. Παρέχεται η δυνατότητα σε σπουδαστές των μνημονευόμενων
Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους,
κρίνονται ακατάλληλοι για λόγους υγείας, να συνεχίζουν, κατόπιν αίτησής
τους, τη φοίτησή τους, εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή
ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, κατά περίπτωση.
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και στους σπουδαστές των στρατιωτικών
σχολών, οι οποίοι διεγράφησαν από αυτές λόγω σωματικής ανικανότητας, υπό
τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
β. Οι προαναφερόμενοι σπουδαστές απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από
τη στρατιωτική εκπαίδευση, ονομάζονται Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί με την
αποφοίτησή τους και εντάσσονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή
ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, ενώ δεν
δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην προηγούμενη
κατάσταση ή στην ενεργό υπηρεσία.
γ. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις δεν υπάγονται οι σπουδαστές, των οποίων η
φοίτηση διακόπτεται λόγω σωματικής ανικανότητας, συνεπεία ψυχικής
πάθησης, του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών.
(άρθρα 30 και 51 παρ.6)
25.α. Προβλέπεται η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, με τις οριζόμενες
προϋποθέσεις και καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εισακτέων για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: αα) των μαθητών που συμμετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι τέκνα
θανόντων ή προσώπων των οποίων είτε η πρώτη κατοικία είτε η εμπορική
επιχείρηση καταστράφηκε από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, καθώς και ββ) των μαθητών
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της τελευταίας τάξης και των αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι
επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και
συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που
διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα.
β. Με κ.οινή υπουργική .απόφαση . καθορίζονται τα θέματα εφαρμογής
των ανωτέρω ρυθμίσεων (ποσοστά επί των εισακτέων, απαιτούμενα
δικαιολογητικά κ.λπ.).
(άρθρα 31 και 50
παρ.3)
26.α. Προβλέπεται ότι, για τους εν ενεργεία αξιωματικούς, γυναίκες και
άνδρες, που προέρχονται από μονιμοποιηθέντες εθελοντές και έχουν
συμπληρώσει, μέχρι τις 31-.12-.2014 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής
υπηρεσίας, ο απαραίτητος χρόνος πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για την
προαγωγή αυτών στον ανώτερο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών
θέσεων, υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού, πέρα από τα
δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξης αυτών. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής
δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.
β. Περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής
Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) στις συγκεκριμένες θέσεις που
καθορίζονται, με κ.οινή υ.πουργική α., πόφαση, κατ’ έτος, σε Τμήματα Σχολών
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), για κατάταξη μόνιμων εν
ενεργεία αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, αποφοίτων των στρατιωτικών
σχολών πέραν των προβλεπόμενων για κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι..
(άρθρο
32)
27.α. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Σ.Α.Ε.Τ.) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετονομάζεται σε Συμβούλιο
Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας
και Βιομηχανίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.),
συμπεριλαμβάνοντας τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της
Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής (Ε.Α.Β.Σ.) και
επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και η συγκρότηση αυτού.
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για καθορισμό με κ.οινή υ.πουργική α. πόφαση
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των
δικαιοπραξιών που συνιστούν οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί
ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων βάσει των
οποίων αποφασίζεται η άρση της ανωτέρω απαγόρευσης από την ειδική
επιτροπή που έχει συσταθεί προς τούτο και λοιπών συναφών θεμάτων.
γ. Παρέχεται το δικαίωμα μετεγγραφής σε αδέλφια σπουδαστών των
Α.Σ.Ε.Ι., της Σ.Σ.Α.Σ. ή των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών
(Α.Σ.Σ.Υ.), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο
μεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους
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διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, σύμφωνα
με τα κριτήρια της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
(άρθρα 33-35)
ΙΙ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την τροποποίηση του Κώδικα
Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και λοιπές ρυθμίσεις
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα:
1.
Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα
Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (ν.2304/1995) και εισάγονται
ειδικές ρυθμίσεις για την αποχώρηση από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας
των δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από διαγωνισμό. Συγκεκριμένα,
θεσπίζεται ως ηλικιακό όριο το 65ο και το 67ο έτος κατά περίπτωση και
επεκτείνεται και για τους Αναθεωρητές Α΄ ο χαρακτηρισμός ως ευδοκίμως
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα (αποχώρηση κατά περίπτωση
κατά το 60ο και 62ο έτος της ηλικίας), εφαρμόζονται εφεξής για τους
στρατιωτικούς δικαστές που προέρχονται από Στρατιωτική Σχολή
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
(άρθρο 36)
2.α. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου και του
Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού, στα οποία
ορίζεται εφεξής ως Πρόεδρος ο στρατιωτικός δικαστής που μετέχει στη
σύνθεση αυτών.
β. Ορίζεται ότι, ισχύει για τρία (3) έτη, από την ημερομηνία κύρωσής του
από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο πίνακας επιτυχόντων κατά σειρά
επιτυχίας των υποψηφίων του διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων
δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο
βαθμό του παρέδρου για το έτος 2018, βάσει της μνημονευόμενης προκήρυξης
του ιδίου έτους.
(άρθρα 37 – 38)
ΙΙΙ.

ΜΕΡΗ ΤΡΙΤΟ και ΤΕΤΑΡΤΟ

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και
Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ) καθώς και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα:
1.
Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας
Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ), η
οποία αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και έχει ιδρυθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ.
3884/1958. Ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζεται η αποστολή της ΥΥΠ/ΠΧΛ σε περίοδο ειρήνης και
σε περίοδο έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης.
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β. Επαναλαμβάνεται η κατά τα ισχύοντα διάρθρωση της ΥΥΠ/ΠΧΛ [η
Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) και η Γενική Γραμματεία (ΓΓ) που λειτουργεί σε
αυτήν, οι Περιφερειακές Επιτροπές Λιμένων (ΠΕΛ), οι Επιτροπές Λιμένων
(ΕΛ)] και προβλέπεται η τοποθέτηση, με υπουργική απόφαση, του Διευθυντή
της Υπηρεσίας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προέδρου της ΚΕ.
γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση π.δ/τοςπροεδρικού
διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι λιμένες όπου συγκροτούνται και
λειτουργούν ΕΛ, οι ΠΕΛ στις οποίες υπάγονται οι ΕΛ, τα κριτήρια επιλογής
του Διευθυντή της ΥΥΠ/ΠΧΛ, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες της ΓΓ της
ΚΕ κ.λπ.. Με την έκδοση του διατάγματος αυτού, καταργείται το
ν.δ.3884/1958, πλην του άρθρου που προέβλεψε την ίδρυση της ΥΠΠ/ΠΧΛ.
(άρθρα 39, 50 παρ. 4 και 52 παρ. 2)
2.α. Συνιστάται Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ) στο ΓΕΕΘΑ,
ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και καθορίζεται η αποστολή της.
Συγκεκριμένα, η ΕΣΑΑ είναι αρμόδια για:
τον έλεγχο και την πιστοποίηση της αξιοπλοΐας αεροσκαφών ή άλλων
αεροναυτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις,
την εποπτεία, τον έλεγχο και την πιστοποίηση ότι συμμορφώνονται με
τις απαιτήσεις και τα πρότυπα αξιοπλοΐας, προϊόντα, εξαρτήματα συσκευές
κ.λπ. των Ενόπλων Δυνάμεων Δυνάμεων,καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που ασχολούνται με την σχεδίαση, κατασκευή αυτών ή την εκπαίδευση του
προσωπικού κ.λπ.,
την αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού εξωτερικού,καθώς
και των πιστοποιητικών που εκδίδουν.
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση π.δ/τοςροεδρικού
διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις αξιοπλοΐας των
στρατιωτικών αεροσκαφών και των λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και
συσκευών συσκευών,καθώς και οι απαιτήσεις των φορέων σχεδίασης,
κατασκευής και συντήρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης
στρατιωτικών αεροσκαφών, η διαδικασία πιστοποίησης αυτών, η διαδικασία
αναγνώρισης πιστοποιητικών και λοιπών προϊόντων, η διάρθρωση και η
στελέχωση της ΕΣΑΑ κ.λπ..
(άρθρα 40 και 50 παρ.5)
3.α. Προβλέπεται η έκδοση δελτίου ταυτότητας, ίσης αποδεικτικής ισχύος
με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του
ως ταξιδιωτικού εγγράφου, για τις μνημονευόμενες κατηγορίες στρατιωτικού
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό,
επαγγελματίες οπλίτες, σπουδαστές ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων κ.λπ.). Το ανωτέρω στρατιωτικό προσωπικό που αποχωρεί από την
υπηρεσία παραδίδει το δελτίο ταυτότητάς του.
β. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό, με
υπουργικές αποφάσεις, του τύπου, των γενικών χαρακτηριστικών ασφαλείας,
των τεχνικών προδιαγραφών των δελτίων ταυτότητας, οι οποίες είναι
απόρρητες και κάθε άλλου σχετικού θέματος.
(άρθρα 41 και 50 παρ. 6)
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4.α. Συμπληρώνεται το άρθρο 40 του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα
Κινητικότητας) και διευκρινίζεται ότι, η προβλεπόμενη δυνατότητα μετάταξης
σε υφιστάμενες κενές ή συνιστώμενες θέσεις του Δημοσίου και λοιπών
φορέων του δημοσίου τομέα (ο.τ.αΟ.Τ.Α., νΝ.πΠ.δΔ.δΔ., νΝ.πΠ.ιΙ.δΔ. κ.λπ.),
των απασχολούμενων με σύμβαση ιΙ.δΔ.οΟ.χΧ. στην εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), αφορά σε
προσωπικό με την ειδικότητα του διοικητικού ή του οικονομικού.
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της τιμής εκκίνησης του
ετήσιου ανταλλάγματος για τα ακίνητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
(Τ.ΕΘ.Α.), του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και του Ταμείου
Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιοποίησης
αυτών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας
υπολογισμού της αξίας από τη φορολογική αρχή, η εν λόγω τιμή εκκίνησης δεν
μπορεί να είναι κατώτερη του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας
του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή, που
είναι εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
(άρθρα 42, 43)
5.α. Προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης: i) στο στρατιωτικό προσωπικό,
που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας και στα μετεωρολογικά κλιμάκια αυτής αυτής,καθώς και ii) στο
στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε άλλα
μετεωρολογικά κλιμάκια που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής
Αεροπορίας.
Το ύψος της ανωτέρω αποζημίωσης, ο τρόπος καταβολής αυτής και
κάθε άλλη λεπτομέρεια
καθορίζονται με την προβλεπόμενη κ.οινή
υ.πουργική α. πόφαση του άρθρου 65 παρ. 5 του ν.4427/2016 (απόδοση
μηνιαίως στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ποσών από το
EUROCONTROL).
β. Στις αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβάνεται
και ο καθορισμός, με σχετική υπουργική απόφαση, των Μονάδων και των
Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν σε δωδεκάωρη και
εικοσιτετράωρη βάση.
γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των φάρων και τις
ενώσεις των στρατιωτικών.
(άρθρα 44 - 47)
6.
Ορίζεται ότι: i) τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με
δαπάνες του Τ.ΕΘ.Α., περιέρχονται στην κυριότητα αυτού,
ii) η κυριότητα ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με δαπάνες του
Τ.ΕΘ.Α. και των οποίων η πλήρης κυριότητα, κατά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος των προτεινομένων διατάξεων, ανήκει στο Δημόσιο, περιέρχεται στο
Τ.ΕΘ.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
(άρθρο 48)
7.α. Ορίζεται ρητά ότι, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους
δικαιούχους των άρθρων 10 - 15 του ν.4575/2018 [υπάλληλοι και συνταξιούχοι
ειδικών μισθολογίων και κατηγοριών (στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας, ιατροί Ε.Σ.Υ., μέλη Δ.Ε.Π. κ.λπ.)] δεν συνυπολογίζονται
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στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ειδικά για την καταβολή πάσης
φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων και την
εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ή προνοιακής
πολιτικής από τους φορείς του δημοσίου τομέα.
β. Προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης: i) στο πολιτικό προσωπικό, που
υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
και στα μετεωρολογικά κλιμάκια αυτήςαυτής, καθώς και ii) στο πολιτικό
προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε άλλα μετεωρολογικά
κλιμάκια που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.
Το ύψος της ανωτέρω αποζημίωσης, ο τρόπος καταβολής αυτής και
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με την προβλεπόμενη κ.οινή υ.πουργική
α. πόφαση του άρθρου 65 παρ. 5 του ν.4427/2016 (απόδοση μηνιαίως στην
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ποσών από το EUROCONTROL).
(άρθρο 49)
8.
Εισάγονται ρυθμίσεις μεταβατικής ισχύος και περιλαμβάνονται οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καταργούνται με τις προτεινόμενες από
την έναρξη ισχύος αυτών.
(άρθρα 50 - 52)
Β.
Από τις προτεινόμενες
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

διατάξεις,

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη, από την αύξηση στο 65ο και το 67ο έτος, κατά
περίπτωση, αντί 60ο και 62ο που ισχύει, του ηλικιακού ορίου, για την
υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία των στρατιωτικών δικαστών που
προέρχονται από διαγωνισμό. (άρθρο 36)
2.
Ετήσια δαπάνη, από την ίδρυση στο ΓΕΕΘΑ, ως ανεξάρτητης
οργανωτικής μονάδας, της ΕΣΑΑ και την κάλυψη των εν γένει εξόδων
λειτουργίας της. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση
προεδρικού διατάγμα.δ/τος. (άρθρα 40 και 50 παρ. 5)
3.
Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή πρόσθετων αμοιβών (υπερωριακή
αποζημίωση, νυχτερινά και εξαιρέσιμα) στο προσωπικό των Μονάδων και των
Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν σε δωδεκάωρη και
εικοσιτετράωρη βάση. (άρθρο 45) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.), καθώς και από την
έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
4.
Δαπάνη, από την απονομή ανώτερου καταληκτικού βαθμού στους
Εθελοντές Μακράς Θητείας, για τις οριζόμενες κατηγορίες. (άρθρο 4)
5.
Δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των Εθελοντών
Μακράς Θητείας, οι οποίοι παραμένουν στο στράτευμα εκτός οργανικών
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θέσεων (Ε.Ο.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου ) έτους
της ηλικίας τους. Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του επισπεύδοντος
Υπουργείου, ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 5,45 εκατ. ομμυρίων ευρώ
περίπου για το έτος 2019, 3,05 εκατ. ομμυρίων ευρώ περίπου για το 2020,
5,94 εκατ. ομμυρίων ευρώ περίπου για το 2021 και 13,15 εκατ. ομμυρίων
ευρώ περίπου για το έτος 2022. (άρθρο 5)
6.
Δαπάνη, από την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό των αποφοίτων της
Σχολής Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και των αντιστοίχων του
Πολεμικού Ναυτικού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου
11.
7.
Δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους ταρίχευσης, κατασκευής ειδικού
φέρετρου και μεταφοράς της σωρού, στην περίπτωση που οι στρατιωτικοί που
κηδεύονται με δημόσια δαπάνη απεβίωσαν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην
Ελλάδα ή και αντίστροφα. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμό στρατιωτικών, χώρα στην οποία απεβίωσαν) και από την
έκδοση σχετικής κ.οινής υ.πουργικής α. πόφασης. (άρθρα 16 και 50 παρ.1)
8.
Δαπάνη από την: α. κάλυψη των δαπανών κίνησης και των αντιρρησιών
συνείδησης από το Δημόσιο, για την εκπλήρωση της εναλλακτικής τους
θητείας, (άρθρο 23 παρ.8)
β. την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, καθ’ υπέρβαση του συνολικού
αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: i) των μαθητών
που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019
και είναι τέκνα θανόντων ή προσώπων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, καθώς
και ii) των μαθητών της τελευταίας τάξης και των αποφοίτων Γενικών και
Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου
Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες της 15 ης
Νοεμβρίου 2017 και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές
εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018. (άρθρο 31)
9.
Δαπάνη, από την αντιμετώπιση του κόστους έκδοσης νέου δελτίου
στρατιωτικής ταυτότητας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. (άρθρο
41) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός εκδοθησόμενων δελτίων ταυτότητας, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
10.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα παραμονής στην ενέργεια
αξιωματικών των Ε.Δ. που δεν αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα για λόγους
υγείας. (άρθρο 2)
11.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα διορισμού στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, συγγενικών
ΓΛΚ 16/20

προσώπων ιδιωτών που απεβίωσαν ή κατέστησαν ανάπηροι εξ αιτίας
ατυχήματος από υλικό ή μέσο των Ε.Δ. που συνέβη πριν από την 1-.1-.2000.
(άρθρο 8)
12.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από την απονομή ενός ακόμα βαθμού/βαθμών στους
οριζόμενους στρατιωτικού, από τυχόν αγωνιστική διάκριση στο αγώνισμα
συγκεκριμένων αγώνων. (άρθρο 12)
13.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν: α. αντιμετώπιση των εξόδων
λειτουργίας ειδικών τμημάτων σπουδών και εθνικών ή διεθνών σχολείων
ειδικής επιμόρφωσης στην Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ., (άρθρο 24 παρ.1)
β. ίδρυση και λειτουργία νέων Κατευθύνσεων στο Τμήμα Αεροπορικών
Επιστημών της Σχολής Ικάρων από το πρώτο, αντί από το δεύτερο, έτος
σπουδών, (άρθρο 26 παρ.1)
γ. επάνοδο και επανεγγραφή των σπουδαστών της Κατεύθυνσης Ιπταμένων
της Σχολής Ικάρων, που διεγράφησαν από αυτήν, κατά το πρώτο έτος σπουδών,
λόγω πτητικής ακαταλληλότητας και την ως εκ τούτου κάλυψη των δαπανών
φοίτησης αυτών, (άρθρα 26 παρ.2 και 51 παρ.5)
δ. επανεγγραφή και ένταξη στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή
ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, κατά περίπτωση
των σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών, οι οποίοι διεγράφησαν από αυτές
λόγω σωματικής ανικανότητας. (άρθρα 30 παρ.1 και 51 παρ.6)
14.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποδοχών ανώτερου βαθμού
στους μονιμοποιηθέντες εξ εθελοντών εν ενεργεία αξιωματικούς, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του ά(άρθρου 32 παρ.1), η οποία εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα (διαφορά αποδοχών, αριθμός δικαιούχων κ.λπ.).
15.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη τυχόν πρόσθετου κόστους
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΥΥΠ/ΠΧΛ. (άρθρα 39 και 50
παρ. 4). Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την έκδοση
π.δ/τοςροεδρικού διατάγματος.
16.
Απώλεια εσόδων, από τη μη είσπραξη του χρηματικού προστίμου που
επιβάλλεται στους ανυπότακτους λόγω του χαρακτηρισμού του ως
προσωποπαγούς. (άρθρο 18 παρ.16)
17.
Απώλεια εσόδων από τη διαγραφή στο σύνολό τους των διοικητικών
προστίμων που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί σε όσους, διατελέσαντες ή
διατελούντες σε ανυποταξία, εξαιρεθούν από την πρόσκληση ή τις
προσκλήσεις, για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. (άρθρο 19 παρ.2)
18.
Επίσπευση είσπραξης εσόδων από την εξαγορά νωρίτερα, στα 33 αντί
στα 35 έτη, του υπολοίπου της εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες
συνείδησης. (άρθρο 22)
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19.
Εξοικονόμηση δαπάνης από: α. την κατάργηση της υποχρεωτικής
δίμηνης παραμονής, επιπλέον της πραγματικής στρατιωτικής θητείας, των
αντιρρησιών συνείδησης στην εναλλακτική υπηρεσία, (άρθρο 23 παρ.1)
β. την κατάργηση καταβολής αποζημίωσης: i) στο μόνιμο στρατιωτικό
εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. (άρθρα 24 παρ.3), ii)
στους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ε.Δ., που υπηρετούν στα Α.Σ.Ε.Ι..
(άρθρα 26 παρ.10 και 51 παρ.8).

ΙΙ.

Επί των προϋπολογισμών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης), κατά
περίπτωση

1.
Δαπάνη, από την κάλυψη πλήρους νοσοκομειακής περίθαλψης (και όχι
μόνο ενδονοσοκομειακής νοσηλείας) στους αξιωματικούς, οπλίτες κ.λπ., που
υπηρέτησαν σε στρατιωτικά γεγονότα στην Κύπρο τα έτη 1964, 1967 και
1974. (άρθρο 10 παρ.24)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή αυξημένων συντάξεων στα
στελέχη των Ε.Δ. που θα αναγνωρίσουν πλασματικό συντάξιμο χρόνο πέντε
(5) ετών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της (παρ.1 του άρθρου 11), με
αντίστοιχη αύξηση των εσόδων των οικείων φορέων λόγω είσπραξης των
προβλεπόμενων εισφορών.
ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου
(νΝ.πΠ.δΔ.δΔ. – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ναυτικού

Δαπάνη, από την κάλυψη των μισθολογικών, λειτουργικών και κάθε
άλλου είδους οικονομικών δαπανών των ιδιωτικών σχολείων Ναυστάθμου
Κρήτης (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο). (άρθρο 27 παρ.5)
IV. Επί του προϋπολογισμού του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.
/νΝ.πΠ.δΔ.δΔ., Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Αύξηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, λόγω περιέλευσης στην
κυριότητα αυτού, ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με δαπάνες του ίδιου
Ταμείου. (άρθρο 48)
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V.

Επί
των
προϋπολογισμών
των
Ειδικών
Λογαριασμών
Αλληλοβοήθειας ΕΛΟΑΣ (Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας
Στρατού), ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ (Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας
Ναυτικού), ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ (Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας
Αεροπορίας) - (Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη από τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος στους
στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που αποστρατεύτηκαν από 1-.7-.2011 έως
και 31-.7-.2012 λόγω επανυπολογισμού αυτού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 17.
Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του επισπεύδοντος
Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των: α) 3 εκατ. ευρώ το έτος 2019, για τον
ΕΛΟΑΣ β) 1,9 εκατ. ομμυρίων ευρώ το έτος 2019, για τον ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ γ)
1 εκατ. ομμυρίου ευρώ το έτος 2019 και 1 εκατ. ομμύριο ευρώ το έτος 2020
για το ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ.
2.
Αύξηση εσόδων των ανωτέρω Ειδικών Λογαριασμών από την είσπραξη
των σχετικών εισφορών από τους προαναφερόμενους στρατιωτικούς, η οποία
όσον αφορά τον ΜΤΝ/ΕΛΟΑΑ εκτιμάται από το επισπεύδον Υπουργείο, στο
ποσό των 50 χιλ. ιάδων ευρώ, για καθένα των ετών 2019 και 2020. (άρθρο
17)
Αθήνα,

12 Απριλίου 2019

Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού
1. Ετήσια δαπάνη, από την αύξηση στο 65ο και το 67ο έτος, κατά περίπτωση, αντί 60ο
και 62ο που ισχύει, του ηλικιακού ορίου, για την υποχρεωτική αποχώρηση από την
υπηρεσία των στρατιωτικών δικαστών που προέρχονται από διαγωνισμό.
(άρθρο 36)
2. Ετήσια δαπάνη, από την ίδρυση στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως ανεξάρτητης οργανωτικής
μονάδας, της ΕΣΑΑ και την κάλυψη των εν γένει εξόδων λειτουργίας της. Το ύψος
της δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση προεδρικού διατάγματος.
(άρθρα 40 και 50 παρ. 5)
3. Ετήσια δαπάνη, από την καταβολή πρόσθετων αμοιβών (υπερωριακή αποζημίωση,
νυχτερινά και εξαιρέσιμα) στο προσωπικό των Μονάδων και των Υπηρεσιών των
Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν σε δωδεκάωρη και εικοσιτετράωρη βάση.
(άρθρο 45) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός δικαιούχων κ.λπ.), καθώς και από την έκδοση σχετικής υπουργικής
απόφασης.
4. Δαπάνη, από την απονομή ανώτερου καταληκτικού βαθμού στους Εθελοντές
Μακράς Θητείας, για τις οριζόμενες κατηγορίες.
(άρθρο 4)
5. Δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των Εθελοντών Μακράς
Θητείας, οι οποίοι παραμένουν στο στράτευμα εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.)
μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου ) έτους της ηλικίας τους. Η εν
λόγω δαπάνη, ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 5,45 εκατομμυρίων ευρώ περίπου
για το έτος 2019, 3,05 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για το 2020, 5,94 εκατομμυρίων
ευρώ περίπου για το 2021 και 13,15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου για το έτος 2022.
(άρθρο 5)
6. Δαπάνη, από την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό των αποφοίτων της Σχολής
Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς και των αντιστοίχων του Πολεμικού Ναυτικού,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 11.
7. Δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους ταρίχευσης, κατασκευής ειδικού φέρετρου
και μεταφοράς της σωρού, στην περίπτωση που οι στρατιωτικοί που κηδεύονται με
δημόσια δαπάνη απεβίωσαν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή και
αντίστροφα. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό
στρατιωτικών, χώρα στην οποία απεβίωσαν) και από την έκδοση σχετικής κοινής
υπουργικής απόφασης.
(άρθρα 16 και 50 παρ.1)
Ειδική έκθεση
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8. Δαπάνη από την: α. κάλυψη των δαπανών κίνησης και των αντιρρησιών
συνείδησης από το Δημόσιο, για την εκπλήρωση της εναλλακτικής τους θητείας,
(άρθρο 23 παρ.8)
β.την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού
των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: i) των μαθητών που συμμετέχουν
στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι τέκνα θανόντων
ή προσώπων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, καθώς και ii) των μαθητών της
τελευταίας τάξης και των αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της
Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τις
καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και συμμετείχαν στις πρώτες
μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2018.
(άρθρο 31)
9. Δαπάνη, από την αντιμετώπιση του κόστους έκδοσης νέου δελτίου στρατιωτικής
ταυτότητας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. (άρθρο 41) Το ύψος της εν
λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός εκδοθησόμενων δελτίων
ταυτότητας, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
10. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα παραμονής στην ενέργεια αξιωματικών
των ΕΔ που δεν αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα για λόγους υγείας.
(άρθρο 2)
11. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα διορισμού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, συγγενικών προσώπων
ιδιωτών που απεβίωσαν ή κατέστησαν ανάπηροι εξ αιτίας ατυχήματος από υλικό ή
μέσο των ΕΔ που συνέβη πριν από την 1.1.2000.
(άρθρο 8)
12. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την απονομή ενός ακόμα βαθμού/βαθμών στους
οριζόμενους στρατιωτικού, από τυχόν αγωνιστική διάκριση στο αγώνισμα
συγκεκριμένων αγώνων.
(άρθρο 12)
13. Ενδεχόμενη δαπάνη από τυχόν: α. αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας ειδικών
τμημάτων σπουδών και εθνικών ή διεθνών σχολείων ειδικής επιμόρφωσης στην
Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.,
(άρθρο 24 παρ.1)
β.ίδρυση και λειτουργία νέων Κατευθύνσεων στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών
της Σχολής Ικάρων από το πρώτο, αντί από το δεύτερο, έτος σπουδών,
(άρθρο 26 παρ.1)
γ.επάνοδο και επανεγγραφή των σπουδαστών της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της
Σχολής Ικάρων, που διεγράφησαν από αυτήν, κατά το πρώτο έτος σπουδών, λόγω
πτητικής ακαταλληλότητας και την ως εκ τούτου κάλυψη των δαπανών φοίτησης
αυτών,
(άρθρα 26 παρ.2 και 51 παρ.5)
δ.επανεγγραφή και ένταξη στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς
υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, κατά περίπτωση των σπουδαστών
των στρατιωτικών σχολών, οι οποίοι διεγράφησαν από αυτές λόγω σωματικής
ανικανότητας.
(άρθρα 30 παρ.1 και 51 παρ.6)

Ειδική έκθεση
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14. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αποδοχών ανώτερου βαθμού στους
μονιμοποιηθέντες εξ εθελοντών εν ενεργεία αξιωματικούς, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 1, η οποία εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (διαφορά αποδοχών, αριθμός δικαιούχων κ.λπ.).
15. Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη τυχόν πρόσθετου κόστους αναφορικά με την
οργάνωση και λειτουργία της ΥΥΠ/ΠΧΛ. (άρθρα 39 και 50 παρ. 4) Το ύψος της
δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την έκδοση προεδρικού διατάγματος.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
16. Απώλεια εσόδων, από τη μη είσπραξη του χρηματικού προστίμου που
επιβάλλεται στους ανυπότακτους λόγω του χαρακτηρισμού του ως προσωποπαγούς.
(άρθρο 18 παρ.16)
17. Απώλεια εσόδων από τη διαγραφή στο σύνολό τους των διοικητικών προστίμων
που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί σε όσους, διατελέσαντες ή διατελούντες σε
ανυποταξία, εξαιρεθούν από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις, για τις οποίες
κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
(άρθρο 19 παρ.2)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί των προϋπολογισμών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης), κατά περίπτωση
1. Δαπάνη, από την κάλυψη πλήρους νοσοκομειακής περίθαλψης (και όχι μόνο
ενδονοσοκομειακής νοσηλείας) στους αξιωματικούς, οπλίτες κ.λπ., που υπηρέτησαν
σε στρατιωτικά γεγονότα στην Κύπρο τα έτη 1964, 1967 και 1974.
(άρθρο 10 παρ.24)
2. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή αυξημένων συντάξεων στα στελέχη των
ΕΔ που θα αναγνωρίσουν πλασματικό συντάξιμο χρόνο πέντε (5) ετών, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11, με αντίστοιχη αύξηση
των εσόδων των οικείων φορέων λόγω είσπραξης των προβλεπόμενων εισφορών.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών
των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ν.Π.Δ.Δ. – Φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη, από την κάλυψη των μισθολογικών, λειτουργικών και κάθε άλλου είδους
οικονομικών δαπανών των ιδιωτικών σχολείων Ναυστάθμου Κρήτης (Δημοτικό
Σχολείο και Νηπιαγωγείο).
(άρθρο 27 παρ.5)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
ΜΤΝ.
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IV.

Επί των προϋπολογισμών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας ΕΛΟΑΣ
(Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Στρατού), ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ (Ειδικός
Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού), ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ (Ειδικός Λογαριασμός
Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας) - (Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη από τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος στους
στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που αποστρατεύτηκαν από 1.7.2011 έως και
31.7.2012 λόγω επανυπολογισμού αυτού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
17.
Η εν λόγω δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των: α) 3 εκατομμυρίων ευρώ το έτος 2019,
για τον ΕΛΟΑΣ β) 1,9 εκατομμυρίων ευρώ το έτος 2019, για τον ΜΤΝ/ΕΛΟΑΝ, γ) 1
εκατομμυρίου ευρώ το έτος 2019 και 1 εκατομμυρίου ευρώ το έτος 2020 για το
ΜΤΑ/ΕΛΟΑΑ.
Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των
προαναφερόμενων Ειδικών Λογαριασμών.

Αθήνα,

12

Απριλίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ε. Αποστολάκης

α.α.
αντί του απουσιάζοντος για
υπηρεσιακούς λόγους
Υπουργού Οικονομικών
(άρθρο 45 παρ. 3 π.δ. 63/2005, Α’98)
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αικ. Παπανάτσιου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Π. Ρήγας
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6598544, 210-6598232, 2106598587
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Ρυθμίσεις θεμάτων μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Θέσπιση ευεργετικών ρυθμίσεων μέριμνας και σταδιοδρομίας του προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σύσταση Γραφείων Νομικής Προστασίας
Στελεχών, θέσπιση ευεργετικών διατάξεων στρατολογικής φύσης και εναλλακτικής
υπηρεσίας αντιρρησιών συνείδησης και ρυθμίσεων εκπαίδευσης του ΥΠΕΘΑ.
Θέσπιση ρυθμίσεων που τροποποιούν τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικού Σώματος
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).
Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης
Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΛΧ), καθώς επίσης σύστασης και λειτουργίας της Εθνικής
Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Θέσπιση ή τροποποίηση άλλων διατάξεων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Άρθρα 1 έως 35:
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Η προώθηση των αξιολογούμενων ρυθμίσεων κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο
της έμπρακτης μέριμνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σε σημαντικά
θέματα που αφορούν στη μέριμνα για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων και τους οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική
τους υποχρέωση, καθώς και της ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στη στρατολογική
νομοθεσία, τους αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και άλλες διοικητικές διαδικασίες.
Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω ρυθμίσεων, λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για
την προστασία της οικογένειας και ειδικά των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η
ανάγκη για την περαιτέρω προστασία και έμπρακτη μέριμνα κατηγοριών
στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα, η
απαίτηση συμπόρευσης των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορά στο προσωπικό
των Ενόπλων Δυνάμεων με την αναγκαιότητα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής
τους (πχ μεταθέσεις, μειωμένο ωράριο) και η απαίτηση απλοποίησης και
εκσυγχρονισμού των διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, τόσο όσον αφορά
τους στρατευσίμους και οπλίτες όσο και τους αντιρρησίες συνείδησης και τους
ανυπότακτους.
Άρθρα 36 έως 38:
Η προώθηση και ψήφιση των αξιολογούμενων ρυθμίσεων κρίνεται αναγκαία,
διότι υπερσκελίζονται στρεβλώσεις και δικονομικές αγκυλώσεις του παρελθόντος και
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.
Άρθρα 39 και 40:
Ομοίως, κρίνεται επιβεβλημένη η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που
διέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής
Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΛΧ), καθόσον το ισχύον νομοθετικό διάταγμα [ν.δ.
3884/1958 (Α΄ 180)] έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις.
Αναφορικά με την Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ), η
αξιολογούμενη ρύθμιση καλύπτει το υφιστάμενο θεσμικό κενό για την αξιοπλοΐα των
στρατιωτικών αεροσκαφών αλλά και εν γένει των στρατιωτικών αεροναυτικών
προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, και εγκαθιδρύει το ρυθμιστικό πλαίσιο που
θα διασφαλίσει την επιθυμητή ασφάλεια στις αεροναυτικές δραστηριότητες.
Επιπλέον, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με
το πλαίσιο που υιοθετείται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το
ΝΑΤΟ. Παράλληλα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση, δρομολογούνται οι απαιτούμενες
ενέργειες για τη σταδιακή εφαρμογή της εγκριθείσας κοινής πολιτικής αξιοπλοΐας στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ για τα αεροσκάφη που η Συμμαχία κατέχει, ενοικιάζει ή που
διατίθενται προς όφελός της από τα κράτη – μέλη, μέσω διαδικασιών αναγνώρισης
των Εθνικών Στρατιωτικών Αρχών Αξιοπλοϊας (ΕΣΑΑ) των κρατών- μελών της
συμμαχίας.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Άρθρα 1 έως 35:
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην παροχή έμπρακτης μέριμνας
εκ μέρους του ΥΠΕΘΑ για το σύνολο των στελεχών, αλλά και για ειδικότερες
κατηγορίες αυτού, που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Η μέριμνα αυτή διασφαλίζεται
αφενός με τη δυνατότητα νομικής υποστήριξης στα στελέχη και οπλίτες των
Ενόπλων Δυνάμεων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ),
κατά τις δίκες σε ποινικά δικαστήρια για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν
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κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αφετέρου με τη σύσταση στο χώρο των
Ενόπλων Δυνάμεων Γραφείων Νομικής Προστασίας Στελεχών (ΓΝΟΠΣ), για την
υποβοήθηση των στελεχών, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν
σε υπηρεσιακή υπόθεση που τα αφορά. Επιπλέον, επιδιώκεται η κάλυψη δαπανών
των ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
Επίσης, διαλαμβάνονται ευεργετικές ρυθμίσεις επιμέρους ζητημάτων
αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ σε θέματα στρατολογικής φύσης, όπως επέκταση του
ευεργετήματος της μειωμένης θητείας σε όλα τα τέκνα τρίτεκνης ή πολύτεκνης
οικογένειας, τακτοποίησης στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυποτάκτων εφόσον
καταταγούν μέχρι τις 31 Δεκ 2020, αποσαφήνιση του προσωποπαγούς χαρακτήρα
του χρηματικού προστίμου, λόγω ανυποταξίας, τοποθετήσεων και μεταθέσεων
οπλιτών θητείας σύμφωνα, καθώς και ανακατάταξης και επανακατάταξης Οπλιτών
Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε διάφορα θέματα των
αντιρρησιών συνείδησης, προς συμμόρφωση τόσο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) όσο και παρατηρήσεων του
Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ).
Επιπλέον, οι προτεινόμενες διατάξεις σκοπεύουν στη ρύθμιση διαφόρων
θεμάτων εκπαίδευσης στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σε
θέματα μέριμνας για τους οικείους τους (θέματα εκπαίδευσης και συναφούς
αποζημίωσης στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, μετονομασία των Σχολών
Διοίκησης και Επιτελών, θέματα του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης, ειδικές
διατάξεις για μαθητές ειδικών καταστάσεων των Στρατιωτικών Σχολών), καθώς και σε
διάφορα άλλα θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ [επανασύσταση Συμβουλίου Αμυντικής
Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)].
Άρθρα 36 έως 38:
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρείται η ομοιογενοποίηση των συνεπειών
που επιφέρει η λήξη της υπηρεσιακής σχέσης για τα λοιπά μέλη του Δικαστικού
Σώματος των ΕΔ, με τις αντίστοιχες που επιφέρει η λήξη της θητείας τους για τους
Αναθεωρητές Α΄, λόγω της ταυτότητας των πραγματικών περιστατικών, δια της
επέκτασης και στους τελευταίους του χαρακτηρισμού ως ευδοκίμως τερματισάντων
τη σταδιοδρομία τους
Άρθρα 39 και 40:
Σκοπός των ρυθμίσεων είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της
ΥΥΠ/ΠΛΧ, που δυσχεραίνεται λόγω του αναχρονιστικού πλαισίου του ν.δ. 3884/1958
(Α΄ 180) και ο καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου της ασφάλειας των στρατιωτικών
αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών καθώς και της διαδικασίας
έγκρισης των φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αμυντικής
Βιομηχανίας που είναι υπεύθυνοι για τη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση
αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών μέσω της σύστασης Εθνικής
Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ), με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση
υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας πτήσεων.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής.
Άρθρα 1 έως 35:
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα τόσο το μόνιμο στρατιωτικό
και πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, τους οπλίτες που υπηρετούν στις στρατιωτικές
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τους υποχρεώσεις, τους στρατευσίμους, ήτοι τους άρρενες πολίτες που είναι
υπόχρεοι σε στράτευση, τους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν
εναλλακτική υπηρεσία, όσο και το εφεδρικό στρατιωτικό προσωπικό και τους
απόστρατους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς, καθώς και τους οπλίτες βραχείας
ανακατάταξης. Επίσης, επηρεάζονται άμεσα και οι ανασφάλιστοι πολίτες, δικαιούχοι
περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία, το προσωπικό που συμμετείχε στα
πολεμικά γεγονότα της Κύπρου από 20/07/1974 έως 20/08/1974 και οι συγγενείς
τους α΄ βαθμού, οι ανυπότακτοι που διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σήμερα σε
ανυποταξία, καθώς και οι ιδιώτες συγγενείς ατόμων που τελούν σε αναπηρία εξαιτίας
ατυχήματος που έπαθαν κατά την υπηρεσία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επιπλέον,
επηρεάζονται άμεσα οι σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), που
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και οι σπουδαστές λοιπών ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως
επίσης και οι οικογένειες του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετεί
στην Κρήτη.
Άρθρα 36 έως 38:
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα τους συμμετέχοντες στο
σύστημα απονομής της στρατιωτικής δικαιοσύνης (στρατιωτικούς δικαστές,
δικαστικούς γραμματείς, στρατοδίκες).
Άρθρα 39 και 40:
Σε καιρό έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης θα επηρεαστούν τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε θέματα θαλάσσιων
μεταφορών, υποδοχής και φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, δεδομένου ότι η
ΥΥΠ/ΠΛΧ προβλέπεται, σε τέτοιες συνθήκες, να αναλάβει πρωτοβουλίες για την
αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των λιμένων και των ακτών προς το σκοπό της
ταχείας και ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης
της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 40 επηρεάζει τις ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις και την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα
επωφεληθούν από το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων των
στρατιωτικών αεροσκαφών καθώς και από τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής τους
σε συμμαχικές ασκήσεις και επιχειρήσεις. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, μέσω της
πιστοποίησης των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και χορηγούμενων αδειών που θα
λάβει από την ΕΣΑΑ, θα δύναται να σχεδιάζει, παράγει και συντηρεί στρατιωτικά
αεροναυτικά προϊόντα και εξαρτήματα, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα από
πλευράς αξιοπλοΐας στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, καθώς και άλλων χωρών.
Επίσης θα δύναται να διεκδικήσει ισότιμα με εταιρείες άλλων χωρών, έχοντας όλα τα
απαιτούμενα προσόντα, την συμμετοχή της σε κοινοπραξίες εταιρειών εντός και
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν
στους τομείς σχεδίασης, κατασκευής και συντήρησης στρατιωτικών αεροναυτικών
προϊόντων.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών.
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Άρθρα 1 έως 35:
Μετά την ψήφιση των ν. 3421/2005 και ν. 3883/2010 εκδηλώθηκαν
νομοθετικές πρωτοβουλίες και προωθήθηκαν σημαντικά νομοθετήματα που
τροποποίησαν, συμπλήρωσαν ή κατήργησαν διατάξεις των ανωτέρω νόμων. Με το
άρθρο 12 του ν. 4361/2016 επιδιώχθηκε, μετά από πολλά έτη, η στρατολογική
τακτοποίηση των ανυποτάκτων της χώρας και η παροχή κινήτρων για την
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Άρθρα 36 έως 38:
Μετά την ψήφιση του ν.2304/1995, με τον οποίο κυρώθηκε ο «Κώδικας
Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων» (ΚΔΣΕΔ) εκδηλώθηκαν νομοθετικές
πρωτοβουλίες και προωθήθηκαν σημαντικά νομοθετήματα που τροποποίησαν,
συμπλήρωσαν ή κατήργησαν διατάξεις του Κώδικα. Ειδικότερα, αναφέρονται ο ν.
2408/1996 (Α΄ 104), ο ν. 2913/2001 (Α΄102), ο ν. 3036/2002 (Α΄171), ο ν. 3421/2005
(Α΄302), ο ν. 3861/2010 (Α΄112), ο ν. 3883/2010 (Α΄167), ο ν. 3978/2011 (Α΄137) και
ο ν. 4284/2014 (Α΄ 190).
Άρθρα 39 και 40:
Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων
συστάθηκε με το ν.δ. 3884/1958 (Α΄ 180), εν τούτοις οι διατάξεις αυτές κρίνονται
αναχρονιστικές και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Δεν υπάρχουν προηγούμενες νομοθετικές προσπάθειες στο πεδίο της
αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Άρθρα 1 έως 35:
Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, λόγω της ιδιοσυστασίας του, εναρμονίζονται
και σταθμίζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας,
ήτοι την υποχρεωτική καθολική στράτευση όλων των Ελλήνων αρρένων πολιτών και
τη δυνατότητα εκπλήρωσης εναλλακτικής θητείας από όσους έχουν τεκμηριωμένη
αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας.
Παράλληλα, οι διατάξεις σταδιοδρομικής φύσης είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στη
φύση και την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας.
Άρθρα 36 έως 38:
Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, λόγω της ιδιοσυστασίας του, εναρμονίζονται
και σταθμίζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες της στρατιωτικής δικαιοσύνης στη χώρα
μας και το χώρο που δικαιοδοτεί, δηλαδή στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Άρθρα 39 και 40:
Λόγω της γεωπολιτικής θέση της χώρας, που επιβάλλει τη διατήρηση
αξιόμαχων Ενόπλων Δυνάμεων, οι προωθούμενες ρυθμίσεις είναι έτσι
προσαρμοσμένες ώστε να δύνανται να εφαρμοσθούν ώστε σε καιρό έντασης, κρίσης
ή γενικευμένης σύρραξης.
Μεγάλος αριθμός κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη
υιοθετήσει θεσμικό πλαίσιο αξιοπλοΐας βασισμένο στο σχετικό Ευρωπαϊκό
Εναρμονισμένο Πλαίσιο Αξιοπλοΐας Στρατιωτικών Αεροσκαφών (EMARs) που
αναπτύχθηκε από τον European Defense Agency (EDA) και έχει συστήσει αντίστοιχη
στρατιωτική αρχή αξιοπλοΐας για εφαρμογή και επιτήρησή του. Στις χώρες αυτές
συγκαταλέγονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Σουηδία και
η Ισπανία που διαθέτουν ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία με σημαντική εμπειρία
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στη σχεδίαση και παραγωγή αεροναυτικών προϊόντων αλλά και χώρες που δε
διαθέτουν ακόμη ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η
Αυστρία και η Ρουμανία.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της.
1. Προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων
απονομής αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων σε εθελοντές και
εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία
του άρθρου 4.
2. Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην οποία εξειδικεύονται και
παραμετροποιούνται κατά Κλάδο των ΕΔ τα κριτήρια των μετατάξεων του άρθρου
10.
3. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, με την
οποία καθορίζεται το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας και των λοιπών εξόδων, ο
τρόπος και τα απαιτούμενα για την καταβολή τους δικαιολογητικά, οι κατηγορίες
δικαιούχων είσπραξης, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες, για την εφαρμογή του
άρθρου 16.
4. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με την οποία γίνεται η συγκρότηση της ειδικής επιτροπής που
εισηγείται σχετικά επί των αιτημάτων αναβολής κατάταξης κατόχων διδακτορικού
διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες του άρθρου 18.
5. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται η αμοιβή των μελών της ειδικής επιτροπής
που εισηγείται σχετικά επί των αιτημάτων αναβολής κατάταξης κατόχων
διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες του
άρθρου 18.
6. Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία καθορίζονται η
διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό
θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 70 του ν.3421/2005, σύμφωνα με το άρθρο 18.
7. Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για τον καθορισμό της διάρκειας
της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης που υπάγονται στις
σχετικές διατάξεις του ν. 3421/2005, σύμφωνα με το άρθρο 23.
8. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών με την
οποία καθορίζεται η αποζημίωση των εξωτερικών ομιλητών της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. του
άρθρου 24.
9. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με την οποία είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η
κατάργηση, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων,
νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο έτος σπουδών,
σύμφωνα με το άρθρο 26.
10. Για την εφαρμογή των άρθρων 27, 28 και 29:
α. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται με πρόταση του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και γνώμη του ΜΤΝ, για τη διάθρωση, τις αρμοδιότητες,
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το έργο, την πηγή και τον τρόπος κάλυψης της μισθολογικής και ασφαλιστικής
δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και το
Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο του ΝΚ.
β. Κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού, για τις αρμοδιότητες και το έργο του προέδρου του ΜΤΝ σχετικά με τα
σχολεία του ΝΚ.
11. Για την εφαρμογή του άρθρου 31:
α. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον καθορισμό του ποσοστού επί των εισακτέων
ανά στρατιωτική σχολή, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού
θέματος με την εφαρμογή της παραγράφου 1.
β. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον καθορισμό του ειδικού ποσοστού επί των
εισακτέων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εφαρμογή της παρ. 2.
12. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, για τον καθορισμό συγκεκριμένων θέσεων σε ΑΕΙ για κατάταξη
μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, αποφοίτων των
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Στρατιωτικής Σχολής
Αξιωματικών Σωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων, του άρθρου 32.
13. Υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η περαιτέρω διάρθρωση και
λειτουργία του ΣΑΕΤΒ του άρθρου 33.
14. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του
Πολίτη για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την άρση της
απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε ακίνητα παραμεθόριων περιοχών, τα ειδικότερα
κριτήρια που αξιολογεί η επιτροπή για την άρση αυτή, καθώς και κάθε σχετικό θέμα
σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 34.
15. Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας ύστερα από
εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, για τον καθορισμό των λιμένων στους οποίους
συγκροτούνται και λειτουργούν ΕΛ, οι ΠΕΛ στις οποίες υπάγονται οι συγκροτούμενες
ΕΛ, τα κριτήρια επιλογής του Διευθυντή της ΥΥΠ/ΠΧΛ, η συγκρότηση και οι
επιμέρους αρμοδιότητες της ΚΕ, των ΠΕΛ και των ΕΛ, η στελέχωση και οι
αρμοδιότητες της ΓΓ και κάθε άλλο θέμα απαραίτητο για τη λειτουργία της ΥΥΠ/ΠΧΛ.
16. Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
για τον καθορισμό των απαιτήσεων αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροσκαφών και
των λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών και της διαδικασίας
πιστοποίησής τους, των απαιτήσεις λειτουργίας των φορέων σχεδίασης, κατασκευής,
συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών
και της διαδικασίας πιστοποίησής τους, της διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικών
αξιοπλοΐας αεροσκαφών και λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών καθώς
και πιστοποιήσεων φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης
προσωπικού συντήρησης που έχουν εκδοθεί από αρχές αξιοπλοΐας άλλων χωρών,
της διάρθρωση και στελέχωσης της ΕΣΑΑ, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας, για την εφαρμογή του άρθρου 40.
17. Για την εφαρμογή του άρθρου 41:
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α. Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη
για τον καθορισμό του τύπου του δελτίου ταυτότητας, των γενικών χαρακτηριστικών
ασφαλείας και κάθε αναγκαίας τεχνικής λεπτομέρειας.
β. Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τον καθορισμό των
τεχνικών προδιαγραφών των δελτίων ταυτότητας.
18. Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τον καθορισμό των Μονάδων
και οι Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν σε δωδεκάωρη και
εικοσιτετράωρη βάση, του άρθρου 45.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Άρθρα 1 έως 35:
Επιχειρήσεις της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας που συνάπτουν με τις
Ένοπλες Δυνάμεις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων είναι δυνατόν να
επηρεαστούν από τη ρύθμιση του άρθρου 33, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
ΣΑΕΤΒ.
Άρθρα 39 και 40:
Επιχειρήσεις της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται
στην σχεδίαση και παραγωγή στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων
και συσκευών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης σε αυτά. Επιπλέον
φορείς της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση
του προσωπικού που συντηρεί αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και συσκευές.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Άρθρα 1 έως 35:
Οι εν λόγω διατάξεις (στρατολογικής, σταδιοδρομικής φύσης, ποινικού δικαίου
κλπ) μόνο ανακλαστικές συνέπειες μπορεί να έχουν στη δομή της αγοράς.
Άρθρα 39 και 40:
Οι επιχειρήσεις που θα είναι πιστοποιημένες και αδειοδοτημένες από την
ΕΣΑΑ θα δύνανται να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους μέσω συμμετοχής τους σε
κοινοπραξίες εταιριών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε
ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στους τομείς σχεδίασης, κατασκευής και
συντήρησης στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό οι υπόψη
επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ευμεγέθη ευρωπαϊκή αγορά, θα
δύνανται να κάνουν νέες επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες
της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
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Καμία επίδραση
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Άρθρα 39 και 40:
Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής
βιομηχανίας, μέσω της χορήγησης διεθνώς αναγνωρισμένων εγκρίσεων και της
υιοθέτησης διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών στο αντικείμενο.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Άρθρα 1 έως 35:
Οι ρυθμίσεις του άρθρου 13 δεν επιφέρουν πρόσθετη επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, καθότι για τους εν λόγω δικαιούχους επαναλαμβάνεται η
πρόβλεψη ότι τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής
περίθαλψής τους, ενώ σε περίπτωση μη ασφάλισής τους σε άλλο φορέα, οι οικείες
δαπάνες καλύπτονται από τα σχετικά κονδύλια του Υπουργείου Υγείας, κατ’ αναλογία
με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4368/2016.
Με το άρθρο 16 προβλέπεται ότι τόσο τα έξοδα κηδείας όσο και τα έξοδα
ταρίχευσης, κατασκευής ειδικού φέρετρου και μεταφοράς της σορού στρατιωτικών
που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ.
Με το άρθρο 19 ρυθμίζεται η διαγραφή του χρηματικού προστίμου για όσους
ανυπότακτους τακτοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις στρατολογικές τους
υποχρεώσεις μέχρι την 31 Δεκ 2020. Σε όσους τυχόν έχουν καταβάλει μέρος του
χρηματικού προστίμου, προβλέπεται η διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού, κατά
την ημερομηνία τακτοποίησής τους, και όχι και του ήδη νόμιμα καταβληθέντος σε
προγενέστερο χρόνο.
Με το άρθρο 24 καταργείται η αποζημίωση για το στρατιωτικό προσωπικό που
υπηρετεί στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και διδάσκει γνωστικά
αντικείμενα σε αυτήν. Κατά συνέπεια, εξοικονομούνται κονδύλια, τα οποία είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των σπουδαστών της. Επίσης,
ανακατανέμονται αναλογικά τα διατιθέμενα κονδύλια, με βάση τους εκπαιδευόμενους
κάθε Γενικό Επιτελείο, χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του
ΥΠΕΘΑ.
Με το άρθρο 26 προβλέπεται η κατάργηση της αποζημίωσης διδασκαλίας για
τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετούν με
τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση, διάθεση ή προσκόλληση στα ΑΣΕΙ. Εκτιμάται ότι
το Ελληνικό Δημόσιο θα εξοικονομήσει σημαντικά κονδύλια, τα οποία θα είναι δυνατό
να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εκπαιδευομένων.
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Με το άρθρα 27 έως 29 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του
νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, που λειτουργούν στον Ναύσταθμο Κρήτης και
παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα τέκνα του προσωπικού του Πολεμικού
Ναυτικού (ΠΝ) και με την παράγραφο 8, προβλέπεται η σύσταση, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, λογαριασμού ειδικού
σκοπού για την κάλυψη των δαπανών των ανωτέρω σχολείων.
Άρθρα 39 και 40:
Αναμένεται όφελος για τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του περιορισμού
των αναλισκόμενων πόρων που αφορούν στη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση
στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
Άρθρα 1 έως 38:
Οι εν λόγω διατάξεις (στρατολογικής, σταδιοδρομικής φύσης, κλπ) μόνο
ανακλαστικές συνέπειες μπορεί να έχουν στην εθνική οικονομία.
Άρθρα 39 και 40:
Η υιοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου αξιοπλοΐας στις Ένοπλες Δυνάμεις, το
οποίο θα συνάδει με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των λοιπών κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μεγεθύνει την τοπική αγορά, επιτρέπει την
μεταφορά υψηλής τεχνολογίας στη Χώρα και διασφαλίζει την πρόσβαση των
εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών στην ευμεγέθη ευρωπαϊκή αγορά, παρέχοντας την
ευκαιρία για νέες αμυντικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας συνεισφέροντας στην
εθνική οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Άρθρα 1 έως 35:
Στο πλαίσιο έμπρακτης μέριμνας του ΥΠΕΘΑ για το σύνολο των στελεχών,
αλλά και για τις ειδικότερες κατηγορίες αυτού, που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας,
θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν την προστασία της οικογένειας και ειδικά των
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την περαιτέρω προστασία και μέριμνα κατηγοριών
στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα, τη
βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσής του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (πχ
μεταθέσεις, μειωμένο ωράριο) και τη συστηματικότερη ρύθμιση του χρόνιου
προβλήματος των ανυποτάκτων και των αντιρρησιών συνείδησης.
Άρθρα 36 έως 38:
Οι αναμενόμενες συνέπειες των προτεινόμενων ρυθμίσεων εδράζονται στην
αναδιαμόρφωση του συστήματος αποχώρησης λόγω ορίου ηλικίας των δικαστικών
λειτουργών των ενόπλων δυνάμεων.
Άρθρα 39 και 40:
Οι ρυθμίσεις επιφέρουν θετικές συνέπειες στην κοινωνία, δεδομένου ότι κατά
την ειρήνη, η ΥΥΠ/ΠΧΛ εκπονεί σχέδια πολιτικής άμυνας λιμένων καθώς και
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αποκατάστασης ζημιών λιμένων, τα οποία θα εφαρμοστούν σε καιρό έντασης, κρίσης
ή γενικευμένης σύρραξης.
Επιπλέον, η ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων στρατιωτικών
αεροσκαφών που ίπτανται στον εθνικό εναέριο χώρο θα ελαχιστοποιήσει τυχόν
αρνητικές συνέπειες από αεροπορικά ατυχήματα σε πολίτες και εγκαταστάσεις στο
έδαφος.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου στοχεύει στην εδραίωση του
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών εντός του κράτους δικαίου.
Άρθρα 1 έως 35:
Λαμβάνεται μέριμνα για τους οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη
στρατιωτική τους υποχρέωση σε θέματα στρατολογικής φύσης, όπως επέκταση του
ευεργετήματος της μειωμένης θητείας σε όλα τα τέκνα τρίτεκνης ή πολύτεκνης
οικογένειας, τακτοποίησης στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυποτάκτων εφόσον
καταταγούν μέχρι τις 31 Δεκ 2020, τοποθετήσεων και μεταθέσεων οπλιτών θητείας
σύμφωνα με το νέο εφαρμοζόμενο σύστημα κατάταξης σε Σημεία Υποδοχής
Οπλιτών (ΣΥΠΟ), καθώς και ανακατάταξης και επανακατάταξης ΟΒΑ στις Ένοπλες
Δυνάμεις. Επιπλέον, ειδικότερα, επιδιώκεται η αποκατάσταση της αρχής της ισότητας
και της ισονομίας μεταξύ των οπλιτών θητείας και των αντιρρησιών συνείδησης.
Παράλληλα, σκοπείται η ενιαία αντιμετώπιση του θεσμού των μετεγγραφών,
στη βάση της συνταγματικής αρχής της ίσης μεταχείρισης των φοιτητών που
εγγράφονται σε σχολές, είτε αυτές ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ή σε έτερα Υπουργεία, είτε στο ΥΠΕΘΑ.
Άρθρα 36 έως 38:
Δεν εντοπίζεται.
Άρθρα 39 και 40:
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΥΥΠ/ΠΧΛ είναι και η εκπόνηση σχεδίων
πολιτικής άμυνας λιμένων καθώς και αποκατάστασης ζημιών λιμένων, τα οποία θα
εφαρμοστούν σε καιρό έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης.
Η ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων στρατιωτικών αεροσκαφών
που ίπτανται στον εθνικό εναέριο χώρο θα ελαχιστοποιήσει τυχόν αρνητικές
συνέπειες από αεροπορικά ατυχήματα σε πολίτες και εγκαταστάσεις στο έδαφος.
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Άρθρα 1 έως 35:
Με την ευεργετική ρύθμιση του άρθρου 13 ρυθμίζεται η καθολική και δωρεάν
υγειονομική κάλυψη των δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία,

Έκθεση συνεπειών ρύθμισης

11/29

συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών α΄ βαθμού των εν ενεργεία και εν
αποστρατεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι ανασφάλιστοι ή
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Όσον αφορά τις διατάξεις στρατολογικής φύσης τονίζεται ειδικότερα η
εξειδίκευση ή απλούστευση διαδικασιών για τη χορήγηση στρατολογικών
ευεργετημάτων. Επιπλέον, διευρύνεται η δυνατότητα επίκλησης λόγων ανωτέρας
βίας για την εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη. Αναφορικά με τους
ανυπότακτους, προβλέπεται αφενός ειδικός τρόπος τακτοποίησης αυτών, εφόσον
καταταγούν μέχρι το τέλος του 2020 και αφετέρου ο προσωποπαγής χαρακτήρας του
χρηματικού προστίμου που τους επιβάλλεται. Επιπρόσθετα, διευρύνονται τα κριτήρια
τοποθετήσεων και μεταθέσεων των οπλιτών. Βελτίωση των σχετικών διατάξεων
παρατηρείται και όσον αφορά την αναγνώριση και εκπλήρωση εναλλακτικής
υπηρεσίας από τους αντιρρησίες συνείδησης. Εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο
που διέπει τη λειτουργία του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στο Ναύσταθμο
Κρήτης. Ακόμη, διαμορφώνεται ένα σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο αναφορικά με
την άρση των περιορισμών κατάρτισης δικαιοπραξιών επί ακινήτων σε παραμεθόριες
περιοχές. Τέλος, εντάσσονται στο σύστημα των μεταγραφών και οι σχολές που
υπάγονται στο ΥΠΕΘΑ.
Άρθρα 36 έως 38:
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται προβλήματα του
δικαιοδοτικού συστήματος της στρατιωτικής δικαιοσύνης.
Άρθρα 39 και 40:
Οι προς αξιολόγηση ρυθμίσεις επιδιώκουν τον περιορισμό των αεροπορικών
ατυχημάτων μέσω της διασφάλισης υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας πτήσεων.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
Άρθρα 1 έως 35:
Όσον αφορά τις διατάξεις στρατολογικής φύσης τονίζεται ειδικότερα η
εξειδίκευση ή απλούστευση δικαιολογητικών για τη χορήγηση στρατολογικών
ευεργετημάτων (βλ. μειωμένη θητεία, αναβολή για κοινωνικούς λόγους, απαλλαγή
από τη στράτευση, κ.ο.κ.), η τροποποίηση της διαδικασία της χορήγησης αναβολής
για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας προς όφελος των αιτούντων πολιτών και η
χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, στη διαδικασία της
πρόσκλησης για κατάταξη. Επιπλέον, απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης απόφασης,
αναφορικά με την εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας, όπως επίσης και οι συνέπειες
αυτής. Αναφορικά με τους ανυπότακτους, απλοποιείται η διαδικασία που
ακολουθείται στις Εισαγγελίες των αρμόδιων Στρατοδικείων και των αρμόδιων
Δ.Ο.Υ., σχετικά με την επιβολή του χρηματικού προστίμου, ειδικά λόγω της ρύθμισης
του προσωποπαγούς χαρακτήρα αυτού και την κατά συνέπεια διαγραφή του, σε
περίπτωση θανάτου του ανυπότακτου. Επιπρόσθετα, απλοποιείται η ακολουθητέα
διαδικασία, αναφορικά με τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών, ακόμα και
με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ανάλογη
εξειδίκευση και απλοποίηση καθιερώνεται και στη διαδικασία που αφορά την
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αναγνώριση και την εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας από τους αντιρρησίες
συνείδησης.
Άρθρα 39 και 40:
Επιτυγχάνεται απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης πιστοποιητικών
που έχουν εκδοθεί ή αδειών που έχουν χορηγηθεί από αρχές αξιοπλοΐας άλλων
χωρών μέσω της θεσμοθέτησης σχετικής αρμοδιότητας για την υπό σύσταση ΕΣΑΑ.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Οι προωθούμενες ρυθμίσεις δεν επιφέρουν κάποια δυσμενή επίπτωση στο φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον, με βάση την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τη
νομοθεσία για την προστασία πολιτιστικών αγαθών.
Άρθρα 39 και 40:
Η αξιολογούμενη ρύθμιση, ειδικότερα, επιδιώκει περιορισμό των αεροπορικών
ατυχημάτων μέσω της διασφάλισης υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας πτήσεων και
κατά συνέπεια περιορισμό και των ζημιών που είναι δυνατόν να προκληθούν εξ
αυτών στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
Δεν υπάρχει και δεν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις
προτεινόμενες ρυθμίσεις.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρα 1 έως 35:
Στελεχώνονται επαρκέστερα οι Μονάδες και Υπηρεσίες του Οικονομικού
Σώματος του ΣΞ και από υπαξιωματικούς που θα προέρχονται από τις ΑΣΣΥ.
Αποκαθίσταται η άνιση μεταχείριση στελεχών όμοιας προέλευσης, ήτοι των
Εθελοντών Μακράς Θητείας με τις εθελόντριες που κατετάγησαν βάσει του ν.
705/1977 και διέπονται από το άρθρο 13 του ν. 3257/2004.
Επιδιώκεται η αξιοποίηση έμπειρων στελεχών με την πρόβλεψη της
δυνατότητας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) να παραμένουν Εκτός
Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους.
Παρέχεται η δυνατότητα στο Ανώτατο Συμβούλιο του Κλάδου να αξιολογεί και
να επιλέγει τους υποψήφιους μετατασσόμενους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και
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όχι αποκλειστικά βάσει αρχαιότητας, ενώ παράλληλα προβλέπεται η έκδοση
απόφασης για την παραμετροποίηση των κριτηρίων αυτών.
Ενισχύεται επιπλέον η δυνατότητα στελέχωσης του νέου Σώματος
Οικονομικών Επιθεωρητών (ΣΟΕ).
Η σύσταση των Γραφείων Νομικής Προστασίας Στελεχών συνδράμει στην
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο του
ελέγχου της διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας, τον εντοπισμό και την
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της κατάχρησης εξουσίας, καθώς και της
εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την πρόληψη
ενδεχόμενων λαθών κατά τη διοικητική διαδικασία.
Όσον αφορά τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, η απλοποίηση των
δικαιολογητικών, η συντόμευση ή απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και η
ενίσχυση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων συντελεί στην αποσυμφόρηση του
φόρτου εργασίας των Στρατολογικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων Διοικήσεων. Οι
ειδικές δε ρυθμίσεις για τους ανυπότακτους έχουν ως στόχο να δώσουν κίνητρο υπέρ
της τακτοποίησης αυτών, η αναζήτηση των οποίων απασχολεί μεγάλο αριθμό του
προσωπικού και του χρόνου αυτού στις εν λόγω Υπηρεσίες. Επιπλέον, διευκολύνεται
το έργο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., λόγω της διαγραφής των σχετικών χρηματικών
προστίμων, σε περίπτωση που ο ανυπότακτος αποβιώσει.
Επιχειρείται η αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης από
τις Στρατιωτικές Σχολές.
Σκοπείται η ελαχιστοποίηση των απωλειών σε σπουδαστές κατεύθυνσης
Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας και η περαιτέρω
αξιοποίησή τους ως στελέχη ειδικοτήτων εδάφους.
Εξασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης στα τέκνα των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων, με τη ρύθμιση της λειτουργίας νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στο
Ναύσταθμο Κρήτης .
Άρθρα 36 έως 38:
Η αναβάθμιση του ρόλου των δικαστών της στρατιωτικής δικαιοσύνης και η
ανάθεση σε αυτούς αρμοδιοτήτων πειθαρχικού χαρακτήρα μέσω της συμμετοχής
τους στα πειθαρχικά συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων, ενισχύει το αίσθημα
ασφάλειας δικαίου, αίρει λειτουργικές και νομοτεχνικές δυσχέρειες στη διεξαγωγή των
πειθαρχικών συμβουλίων και βελτιώνει την αποδοτικότητα των εμπλεκόμενων
διοικητικών φορέων.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Άρθρα 1 έως 35:
Παρέχεται η δυνατότητα νομικής υποστήριξης στα στελέχη και οπλίτες των
Ενόπλων Δυνάμεων από λειτουργούς του ΝΣΚ, κατά τις δίκες σε ποινικά δικαστήρια
για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά της εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Όσον αφορά τους ανυπότακτους, αφενός θεσπίζεται η πλήρης τακτοποίηση,
μεταξύ άλλων και ποινική για όσους εκτιμώνται και γίνονται αποδεκτοί οι εξαιρετικοί
λόγοι-λόγοι ανωτέρας βίας που προβάλλουν, αφετέρου εξυπηρετούνται κατά πολύ τα
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Στρατιωτικά Δικαστήρια στη ρύθμιση εκκρεμών δικογραφιών, με την πρόβλεψη
δυνατότητας τακτοποίησης αυτών έως 31 Δεκ 2020.
Άρθρα 36 έως 38:
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασφαλίζονται επαρκέστερα τα δικαιώματα
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρα 39 και 40:
Επιτυγχάνεται νομική «θωράκιση» των Ενόπλων Δυνάμεων σε περιπτώσεις
οικονομικών απαιτήσεων τρίτων λόγω ατυχημάτων, απωλειών κ.λ.π..
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρα 1 έως 35:
Οι προωθούμενες ρυθμίσεις υπαγορεύονται από τη συνταγματική αρχή της
ισότητας και της ισονομίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του
Συντάγματος, τόσο όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις μεταθέσεις, τοποθετήσεις,
προαγωγές, εξελίξεις, αποστρατείες, μοριοδοτήσεις, μετατάξεις κλπ των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και αναφορικά με την εκπλήρωση της θητείας των
οπλιτών και των αντιρρησιών συνείδησης και τις μεταγραφές των φοιτητών,
ανεξάρτητα από τη Σχολή στην οποία φοιτούν (δηλαδή είτε αυτές ανήκουν στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή σε έτερα Υπουργεία, είτε στο
ΥΠΕΘΑ). Επιπλέον, το άρθρο 21 του Συντάγματος επιβάλλει την προστασία του
οικογενειακού βίου και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, από την οποία
απορρέει πλήθος ευεργετικών διατάξεων σχετικά με τις μεταθέσεις του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων, τη μέριμνα για τους ίδιους ή τα μέλη των οικογενειών τους,
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (στο πλαίσιο και της συνταγματικής
επιταγής του άρθρου 5). Επιπλέον, η διαμόρφωση ενός σαφούς, σύγχρονου και
ολοκληρωμένου πλαισίου διατάξεων σχετικά με τους περιορισμούς στην κατάρτιση
δικαιοπραξιών σε ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές συνάδει με το άρθρο 17 του
Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας.
Άρθρα 36 έως 38:
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις υπαγορεύονται από τις διατάξεις των άρθρων 87
παρ. 1 και 96 παρ. 5 του Συντάγματος, με τις οποίες εξασφαλίζεται η προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία των στρατιωτικών δικαστών κατά την άσκηση των
δικαστικών τους καθηκόντων.
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρα 1 έως 35:
Αναφορικά με τις διατάξεις σταδιοδρομικής φύσης και ειδικότερα τη ρύθμιση
επί της επιτυχούς αποφοίτησης από τα σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων αξίζει να
αναφερθεί η πάγια νομολογία που την αξιολογεί ως τυπικό προσόν, ήτοι οι υπ’ αρίθμ.
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3/2018, 2581 και 627/2015 αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Για τη
ρύθμιση των θεμάτων στρατολογικής φύσης, ειδικά σε ότι αφορά τις διατάξεις περί
αντιρρησιών συνείδησης αξίζει να αναφερθεί, γενικά, ότι αυτές συνάδουν με τις
επισημάνεις του ΣτΠ, όπως διατυπώνονται στην Ετήσια Έκθεσή του για το έτος
2017, αλλά και τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, όπως την υπ’ αρίθμ.
1318/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναφορικά με το χρηματικό
πρόστιμο των ανυποτάκτων δέον να αναφερθούν σχετικές γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ,
591/2002, 32/2009 και 308/2016.
Άρθρα 36 έως 38:
Επί των προτεινομένων ρυθμίσεων αξίζει να αναφερθεί η υπ’ αριθμ.
3838/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρα 39 και 40: .
Νομιμοποιητική βάση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου αποτελεί ο
Κανονισμός (ΕΕ) 1139/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
4ης Ιουλίου 2018, ο οποίος, αν και αφορά στην πολιτική αεροπορία, στο άρθρο 1
καθορίζει ότι τα κράτη-μέλη εξασφαλίζουν πως και οι στρατιωτικές αεροναυτικές
δραστηριότητες διεξάγονται, στο μέτρο του εφικτού, σε εναρμόνιση με τους στόχους
του εν λόγω κανονισμού. Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση ενσωματώνεται στο
εθνικό δίκαιο το Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Στρατιωτικό Βασικό Πλαίσιο Αξιοπλοΐας
(European Harmonized Military Airworthiness Basic Framework Document – BFD),
το οποίο έγινε αποδεκτό από το ΥΠΕΘΑ τον Απρίλιο του 2014 [σε συνέχεια της
Πολιτικής Δήλωσης των ΥΠΑΜ της Ευρωπαϊκής Άμυνας περί της ανάπτυξης και
εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Απαιτήσεων Αξιοπλοΐας (17 Νοε 2009)].
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άρθρα 1 έως 35:
Η τροποποίηση της σύνθεση της ειδικής επιτροπής των αντιρρησιών
συνείδησης προωθείται προς περαιτέρω συμμόρφωση της Χώρας με τις επιταγές της
ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ [Παπαβασιλάκης κ. Ελλάδας (αρ. προσφυγής
66899/14)].
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Άρθρα 1 έως 35:
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Υφίσταται συναρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υγείας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
Άρθρα 36 έως 38:
Δεδομένης της τροποποίησης διατάξεων του ΚΔΣΕΔ προκύπτει
συναρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Επιπλέον, επί συγκεκριμένων διατάξεων υφίσταται συναρμοδιότητα
των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρα 39 και 40:
Ζητήματα σχετικά με την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής
Χρησιμοποίησης Λιμένων, καθώς επίσης και η ρύθμιση θεμάτων αξιοπλοΐας
στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών ανήκει στην
αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ και τη συναρμοδιότητα των Υπουργείων Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης και Τροφίμων

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
Κατά το στάδιο προετοιμασίας των ρυθμίσεων υπήρξε συνεργασία, ανταλλαγή
απόψεων και συζήτηση με όλες τις αρμόδιες, επί των θεμάτων, Διευθύνσεις,
Υπηρεσίες και Γραφεία τόσο των Γενικών Επιτελείων όσο και του ΥΠΕΘΑ, όπως
επίσης και συντονισμός με τα συναρμόδια Υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης.
Άρθρα 39 και 40:
Όσον αφορά την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής
Χρησιμοποίησης Λιμένων υπήρξε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικής Σχεδίασης
Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) των συναρμόδιων Υπουργείων κατά το στάδιο
προετοιμασίας των ρυθμίσεων.
Αναφορικά με την σύσταση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας, η
προετοιμασία των προωθούμενων ρυθμίσεων αποτέλεσε έργο διακλαδικής ομάδας
εργασίας στην οποία μετείχαν κυρίως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, οι
περισσότεροι των οποίων είναι Εθνικοί Αντιπρόσωποι στις αντίστοιχες ομάδες –
forums του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και του ΝΑΤΟ.
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Άρθρα 1 έως 35:
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Αναφορικά με τις διατάξεις σταδιοδρομικής φύσης αρμόδια είναι τα κατά κλάδο
Συμβούλια Κρίσεων, Μεταθέσεων και οι αντίστοιχες Διευθύνσεις των Γενικών
Επιτελείων που διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις.
Όσον αφορά τη ρύθμιση ζητημάτων περί υγειονομικής περίθαλψης, αρμόδια
για την εφαρμογή τους είναι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία των τριών κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Τα υπό σύσταση Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών είναι αρμόδια για την
ενημέρωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν υποβολής προφορικού
ερωτήματος ή καταγγελίας εκ μέρους τους, αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία
ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σε υπηρεσιακή υπόθεση που
τα αφορά άμεσα και προσωπικά.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ που αναφέρεται σε θέματα
στρατολογικής φύσης αρμόδιες είναι οι Στρατολογικές Υπηρεσίες και οι Διοικήσεις
Στρατολογικών Υπηρεσιών, οι Εισαγγελίες των Στρατοδικείων, όπως επίσης και οι
Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων που παρακολουθούν τους οπλίτες.
Για την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 27 έως 29, αρμόδιο μεταξύ
άλλων είναι και το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, για τα ζητήματα που το αφορούν.
Αναφορικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 για τις ειδικές καταστάσεις των
σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, αρμόδια για την εφαρμογή των εν λόγω
ρυθμίσεων είναι τα ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, καθώς επίσης και τα κατά κλάδο αρμόδια Γενικά
Επιτελεία ενώ για το άρθρο 33 η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).
Άρθρα 36 έως 38:
Αρμόδια για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων είναι τα Στρατοδικεία,
Ναυτοδικεία, Αεροδικεία, η Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του ΥΠΕΘΑ και τα
Πειθαρχικά Συμβούλια (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια).
Άρθρα 39 και 40:
Αρμόδιες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων είναι η ΥΥΠ/ΠΧΛ του ΓΕΕΘΑ.
Η υπό σύσταση ΕΣΑΑ θα είναι αρμόδια για:
α. Τη διασφάλιση της αξιοπλοΐας των αεροσκαφών καθώς και των λοιπών
προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών τα οποία χρησιμοποιούνται από τις ΕΔ της
Χώρας και είναι καταχωρισμένα στα μητρώα της.
β. Τη θέσπιση του απαιτούμενου κανονιστικού πλαισίου, κυρούμενο από τον
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που θα εξειδικεύει τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας για τα
προϊόντα, εξαρτήματα και συσκευές που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και
συντηρούνται από φορείς των ΕΔ και της αμυντικής βιομηχανίας της Χώρας.
γ. Την εποπτεία και τον έλεγχο συμμόρφωσης των φορέων σχεδίασης, κατασκευής,
συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης με τις διατάξεις του
προτεινόμενου νόμου και των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν, όσον αφορά
στα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τις συσκευές.
Επιπλέον, το Συμβούλιο αξιοπλοΐας θα είναι αρμόδιο για την παροχή εισηγήσεων ή
γνωμοδοτήσεων για θέματα αξιοπλοΐας προς υποστήριξη του έργου της Αρχής, όταν
απαιτείται.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
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9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Το σχέδιο νόμου συντάχθηκε σύμφωνα με τους νομοτεχνικούς κανόνες και τις
υποδείξεις της ΚΕ.Ν.Ε. και εφαρμόστηκαν οι αρχές της καλής νομοθέτησης του
ν.4048/2012 (Α΄ 34). Οι προωθούμενες διατάξεις χαρακτηρίζονται από απλότητα και
σαφήνεια, αναλογικότητα και αναγκαιότητα, ενώ εξασφαλίστηκε η ασφάλεια δικαίου.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας με τις διατάξεις που
τροποποιούνται, αντικαθίστανται και καταργούνται.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Άρθρα 1 έως 35:
Οι εν λόγω διατάξεις σταδιοδρομικής και υπηρεσιακής εξέλιξης κατηγοριών
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνουν ρυθμίσεις έμπρακτης μέριμνας
του ΥΠΕΘΑ για το σύνολο των στελεχών, αλλά και για ειδικότερες κατηγορίες αυτού,
που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Απλοποιούνται, ομοιογενοποιούνται και
αποσαφηνίζονται διατάξεις που αφορούν τις κρίσεις, προαγωγές μεταθέσεις του
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Όσον αφορά τις διατάξεις στρατολογικής
φύσης απλοποιούνται ορισμένες διοικητικές διαδικασίες, όπως επίσης και οι
διαδικασίες που αφορούν την υποβολή σχετικών αιτήσεων εκ μέρους των πολιτών.
Επιπλέον, κωδικοποιείται το πεπαλαιωμένο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του
νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, που λειτουργούν στον Ναύσταθμο Κρήτης και
παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα τέκνα του προσωπικού του Πολεμικού
Ναυτικού. Ακόμη, αποσαφηνίζεται το καθεστώς που αφορά στη σύσταση
δικαιοπραξιών επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές.
Άρθρα 36 έως 38:
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η ρύθμιση κατά ενιαίο τρόπο
της λήξης της υπηρεσιακής σχέσης των υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών των
ΕΔ (ως ευδοκίμως τερματισάντων) και αποκαθίσταται η άνιση και ανεπιεικής
μεταχείριση σε βάρος των Αναθεωρητών Α΄.
Άρθρα 39 και 40:
Θεσπίζονται κανόνες για την καθιέρωση και διατήρηση υψηλού και
ομοιόμορφου επιπέδου ασφαλείας των στρατιωτικών αεροσκαφών των Ενόπλων
Δυνάμεων μέσω της διασφάλισης της αξιοπλοΐας αυτών.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
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10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη
ρύθμιση
Η πρόσκληση του κ. ΑΝΥΕΘΑ απευθύνθηκε σε κοινωνικούς εταίρους και κάθε
ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση του εν λόγω
σχεδίου νόμου. Από τη μελέτη των σχολίων από τους υπεύθυνους διαχειριστές,
παρατηρήθηκε ότι η πληθώρα των συμμετεχόντων ήταν στρατιωτικό προσωπικό,
τόσο εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία, το οποίο εκ προοιμίου αφορούν σχετικές
διατάξεις, ειδικότερα δε Υπαξιωματικοί προερχόμενοι τόσο από το θεσμό των
Εθελοντών Μακράς Θητείας όσο και από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων , Στρατιωτικοί Δικαστές, όπως
επίσης και δικηγόροι. Επιπλέον συμμετείχαν πολίτες, ιδίως αναφορικά με τις
διατάξεις στρατολογικής φύσης.
Επιπλέον, στη διαβούλευση συμμετείχε η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικών
Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος
Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, ο Σύλλογος Αποστράτων
Εθελοντών Μακράς Θητείας, ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
Επελέγη η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, που έλαβε χώρα στην ειδική
προς το σκοπό αυτό ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, με ημερομηνία έναρξης αυτής την 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00
και λήξης της την 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.
Ο εν λόγω τρόπος διαβούλευσης επελέγη, λόγω της επίτευξης στο μέγιστο
βαθμό της διαφάνειας στη διαδικασία προώθησης ενός σχεδίου νόμου, του οποίου οι
ρυθμίσεις αφορούν πολλές κατηγορίες πολιτών, παρέχοντάς τους έτσι ένα βήμα να
διατυπώσουν τις απόψεις τους, με τρόπο εύκολο και άμεσο.
Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια της διαβούλευσης, αυτή ορίσθηκε σε δέκα
(10) ημέρες, καθότι κατά τη σύνταξη του εν λόγω σχεδίου νόμου είχαν ληφθεί ήδη οι
απόψεις των Γενικών Επιτελείων, άλλων αρμόδιων Φορέων και των συναρμόδιων
Υπουργείων, οι προτάσεις- παρατηρήσεις των οποίων είχαν ήδη ληφθεί υπόψη προ
της έναρξης της διαβούλευσης.
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά
τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης
ή επιμέρους θεμάτων της.
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Με βάση την πολυθεματικότητα του Σ/Ν και τον κατ’ άρθρο αριθμό των
σχολίων, διεφάνη ότι τα ζητήματα σταδιοδρομικής φύσης που παρατίθενται στο
Κεφάλαιο Α´ του Πρώτου Μέρους του προωθούμενου Σ/Ν αποτελούν τις κύριες επ’
αυτού θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων, από τη δεξαμενή του οποίου προέρχεται άλλωστε και η
συντριπτική πλειονότητα των συμμετασχόντων στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
δημόσιας διαβούλευσης.
Με βάση τον αριθμό των σχολίων και την ένταση με την οποία υποστηρίχθηκε
το σχετικό αίτημα, ως κύριο ζήτημα αναδείχθηκε από τους συμμετέχοντες στη
διαβούλευση: (α) η αντίθεση στη ρύθμιση του άρθρου 10 τους υπαξιωματικούς που
προέρχονται από την κατηγορία των Εθελοντών Μακράς Θητείας, οι οποίοι σύμφωνα
με τον εν λόγω άρθρο του Ν/Σ προτείνεται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το
βαθμό του Ανθυπολοχαγού κι εν συνεχεία να τους απονέμεται ο αποστρατευτικός
βαθμός του Υπολοχαγού β) σε συνδυασμό με την αντίθεση στο άρθρο 4 του
παρόντος Ν/Σ, με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο. Οι σχολιασμοί κινούνται κατά βάση
στην απαίτηση εξομοίωσης αυτών με τις γυναίκες εθελόντριες του Ν.705/1977 και
τους άνδρες εθελοντές του Ν.445/1972, με παράλληλες αντικρούσεις, προς την
κατεύθυνση της διαφορετικής μεταχείρισης αυτών, λόγω των διαφορετικών
νομοθετικών πλαισίων, με βάση τα οποία αυτοί έχουν ενταχθεί στις Ένοπλες
Δυνάμεις. Επιπλέον, μεγάλος αριθμός σχολίων επί των εν λόγω άρθρων αφορά την
εισαγωγή τροποποίησης του ν.2439/1996, αναρικά με τους αποφοίτους Ανώτατων
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών του 1991 (ήτοι την τάξη 1993), στο ίδιο
πλαίσιο με την προηγούμενη τάξη, ώστε να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα αυτών περί
βαθμολογικής εξέλιξής τους.
Επιπρόσθετα, αρνητική ήταν η στάση των συμμετεχόντων στη διαβούλευση,
αναφορικά με το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 52, με την οποία καταργείται
η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που είχε
συσταθεί με το ν. 4494/2017. Το πνεύμα των σχολίων αφορά την κατάργηση της εν
λόγω Υπηρεσίας, ένα σχεδόν έτος μετά τη σύστασή της, τη μη επαρκή αιτιολόγηση
αυτής στο κείμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης, τη μη αντικατάστασή της από άλλη
Υπηρεσία και την ανάδειξη της άγκης ύπαρξης μιας Υπηρεσίας εντός του
Υπουργείου, που θα αντιμετωπίζει ζητήματα διαφθοράς και εσωτερικού ελέγχου.
Επιπλέον, αρκετή αντίδραση προκάλεσαν οι διατάξεις του άρθρων 35, 36
και 37, με τις οποίες τροποποιείται αφενός ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και
αφετέρου ο Κώδικας Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα,
υποστηρίχθηκε ότι η εν λόγω τροποποίηση παρέλκει ενόψει της επικείμενης
τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως
επίσης και της συνταγματικής αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 96
του Συντάγματος.
Έτυχαν θερμής αποδοχής οι υπό θέσπιση ρυθμίσεις του άρθρου 10, σχετικά με
την υπηρέτηση στον τόπο προτίμησής τους των στελεχών που είναι γονείς 3 και άνω
τέκνων, την υπηρέτηση σε τόπο όπου υπάρχουν δομές υγείας αναφορικά με τα
στελέχη που πάσχουν τα ίδια ή σύζυγος ή τέκνο από σακχαρώδη διαβήτη. Εν τούτοις
δεν έτυχε της ίδιας θετικής αντιμετώπισης η διάταξη του ίδιου άρθρου που αφορά
στην υπηρέτηση σε τόπο όπου υπάρχουν δομές υγείας για όσα στελέχη
επιμελούνται, βάσει δικαστικής απόφασης άτομο με αναπηρία.
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Τέλος, όσον αφορά τις διατάξεις στρατολογικής φύσης του άρθρου 18, παρότι η
πλειοψηφία των σχολιαστών ήταν θετικά διακείμενοι στις ευεργετικές διατάξεις
αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τη μειωμένη θητεία και την επέκταση του
σχετικού δικαιώματος, σε περισσότερες περιπτώσεις δικαιούχων, υπήρξε πληθώρα
παρατηρήσεων αναφορικά με το διαχωρισμό τριτέκνων και πολυτέκνων, και
αδελφών από 4 ή 5 αδέρφια.
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Για την εφαρμογή μεγάλου μέρους εκ των διατάξεων του εν λόγω σχεδίου νόμου, θα
απαιτηθεί η συνεργασία του Υπουργείου με τα Γενικά Επιτελεία, τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις εκπροσωπούν και μεταφέρουν τις απόψεις των στελεχών, επί θεμάτων
που τα αφορούν. Ούτως ή άλλως, από το άρθρο 64, όπου περιέχονται
εξουσιοδοτικές διατάξεις, διαφαίνεται η ανάγκη συνεργασίας σε πολλά επίπεδα, ώστε
να καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του σχεδίου νόμου.
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Άρθρο 41:
Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται η έκδοση σύγχρονων δελτίων
ταυτοτήτων για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, κατ’ αντιστοιχία
με τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική
Ακτοφυλακή), ώστε να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα για την ελεύθερη
μετακίνησή του εντός των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 42:
Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται ο αποκλεισμός της δυνατότητας
μετάταξης των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά
Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ) και αντίστοιχης κατάργησης της οργανικής τους θέσης,
πλην των ειδικοτήτων διοικητικού ή οικονομικού.
Άρθρο 43:
Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται η αντιμετώπιση των δυσχερειών
που αναφύονται όταν τα προς αξιοποίηση ακίνητα των ΕΔ δεν έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α΄ 43), ήτοι στο αντικειμενικό σύστημα
υπολογισμού της αξίας ακινήτων, και η αρμόδια φορολογική αρχή αδυνατεί να
εκτιμήσει την αξία τους. Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται ότι η τιμή εκκίνησης του
ετήσιου ανταλλάγματος δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% της αξίας του ακινήτου,
όπως αυτή υπολογίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή που είναι εγγεγραμμένος στο
μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 44:
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Με την προωθούμενη ρύθμιση σκοπείται η προσθήκη του στρατιωτικού
προσωπικού του ΓΕΑ ανεξαρτήτως ειδικότητας που υπηρετεί στην κεντρική
υπηρεσία της ΕΜΥ και στα μετεωρολογικά κλιμάκια αυτής, καθώς και στο
στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε
μετεωρολογικά κλιμάκια μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας , στους δικαιούχους της
αποζημίωσης του EUROCONTROL, πλην του βασικού μισθού, για την εκτέλεση
επιχειρησιακού μετεωρολογικού έργου προς όφελος της αεροναυτιλίας.
Άρθρο 45:
Με την προωθούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμική αντιμετώπιση της
ανάγκης να λειτουργούν Μονάδες και Υπηρεσίες των ΕΔ σε δωδεκάωρη ή
εικοσιτετράωρη βάση, είτε εφαρμόζοντας πενθήμερη εργασία είτε λειτουργώντας
πέραν του πενθημέρου, ακόμα και αδιαλείπτως.
Άρθρο 46:
Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται η άρση των δυσχερειών που
ανέκυψαν από την πρακτική εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν.
4278/2014 για την ίδρυση, αντικατάσταση, κατάργηση, τοποθέτηση και λειτουργία
πυρσών. Η απαιτούμενη για την εφαρμογή του άρθρου πρόταση της κατά τόπο
αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας δημιούργησε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση
των σχετικών διαδικασιών είτε διότι δεν υπηρετεί κατάλληλο και εξειδικευμένο επί του
θέματος προσωπικό, είτε διότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Τμήμα ή Γραφείο για την
έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης. Κατόπιν τούτου, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση
εύλογης προθεσμίας τριών (3) μηνών εντός της οποίας διατυπώνεται η ως άνω
γνώμη, η άπραγη παρέλευση της οποίας δεν θα κωλύει την έκδοση της απόφασης
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) για την ίδρυση, αντικατάσταση,
κατάργηση, τοποθέτηση και λειτουργία πυρσών.
Άρθρο 47:
Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται η αναθεώρηση διατάξεων του
άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 που διέπει τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων ενώσεων
εν ενεργεία στρατιωτικών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών
(ΠΟΜΕΝΣ) με βάση την κτηθείσα μέχρι σήμερα εμπειρία επί των σχετικών θεμάτων.
Άρθρο 48:
Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται η νομική διευθέτηση του ζητήματος
των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για στρατιωτικές ανάγκες με δαπάνες του
Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) υπέρ δημοσίου, λόγω της διαχρονικά εσφαλμένης
πρακτικής κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Τόσο από πάγιες αρχές
του δικαίου των απαλλοτριώσεων όσο και από το ευρωπαϊκό δίκαιο απορρέει ο
κανόνας ότι η κυριότητα της απαλλοτριούμενης έκτασης περιέρχεται στον
βαρυνόμενο με το κόστος της απαλλοτρίωσης. Αντίθετα από την εφαρμοζόμενη
πρακτική έχει παρατηρηθεί να κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση με δαπάνες
του ΤΕΘΑ αλλά υπέρ δημοσίου. Το φαινόμενο αυτό θεραπεύεται με την
επιδιωκόμενη ρύθμιση, ούτως ώστε τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά,
εφεξής, καθώς και όσα έχουν απαλλοτριωθεί αναγκαστικά μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου με δαπάνες του ΤΕΘΑ, να περιέρχονται σε αυτό, χωρίς να
απαιτείται άλλη μεταβιβαστική πράξη, παρά μόνο η μεταγραφή της οικείας πράξης
κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο βιβλίο μεταγραφών ή στο Κτηματολόγιο
στο όνομα του ΤΕΘΑ.
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Άρθρο 49:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 σκοπείται η ισότιμη
οικονομική ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, μέσω των κοινωνικών
επιδομάτων και παροχών, ώστε τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά το έτος
2018 προς αποκατάσταση αδικιών παλαιότερων ετών, να μην καταστούν
πρόσκομμα στην καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων και παροχών
που συνδέονται με εισοδηματικά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό δεν αναιρείται η
πρόθεση του νομοθέτη για στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων και εξασφαλίζεται ότι
όλες οι κοινωνικές ομάδες απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό προστασίας και κοινωνικής
μέριμνας με βάση τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης.
Επιπλέον, σκοπός της διάταξης της παραγράφου 2 είναι η ενίσχυση της
στελέχωσης του νεοσυσταθέντος Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των
Ενόπλων Δυνάμεων με Αξιωματικούς βαθμού Λοχαγού, ανεξαρτήτως χρόνου
πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό.
Τέλος, με τη ρύθμιση της παραγράφου 3 επιχειρείται η προσθήκη στα
διατηρούμενα επιδόματα της αποζημίωσης EUROCONTROL, που αφορά το πολιτικό
προσωπικό της ΕΜΥ, στην άρση της αδικίας σε βάρος του πολιτικού προσωπικού
της ΕΜΥ και παράλληλα στην ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού (μέσω της
φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών που αποδίδονται από τις αποζημιώσεις
EUROCONTROL).
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.
Άρθρο 41:
Η προωθούμενη διάταξη είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προβλέψεων
της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, για τη
σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα και στο στρατιωτικό
προσωπικό, προκειμένου να απολαμβάνουν τα δικαιώματα ελεύθερης μετακίνησης
εντός των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την απαραίτητη χρήση
διαβατηρίου.
Άρθρο 42:
Η προωθούμενη διάταξη είναι αναγκαία για την αποφυγή περαιτέρω
αποδυνάμωσης της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. από ικανό προσωπικό, πλην της ειδικότητας του
διοικητικού ή του οικονομικού, το οποίο με την υψηλή τεχνογνωσία του συνεισφέρει
καταλυτικά στην εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της εταιρείας,
εξυπηρετώντας λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Άρθρο 43:
Η προωθούμενη διάταξη είναι αναγκαία διότι η αδυναμία προσδιορισμού της
αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, που μπορεί
να αξιοποιηθεί από την ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., προς όφελος των ΕΔ, επιφέρει απώλεια
εσόδων για το Τ.ΕΘ.Α., το Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α. καθώς και για τα Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α..
Άρθρο 44:
Η προωθούμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου το στρατιωτικό
προσωπικό του ΓΕΑ, που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μετεωρολογικής ή
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υποστηρικτικής φύσης στα μετεωρολογικά κλιμάκια της ΕΜΥ και της Πολεμικής
Αεροπορίας να ενισχυθεί οικονομικά και να λάβει την αποζημίωση, που απαιτείται για
την παροχή εξειδικευμένης εργασίας.
Άρθρο 45:
Η προωθούμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για την προσαρμογή του ωραρίου
λειτουργίας των Μονάδων και Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων στην
ιδιαιτερότητα της αποστολής τους καθώς και στην ιδιάζουσα φύση του παραγόμενου
από αυτές έργου, για την εκπλήρωση του οποίου απαιτείται σε ορισμένες
περιπτώσεις η λειτουργία τους σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Περαιτέρω,
με τη ρύθμιση καλύπτεται το κενό νόμου που υφίσταται για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4354/2015, κατά το μέρος που αφορά στο πολιτικό
προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες και φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων,
σύμφωνα με το οποίο για την αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται κατά
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, απαιτείται όπως
αυτοί ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες του
μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.
Άρθρο 46:
Η προωθούμενη διάταξη είναι αναγκαία για την επιτάχυνση και
διευκόλυνση ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την ίδρυση, αντικατάσταση,
κατάργηση, τοποθέτηση και λειτουργία πυρσών, όταν η κατά τόπο αρμόδια
Περιφερειακή Ενότητα είτε δεν δύναται για αντικειμενικούς λόγους είτε καθυστερεί
πλέον των τριών (3) μηνών να διατυπώσει τη γνώμη που προβλέπεται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 4278/2014.
Άρθρο 47:
Η προωθούμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, διότι οι τροποποιούμενες
ρυθμίσεις δεν απέδωσαν στην πράξη τα αναμενόμενα με βάση τον αρχικό
νομιμοποιητικό σκοπό θέσπισής τους και επαναδιατυπώνονται για την αντιμετώπιση
των υφιστάμενων αναγκών των πρωτοβάθμιων ενώσεων εν ενεργεία στρατιωτικών
και της ΠΟΜΕΝΣ.
Άρθρο 48:
Η προωθούμενη διάταξη είναι αναγκαία για να αποτραπεί η εφαρμογή της
λάθος πρακτικής στο μέλλον, κατά την οποία τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται
αναγκαστικά με δαπάνες του Τ.ΕΘ.Α. δεν περιέρχονται στο Τ.ΕΘ.Α. αλλά στο
Δημόσιο, εν γένει.
Άρθρο 49:
Η προωθούμενη διάταξη της παραγράφου 1 είναι αναγκαία προκειμένου να
αποκατασταθούν αδικίες παλαιότερων ετών, ως συνέπεια εφαρμογής των ν.
4575/2018, ν. 4093/2012, ν. 4172/2013 και ν. 4582/2018, καθότι υπάρχει ο κίνδυνος
τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν το 2018 να καταστούν πρόσκομμα στην
καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων και παροχών που συνδέονται με
εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα την σε βάρος των χαμηλόμισθων, κυρίως,
στελεχών καταβολή των εν λόγω ποσών.
Η προωθούμενη διάταξη της παραγράφου 2 κρίνεται αναγκαία προκειμένου
να ενισχυθεί περαιτέρω με προσωπικό το Κοινό Σώμα των Οικονομικών
Επιθεωρητών.
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Η προωθούμενη διάταξη της παραγράφου 3 είναι αναγκαία προκειμένου να
αρθεί η αδικία σε βάρος του πολιτικού προσωπικού της ΕΜΥ, που δε λαμβάνει πλέον
την αποζημίωση για την παροχή των μετεωρολογικών υπηρεσιών και παράλληλα να
ενισχυθεί ο κρατικός προϋπολογισμός (μέσω της φορολογίας και των ασφαλιστικών
εισφορών που αποδίδονται από τις αποζημιώσεις EUROCONTROL).

11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Το σύνολο των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου του Τρίτου Μέρους αφορά
σε πλείονα ζητήματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ, τα οποία εν τούτοις έχουν μερικό
ρυθμιστικό αντικείμενο. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν τον κορμό
ενός σχεδίου νόμου, που να παρουσιάζει θεματική συνοχή.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Άρθρο 41:
Η έκδοση σύγχρονων δελτίων ταυτοτήτων για το στρατιωτικό προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων θα διευκολύνει τις μετακινήσεις τους εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθότι δε θα απαιτείται γι’ αυτούς η προσκόμιση ξεχωριστών ταξιδιωτικών
εγγράφων (διαβατήριο κλπ.)
Άρθρο 42:
Με τον περιορισμό που τίθεται στη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων που
απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» τίθεται περιορισμός στην αποδυνάμωση
της εταιρίας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η ανταγωνιστικότητα
της.
Άρθρο 43:
Με την παρούσα ρύθμιση, αντιμετωπίζεται η απώλεια εσόδων για το Τ.ΕΘ.Α.,
το Τ.Ε.Σ., το Τ.Α.Α. καθώς και για τα ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ, που προκαλεί η, βάσει του
ισχύοντος νομικού πλαισίου, αδυναμία προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των
προς αξιοποίηση ακινήτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Άρθρο 44:
Το κόστος για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθώς και οι αποζημιώσεις
προσωπικού αποδίδονται μηνιαίως στους παρόχους από τον EUROCONTROL και
επομένως αποτελούν χρήματα τα οποία εισέρχονται στη χώρα και ενισχύουν τον
κρατικό προϋπολογισμό. Ο ν.4590/2019 (Α΄ 17) έχει ήδη προβλέψει τη σύσταση
ειδικού λογαριασμού για τις ανάγκες της ΕΜΥ στον οποίο θα πιστώνεται το ποσό
που της αντιστοιχεί από τα τέλη που αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμού για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας. Με την προωθούμενη ρύθμιση της
παραγράφου 1 ενισχύεται οικονομικά από το λογαριασμό αυτό το στρατιωτικό
προσωπικό του ΓΕΑ που απασχολείται στην ΕΜΥ και σε άλλα μετεωρολογικά
κλιμάκια, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη
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και πραγματική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την
καταβολή.
Άρθρο 45:
Δεν εντοπίζεται
Άρθρο 46:
Δεν εντοπίζεται
Άρθρο 47:
Με τη ρύθμιση της παρ. 1 λαμβάνεται μέριμνα για την παραχώρηση χώρου
εντός στρατοπέδου, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των πρωτοβάθμιων
σωματείων.
Άρθρο 48:
Με την εν λόγω διάταξη δίνεται τέλος στην απαλλοτρίωση ακινήτων, που
παρότι γίνεται με δαπάνες του Τ.ΕΘ.Α., αυτές εγράφονται ως απαλλοτριώσεις υπέρ
δημοσίου, με συνέπεια την απώλεια των σχετικών εσόδων, ώστε όσα ακίνητα έχουν
ήδη απαλλοτριωθεί ή πρόκειται να απαλλοτριωθούν με δαπάνες του Τ.ΕΘ.Α., να
περιέρχονται σε αυτό.
Άρθρο 49:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αντιμετωπισθεί ο
κίνδυνος που ελλοχεύει για τα χαμηλόβαθμα ιδίως στελέχη, αναφορικά με την
καταβολή εφάπαξ ποσών κατά το έτος 2018, ώστε αυτά να μην να μην καταστούν
πρόσκομμα στην καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων και παροχών
που συνδέονται με εισοδηματικά κριτήρια.
Επιπλέον, καθότι το κόστος για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας καθώς και οι
αποζημιώσεις προσωπικού αποδίδονται μηνιαίως στους παρόχους από τον
EUROCONTROL και επομένως αποτελούν χρήματα τα οποία εισέρχονται στη χώρα
και ενισχύουν τον κρατικό προϋπολογισμό, λαμβάνεται μέριμνα για την προσθήκη
στα διατηρούμενα επιδόματα της αποζημίωσης EUROCONTROL, που αφορά το
πολιτικό προσωπικό της ΕΜΥ.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου του Τρίτου
Μέρους, αρμόδιες είναι υπηρεσίες, που, είτε υπάγονται απευθείας στο ΥΠΕΘΑ (π.χ.
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., κλπ.) είτε που υπάγονται σε αυτό διαμέσου των Γενικών Επιτελείων
(Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.)
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
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Επελέγη η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, που έλαβε χώρα στην ειδική
προς το σκοπό αυτό ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, με ημερομηνία έναρξης αυτής την 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00
και λήξης της την 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00.
Ο εν λόγω τρόπος διαβούλευσης επελέγη, λόγω της επίτευξης στο μέγιστο
βαθμό της διαφάνειας στη διαδικασία προώθησης ενός σχεδίου νόμου, του οποίου οι
ρυθμίσεις αφορούν πολλές κατηγορίες πολιτών, παρέχοντάς τους έτσι ένα βήμα να
διατυπώσουν τις απόψεις τους, με τρόπο εύκολο και άμεσο.
Στη διαβούλευση συμμετείχε το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων, τόσο εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία, όπως επίσης και ο Σύλλογος
Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.
Θερμής αποδοχής έτυχαν οι διατάξεις αναφορικά με τα Δελτία ταυτότητας των
στρατιωτικών, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις δε φάνηκε να προσελκύουν μεγάλο αριθμό
σχολίων, εκ των συμμετεχόντων στη διαβούλευση.
Συγκεκριμένα, επί του άρθρου 51 διατυπώθηκαν 33 σχόλια, η πλειοψηφία
των οποίων επιδοκιμάζει την εν λόγω διάταξη. Εν τούτοις, δεν είναι λόγοι οι
συμμετέχοντες που προτείνουν κατά κύριο λόγο την παράλληλη διατήρηση πολιτικής
και στρατιωτικής ταυτότητας.
Επί του άρθρου 52 διατυπώθηκε ένα σχόλιο, που αφορά σε πρόταση περί
εξαίρεσης από το σύστημα των μετατάξεων του συνόλου του προσωπικού της ΕΑΣ
ΑΒΕΕ, για λόγους που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιωσιμότητάς της.
Επί του άρθρου 53 διατυπώθηκαν 7 σχόλια, με τα οποία προτείνεται η
τροποποίηση άλλης διάταξης του ν. 4407/2016 και ουδεμία σχέση έχουν με την
προτεινόμενη ρύθμιση, αλλά αφορούν σε θέματα προαγωγών αξιωματικών,
λήφθηκαν εν τούτοις υπόψη.
Επί του άρθρου 54 διατυπώθηκαν 8 σχόλια, που αφορούν σε πρόταση
τροποποίησης του εν λόγω νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση επιδόματος
ενοικίου, για την κάλυψη της σχετική δαπάνης, την οποία καλούνται να καλύψουν τα
στελέχη.
Επί των άρθρων 55 και 57 και δε διατυπώθηκαν σχόλια.
Επί του άρθρου 56 διατυπώθηκαν 2 σχόλια, σχετικά με τα καθοριζόμενα από
την ΕΕ ελάχιστα ωράρια εργασίας και σχόλιο της ΠΟΜΕΝΣ για τη θέσπιση Γραφείου
Θεσμικής Εκπροσώπησης εν ενεργεία Στρατιωτικών.
Επί του άρθρου 58 διατυπώθηκαν 3 σχόλια, ένα εκ των οποίων αφορά σε
πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, σχετικά
με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ και ένα προέρχεται από την
ΠΟΜΕΝΣ, σε σχέση με τις ακριβείς προτάσεις της επί του άρθρου αυτού
Επί του άρθρου 59 διατυπώθηκαν 15 σχόλια, τα οποία καλύπτουν ποικιλία
διεκδικήσεων και αφορούν μεταξύ άλλων σε προτάσεις τροποποίησης των
προτεινόμενων ρυθμίσεων, εισαγωγή νέων αναφορικά με την κάλυψη εξόδων
κηδείας από το βοήθημα θανάτου των εν απσοτρατεία μετόχων του ΜΤΝ (ρύθμιση η
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οποία εντάχθηκε στο Ν/Σ), τη θέσπιση διατάξεων αναφορικά με τις ασφαλιστικές
εισφορές των ΕΜΘ, τόσο στο ΙΚΑ όσο και στ Μετοχικά Ταμεία και ορισμένες
προτάσεις αναφορικά με το Βοήθημα Οικογενειακής- Επαγγελματικής
Αποκατάστασης.
Επί των άρθρου 60 και 61 δε διατυπώθηκαν σχόλια.
Επί του άρθρου 64 διατυπώθηκαν 2 σχόλια, εκ των οποίων το ένα ουδεμία
συνάφεια παρουσιάζει με την εν λόγω ρύθμιση ενώ το άλλο αφορά στο μικρό χρονικό
περιθώριο των 6 μηνών που καθορίζεται για την έκδοση του π.δ. για τη ρύθμιση
ζητημάτων σχετικών με την ΕΣΑΑ.
Επί του άρθρου 65 διατυπώθηκαν 4 σχόλια που δεν παρουσιάζουν συνάφεια
με τη ρύθμιση της εν λόγω διάταξης.
Επί του άρθρου 66 δε διατυπώθηκαν σχόλια.
Επί του άρθρου 67 διατυπώθηκαν 6 σχόλια, εκ των οποίων ένα μόνο
παρουσιάζει συνάφεια με το ουσιαστικό περιεχόμενο της διάταξης.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (Σ/Ν):
«Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Το Σ/Ν αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 08 Μαρτίου 2019, ώρα 15:00 με
τίτλο:
«Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
8 Μαρτίου 2019, ώρα 15:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
18 Μαρτίου 2019, ώρα 15:00
Η δεκαήμερη χρονική διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης θεωρήθηκε δεόντως
ικανοποιητική, καθότι κατά τη σύνταξη του εν λόγω σχεδίου νόμου είχαν ληφθεί ήδη
οι απόψεις των Γενικών Επιτελείων, άλλων αρμόδιων Φορέων και των συναρμόδιων
Υπουργείων, οι προτάσεις- παρατηρήσεις των οποίων είχαν ήδη ληφθεί υπόψη προ
της έναρξης της διαβούλευσης.
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 1075
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ:
Άρθρο 1: 14 Σχόλια, Άρθρο 2: 135 Σχόλια, Άρθρο 3: 8 Σχόλια, Άρθρο 4: 111
Σχόλια, Άρθρο 5: 71 Σχόλια, Άρθρο 6: 1 Σχόλιo, Άρθρο 7: 4 Σχόλια, Άρθρο 8: 1
Σχόλιo, Άρθρο 9: 2 Σχόλια, Άρθρο 10: 281 Σχόλια, Άρθρο 11: 9 Σχόλια, Άρθρο
12: 4 Σχόλια, Άρθρο 13: 10 Σχόλια, Άρθρο 14: 20 Σχόλια, Άρθρο 15: 0 Σχόλια,
Άρθρο 16: 6 Σχόλια, Άρθρο 17: 56 Σχόλια, Άρθρο 18: 30 Σχόλια, Άρθρο 19: 1
Σχόλιο, Άρθρο 20: 10 Σχόλια, Άρθρο 21: 6 Σχόλια, Άρθρο 22: 15 Σχόλια, Άρθρο
23: 1 Σχόλιο, Άρθρο 24: 4 Σχόλια, Άρθρο 25: 4 Σχόλια, Άρθρο 26: 2 Σχόλια,
Άρθρο 27: 0 Σχόλια, Άρθρο 28: 0 Σχόλια, Άρθρο 29: 4 Σχόλια, Άρθρο 30: 6
Σχόλια, Άρθρο 31: 11 Σχόλια, Άρθρο 32: 0 Σχόλια. Άρθρο 33: 0 Σχόλια Άρθρο 34
3 Σχόλια Άρθρο 35: 13 Σχόλια, Άρθρο 36: 7 Σχόλια Άρθρο 37: 38 Σχόλια, Άρθρο
38: 0 Σχόλια, Άρθρο 39: 1 Σχόλιο, Άρθρο 40: 1 Σχόλιο, Άρθρο 41: 7 Σχόλια
Άρθρο 42: 1 Σχόλιο, Άρθρο 43: 1 Σχόλιο, Άρθρο 44: 3 Σχόλια, Άρθρο 45: 4
Σχόλια, Άρθρο 46: 9 Σχόλια, Άρθρο 47: 0 Σχόλια, Άρθρο 48: 3 Σχόλια, Άρθρο 49:
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4 Σχόλια, Άρθρο 50: 0 Σχόλια, Άρθρο 51: 7 Σχόλια, Άρθρο 52: 40 Σχόλια, Άρθρο
53: 11 Σχόλια, Άρθρο 54: 34 Σχόλια, Άρθρο 55: 1 Σχόλιο, Άρθρο 56: 12 Σχόλια,
Άρθρο 57: 9 Σχόλια, Άρθρο 58: 0 Σχόλια, Άρθρο 59: 0 Σχόλια, Άρθρο 60: 2
Σχόλια, Άρθρο 61: 0 Σχόλια, Άρθρο 62: 4 Σχόλια, Άρθρο 63: 16 Σχόλια, Άρθρο
64: 0 Σχόλια, Άρθρο 65: 1 Σχόλιο, Άρθρο 66: 2 Σχόλια, Άρθρο 67: 4 Σχόλια,
Άρθρο 68: 0 Σχόλια, Άρθρο 69: 6 Σχόλια.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ:
Δεν υπήρχε, τεχνικά, η δυνατότητα σχολιασμού επί της αρχής, παρόλα αυτά,
σε πολλές περιπτώσεις εκφράστηκε επί της αρχής άποψη συμμετασχόντων στη
διαβούλευση, σε σχόλια κάτω από συγκεκριμένα άρθρα. Πάντως, με βάση την
πολυθεματικότητα του Σ/Ν και τον κατ’ άρθρο αριθμό των σχολίων, διεφάνη ότι τα
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσης που παρατίθενται στο Κεφάλαιο Α´ του Πρώτου
Μέρους του προωθούμενου Σ/Ν αποτελούν τις κύριες επ’ αυτού θεματικές ενότητες
ενδιαφέροντος του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
(ΕΔ), από τη δεξαμενή του οποίου προέρχεται άλλωστε και η συντριπτική
πλειονότητα των συμμετασχόντων στη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημόσιας
διαβούλευσης.
Με βάση τον αριθμό των σχολίων και την ένταση με την οποία
υποστηρίχθηκε το σχετικό αίτημα, ως κύριο ζήτημα αναδείχθηκε από τους
συμμετέχοντες στη διαβούλευση: (α) η αντίθεση στη ρύθμιση του άρθρου 10 για
τους υπαξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των Εθελοντών Μακράς
Θητείας, οι οποίοι σύμφωνα με τον εν λόγω άρθρο του Ν/Σ προτείνεται να
εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού κι εν συνεχεία να
τους απονέμεται ο αποστρατευτικός βαθμός του Υπολοχαγού β) σε συνδυασμό με
την αντίθεση στο άρθρο 4 του παρόντος Ν/Σ, με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο. Οι
σχολιασμοί κινούνται κατά βάση στην απαίτηση εξομοίωσης αυτών με τις γυναίκες
εθελόντριες του ν.705/1977 και τους άνδρες εθελοντές του ν.δ.445/1974, με
παράλληλες αντικρούσεις, προς την κατεύθυνση της διαφορετικής μεταχείρισης
αυτών, λόγω των διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων, με βάση τα οποία αυτοί
έχουν ενταχθεί στις ΕΔ. Επιπλέον, μεγάλος αριθμός σχολίων επί των εν λόγω
άρθρων αφορά την εισαγωγή τροποποίησης του ν.2439/1996, αναφορικά με τους
αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών του 1991 (ήτοι την
τάξη 1993), στο ίδιο πλαίσιο με την προηγούμενη τάξη, ώστε να ικανοποιηθεί το
πάγιο αίτημα αυτών περί βαθμολογικής εξέλιξής τους.
Περαιτέρω, προβλήθηκαν ζωηρές ενστάσεις για το περιεχόμενο της υπό
θέσπιση διάταξης του άρθρου 2 σχετικά με τη θεμελίωση, για τους Υγειονομικούς
Αξιωματικούς ειδικότητας Ψυχολόγου, του δικαιώματος ιδιωτικής άσκησης του
επαγγέλματός τους. Η πληθώρα των σχολίων προέρχεται από Υγειονομικούς
Αξιωματικούς ειδικότητας Φαρμακοποιού και Νοσηλευτή, οι οποίοι αξιώνουν να
συμπεριληφθούν στην εν λόγω διάταξη, επικαλούμενοι λόγους ισότιμης
μεταχείρισης στελεχών, προερχόμενων από τον ίδιο κλάδο και κοινωνικής
προσφοράς αυτών. Αριθμός σχολίων αφορά την ένταξη όλων των ειδικοτήτων στη
σχετική διάταξη, ενώ παράλληλα προκρίνεται από κάποιους και η πλήρης
απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού επαγγέματος, σε όλα τα στελέχη των ΕΔ.
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Επιπρόσθετα, αρνητική ήταν η στάση των συμμετεχόντων στη διαβούλευση,
αναφορικά με το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 52, με την οποία καταργείται
η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που είχε
συσταθεί με το ν.4494/2017. Το πνεύμα των σχολίων αφορά την κατάργηση της εν
λόγω Υπηρεσίας, ένα σχεδόν έτος μετά τη σύστασή της, τη μη επαρκή αιτιολόγηση
αυτής στο κείμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης, τη μη αντικατάστασή της από άλλη
Υπηρεσία και την ανάδειξη της ανάγκης ύπαρξης μιας Υπηρεσίας εντός του
Υπουργείου, που θα αντιμετωπίζει ζητήματα διαφθοράς και εσωτερικού ελέγχου.
Επιπλέον, αρκετή αντίδραση προκάλεσαν οι διατάξεις του άρθρων 35, 36 και
37, με τις οποίες τροποποιείται αφενός ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και
αφετέρου ο Κώδικας Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα,
υποστηρίχθηκε ότι η εν λόγω τροποποίηση παρέλκει ενόψει της επικείμενης
τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως
επίσης και της ενόψει συνταγματικής αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του
άρθρου 96 του Συντάγματος.
Έτυχαν θερμής αποδοχής οι υπό θέσπιση ρυθμίσεις του άρθρου 10, σχετικά
με την υπηρέτηση στον τόπο προτίμησής τους των στελεχών που είναι γονείς 3 και
άνω τέκνων, την υπηρέτηση σε τόπο όπου υπάρχουν δομές υγείας αναφορικά με
τα στελέχη που πάσχουν τα ίδια ή σύζυγος ή τέκνο από σακχαρώδη διαβήτη. Εν
τούτοις δεν έτυχε της ίδιας θετικής αντιμετώπισης η διάταξη του ίδιου άρθρου που
αφορά στην υπηρέτηση σε τόπο όπου υπάρχουν δομές υγείας για όσα στελέχη
επιμελούνται, βάσει δικαστικής απόφασης άτομο με αναπηρία.
Τέλος, όσον αφορά τις διατάξεις στρατολογικής φύσης του άρθρου 17, παρότι
η πλειοψηφία των σχολιαστών ήταν θετικά διακείμενοι στις ευεργετικές διατάξεις
αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τη μειωμένη θητεία και την επέκταση του
σχετικού δικαιώματος, σε περισσότερες περιπτώσεις δικαιούχων, υπήρξε πληθώρα
παρατηρήσεων αναφορικά με το διαχωρισμό τριτέκνων και πολυτέκνων, και
αδελφών από 4 ή 5 αδέρφια.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ:
Στη διαδικασία της διαβούλευσης εκφράστηκαν αρκετές πρωτότυπες
απόψεις, κριτική, αλλά και επικρότηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου. Οι
περισσότερες από τις θέσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη κατά τη φάση της
αναπροσαρμογής του κειμένου του σχεδίου νόμου, αφού στόχος ήταν η
διαβούλευση που προηγήθηκε να έχει ουσιαστικό νόημα, δημιουργώντας ένα
διαλεκτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης του σχεδίου νόμου.
Επελέγη η μέθοδος της σταχυολόγησης των σημαντικότερων από τα σχόλια
που είναι συναφή με την επιχειρούμενη νομοθετική πρωτοβουλία και παρουσιάζουν
ξεχωριστό ενδιαφέρον ως τα πλέον αντιπροσωπευτικά.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 Επί του άρθρου 2 διεγράφη από την Αιτιολογική Έκθεση η παρ. 2, που εκ
παραδρομής είχε συμπεριληφθεί.
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 Επιπλέον, διεγράφη η προτεινόμενη με το Ν/Σ παρ. 4 του άρθρου 2, λόγω
μεγάλων αντιδράσεων που συγκέντρωσε η εν λόγω διάταξη και αφορά την
πρόβλεψη άσκησης ιδιωτικώς του επαγγέλματος από τους αξιωματικούς
Υγειονομικού ειδικότητας Ψυχολόγου.


Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 4 αναδιατυπώνεται ως εξής:
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112)

1.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989
αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν
μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και επιλεγούν για περαιτέρω
παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Μακράς
Θητείας (E.M.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και
εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων
των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.».
2.
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 ως
προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και
αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και
εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.».


Η παρ. 1 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από
γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου, είναι δυνατόν να τίθενται,
εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), συνεχίζοντας να ασκούν
τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου
(58ου) έτους της ηλικίας τους, Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να
έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας,
καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται
στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39.»
 Διαγράφονται οι παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 10 και οι λοιπές παράγραφοι
αναριθμούνται.


Οι αναριθμούμενες παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αναδιατυπώνονται ως εξής:

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτ. 2 της παρ. 1α του άρθρου 5 του
ν. 3883/2010 προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο ως εξής:
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«Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της
προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους. Η παρ. 3 εφαρμόζεται
αναλόγως.».
3.

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2.
Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, μετά
από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε
χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν
σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι
γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική
απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη
διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας
απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).»
 Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
6. Μετά το άρθρο 13Α του ν. 3883/2010 προστίθεται άρθρο 13Β, ως εξής:
«Άρθρο 13Β
Ειδικότερες κατηγορίες μετατάξεων της Πολεμικής Αεροπορίας
1.
Μόνιμοι Αξιωματικοί του Σώματος Τεχνικής Υποστήριξης της Πολεμικής
Αεροπορίας (ΠΑ) με ειδικότητα Έρευνας - Πληροφορικής (Ε-Π), που είναι απόφοιτοι
Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κάτοχοι βασικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο γνωστικό
αντικείμενο της πληροφορικής, μπορούν να μετατάσσονται για κάλυψη κενών θέσεων
του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της ΠΑ με αίτησή τους. Για τη μετάταξη
εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της
ΠΑ. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο των τίτλων σπουδών, εάν αυτοί δεν έχουν
καταχωριστεί στα ατομικά έγγραφα του αιτούντος, και κάθε άλλο σχετικό
δικαιολογητικό, ιδίως ως προς την επιτελική εργασιακή εμπειρία και την υπηρεσία σε
κέντρα μηχανογράφησης της ΠΑ.
2.
Οι Αξιωματικοί της παρ. 1 μετατάσσονται με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Πληροφορικής της ΠΑ.
3.
Με το ίδιο διάταγμα απονέμεται στον μετατασσόμενο ο βαθμός που
φέρει ο Αξιωματικός που κατέχει την τελευταία θέση στην επετηρίδα του Σώματος
Έρευνας - Πληροφορικής και έχει αποφοιτήσει το ίδιο με αυτούς ημερολογιακό έτος
από το οικείο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ). Ο απονεμόμενος
βαθμός δεν μπορεί να είναι ανώτερος του επομένου που φέρει ο μετατασσόμενος ή
αυτού για τον οποίο έχει κριθεί προακτέος εντός του τρέχοντος έτους.
4. Οι μετατασσόμενοι, εφόσον απονεμηθεί σε αυτούς βαθμός ανώτερος από
αυτόν που έφεραν, δεν έχουν δικαίωμα αναδρομικής καταβολής τυχόν διαφοράς στις
μισθολογικές τους απολαβές. Έχουν τα ίδια οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις
με τους Αξιωματικούς του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής της ΠΑ, διατηρούν τη
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μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας, καθίστανται νεότεροι των ομοιοβάθμων τους
Αξιωματικών στο Σώμα Έρευνας - Πληροφρικής και φέρουν τυχόν παράσημα και
διαμνημονεύσεις που τους έχουν απονεμηθεί.».
 Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:
14. Οι υποπεριπτ. (2) και (3) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010
αντικαθίστανται ως εξής:
«(2)
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι
Υπηρεσίας Γραφείου για τους Αξιωματικούς:

για

τους

Αξιωματικούς

(α)
Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, αποφοίτους Σχολής Πολέμου
Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) με επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς».
(β)
Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, αποφοίτους Ναυτικής Σχολής
Πολέμου (ΝΣΠ) με επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς».
(γ)
Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, αποφοίτους Αεροπορικής Σχολής
Πολέμου (ΑΣΠ) με επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς».
(δ)

Ελαφράς Υπηρεσίας των ΚΣ.

(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που
δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΝΣΠ ή ΑΣΠ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του
«λίαν καλώς»:
(α)

Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ.

(β)

Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.

(γ)

Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.».

 Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 16 ως εξής:
16.

Η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.
Ως ευδοκίμως τερματίσαντες κρίνονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι, κατά την
κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε
όλη τη σταδιοδρομία τους, απέδωσαν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν
κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται,
εφόσον:
α.
Έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα
πέντε (35) ετών και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό τους.
β.
Δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα
πέντε (35) ετών, έχουν όμως συμπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη στρατιωτικής
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προσμετράται ως τέτοια σύμφωνα με
την παρ. 7 του άρθρου 27, καθώς και τον χρόνο παραμονής στον βαθμό τους,
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σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν
εφαρμόζεται για Αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από ΑΣΕΙ μετά από τετραετή
τουλάχιστον φοίτηση ή από ΑΣΣΥ.».


Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 22 ως εξής:
22.

Στο άρθρο 54 του ν. 3883/2010 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας υπηρετούν ανώτεροι Αξιωματικοί του Κοινού Νομικού Σώματος των
Ενόπλων Δυνάμεων, με έργο τη νομική συνδρομή και υποστήριξη του Γραφείου στην
άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτ. γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
3086/2002 (Α΄ 324).».


Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 11 αναδιατυπώνονται ως εξής:
Άρθρο 11
Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης

1.
Για την εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄
120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), στις μονάδες και
υπηρεσίες της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) συμπεριλαμβάνονται
αυτές στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας
καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
2.
Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού
Ξηράς και των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι
οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή του
Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του
Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35ετή)
συντάξιμη υπηρεσία ή τριάντα δύο (32) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.δ. 178/1969 (Α΄ 258) είτε με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 (Α΄ 219)
είτε οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) για λόγους
υγείας ή σωματικής ανικανότητας, προάγονται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος στον βαθμό του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου αντίστοιχα,
χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.
3.

Η παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) αντικαθίσταται ως

εξής:
«15. Οι αξιωματικοί των λοιπών Σωμάτων, καθώς και των λοιπών
γενικών
ειδικοτήτων
Υγειονομικού
βαθμών
Ανθυπολοχαγού
μέχρι
και
Αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή
ειδικής υπηρεσίας σε Μονάδες ή Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς Εκστρατείας. Από το
προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών
Γραμματέων και οι προερχόμενοι από Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ).».
4.
Το στοιχείο (β) της υποπερίπτ. (2) της περίπτ. β΄ της παρ. 11 του
άρθρου 28 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
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«(β) Οι Αξιωματικοί των υπόλοιπων Σωμάτων βαθμών Ανθυπολοχαγού
μέχρι και Αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό ένα (1) έτος χρόνο
διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε Μονάδες ή Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς
Εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Γεωγραφικού,
Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από Εθελοντές Μακράς Θητείας
(ΕΜΘ).».
5.
Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας
(ΕΜΘ) εξαιρούνται από την υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.


Προστίθεται άρθρο 12 και τα λοιπά άρθρα αναριθμούνται, ως εξής:
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3648/2008 (Α΄38)
Το άρθρο 12 του ν. 3648/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Προαγωγή Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας,
νικητών παραολυμπιακών αγώνων

Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές πολεμικής διαθεσιμότητας και Υπαξιωματικοί
πολεμικής αποστρατείας που έχουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις
καταστάσεις αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την όγδοη θέση σε
ατομικό κανονικό ολυμπιακό αγώνισμα, κατά τη διάρκεια των παραολυμπιακών
αγώνων, καθώς και μία από τις τρεις παγκόσμιες νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα σε
ατομικό ολυμπιακό αγώνισμα αθλητών με προβλήματα αναπηρίας, δικαιούνται να
αποκτήσουν έναν ακόμη βαθμό πέραν από αυτούς που ορίζονται στις διατάξεις του ν.
875/1979 (Α΄ 50), για καθεμία από τις παραπάνω αγωνιστικές διακρίσεις. Τα
πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν προάγονται άνω των τριών (3) βαθμών ή
σε βαθμό ανώτερο από εκείνον που προβλέπεται για τα εν ενεργεία στελέχη του ίδιου
Όπλου, Σώματος ή Γενικής Ειδικότητας.».
 Η παρ. 6 του αναριθμούμενου άρθρου 15, αναδιατυπώνεται ως εξής:
6. Τα ΓΝΟΠΣ τηρούν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των ερωτημάτων και των
καταγγελιών των οποίων γίνονται αποδέκτες και ανά εξάμηνο συντάσσουν σχετική
έκθεση προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μέσω του Αρχηγού
του οικείου Γενικού Επιτελείου, με συγκεντρωτική και κατηγοριοποιημένη περιγραφή
των υποθέσεων του επιτελείου τους, στατιστικά στοιχεία και πρόταση ανάληψης των
απαιτούμενων ενεργειών ή νομοθετικών πρωτοβουλιών. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται
με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.


Οι παρ. 2 και 3 του αναριθμούμενου άρθρου 18 αναδιατυπώνονται ως εξής:

2. Η περίπτ. (1) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
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«(1)

Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.».

3. Στην υποπαράγραφο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005, η περίπτ.
(1) αντικαθίσταται όπως παρακάτω, και η περίπτ. (2) καταργείται:
«(1)


Όλοι οι αδελφοί από τρία ζώντα αδέλφια.».

Η παρ. 4 του αναριθμούμενου άρθρου 18 αναδιατυπώνεται ως εξής:
4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περιπτ. (2) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 και στις περιπτ. (3) και (4)
της υποπαραγράφου β΄ της ίδιας παραγράφου, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος
είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον
αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του
δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης, όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη
εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.»


Διαγράφεται η παρ. 16 του αναριθμούμενου άρθρου 18.

 Προστίθεται παρ. 16 στο αναριθμούμενο άρθρο 18 και αναριθμούνται οι
υπόλοιπες παρ., ως εξής:
Η παρ. 5. του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το
Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο το οποίο έχει
προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος.».


Η παρ. 1 του αναριθμούμενου άρθρου 21 αναδιατυπώνεται ως εξής:
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 αντικαθίστανται ως εξής:

«1.
Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία
περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, με το βαθμό που φέρουν. Η ίδια δυνατότητα
παρέχεται και στους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από
την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.
2.
Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται
στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου
ανήκουν. Κατ’ εξαίρεση, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών
Δυνάμεων - Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν
και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση
σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Ομοίως, είναι δυνατόν ήδη
υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις - ΟΥΚ. Για
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την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και τη μεταφορά των ΟΒΑ εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.».


Η παρ. 2 του αναριθμούμενου άρθρου 23 αναδιατυπώνεται ως εξής:

2. Οι υποπαράγραφοι α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005
αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τρεις καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποκλειστικά της
Περιφέρειας Αττικής με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές – πολιτικές
επιστήμες ή στην ψυχολογία ή στη νομική.
γ.
Έναν ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων
Δυνάμεων.».

Ο τίτλος και το
αναδιατυπώνεται ως εξής:

περιεχόμενο

του

αναριθμούμενου

άρθρου

30

Άρθρο 30
Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών
1. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), της Σχολής Αξιωματικών
Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους κρίνονται για λόγους υγείας ακατάλληλοι, ύστερα
από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορούν, με αίτησή τους,
να συνεχίζουν τη φοίτησή τους, εντασσόμενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή
ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου
των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η Σχολή.
2. Οι σπουδαστές της παρ. 1 απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από τη
στρατιωτική εκπαίδευση και δεν δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο
στην προηγούμενη κατάσταση.
3. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν από τις Σχολές της παρ. 1 ονομάζονται
Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί και εντάσσονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή
ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου
των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η Σχολή, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν
για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.
4. Στις διατάξεις του παρόντος δεν υπάγονται οι σπουδαστές, των οποίων
διακόπτεται η φοίτηση λόγω σωματικής ανικανότητας, συνεπεία ψυχικής πάθησης,
του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 (Α΄ 14).
5.
Για την υπαγωγή των σπουδαστών στις διατάξεις του παρόντος
αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης της οικείας Σχολής και
πρότασης των κατά Κλάδο αρμόδιων Γενικών Επιτελείων.


Στο αναριθμούμενο άρθρο 31 προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
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1.
Μαθητές τελευταίας τάξης και απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και της
Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τις
καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και
συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν
τον Ιούνιο του 2018 και οι οποίοι είχαν επιλέξει στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους
2018 στρατιωτικές σχολές ή τμήματα αυτών και είχαν κριθεί ικανοί στις
προκαταρκτικές εξετάσεις, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις
στρατιωτικές σχολές ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020. Σε κάθε
περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει
συνολικό αριθμό μορίων μεγαλύτερο ή ίσο με το 70% των μορίων του τελευταίου
εισακτέου της γενικής σειράς που εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) στην
αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή τμήμα αυτής.

Στο αναριθμούμενο άρθρο 32 προστίθεται παρ. 1 και η μόνη παρ.
αναριθμείται σε παρ.2, ως εξής:
1.
Στο τέλος της παρ. 26 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016, προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για τους εν ενεργεία αξιωματικούς, που προέρχονται από την κατηγορία
των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των
μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι μέχρι τις
31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας, ο χρόνος
των υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219)
υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού, πέραν από τα δεκατρία (13)
έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν
δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής
καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.».


Η διατύπωση του αναριθμούμενου άρθρου 35 αναδιατυπώνεται ως εξής:

Στο τέλος της περίπτ. ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΑΣΕΙ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ή Ανώτερων
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), τα οποία σπουδάζουν σε διαφορετική
Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην
οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία
κατοικίας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα
κριτήρια και οι προϋποθέσεις της παρούσας περίπτωσης.».

Επί του Κεφαλαίου Β΄ διατηρείται μόνο το αναριθμούμενο άρθρο 38, του
οποίου το περιεχόμενο αναδιατυπώνεται, ενώ τα λοιπά άρθρα διαγράφονται, ως
εξής:
Άρθρο 38
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Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων
Δυνάμεων (ν. 2304/1995, Α΄ 83)
1. Ο τίτλος του άρθρου 63 του ΚΔΣΕΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας δικαστικών λειτουργών- αποφοίτων ΣΣΑΣ».
2. Μετά το άρθρο 63 του ΚΔΣΕΔ, προστίθεται άρθρο 63Α ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας δικαστικών λειτουργών
που προέρχονται από διαγωνισμό
1.
Οι δικαστικοί λειτουργοί, που εισήλθαν στο Δικαστικό Σώμα των
Ενόπλων Δυνάμεων με διαγωνισμό, μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α΄,
αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 65ο έτος της
ηλικίας τους, ενώ ως Αναθεωρητές αποχωρούν μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της
ηλικίας τους, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους προαγόμενοι, πλην
των Αναθεωρητών Α΄, στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυπικών
προσόντων, εφόσον κριθούν προακτέοι με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου.
2.
Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν
έχουν εισέλθει στο Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων με διαγωνισμό,
αποχωρούν από την υπηρεσία, μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Κατ’ εξαίρεση αποχωρούν πριν από τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας,
εφόσον συμπληρώνουν τρία (3) έτη στις θέσεις αυτές. Δεν αποτελεί κώλυμα επιλογής
Προέδρου και Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ο μικρότερος των τριών
ετών υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
3.
Οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων οι
οποίοι φέρουν τους βαθμούς του Αναθεωρητή Β` και Γ΄, αποχωρούν από την
υπηρεσία, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, ανεξάρτητα από το
όριο ηλικίας προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό, εφόσον κριθούν προακτέοι με
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και εφόσον συμπληρώνουν οκτώ (8)
χρόνια στον ένα ή συνολικά και στους δύο αυτούς βαθμούς, από την προαγωγή τους
στο βαθμό του Αναθεωρητή Γ΄.
4.

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 63 εφαρμόζονται αναλόγως.».


Τα άρθρα 52 και 53 διαγράφονται και τα υπόλοιπα άρθρα αναριθμούνται
αναλόγως.

εξής:

Στο αναριθμούμενο άρθρο 54 η μόνη παράγραφος αντικαταστάθηκε ως
Στην παρ. Ε του άρθρου 127 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στα μετεωρολογικά κλιμάκια αυτής, καθώς
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και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε άλλα
μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας
καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη
λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν.
4427/2016 (Α΄ 188).»
 Προστίθεται άρθρο 61 ως εξής:
Άρθρο 61
Απαλλοτριώσεις ακινήτων με δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
1.
Τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με δαπάνες του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), περιέρχονται στην κυριότητα του ΤΕΘΑ.
2.
Η κυριότητα ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με δαπάνες του
Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) και των οποίων η πλήρης κυριότητα κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου ανήκει στο δημόσιο, περιέρχεται στο
ΤΕΘΑ με τη μεταγραφή της οικείας πράξης κήρυξης της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης στο βιβλίο μεταγραφών ή στο Κτηματολόγιο στο όνομα του ΤΕΘΑ,
από τη συντέλεσή της και χωρίς να απαιτείται άλλη μεταβιβαστική πράξη. Δικαιώματα
τρίτων που έχουν συσταθεί επί των ανωτέρω ακινήτων δεν θίγονται.


Προστίθεται άρθρο 63 ως εξής:
Άρθρο 63
Λοιπές διατάξεις

1.
Ειδικά για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων,
παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και
δράσεων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του Δημοσίου τομέα,
τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10
έως 15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του
φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος του αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή
την εφαρμογή τους.
2.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165)
αντικαθίσταται ως εξής:
«8.
Η πλήρωση των θέσεων Λοχαγών, που κενώνονται στο Σώμα μετά την
αρχική στελέχωσή του, γίνεται με διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν
αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτ. ε΄ του άρθρου 1 του ν.
3883/2010 (Α΄ 167), Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που φέρουν
το βαθμό του Λοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ.».
3.
εξής:

Στο άρθρο 32 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως

«Στο πολιτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στα μετεωρολογικά κλιμάκιά αυτής καθώς και στο
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πολιτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε άλλα μετεωρολογικά
κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται
αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη λεπτομέρεια
καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016
(Α΄ 188).»
 Στο αναριθμούμενο άρθρο 52 με τίτλο «Καταργούμενες διατάξεις»
απαλείφθηκε η περ. δ΄ και προστέθηκε νέα περ. δ΄ ως εξής:
δ)

η παρ. 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)

 Τα αρχικά άρθρα 35 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Πρώτου
Βιβλίου του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20)», 36 με τίτλο
«Τροποποίηση διατάξεων του Δεύτερου Βιβλίου του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
(ν. 2287/1995, Α΄ 20)», 59 με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)», 65 με
τίτλο «Απαλλαγή Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ)
και Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ) από τον Φόρο Εισοδήματος και τον Ενιαίο
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων», 63 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων
Ενόπλων Δυνάμεων» και 64 με τίτλο «Ρύθμιση για Χρηματικά Εντάλματα
Προπληρωμής (ΧΕΠ) για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων
εξωτερικού», καθώς επίσης και το Κεφάλαιο Α΄του Τρίτου Μέρους με τίτλο
«Στρατονομικές Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων» διεγράφησαν.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού, στρατολογικής φύσης,
αντιρρησιών συνείδησης, εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´ «Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού»
Άρθρο 1 Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
Επί του συγκεκριμένου άρθρου διατυπώθηκαν 14 σχόλια, κινούμενα, κατά το
πλείστον, στην ανάγκη αποσαφήνισης των κριτηρίων, που τίθενται για τη νομική
εκπροσώπηση των στελεχών από το ΝΣΚ, κυρίως όσον αφορά την τέλεση
πειθαρχικού παρατπώματος και τη συμφωνία του εν λόγω άρθρου με τον εκ του
Συντάγματος ρόλου του ΝΣΚ.
Ενδεικτικά, ακολουθεί η παράθεση αυτούσιων σχολίων:
 «Εκτιμάται ότι η εν λόγω ρύθμιση, όσο και η αντίστοιχη του Ν.3200/2003,
είναι προβληματικές στα κάτωθι σημεία:
α. Δεν καταγράφονται τα κριτήρια με βάση τα οποία θα λαμβάνεται η απόφαση
εκπροσώπησης από το ΝΣΚ με αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκτίμησης της
αποτελεσματικής εφαρμογής της διάταξης.
β. Μετά την απόφαση εκπροσώπησης, δεν περιγράφεται ποια θα είναι η υπηρεσιακή
κατάσταση του στελέχους του ΝΣΚ και ποιο το εύρος της εντολής (πχ θα συνεχίσει
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να ασκεί τα καθήκοντά του ή θα ασχολείται μόνο με την εντολή;). Επισημαίνεται δε
ότι η εκτέλεση της εντολής απαιτεί ικανό (και όχι διεκπεραιωτικό) χρόνο
ενασχόλησης, με αποτέλεσμα ενίοτε να μην είναι δυνατόν ο εντολοδόχος να
ασχολείται με κάτι άλλο πέραν αυτής.
γ. Εάν αλληλομηνύονται δύο στελέχη για αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τότε οι εντολείς είναι πιθανόν να είναι αμφότεροι
του ΝΣΚ.
δ. Η προσωπική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου
δημιουργεί στον εντολέα κωλύματα χειρισμού υπηρεσιακών υποθέσεων με
αντικείμενο νομικά ζητήματα της υπηρεσίας που αφορούν τον εντολοδόχο.
Σε κάθε περίπτωση, η κάλυψη των εξόδων του στελέχους για τις περιπτώσεις αυτές
εκτιμάται ως πιο τελέσφορη.»
 «H άσκηση ποινικής δικηγορίας δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των
αρμοδιοτήτων των μελών του ΝΣΚ, κατ’ άρθρο 100Α του Συντάγματος και τα άρθρα
1
και
21
του
ν.3086/82
περί
Οργανισμού
του
ΝΣΚ.
Ισχύει αντίστοιχη πρόβλεψη για άλλες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών;
Αν όχι, η πρόβλεψη ειδικά για τους στρατιωτικούς εμφανίζεται προβληματική.»
Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114)
Επί του συγκεκριμένου άρθρου διατυπώθηκαν 135 σχόλια κινούμενα στην
αποδοκιμασία της διάταξης της παρ. 4, για λόγους μη ισότιμης μεταχείρισης τόσο
των Αξιωματικών του Υγειονομικού, αποκλείοντας έτσι τους Φαρμακοποιούς και
Νοσηλευτές, όσο και των λοιπών στελεχών εν γένει. Αποτέλεσμα ήταν, όπως
αποτυπώθηκε ως άνω, η απαλοιφή της συγκεκριμένης διάταξης. Ενδεικτικά,
ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
«Επί της επικείμενης τροποποίησης της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973,
περί ιδιωτικής εργασίας των Ψυχολόγων, επιθυμώ να καταθέσω τα εξής:
1. Οι έννοιες της ισότητας και ισονομίας, οι οποίες θίγονται (κατ΄ επανάληψιν) με την
εν λόγω τροποποίηση, καθώς και το αίσθημα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης
είναι θεμελιώδους σημασίας για κάθε κρατικό φορέα και ιδιαιτέρως για τις Ένοπλες
Δυνάμεις.
2. Τα ηθικά, επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα, όπως φυσικά και η
κοινωνική αποστολή που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, ισχύουν προφανώς
για όλους ανεξαιρέτως τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς, τουλάχιστον στο βαθμό
που
ισχύουν
για
τους
Ψυχολόγους.
3. Ως γνωστόν, οι ρυθμοί και οι εξελίξεις στον τομέα της Υγείας είναι ραγδαίες,
απαιτώντας από τον Υγειονομικό Αξιωματικό συνεχή και αδιάκοπη μελέτη και
ενασχόληση με την επιστήμη του. Ωστόσο, αρκετά συχνά ο Υγειονομικός
Αξιωματικός αναγκάζεται να απέχει, ίσως και για σημαντικό χρονικό διάστημα από
το επιστημονικό του αντικείμενο, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες (π.χ
μετάθεση σε επιτελική θέση). Αυτή η αποχή μπορεί να αντισταθμιστεί από την
άσκηση
του
επαγγέλματος
σε
ιδιωτικό
επίπεδο.
Συμπερασματικά, προτείνεται το δικαίωμα ιδιωτικής άσκησης του επαγγέλματος να
ισχύει για όλους τους Αξιωματικούς του Υγειονομικού (Ιατρούς, Οδοντιάτρους,
Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς και Νοσηλευτές/τριες) και πιο συγκεκριμένα η
προσθήκη να συμπεριλάβει τις ειδικότητες του Φαρμακοποιού και του
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Νοσηλευτή/τριας, πέραν των Ψυχολόγων, καθώς για όλους τους υπόλοιπους είναι
ήδη σε ισχύ. Ευχαριστώ.»
Εν τούτοις, υπήρξαν σχόλια και προς την αντίρρροπη κατεύθυνση, αφενός της
αναγκαιότητας της εν λόγω ρύθμισης και αφετέρου της ανάγκης επέκτασης της εν
λόγω ρύθμισης στο σύνολο των στελεχών ή την πλήρη απαγόρευση για όλους.
Παρατίθενται, ενδεικτικά αυτούσια σχόλια:
 «Είναι εντελώς αντισυνταγματικό(άρθρο 4, παράγραφος 2) και παντελώς
αυθαίρετο να δίνεται το δικαίωμα σε κάποιες ειδικότητες να δραστηριοποιούνται και
στον
ιδιωτικό
τομέα,
και
σε
κάποιες
άλλες
όχι.
Ή θα προβλέπεται το δικαίωμα αυτό για όλους (ιατροί, μηχανικοί, πιλότοι, τεχνίτες,
κλπ κλπ -είναι πάρα πολλές οι ιδιότητες και το γνωρίζουμε όλοι-), ή θα απαγορεύεται
για όλους, σύμφωνα πάντα με αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. Η διατήρηση του
άρθρου αυτούσιο στην παρούσα μορφή, απλά θα προκαλέσει την δυσφορία και
αγανάκτηση,
όπως
και
τις
αναπόφευκτες
αγωγές.
Ευχαριστώ.»
 «Ρύθμιση στην παράγραφο 4, βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, λόγω της
φύσης της ιδιότητας του Ψυχολόγου και της εφαρμογής της επιστήμης στον
Ελληνικό Στρατό, καθότι αποτελεί χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου στρατού. Όλες οι
ανεπτυγμένες χώρες δίνουν χαρακτηριστική έμφαση στο Ψυχολογικό Σώμα, το
οποίο χρησιμοποιείται σε τομείς υποστήριξης, συμβουλευτικής, αποκατάστασης,
αλλά και σε πιο εξελιγμένα στρατεύματα σε ανάπτυξη τακτικών, χειρισμούς
μονάδων, συντήρηση αξιόμαχου, αντιμετρων κ.α. Τα προηγούμενα μπορούν να
επιτευχθούν μόνο από την αναβάθμιση του Σώματος, την επαγγελματική εξέλιξη του
προσωπικού και την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση. Ειδικότητες
φαρμακοποιών που η δυνατότητα ιδιωτευσης δεν προσφέρει στην εξέλιξη της
ειδικότητας και την ενίσχυση του στρατεύματος καθότι ουσιαστικά και πρακτικα
αποτελεί μια «έναρξη επιχείρησης» και την σύνδεση προϊσταμένων στρατιωτικών
φαρμακείων και αποθηκών με ιδιωτικές επιχειρήσεις με απρόβλεπτα
αποτελέσματα.»
Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160)
Επί του συγκεκριμένου άρθρου διατυπώθηκαν 8 σχόλια, εκ των οποίων
όμως κανένα δεν έχει σχέση με το ουσιαστικό περιεχόμενο της ρύθμισης.
Άρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 111 σχόλια από συμμετάσχοντες στη
διαβούλευση, οι οποίοι κατά μείζονα λόγο προέρχονται από τη δεξαμενή των
υπαξιωματικών που προέρχονται από το θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας
και κατά τούτο εμπίπτουν – αποκλειστικά αυτοί – στο πεδίο εφαρμογής της
προτεινόμενης ρύθμισης. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι συμμετάσχοντες
αναρτούσαν πανομοιότυπα σχόλια και σχόλια που είχαν αρχικώς αναρτηθεί στο
πλαίσιο της σύμφωνης γνώμης τους με τα τελευταία. Κεντρικός πυρήνας των
σχολίων ήταν η εξομίωση αυτών με τους με τις γυναίκες εθελόντριες του
Ν.705/1977 και τους άνδρες εθελοντές του Ν.445/1972, ή την προαγωγή τους
ανάλογα με τα προσόντα, ιδίως δε τις γραμματικές τους γνώσεις, καθώς επίσης και
η αντίστοιχη τροποίηση των σχετικών διατάξεων, που αφορά στο αντίκρυσμα της
σχετικής βαθμολογικής εξέλιξης στη μισθολογική τους εξέλιξη. Επιπλέον,
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διατυπώθηκε πληθώρα σχολίων, αναφορικά με την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης
του τρόπου προαγωγής τους, ήτοι τα χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται,
προκειμένου αυτοί να ονομασθούν Ανθυπολοχαγοί, τα οποία, όπως έχει
διευκρινισθεί ως άνω λήφθηκαν υπόψη.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιων σχολίων:
 «Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται… «Με τις παραγράφους 1 έως 3, 9 έως
13 έως 15 και 20 προβλέπεται η απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού
στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), αντί του Ανθυπολοχαγού, που είχε
καθιερωθεί με το ν. 4494/2017 (Α΄165), για λόγους αποκατάστασης της ίσης
μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω διάταξη
σκοπείται η απονομή του κατώτερου βαθμού Αξιωματικών στους ΕΜΘ ως
καταληκτικού, με δυνατότητα απονομής αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού, για
λόγους άμβλυνσης της διαφορετικής μεταχείρισης με τις εθελόντριες που
κατετάγησαν βάσει του ν.705/1977 (Α΄ 279) και διέπονται από το άρθρο 13 του ν.
3257/2004 (Α΄ 143) και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές της ισχύουσας
νομοθεσίας.»
Εφόσον η πολιτεία αναγνωρίζει ότι υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ όμοιας
προέλευσης προσωπικού, (αναίτια και επί πολλά έτη), θα πρέπει η αδικία να αρθεί
στο έπακρο, δηλαδή πλήρη ένταξη των Μόνιμων ΕΜΘ στις διατάξεις του ν.705/1977
(Α΄ 279) και τις διατάξεις του άρθρο 13 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143). Οτιδήποτε άλλο
έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες ενός Κράτους δικαίου, τις διατάξεις του
αντιρατσιστικού Νόμου, καθώς και των ευρωπαϊκών κανονισμών.
Σε ένα ευρωπαϊκό κράτος διακαίου δεν επιτρέπεται η αλά καρτ εφαρμογή των
νόμων, αλλά η πλήρη συμμόρφωση απέναντί τους, τόσο της πολιτείας, όσο και των
πολιτών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων κρατικών λειτουργών της.
Οι όποιες αντιρρήσεις, (όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα), θα πρέπει να
εκφράζονται σε αυστηρά υπηρεσιακά πλαίσια, με γνώμονα την εφαρμογή των
Νόμων και όχι με γνώμονα το φύλλο ή την ειδικότητα (π.χ εθελόντριες, μουσικοί,
ολυμπιονίκες κτλ).
Συναφώς απαιτείται η πλήρη συμμόρφωση της Πολιτείας, έτσι ώστε οι μόνιμοι ΕΜΘ
να έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Ταγματάρχη.»
 «Πρέπει το υπουργείο να νομοθετήσει και για τους πτυχιούχους ΑΕΙ ΕΜΘ.
Εχουν γνώσεις και προσόντα εθνικου πλαισιου 6 (ή και ανώτερου) τα οποια
απόκτησαν με προσωπικό κόστος και τα προσφέρουν στην υπηρεσία με την εργασία
τους. Πρεπει να υπαρχουν κινητρα ώστε να ενισχύεται και να επιδιώκεται η δια βιου
μαθηση και η ακαδημαική παιδεία δεδομενου ότι οφελεί την υπηρεσία και την
κοινωνία σε πολαπλό επιπεδο.»
Άρθρο 5 Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός
οργανικών θέσεων
Επί του συγκεκριμένου άρθρου διατυπώθηκαν 71 σχόλια, που αφορούν κατά
βάση καταρχήν την επέκταση της εν λόγω ευεργετικής ρύθμισης και στους ΕΠΟΠ
και αφετέρου την αποσαφήνιση της προϋπόθεσης των 35 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία σχολίων, κατέστη σαφές ότι
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λήφθηκε υπόψη και πραγματοποιήθηκε ανάλογη διόρθωση επί της επίμαχης
διάταξης.
Ενδεικτικά, ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου του σχολίου:
«Στο υπάρχον πλαίσιο να συμπεριληφθεί και η κατηγορία προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ.
καθόσον ευρίσκεται σαφώς υπό το ίδιο περιβάλλον με αυτό της προελεύσεως ΕΜΘ.
Επιπρόσθετα να υπάρξει περικοπή των κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία μη
εξειδικευμένα θα παράσχουν ευρύ περιβάλλον διοικητικής δράσης και εκτός
ενδεχομένως ορίων. Βασική προϋπόθεση ένταξης στην κατηγορία ΕΟΘ να
λογίζονται αποκλειστικά υπηρεσιακά κριτήρια, κινούμενα σε πεδίο διαφανές και
ορθολογικής χρήσης και υπό την υπόσταση των προϋποθέσεων του πλαισίου των
προαγωγών που αλλωστε είναι συνυφασμένο με την υπηρεσιακή απόδοση του
στελέχους και την επίτευξη του σκοπού ύπαρξης και λειτουργίας των Ενόπλων
Δυνάμεων.»
Άρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 888/1949 (Α΄ 42)
Επί του συγκεκριμένου άρθρου διατυπώθηκε 1 σχόλιο το οποίο επιδοκιμάζει
την εν λόγω διάταξη. Παρατίθεται αυτούσιο:
«Η προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 9 του α.ν. 888/1949 του εδαφίου «γ)
Υπαξιωματικούς Οικονομικού προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών.» αποτελεί μια διάταξη προς θετική κατεύθυνση. Η αποστολή, οι
αρμοδιότητες και το έργο του Οικονομικού σώματος είναι άκρως σημαντικές και
απολύτως απαραίτητες για το αξιόμαχο των ΕΔ της χώρας. Ωστόσο, παρά τον
αυξανόμενο όγκο εργασίας, ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, το
προσωπικό που απαρτίζει το σώμα βαίνει συνεχώς μειούμενο. Επομένως είναι
απαραίτητη η στελέχωση του με περισσότερο προσωπικό, και δη με μόνιμους
υπαξιωματικούς. Από την μία μεριά, οι Αξιωματικοί του Σώματος αποδεσμεύονται
από αντικείμενα τα οποία δε χρειάζονται ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώσεις
προκειμένου να επικεντρωθούν σε άλλα δυσκολότερα. Από την άλλη, το Σώμα θα
αποκτήσει επιπλέον προσωπικό για την διεκπεραίωση δευτερευόντων καθηκόντων.
Όμως, πέρα από την θέσπιση των Μονίμων Υπαξιωματικών Οικονομικού, είναι
εξίσου σημαντική η εκπαίδευσή τους. Επομένως, πρόκειται για ένα σωστό πρώτο
βήμα, το οποίο για να αποδώσει τα μέγιστα χρειάζεται και άλλες ενέργειες.»
Άρθρο 7 Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαξιωματικών του Οικονομικού Σώματος του
Στρατού Ξηράς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 4 σχόλια, εκ των οποίων ένα μόνο
είναι σχετικό με το ουσιαστικό περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης και αφορά τις
αρνητικές συνέπειες της εξέλιξης των υπαξιωματικών. Παρατίθεται αυτούσιο το
σχόλιο:
«Η ηγεσία του υπουργείου οφείλει να επαναφέρει την ισορροπία και την αξία του
υπαξιωματικου στο επιπέδου που του αρμόζει και σύμφωνα με τα πρότυπα που
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υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Πως είναι δυνατόν να μιλάμε για έναν υγιή στρατό όταν
σε λίγο καιρό οι αξιωματικοί θα είναι περισσότεροι από τους υπαξιωματικους και
μάλιστα σε παγκόσμια πρωτοτυπία οι αξιωματικοί από την σχολή υπαξιωματικων να
είναι περισσότεροι από τους αξιωματικούς από την σχολή αξιωματικών. Εδώ θα
ήθελα να αναφέρω πως στα σώματα ασφαλείας η πλειοψηφία των αποφοίτων των
σχολών αστυφυλακων-λιμενοφυλακων – πυροσβεστων ΔΕΝ γίνονται αξιωματικοί
και ας έχουν τελειώσει παραγωγική σχολή μιας και ο ρόλος τους είναι διαφορετικός
και μόνον όσοι έχουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ και εφόσον το ζητήσει η υπηρεσία μπορούν
να
μεταβούν
στο
επίπεδο
του
αξιωματικού.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και για όλες τις σχολές των υπαξιωματικων όπως και όσων
έχουν μπει με προκυρηξη με καταλυτικό βαθμό αυτό του ανθυπασπιστη και
αποστρατευτικο αυτό του αξιωματικού,εκτός από αυτούς που θα έχουν τελειώσει
κάποιο ΑΕΙ και με ειδικότητα που θα έχει σχέση με τις ΕΔ οπότε καταλυτικός βαθμός
αυτό του λογαγου και αποστρατευτικο αυτό του ταγματάρχη. Με αυτόν τον τρόπο και
η αξία του υπαξιωματικου θα επανέλθει σε ισορροπία αλλά το κυριότερο και το
κύρος προς το βαθμό του υπαξιωματικου, οι δε χρηματικές και συνταξιοδοτικες
απολαβές θα πρέπει να είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην θίγεται το κύρος και η
αξία του υπαξιωματικου σε σχέση με αυτού του αξιωματικού. Οι ΕΔ δυνάμεις θα το
πληρώσουν πολύ ακριβά στο μέλλον αν δεν καταφέρουν να δώσουν πίσω την αξία
στους υπαξιωματικους όπως τους αξίζει αλλά και την πλειοψηφία σε σχέση με τους
αξιωματικούς όπως ορίζει η κοινή λογική.»

Άρθρο 8 Τροποποίηση διάταξης του ν. 2913/2001 (Α΄ 102)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο θετικά διακείμενο στην εν λόγω
διάταξη. Παρατίθεται αυτούσιο το σχόλιο:
«Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για το συγκεκριμένο άρθρο.
Η οικογένεια τελεί υπό την προστασία του Κράτους.
Στα πλαίσια του Κοινωνικού Κράτους η πολιτεία έχει θεσπίσει ευεργετικές διατάξεις
για την διορισμό συγγενικών ατόμων στρατιωτικών, που απεβίωσαν κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας. Αυτή η προβλεπόμενη προστασία της πολιτείας προς την
οικογένεια, παρέχεται χωρίς περιορισμούς και στις περιπτώσεις που ο αποβιώσας ή
καταστάς ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 67% είναι ιδιώτης και έπαθε συνεπεία
ατυχήματος, που οφείλεται σε υλικό ή μέσο των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ανωτέρω
δικαίωμα διορισμού, που αποτελεί θεμέλιο λίθο του κράτους δικαίου, προστατεύει τα
μέλη της οικογένειας θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών και τα μέλη της
οικογένειας θανόντων ιδιωτών, που ο αποβιώσας ή καταστάς ανάπηρος σε ποσοστό
άνω του 67% ιδιώτης έπαθε συνεπεία ατυχήματος, που οφείλεται σε υλικό ή μέσο
των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελεί είδος κοινωνικού δικαιώματος, παρεχόμενο στα
πλαίσια των συνταγματικών διατάξεων που ορίζουν ότι η οικογένεια τελεί υπό την
προστασία του Κράτους.
Η προστασία της πολιτείας προς την οικογένεια, παρέχεται αφενός μεν ως ηθική
ανταμοιβή προς το πρόσωπο που έχασε τη ζωή του, αλλά και έναντι των μελών της
Δημόσια διαβούλευση

19/56

οικογενείας του, αφετέρου δε ως συνδρομή της Πολιτείας προς την οικογένεια του
προσώπου αυτού, η οποία απώλεσε το εισόδημα που θα προσέφερε στην
οικογένεια.»
Άρθρο 9 Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 2 σχόλια, κινούμενα στην επέκταση
της ευεργετικής ρύθμισης περί μειωμένου ωραρίου και σε άλλες κατηγορίες
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ενδεικτικά παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Να προστεθεί μειωμένο ωράριο και επιπλέον άδεια για τις παρακάτω
περιπτώσεις:Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως. (Ν. 3731, ΦΕΚ
263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, αρθρο 30/παρ. 8) Καθώς και επιπλέον άδεια είκοσι δύο
(22) ημερών (Ν. 3528, Αρ. φύλλου 26 9/2/2007).Να γίνει εφαρμογή και στο
στρατιωτικό προσωπικό που πάσχει το ίδιο το στέλεχος ή το τέκνο τους.»
Άρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 281 σχόλια, τα οποία λόγω του
πλούσιου θεματολογίου της εν λόγω διάταξης δεν παρουσιάζουν θεματική
ομοοιομορφία. Κατά συνέπεια, μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχουν υποβληθεί από
υπαξιωματικούς προερχόμενους από το θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας,
όπως αυτά αναφέρονται επί του άρθρου 4 του παρόντος Ν/Σ. Ενδεικτικά,
παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο, αυτού του περιεχομένου:
«Η δική μου πρόταση για το βαθμολογικό ζήτημα του θεσμού των ΕΜΘ είναι στα 30
χρόνια πραγματικής υπηρεσίας να παίρνουν τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και στα
34 του Υπολοχαγού. Στα 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας θα γίνεται η εξαγορά
των 5 πλασματικών ετών και να αποστρατεύονται με τον βαθμό του Λοχαγού όπως
άλλωστε ανέφερε και η εγκύκλιος πρόσληψης τους όσον αφορά το συνταξιοδοτικό
κομμάτι(σύνταξη Λοχαγού). Όσοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να
παίρνουν έναν ακόμα βαθμό,ενώ οι ελαφράς υπηρεσίας ( ΜΥΞ για το ΠΝ) ένα
βαθμό κάτω από τους υπόλοιπους (δηλαδή να αποστρατεύονται στα 35
Υπολοχαγοί).
Όσοι δεν έχουν τους προβλεπόμενους χρόνους διοικήσεως σε μονάδες εκστρατείας
ή πολεμικά πλοία να μην γίνουν αξιωματικοί μέχρι να συμπληρώσουν τα
προβλεπόμενα χρόνια και να αποστρατευτούν στα 35 χρόνια πραγματικής
υπηρεσίας με τον όποιο βαθμό θα έχουν τότε.»
Επιπλέον, υπήρξε πληθώρα σχολίων, αναφορικά με την αποκατάσταση της
βαθμολογικής εξέλιξης των υπαξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ, της τάξης
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του 1993, ήτοι αυτών που εισήχθησαν στις εν λόγω Σχολές το έτος 1991.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«ΑΣΣΥ καταταγέντες 1991
Το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν συμπεριλαμβάνει την προτεινομένη τροπολογία η
οποία έχει γνωστοποιηθεί στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, για την θεραπεία της κατάφορης
αδικίας της σχετικά με την βαθμολογική εξέλιξη των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991, παρά
τις
διαβεβαιώσεις
για
την
ορθότητα
της
αιτιολογικής
έκθεσης.
Επιπρόσθετα, στην προτεινομένη τροπολογία συμπεριλαμβάνονταν και ρύθμιση για
την απονομή του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων σ όλα τα στελέχη
αποφοίτων ΑΣΣΥ μετά το 1991 έπειτα από 40 χρόνια υπηρεσίας και χωρίς την
κατοχή πτυχίου ΑΕΙ. (καταληκτικός βαθμός).»
Τέλος, μεγάλος αριθμός σχολίων αφορούν τις διατάξεις για τις προϋποθέσεις
υπηρέτησης σε τόπο προτίμησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως
επίσης και την ειδική μέριμνα που λαμβάνεται για στελέχη που αντιμετωπίζουν τα
ίδια είτε πρόσωπο της οικογένειάς τους πρόβλημα υγείας ή αναπηρία, κινούμενα
άλλοτε προς την επιδοκιμασία και άλλοτε προς την αντίθεση με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο των ανωτέρω σχολίων, αναδιατυπώθηκαν οι σχετικές
διατάξεις, όπως διαφαίνεται ως άνω.
Ενδεικτικά, παρατίθενται αυτούσια σχόλια:
 «Κ. ΑΝΥΕΘΑ, θα ηθελα να χαιρετησω και γω την αλλαγη του Νομου
Μεταθέσεων πολυμελων οικογένειων. Είναι πραγματικά μια σημαντική στήριξη. Η
συζήτηση για το δημογραφικό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή
των Ελλήνων, ανέδειξε την σοβαρότητα του πρόβληματος και παράλληλα την
ανάγκη για την άμεση στήριξη των οικογενειων αυτων. Η πατρίδα μας μειώθηκε κατα
300.000 ανθρωπους την 10ετη περιοδο της κρίσης. Σταμάτησε κάποιοι να σκέφτεστε
ΑΤΟΜΙΚΑ και δείτε την έκταση του δημογραφικου προβλήματος. Ειναι ενα απο τους
μεγαλύτερους κινδυνους που αντιμετωπιζει η Χωρα μας, μια βραδυφλεγης βόμβα
οπως την χαρακτηριζουν οι ειδικοί. 88.553 γεννήσεις εναντι 124.501 θανατους το
2017, κανε τους υπολογισμούς και θα καταλαβεις Νεοελληνα γιατι θελεις να »
ψοφισει η κατσικα του γείτονα σου».
Συνεχιστε κ. Ρηγα, τα συγχαρητήρια μου.»
 «Η αλλαγή που προτείνετε για τα Στελέχη που επιμελούνται με δικαστική
απόφαση ΑΜΕΑ και ο διαχωρισμός με τους συναδέλφους που επιμελούνται τέκνο ή
σύζυγο είναι κατάφορα άδικη, αντισυνταγματική και δημιουργεί παιδιά και
απόπαιδια. Δηλαδή το τέκνο και η σύζυγός είναι ΑΜΕΑ ενώ ο γονέας ή ο αδερφός/η
δεν είναι αφού αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Ο νόμος του 2016 καθόριζε την
υποχρεωτική τοποθέτηση του Στελέχους στον τόπο προτίμησης του και ενώ όλοι
χειροκρότησαν αυτήν την εξέλιξη, δύο χρόνια μετά χωρίς εμφανή λόγο θα ψηφιστεί
κάτι χειρότερο που θα δίνει την ευχέρεια στον χειριστή των μεταθέσεων να κρίνει
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που είναι ο κατάλληλος τόπος για το ΑΜΕΑ που εγώ επιμελούμαι. Η μόνη δίκαιη
συνταγματικά λύση είναι η εξίσωση όλων των ΑΜΕΑ 67% και άνω,τέκνων,συζύγων,
αδερφών,γονέων. ΜΗ ΠΑΜΕ ΠΊΣΩ ΑΝΤΊ ΓΙΑ ΕΜΠΡΌΣ. Προτείνεται η υποχρεωτική
υπηρέτηση στον τόπο προτίμησης τους και των Στελεχών που έχουν την επιμέλεια
ΑΜΕΑ, (χωρίς την αναφορά σε δομές υγείας κτλ).»
Τέλος, μεγάλος αριθμός σχολίων αναφέρονται στην ανάγκη τροποποίησης
της περ. ε΄ του άρθρου 23 αναφορικά με τους καταληκτικούς βαθμούς των
Αξιωματικών ειδικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η εισαγωγή
ρύθμισης ώστε να αντιμετωπισθεί η διαφορετική μεταχείριση των Αξιωματικών
ειδικών καταστάσεων, προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ, που υπάγονται στην εν λόγω
διάταξη και αυτών που υπάγονται στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (ν.
2439/1996), αλλά και η άνιση μεταχείριση αυτοτελώς αυτής της κατηγορίας
στελεχών, που υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις βαθμολογικής εξέλιξης, λόγω
προβλήματος υγείας που τους ενέταξε σε ειδική κατάσταση.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν έχει συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο είναι οι
Αξιωματικοί Ειδικής Κατάστασης προερχόμενοι από τις παραγωγικές σχολές και
συγκεκριμένα όσον αφορά την περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, η
οποία σταματάει την βαθμολογική εξέλιξη της συγκεκριμένης κατηγορίας
Αξιωματικών. Σύμφωνα, με τις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου
23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ
Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού και
αντίστοιχου για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού και
αντίστοιχου για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς
του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ. Σε αντίθεση με τους λοιπούς Αξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ
που έχουν ως καταληπτικό βαθμό τον Συνταγματάρχη και αντίστοιχών. Εδώ πρέπει
να
επισημάνουμε
τα
εξής:
Oι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996
έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, ενώ όσοι μετέπεσαν σε αυτές
μετά την έναρξη της ισχύος του ν.3883/2010 διέπονται από τις λιγότερο ευεργετικές
διατάξεις εξέλιξης του νόμου. Η διαφορετική μεταχείριση Αξιωματικών κοινής
κατηγορίας (ειδικών καταστάσεων) που διέπονται, όμως, ως προς τους
καταληκτικούς βαθμούς εξέλιξής τους, από διαφορετικούς σταδιοδρομικούς νόμους,
δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 60
και της παρ. 5 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, όσοι μετέπεσαν σε ειδικές
καταστάσεις πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου διέπονται από το
σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό
ορίζοντα εξέλιξης, ενώ όσοι μετέπεσαν σε αυτές μετά την έναρξη της ισχύος του
ν.3883/2010 διέπονται από τις λιγότερο ευεργετικές διατάξεις εξέλιξης του νόμου
αυτού. Απόρροια των ανωτέρω αποτελεί, αφενός αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων
κοινής τάξης και προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με
κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, αφετέρου, αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα
και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον ένεκα
της συγκυριακής μετάπτωσής τους στις ειδικές καταστάσεις σε προγενέστερο από
αυτούς χρονικό διάστημα (ήτοι πριν την έναρξη εφαρμογής του ν.3883/2010).
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Επιπλέον:
Με την προωθούμενη ρύθμιση του νέου υπό κατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας γίνεται πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου θα έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς
Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της
ΠΑ. Να σημειωθεί πως η εγκύκλιο κατάταξης των ΕΜΘ ανάφερε καταληκτικό βαθμό,
τον βαθμό του ανθυπασπιστή. Η δε εγκύκλιος των Υπαξιωματικών προερχόμενων
από ΑΣΣΥ όριζε τον βαθμό του Συνταγματάρχη στους αποφοίτους ΑΕΙ και χωρίς
κάποιο περιορισμό.
Στην προωθούμενη ρύθμιση του νέου υπό κατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας δεν θα έχουν διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, οι Αξιωματικοί ΕΜΘ
που ανήκουν στις Υπηρεσίες Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και
Υπηρεσία
Εδάφους
από
τους
υπολοίπους
Αξιωματικούς
ΕΜΘ.
Συνοψίζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει σαφής και κατάφωρη αδικία στους
συγκεκριμένους Αξ/κους του Πολέμικου Ναυτικού προερχόμενους από ΑΣΣΥ. Το
Κράτος Δίκαιου και Πρόνοιας πρέπει να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των
πολιτών που μοναδικό τους σφάλμα ήταν η ασθένεια τους ή το τραύμα τους, κάτι
που πολλές φορές δεν οφείλεται σε αυτούς ή δεν δύναται να αποφευχθεί . Γεγονός
που δεν θα πρέπει να συντελείτε εις βάρος του άνιση βαθμολογική και οικονομική
μεταχείριση. Σε καμία άλλη κατηγορία προελεύσεως στρατιωτικού προσωπικού ή
των Σωμάτων Ασφαλείας ή Υπηρεσία του Δημοσίου δεν υπάρχει αυτή η άδικη άνιση
και ρατσιστική μεταχείριση.»
Άρθρο 11 Καθορισμός μονάδων διπλάσιου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 9 σχόλια, που αφορούν σε ορισμένες
προτάσεις, στο πλαίσιο διευκρίνισης της εν λόγω διάταξης, με αποτέλεσμα τη
συμπλήρωση της εν λόγω διάταξης.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Η διάταξη θα πρέπει να έχει εφαρμογή για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και
να μην αναφέρεται αποκλειστικά σε μονάδες εκστρατείας αλλά σε μονάδες ΚΑΙ
υπηρεσίες εντός του ελληνικού γεωγραφικού χώρου.»
Άρθρο 12 Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα
στρατιωτικά νοσοκομεία
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 4 σχόλια, εκ των οποίων το ένα αφορά
τη ένταξη στην εν λόγω ρύθμιση και του ΝΙΜΙΤΣ και η άλλη την επέκταση του
πεδίου εφαρμογής και σε άλλη κατηγορία δικαιούχων.
Ενδεικτικά, παρατίθεται το δεύτερο σχόλιο:
«Προτείνεται να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους περίθαλψης στα στρατιωτικά
νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλη οικογένειας
στρατιωτικών, τα άγαμα αδέλφια των στελεχών των ΕΔ, τα οποία είναι ανασφάλιστα,
ανεξαρτήτως ηλικίας.»
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Άρθρο 13 Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 10 σχόλια, με τα οποία εκφράζεται η
αποδοκιμασία των σχολιαστών τόσο για την επέκταση της ευεργετικής ρύθμισης
όσο και για την αρχική διάταξη σχετικά με τη μη χορήγηση άδειας σε αιρετούς στην
τοπική αυτοδιοίκηση σε Αξιωματικούς.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«H απαγόρευση των αξιωματικών από τις αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει για
λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικής ισότητας απέναντι στο Νόμο να
καταργηθεί. Δημιουργείται ζήτημα αντισυνταγματικότητας ως προς την κατηγορία
των Αξιωματικών, για τους οποίους δεν υπάρχει πρόβλεψη (σύμφωνα με το
Σύνταγμα, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, στα δικαιώματα και υποχρεώσεις), οι οποίοι δεν
δύναται να συμμετάσχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και των αυτών(ίδιων)
κατηγοριών οι οποίοι δεν είναι μέλη.»
Άρθρο 14 Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 20 σχόλια, τα οποία αφορούν
παρατηρήσεις αναφορικά με την υπαγωγή των εν λόγω Γραφείων στους Αρχηγούς
των Γενικών Επιτελείων, την ύπαρξη διαφορετικών προβλέψεων για την προστασία
των στελεχών σε άλλους κλάδους του δημόσιου τομέα, όπως επίσης και τον τρόπο
λειτουργίας των Γραφείων και τη μη αποτελεσματικότητα της ρύθμισης. Ορισμένοι
εκ των συμμετεχόντων στη διαβούλευση υποβάλουν προτάσεις αναφορικά με τη
σύσταση Γραφείων στο πρότυπο του Συνηγόρου του πολίτη. Ενδεικτικά
παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο ως εξής:
«Επειδή τα στελέχη των ΕΔ δεν μπορούν να προσφύγουν στο Συνήγορο του
Πολίτη, στον οποίο προσφεύγουν άπαντες οι πολίτες, για πράξεις, παραλείψεις και
ζητήματα που άπτονται της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, θα έπρεπε να δημιουργηθούν
στο χώρο των ΕΔ και του ΥΠΕΘΑ αντίστοιχα γραφεία, με κύριο σκοπό τη συνδρομή
τους στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των ΕΔ, υπό το πρίσμα της
συνδρομής και έρευνας για την προστασία των δικαιωμάτων των στελεχών, τον
έλεγχο της διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας, τον εντοπισμό και την
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της κατάχρησης εξουσίας, καθώς και της
εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, έναντι όλων των
στελεχών των ΕΔ. Τέτοιου είδους γραφεία, που θα διερευνούσαν τυχόν
κακοδιοίκηση και κατάχρηση εξουσίας, θα απαντούσαν εγγράφως και θα συνέβαλαν
στην αποκατάσταση αδικιών, θα ήταν πρωτοποριακά για το δικαιικό μας σύστημα
γενικά και ειδικότερα για το στρατιωτικό περιβάλλον, εντός του πλαισίου που
καθιερώνεται και σε στρατούς τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Η
διαφάνεια πρέπει να συνέχει όλους τους θεσμούς σε μια δημοκρατική και σύγχρονη
πολιτεία και κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, η τακτική ενημέρωση της Βουλής των
Ελλήνων κρίνεται επιβεβλημένη, όπως ισχύει άλλωστε και για το έργο των Γραφείων
Στήριξης Οπλιτών του άρθρου 20 του ν.4361/2016. Εξάλλου, κατά τη σοφή λαϊκή
ρήση «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».
Άρθρο 15 Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη
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Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκαν σχόλια.
Άρθρο 16 Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 6 σχόλια, τα οποία αφορούν στην
επέκταση της ευεργετικής ρύθμισης περί χορήγησης συμπληρωματικού εφάπαξ.
Ενδεικτικά παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Ειναι απαραδεκτο το οτι δεν δινεται το συμπληρωματικό εφάπαξ που δικαιούνται
τα στελέχη τα οποία θεμελίωσαν δικαίωμα χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος από 0108-2012 έως 31-12-2016!!Στο εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4575/18
υπάρχουν κρατήσεις Π.Δ υπέρ ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΑ-ΕΛΟΑΝ!!Για ποιό λόγο γινονται
αυτές οι κρατήσεις απο τη στιγμή που δεν δίνεται το συμπληρωματικο δικαιουμενο
εφάπαξ;Στο προηγουμενο 50% ποσο που ελαβαν οι δικαιουμενοι επι κυβερνησεως
Σαμαρά ,καταβλήθη κανονικα το συμπληρωματικό εφάπαξ!!Για ποιο λόγο γινεται
αυτή η διάκριση και τα τα στελέχη τα οποία θεμελίωσαν δικαίωμα χορήγησης
εφάπαξ βοηθήματος από 01-08-2012 έως 31-12-2016 ειναι τα μονα αδικημενα,που
δεν λαμβανουν αυτο για το οποιο πληρωσαν κανονικα εισφορες;»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Θέματα στρατολογικής φύσης
Άρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του ν. 3421/2005 (Α΄
302)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 56 σχόλια, τα οποία αφορούν κυρίως
τη διάταξη αναφορικά με τις περιπτώσεις μεταφοράς στη μειωμένη στρατεύσιμη
στρατιωτική υποχρέωση και ιδίως το ζήτημα του διαχωρισμού μεταξύ των αδερφών
από τρία ή τέσσερα αδέρφια που μεταφέρονται στην 8μηνη μειωμένη θητεία και
αυτών από πέντε και άνω αδέρφια, που μεταφέρονται στην 6μηνη μειωμένη θητεία.
Η επιχειρηματολογία κινείται γύρω από την έννοια της πολύτεκνης οικογένειας, στην
οποία συμπεριλαμβάνονται και οι οικογένειες με 3 ή 4 τέκνα και λήφθηκε υπόψη
κατά την τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της εν λόγω διάταξης.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Γινόμαστε όλοι παρατηρητές ότι κεκτημένα δικαιώματα μιας ευαίσθητης κοινωνικής
ομάδας, αυτής των πολυτέκνων τίθενται υπό έντονη αμφισβήτηση τον τελευταίο
καιρό. Παράλληλα το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας πλέον έχει γιγαντωθεί.
Τα έτη 2013 2014 2015 2016 2017 οι θάνατοι ξεπερνάνε τις γεννήσεις κατά 17660
21592 29365 25894 35948 αντίστοιχα! (παραπομπή: «Η Ελλάς με Αριθμούς» από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, έκδοση Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018) Έχουμε
δηλαδή αύξουσα υπεροχή των θανάτων! Κι ακόμη χειρότερα, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς της Eurostat, το 2080, με 7,2 εκατ. ανθρώπους, η Ελλάδα θα
αποτελεί το μικρότερο (σσ. και επισφαλέστερο) τμήμα της ΕΕ.
Ωστόσο μπροστά σε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα, παρόλο που θα περίμενε
κανείς η πολιτεία να δίνει δικαιώματα ίσα προς τις πολυμελείς οικογένειες δίνοντας
κίνητρα για την ανάπτυξή τους, παρατηρούμε ότι νομοθετούνται διατάξεις οι οποίες
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αφενός δεν έχουν καμία νομική βάση, αφετέρου δεν είναι καθόλου ισότιμες.
Σύμφωνα παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, η πολιτεία παρέχει ειδική
προστασία στις οικογένειες αυτές(σσ πολύτεκνες), αφού αναφέρει ρητά:
«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»
Περαιτέρω το Σ.τ.Ε. και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών
τους έχουν αποφανθεί πως: «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των
πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ
του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο
υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας». (
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών : 2762/1998, 2764/1998, 2767/1998, 2160/1989,
2161/1989 κ.α.). (Σ.τ.Ε.: 2216/1975, 4062/1990, 4069/1990, 4070/1990, 2773/1991,
2781/1991, κ.ά.).
Ερμηνεύουν δε τις διατάξεις του Ν. 1910/1944 σε σχετικές αποφάσεις τους οι οποίες
αναφέρουν: «Οι διατάξεις του Ν. 1910/1944, θεσπισθείσες για την προστασία των
πολυτέκνων οικογενειών, υπερισχύουν των γενικών διατάξεων και η παρεχομένη
όλως ειδική προστασία στους πολυτέκνους δεν συνδέεται πλέον μόνον προς
ικανοποίηση ατομικού συμφέροντος, αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση γενικοτέρου
δημοσίου συμφέροντος, ενόψει και της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 21 του
Συντάγματος με βάση την οποία οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής
φροντίδας
από
το
κράτος
(Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: 482/1984, 1059/1986, 382/1988, 480/1996 κ.ά.)
Για πρώτη φορά παρατηρούμε ότι γίνονται κινήσεις ώστε όλα τα τέκνα των
πολυτέκνων να υπηρετούν μειωμένη θητεία. Ωστόσο αυτό γίνεται με λάθος τρόπο! Ο
νομοθέτης του παρόντος σχεδίου νόμου δεν λαμβάνει καθόλου υπόψιν του όλες
αυτές τις αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν θεσμοθετηθεί καθώς χωρίζει τους
πολύτεκνους σε τρίτεκνους – τετράτεκνους και πεντάτεκνους δίνοντας στους
τελευταίους περισσότερα δικαιώματα από τους πρώτους! Γιατί να ωφελούνται
περισσότερο οι μεν από τους δε, αφού και οι 2 κατηγορίες θεωρούνται πολύτεκνοι
όπως ορίζεται από το νόμο;
Πολύτεκνοι είναι αυτοί που έχουν ΤΕΣΣΕΡΑ (4) παιδιά και άνω.(Ν.860/1979/ΦΕΚ
2Α)
Ζητάμε την τροποποίηση της περίπτωσης (1) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 3421/2005 η οποία οφείλει να συμπεριλαμβάνει στην εξάμηνη
θητεία και τις οικογένειες με 4 τέκνα καθώς σύμφωνα με τον νόμο 860/1979(ΦΕΚ 2
Α) «1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια #ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΚΝΩΝ#» Ο
καθορισμός σχεδίων νόμου πρέπει να έχει σαφές νομικό έρεισμα και να λαμβάνει
υπόψιν βασικές τροπολογίες, νόμους και διατάξεις που διευκολύνουν την πολύτεκνη
οικογένεια. Εάν αποκλειστούν οι 4μελείς οικογένειες από την τροποποίηση που θα
επέλθει στην περίπτωση (1) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3421/2005 ο νόμος θα είναι πλήρως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ!
Τέλος, θεωρώ οτι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη μνεία για τις μεταθέσεις των
πολύτεκνων στρατεύσιμων. Πως είναι δυνατόν μια πολύτεκνη οικογένεια να
αναλάβει το οικονομικό βάρος της δυσμενής μετάθεσης που συνήθως έχουν τα μέλη
της που κατατάσσονται στο στρατό καθώς σίγουρα γνωρίζετε τις πρακτικές που
λαμβάνουν χώρα σε στρατόπεδα όπου πρακτικά διώχνουν τους στρατιώτες για να
μην επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του στρατοπέδου σε σίτιση. Είναι αδιανόητο
να υπάρχει μέριμνα για τους πολύτεκνους υπαλλήλους στο Δημόσιο και όχι για τους
στρατιώτες!!!
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(άρθρο 10 του ισχύοντος ν. 1910/1944 και του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
3528/2007 που αναφέρουν: «… πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δημόσιοι υπάλληλοι
τοποθετούνται στον τόπο των συμφερόντων τους».)
Ευχαριστώ»
Εν τούτοις, διατυπώθηκε και η αντίθετη άποψη, που δικαιολογεί και
υποστηρίζει την εν λόγω νομοθετική επιλογή, λόγω της ιδιαιτερότητας των
διατάξεων στρατολογικής φύσης. Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο προς
αυτήν την κατεύθυνση:
«Πολύ καλά κάνει το υπουργείο και διαχωρίζει τους πολύτεκνους ανάλογα με τον
αριθμό των παιδιών, έτσι ήταν εδώ και 30 χρόνια συνάδελφοι. Δεν μπορεί να
εξομοιώνεται η οικογένεια των 4, 5 παιδιών με οικογένειες 10 παιδιών… αναλογικά
τα
κίνητρα,
αυτό
δεν
λέτε
στους
τρίτεκνους;
Μόνο που το εξάμηνο πρέπει να μειωθεί σε τρίμηνο σε αυτές τις ελάχιστες
υπερπολύτεκνες οικογένειες…για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης
Το 6μηνο είναι από τότε που η θητεία ήταν 28μηνη!»
Επιπλέον, σημαντική μερίδα σχολίων επέκρινε τη διάταξη που αφορά τη
συμπερίληψη στους λόγους διακοπής της ανυποταξίας, της περίπτωσης έκδοσης
απόφασης για την ανυποταξία αυτή από την αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή,
καθότι αυτό θα συνεπάγεται την εκ νέου κήρυξη σε ανυποταξία και την εκ νέου
επιβολή χρηματικού προστίμου, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί η σχετική διάταξη.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο, με αυτό το περιεχόμενο:
«16. Στην παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3421/2005 προστίθεται περίπτ. ζ΄ ως εξής:
«ζ. Με την έκδοση απόφασης για την ανυποταξία αυτή από την αρμόδια στρατιωτική
δικαστική αρχή.».
Με τη διάταξη αυτή, δυστυχώς ανοίγει εκ νέου ο δρόμος για την πολλαπλή επιβολή
του εξοντωτικού προστίμου των 6000€ στους ανυπότακτους, κάτι το οποίο είχε
διορθωθεί με το άρθρο 38 του νόμου 4361/2016… Πάλι προσπαθούν να μας
εξοντώσουν οικονομικά, δεν φτάνει που μας εξώθησαν σε εξορία για να έχουμε να
φάμε, δεν φτάνει που δεν μπορούμε να έρθουμε στην Ελλάδα, πρέπει να μας
παίρνετε και λεφτά που δεν έχουμε… Ντροπή. Ας ήταν το πρόστιμο 1000€ ή 500, να
το καταλάβω. Ή εφόσον το πληρώνω να μην είμαι πλέον ανυπότακτος, άμα είναι
6000…. Είναι πολύ λάθος αυτή η προσθήκη…»
Άρθρο 18 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυποτάκτων
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 30 σχόλια, τα οποία αφορούν σε
μείωση του διοικητικού προστίμου των 6000€, σε περίπτωση κήρυξης σε
ανυποταξίας, ως δυσανάλογα επαχθούς μέτρου, τόσο σε σχέση με την
τιμωρούμενη παράβαση όσο και σε σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας.
Ενδεικτικά παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο ως εξής:
Δημόσια διαβούλευση
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«Πιστεύω ότι οι ρυθμίσεις είναι προς την σώστη κατεύθυνση. Όσον αφορά για τους
νέους που φύγανε στα χρόνια της κρίσης το ποσό των 6000 χιλιάδων ευρώ ειναι
δυσβάσταχτο. Αν υπήρχαν αυτα τα χρήματα θα τα πλήρωναν όλοι. Είναι αδύνατο να
τιμωρείς με τέτοιον τρόπο έναν νέο που έφυγε απο την Ελλάδα με 50% ανεργεία
μεταξυ 18-30.
Πέραν αυτού, πολλοί δημόσιοι οργανισμοί αλλα και ιδιωτικοί εκτός Ελλάδας ζητάνε
χαρτί οπου πρέπει να αναφέρει οτι ο υποψήφιος εργαζόμενος πρεπει να εχει
διευθετίσει τις υποχρεώσεις του σε περίπτωση που στην χώρα του εχει υποχρεωτική
στράτευση. Όταν εννοώ διευθετίσει δεν μιλάμε να εχει κανει τον στρατό του, άλλα
ενα χαρτί που να αναφέρει οτι δεν θα αναγκαστεί να φυγει κατα τα χρονια εργασίας
του για τον Στρατό. Στην Ευρωπαικη αγορά εργασίας, γιατί ο Ελληνας λόγο μη
στατευσης να μην μπορεί να δουλέψει σε ευρωπαικα οργανα που είναι εκτός
συνόρων, ενω νέοι απο άλλες ευροπαικές χωρες να μην έχουν τέτοιυς φραγμούς.
Δεν νομίζετε οτι ειναι αδικία? Δεν νομίζετε οτι δίνοντας του αυτήν την δυνατότητα στο
μέλλον δεν θα βοήθούσε τη χώρα του με ακόμη καλύτερο τρόπο όντας πρεσβευτης
της πατρίδας σε αλλες θέσεις εκτός χώρας?
Οι περισσοτεροι αναγκάστηκαν να φυγουν εκτος πατρίδας για βιοποριστικους
λόγους.
Ε
τότε
δώστε
τους
την
ευκαίρια
να
το
κάνουν.
Επίσης, μια μείωση του προστίμου θα ταν πολύ καλό κίνητρο για κάποιον να το
αποπληρώσει
η
ακόμη
και
να
γυρίσει.
Επισης, η εκπλήρωση της θητείας ανα σπαστά διαστήματα θα ήταν κατι πολύ
ευνοικό για να μην χάσει κανείς την δουλεία του απο την μία αλλα και να υπηρετήσει
την πατρίδα του απο την άλλη.»
Άρθρο 19 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4361/2016 (Α΄ 10)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο, το οποίο αποδοκιμάζει την
ευεργετική πρόβλεψη του ποσοστού της εξαίρεσης από το σύστημα μοριοδότησης,
το οποίο εφαρμόζεται στις μεταθέσεις των οπλιτών και το οποίο υπήρχε ήδη ως
πρόβλεψη, απλώς προσαρμόζεται στο νέο σύστημα τοποθετήσεων- μεταθέσεων.
Παρατίθεται αυτούσιο το εν λόγω σχόλιο:
« ‘Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής
προσφοράς των ΕΔ, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό
οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά
Κλάδο των ΕΔ. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων κατά ΕΣΣΟ, θεωρείται ο
αριθμός των οπλιτών, για τους οποίους εκδίδεται σχετική διαταγή τοποθέτησης.’.
Πως αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί υπηρεσιακώς αφενός αυτήν την εποχή της
υπογεννητικότητας και πώς να μην εκληφθεί ως αδικία από κάποιον οπλίτη που
τελικώς στρατεύθηκε, έφυγε από το σπίτι του και από τις δουλειές της οικογένειάς
του έναντι ενός που έτυχε του 2% εξαίρεσης;Νομίζω πως για λόγους κοινωνικής
προσφοράς και κυρίως κοινωνικής ανταποδοτικότητας θα πρέπει να προβλεφθεί
μειωμένη θητεία και μόνο για συγκεκριμένο ποσοστό εξαίρεσης που μπορεί να είναι
και άνω του 2% αναλόγως των υποχρεώσεων και των αναγκών των Ε.Δ»
Άρθρο 20 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166)
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Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 10 σχόλια, τα οποία αφορούν σε
προτάσεις είτε σχετικά με την ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια της δυνατότητας
επέκτασης της ανακατάταξης των Οπλιτών Βραχείας Ανακτατάταξης, είτε την
ένταξη ρυθμίσεων αναφορικά με όσους εξ αυτών είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο ως εξής:
«Μία πρόταση που θα ήθελα να υποβάλλω αφορά τους ΟΒΑ, οι οποίοι κατέχουν
αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ΑΕΙ Ή Α/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Με
στόχο να προσελκυθούν στις ένοπλες δυνάμεις άτομα με αυξημένες δεξιότητες και
τυπικά προσόντα θα ήταν θεμιτό να θεσπιστεί μία διαδικασία προαγωγής των
ανωτέρω στελεχών στο πρότυπο της διαδικασίας που ακολουθείται στο Λιμενικό
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.Δηλαδή οι διαθέτοντες τίτλο σπουδών ΑΕΙ-Α/ΤΕΙ μέσω
προαγωγικών εξετάσεων να ανέρχονται στην βαθμίδα του υπαξιωματικού εκ της
αντίστοιχης σχολής υπαξιωματικών, ιδανικά μετά την παρέλευση φοίτησης
ορισμένου χρονικού διαστήματος σε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό τμήμα στο
πρότυπο της Σχολής υπαξιωματικών του Λιμενικού σώματος. Με αυτόν τον τρόπο
επιτυχγάνεται:Α)Η προσέλκυση ικανού αριθμού στελεχών με υψηλό επίπεδο
μόρφωσης και ειδίκευσης.Β)Η δημιουργία κινήτρων στα στελεχη των Ενόπλων
δυνάμεων ώστε να επενδύσουν στον τομέα της αυτοβελτίωσης και να ενισχύσουν
σημαντικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.Γ)Αναγνωρίζεται η προσπάθεια και ο
κόπος της απόκτησης της ακαδημαικής αυτής επάρκειας στους ήδη
πτυχιούχους.Θεωρώ ότι η μόρφωση και οι υψηλές δεξιότητες δεν είναι σε κάμμία
περίπτωση αδιάφορα στοιχεία ενός εργαζομένου σε οποιοδήποτε εργασιακό κλάδο,
ίδιως στον χώρο των σύγχρονων ένοπλων δυνάμέων Η επένδυση στην μόρφωση
και στην εκπαίδευση είναι καλό να ανταμοίβεται έστω και ηθικά. Εννοείται πως η
διαδικασία αυτή είναι χρήσιμο να ισχύει για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ενόπλων
δυνάμεων (ΟΒΑ,ΕΠΟΠ,ΕΜΘ). Θα ήταν επίσης ωφέλιμο η διαδικασία αυτή να είναι
πλήρως αδιάβλητη, χρησιμοποιώντας το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής στα εξεταζόμενα μαθήμα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα δέον να καθοριστούν
από
ειδική
μικτή
επιστημονική
επιτροπή
αποτελούμενη
από
Στρατιωτικούς,Καθηγητές σε στρατιωτικές σχολές και καθηγητές Ελληνικών
Πανεπιστημίων. Μία πρόταση είναι να περιλαμβάνονται μαθήματα που αφορούν το
Στρατιωτικό δίκαιο, τις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, τήν Πολιτική και
Στρατιωτική ιστορία, την Άμυνα και τίς Διεθνείς σχέσεις. Επιπλέον εξέταση γνώσεων
στρατιωτικής φύσεως και της γνώσης της οικείας ειδικότητας του υποψηφίου θα
έπρεπε να εντάσσονται στην διαδικασία.Εξέταση της φυσικής κατάστασης του
υποψηφίου θα ήταν επίσης απαράίτητη με διαφοροποίηση αναλόγως του κλάδου
των υποψηφίων(Εννοείται πως είναι άλλες οι φυσικές απαιτήσεις στο πολύ
σημαντικό όπλο των Διαβιβάσεων και άλλες στις Ειδικές δυνάμεις) .Επιπλέον τα
κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων θα μπορούσαν να διευρυνθούν π.χ. με την
γνώση ξένων γλωσσών( ιδίως της αγγλικής γλώσσας) αλλά και γνώσης
ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να επιλέγονται υποψήφιοι με ευρύτατες γνώσεις
και δεξιότητες. Η διαδικασία αυτή θα δώσει ουσιαστικά κίνητρα σε ένα μέρος των
στελεχών για να αυτοβελτιωθεί και να συνεισφέρει με ακόμα περισσότερα εφόδια
στην προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας και επιπλέον θα
συγκρατήσει την φυγή των κατώτερων στελεχών υψηλής ειδίκευσης δίνοντας τους
μια προοπτική και δείχνοντας εκτίμηση έστω σε ηθικό επίπεδο για τις προσπάθειες
τους
στον
χώρο
της
παιδείας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να εκφραστώ.
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Χατζηδημητρίου-Ζουμής Παναγιώτης
ΟΒΑ Ειδικών δυνάμεων»
Η πρώτη παρ. του εν λόγω άρθρου τροποποιήθηκε απαλείφοντας τη σχετική
πρόβλεψη περί τριετούς παράτασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Θέματα αντιρρησιών συνείδησης
Άρθρο 21 Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 6 σχόλια που αφορούν στην πρόταση
να εισαχθεί ρύθμιση, βάσει της οποίας το ποσό το οποίο θα καλούνται να
πληρώσουν οι αντιρρησίες συνείδησης, για την εξαγορά της θητείας τους, δε θα
διαφοροποιείται από αυτό των υπόλοιπων στρατευσίμων, ήτοι θα υπολογίζεται με
βάση τους μήνες στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και όχι της εναλλακτικής
υπηρεσίας.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Το άρθρο 21 αποτυγχάνει να επιλύσει το σημαντικότερο ζήτημα των αντιρρησιών
συνείδησης μεγαλύτερης ηλικίας που είναι το γεγονός ότι καλούνται να καταβάλλουν
χιλιάδες ευρώ παραπάνω για την εξαγορά της ίδιας υποχρέωσης, καθώς καλούνται
να εξαγοράσουν τους (πολύ περισσότερους) μήνες εναλλακτικής υπηρεσίας,
κοστολογούμενους στην ίδια τιμή με τους μήνες στρατιωτικής θητείας.
Το ζήτημα αυτό έχει επισημανθεί επανειλημμένα από την Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, τον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και τη Διεθνή Αμνηστία.
Χρειάζεται τροποποίηση του άρθρου 79 του Νόμου 3883/2010, ιδιαίτερα της
παραγράφου 2. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί πολύ απλά εάν μετά την
εκπλήρωση της ελάχιστης εναλλακτικής υπηρεσίας, οι αντιρρησίες συνείδησης
καλούνταν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της υποχρέωσής τους σε μήνες
στρατιωτικής θητείας, όχι σε μήνες εναλλακτικής υπηρεσίας. Διαφορετικά, θα πρέπει
να αλλάξει η πρόβλεψη που λέει ότι το χρηματικό ποσό ‘Κατά τον αρχικό καθορισμό
του δεν μπορεί να είναι μικρότερο του χρηματικού ποσού που καταβάλλεται για την
εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.’»
Άρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005 (Α΄ 302)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 15 σχόλια, τα οποία αφορούν
προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Σύνδεσμο Αντιρρησιών Συνείδησης και
αφορούν αφενός μεν την ανάγκη εξομοίωσης των υπαγομένων αντιρρησιών
συνείδησης στην εναλλακτική υπηρεσία με τους στρατευσίμους, ως προς τη
διάρκεια της υποχρέωσής τους αφετέρου δε την ύπαρξη επιτροπής, η οποία
εξετάζει τα αιτήματα υπαγωγής στις εν λόγω διατάξεις.
Ενδεικτικά παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο ως εξής:
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«Κατάργηση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων από την ειδική επιτροπή
(γνωστή και ως επιτροπή ελέγχου συνείδησης) και αυτόματη υπαγωγή στις διατάξεις
περί εναλλακτικής υπηρεσίας όλων όσων το αιτηθούν και όλων όσων απορρίφθηκαν
μέχρι σήμερα, εφόσον εκκρεμούν οι υποθέσεις τους. Το αίτημα υποστηρίζεται από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[37]και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου[38].
Ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι ‘κανένα
δικαστήριο και καμία επιτροπή δεν μπορεί να εισχωρήσει στη συνείδηση ενός
ατόμου’ και έχει ταχθεί υπέρ του να αρκεί μια δήλωση με τους λόγους για να
αναγνωριστεί κάποιος ως αντιρρησίας συνείδησης.
Ήδη από το 1998, η τότε Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (που
σήμερα έχει αντικατασταθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ),
είχε καλωσορίσει το γεγονός ότι κάποια κράτη αποδέχονται όλα τα αιτήματα χωρίς
εξέταση.[39]Το ίδιο επανέλαβε το 2013 και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του ΟΗΕ[40].
Σε ό,τι αφορά στην επιτροπή ελέγχου συνείδησης, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει
κρίνει πως: ‘Η προσωπική συνέντευξη ως μέσο διαπίστωσης λόγων συνείδησης
είναι αυτή καθ’ εαυτήν αμφιλεγόμενη, στο μέτρο που υπάγει το ενδιάθετο φρόνημα
σε έλεγχο ειλικρίνειας’[41].
Επιπλέον, τόσο ο Συνήγορος του Πολίτη όσο και η Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις πρόσφατες συστάσεις της, έχουν κάνει λόγο για
διακρίσεις εις βάρος ορισμένων κατηγοριών αντιρρησιών συνείδησης ως προς τους
λόγους που επικαλούνται (βλ. κυρίως όσους επικαλούνται ιδεολογικούς λόγους).
Επίσης έχουν αναφερθεί στα προβλήματα συγκρότησης και λειτουργίας της
επιτροπής, ιδιαίτερα όσον αφορά στην απουσία των μη στρατιωτικών μελών της. Η
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έκανε ρητά λόγο για έλλειψη
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει η διαδικασία εξέτασης από επιτροπή
ελέγχου συνείδησης να καταργηθεί.
Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να κρίνονται οι αντιρρησίες συνείδησης από
τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και μάλιστα μετά από εισήγηση μιας
επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και δύο στρατιωτικοί. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει να τεθεί η διαδικασία εξέτασης
υπό τον πλήρη έλεγχο πολιτικών αρχών. Ήδη εδώ και 10 χρόνια είχε ζητήσει να
περάσει η διαδικασία εξέτασης σε πολιτικές αρχές εκτός Υπουργείου Άμυνας,
αναφέροντας συγκεκριμένα[42]: ‘Η Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι η διάρκεια
της εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης είναι πολύ μεγαλύτερη
από τη στρατιωτική θητεία και για το ότι η εξέταση των αιτήσεων για εναλλακτική
υπηρεσία βρίσκεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας (άρθρο
18). Το κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η διάρκεια της εναλλακτικής
υπηρεσίας δε θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και θα πρέπει να εξετάσει το να θέσει
την εξέταση των αιτήσεων για την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης υπό τον
έλεγχο πολιτικών αρχών.’ Παρόμοια ήταν και η πρόσφατη σχετική σύσταση. Τις
συστάσεις αυτές έχει επαναλάβει και ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία
θρησκείας ή πεποίθησης.[43] Ανάλογη σύσταση έχει κάνει και ο Επίτροπος για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης[44], όπως και η Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.[45]
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Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να επανεξεταστούν τα αιτήματα όσων
απορρίφθηκαν, εφόσον οι υποθέσεις τους εκκρεμούν.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Θέματα εκπαίδευσης
Άρθρο 23 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3186/2003 (Α΄ 230)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο, που αποδοκιμάζει την
κατάργηση της αποζημίωσης στο μόνιμο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό που
υπηρετεί στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.
Παρατίθετα αυτιούσιο το εν λόγω σχόλιο:
«3. Στο μόνιμο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή και
διδάσκει γνωστικά αντικείμενα των τομέων εκπαίδευσης δεν καταβάλλεται
αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών
καθορίζεται η αποζημίωση των εξωτερικών ομιλητών της Σχολής.».
Γιατί να μην καταβάλλεται αποζημίωση ;Δεν προσφέρει και αυτός εξίσου για την
εκτέλεση της εκπαιδευτικού έργου και μάλιστα επιφορτιζόμενος τα λοιπά καθήκοντά
του στην Σχολή . Το δέον θα ήταν απλά να μπει ένας αυστηρός περιορισμός στις
ώρες και στα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκει.»

Άρθρο 24 Μετονομασία Σχολών Διοίκησης και Επιτελών
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 4 σχόλια, που κατά κύριο λόγο
αποδοκιμάζουν την προτεινόμενη με το άρθρο αυτό μετονομασία, καθότι αυτή θα
οδηγήσει σε υποβιβασμό της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, με
αποτέλεσμα επί των κριτηρίων προαγωγής των Αξιωματικών. Ενδεικτικά,
παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:
‘Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, μετονομάζονται οι Σχολές Διοίκησης και
Επιτελών των τριών Κλάδων των ΕΔ, με στόχο τη διατήρηση της ισοτιμίας και της
διακριτής αποστολής των Σχολών μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΕΔ και την
παροχή ευρύτερης ευελιξίας στη διοργάνωση σχολείων επιμόρφωσης για το
προσωπικό τους.’
Η αιτιολόγηση ότι η αλλαγή της ονομασίας των ΣΔΙΕΠ/ΣΞ, ΣΔΙΕΠ/ΠΝ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ,
οι οποίες οργανώθηκαν με την παρ. 2 άρθρου 5 ν.3186/2003 (Α’230), αλλάζει και
την αποστολή τους είναι καινοφανής και ουδόλως δύναται να τεθεί στην βάσανο του
σχολιασμού. Η προσπάθεια υποβιβασμού του κύρους και της σημασίας της
ΑΔΙΣΠΟ, η οποία οργανώθηκε με τον ν.3186/2003, είναι προφανής, ενώ αντίκειται
πλήρως στην αναγκαιότητα ίδρυσης διακλαδικής σχολής πολέμου, όπως αυτή
εισήχθη και εγκρίθηκε κατά την ψήφιση του νόμου. Ερωτάται ο νομοθέτης του
Δημόσια διαβούλευση

32/56

ΥΠΕΘΑ:
Πόσες «σχολές πολέμου» είναι δυνατόν να έχει μία χώρα σαν την Ελλάδα;
Πόσες «σχολές πολέμου» έχει έκαστη ανεπτυγμένη χώρα του NATO, εξαιρουμένων
των ΗΠΑ; Γιατί έκαστη ΣΔΙΕΠ πρέπει να μετονομασθεί σε «σχολή πολέμου» για να
ικανοποιήσει
τις
«εκπαιδευτικές
ανάγκες
των
ΕΔ»;
Μήπως εμμέσως πλην σαφώς υποκρύπτεται η απόπειρα απαξίωσης της ΑΔΙΣΠΟ,
ώστε να «χαλαρώσουν» και να ουσιαστικά να απαξιωθούν τα κριτήρια προαγωγής
των Αξκών, όπως αυτά καθορίζονται στον ν.3883/2010, ώστε να «εξυπηρετηθούν»
(κοιν.
«βολευτούν»)
συγκεκριμένες
ειδικότητες
των
Αξκών;
Πότε επιτέλους το ΥΠΕΘΑ, το ΓΕΕΘΑ και τα ΓΕ θα αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα
την έννοια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης και κατάρτισης
των στελεχών; Πώς εξυπηρετείται ουσιωδώς ο σκοπός οι επίμαχες σχολές να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, με την εκ νέου αλλαγή του τίτλου σε
«σχολές
πολέμου»;
Γιατί απαιτείται αλλαγή του τίτλου σε «σχολές πολέμου» για ικανοποιηθεί η απαίτηση
εκσυγχρονισμού του πλαισίου και του προγράμματος σπουδών τους; Γιατί
διαφοροποιείται η ονοματοδοσία της ΣΠΣΞ από τις «σχολές πολέμου» του ΠΝ και
της
ΠΑ
(ΝΣΠ
και
ΑΣΠ
αντίστοιχα);
Συμπερασματικά, συνάγεται ότι η εν λόγω τροποποίηση ουδέν προσφέρει πολλώ δε
μάλλον εισάγει σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τα πραγματικά αίτια και την
σκοπιμότητα του νομοθέτη (διότι προφανώς αναγκαιότητα δεν υφίσταται!), ενώ
τετριμμένο νοείται ότι η αντίστοιχη αιτιολόγηση είναι αδρομερής και αβάσιμη, και
συνεπώς το άρθρο 24 πρέπει να εξαφανισθεί..»
Άρθρο 25 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 (Α΄ 233)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 8 σχόλια, τα οποία περιλαμβάνουν
προτάσεις/διορθώσεις επί του εν λόγω άρθρου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
αφορά σε θέματα εξέλιξης μελών ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ, προτείνοντας την απαλοιφή της
σχετικής προϋπόθεσης της 5ετίας Άλλα σχόλια αφορούν στην ένταξη απόστρατων
αξιωματικών στους εκπαιδευτές της Σχολής Ευελπίδων και σε διόρθωση επί της
ονομασίας κατεύθυνσης της Σχολής Ικάρων. Ενδεικτικά παρατίθεται αυτούσιο
σχόλιο ως εξής:
«Συμφωνώντας με τα προηγούμενα σχόλια (Κιοκές, Νανάκης, Μπαρμπαρόσου) θα
ήθελα όσον αφορά στη δυνατότητα εξέλιξης των μελών ΕΕΔΙΠ-ΑΣΕΙ να επισημάνω
τα κάτωθι :
1. Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 και τις παραγράφους 7 έως 15 του άρθρου 31 του
ν. 3187/2003, δινόταν η δυνατότητα εξέλιξης στα μέλη του διδακτικού προσωπικού
των ΑΣΕΙ, χωρίς το χρονικό όριο της πενταετίας που όρισε μεταγενέστερα το άρθρο
13 στο ν.3413/2005 για τα μέλη ΕΕΔΙΠ «…σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 7 έως 15 του άρθρου 31 του ν. 3187/2003, μπορούν, εφόσον
αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο σπουδών εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, να ζητήσουν την εκλογή τους σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις
διατάξεις
των
άρθρων
9
και
11
του
ν.
3187/2003».
2. Τούτων δοθέντων, δημιουργήθηκαν ΕΕΔΙΠ δυο ταχυτήτων με αποτέλεσμα
ορισμένοι να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων των άρθρων 9 και 11 του ν.
3187/Α.Σ.Ε.Ι. (εξελίχθηκαν), ενώ άλλα μέλη που ήταν ήδη σε διαδικασία εκπόνησης
διδακτορικού (χωρίς εκπαιδευτική άδεια) υπήχθησαν απρόοπτα στις πρόνοιες του
άρθρου 13 του ν. 3413/2015 και στερήθηκαν τη δυνατότητα εξέλιξης που τους
παρείχε ο ν. 3187/2003.
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3. Συνοψίζοντας εκτιμάται ότι η θεραπεία της διακριτικής μεταχείρισης των μελών
ΕΕΔΙΠ καθώς και η δυνατότητα εξέλιξης (χωρίς την τροχοπέδη της πενταετίας),
όπως όριζαν τα άρθρα 9 και 11 και οι παράγραφοι 7 έως 15 του άρθρου 31 του ν.
3187/2003 θα: α) ενισχύσει περαιτέρω την ακαδημαϊκότητα των ΑΣΕΙ, β) προσδώσει
το αναγκαίο κίνητρο αυτοβελτίωσης των υπηρετούντων ΕΕΔΙΠ, γ) αναβαθμίσει
συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία και έρευνα λειτουργώντας ως
πολλαπλασιαστής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μετά τιμής»
Άρθρο 26 Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης
Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 2 σχόλια προς αποδοκιμασία της
υπαγωγής του Ιδιωτικού Σχολείου και του Ιδιωτικού Νηπιαγωγίου, που λειτουργούν
στο Ναύσταθμο Κρήτης, στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΤΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ,ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΔΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ Η
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ.Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ.ΠΙΘΑΝΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΑΡΘΡΟΥ
66,ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
ΟΤΙ
ΕΠΟΥΔΕΝΙ
ΔΕΝ
ΕΥΣΤΑΘΕΙ,ΚΑΘΟΣΟΝ ΤΟ ΜΤΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΤΗ ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ,ΓΕΓΟΝΟΣ
ΠΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΕΝ
ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΤΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ,ΕΝΩ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ
ΕΓΕΙΡΕΙ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΙΓΕΙ ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.»
Άρθρο 27 Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 21/1932 (Α΄ 387)
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 28 Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 31/2007 (Α΄ 29)
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 29 Μετατάξεις στο Σώμα των Υπαξιωματικών
στρατιωτικών σχολών λόγω σωματικής ανικανότητας
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σπουδαστών

Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 4 σχόλια, που αφορούν αφενός τη μη
δυνατότητα των εν λόγω μετατασσομένων να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία
και την εξ αυτής της ρύθμισης άνιση μεταχείριση με τους λοιπούς αξιωματικούς
ειδικών καταστάσεων και αφετέρου ζητήματα αρχαιότητας μεταξύ των
μετατασσομένων και των αποφοιτούντων εκ των ΑΣΣΥ.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Η προωθούμενη διάταξη έχει πολλές ατέλειες:
παράγραφος 1: «…αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει το
ΑΣΕΙ»: Η ΣΣΑΣ και η ΣΑΝ δεν ανήκουν σε Κλάδο, ανήκουν στο ΓΕΕΘΑ (Επιτελείο).
Περαιτέρω, το Νομικό δε Σώμα είναι διακλαδικό.
παράγραφοι 1 και 3: «…χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο
στην ενεργό υπηρεσία»: Αντίκειται στο άρθρο 37 παράγραφος 6 Ν. 3883/2010 και
δημιουργεί δυσμενή μεταχείριση απέναντι μεταξύ των στελεχών ειδικών
καταστάσεων. Η ισχύς του προαναφερθέντος άρθρου προκαλεί πλείστα όσα
προβλήματα που χρειάζονται από τώρα πρόβλεψης.
παράγραφοι 1 και 3: Δε διευκρινίζεται το Όπλο και Σώμα της μετάταξης.
παράγραφος 3: Με άλλα λόγια οι μετατασσόμενοι πάσχοντες υπαξιωματικοί του Α’
και Β’ έτους φοίτησης θα ονομαστούν πριν από τους συμμαθητές τους που πρέπει
να ολοκληρώσουν κανονικά την 3ετή φοίτηση και λογικά θα είναι και αρχαιότεροι
τους.»
Άρθρο 30 Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 6 σχόλια, που αναδεικνύουν την
προβληματική αναφορικά τόσο με την εισαγωγή μαθητών ειδικών κατηγοριών σε
στρατιωτικές σχολές, με ενδεχόμενο τη μη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στις
αυξημένες απαιτήσεις αυτών και αφετέρου την αδικία που δημιουργείται εις βάρος
όσων εισάγονται σε αυτές, με τις κανονικές προϋποθέσες εισαγωγής, ήτοι τη
βαθμολογία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Οι κοινωνικές παροχές θα πρέπει να γίνονται με ορθολογικά κριτήρια. Εν
προκειμένω, προβλέπεται ότι μαθητής με το 70% των μορίων μπορεί να εισαχθεί σε
Στρατιωτική Σχολή, ήτοι με 10000-13000 μόρια.
Έχει μελετηθεί πόσοι από τους μαθητές που έχουν εισέλθει σε Στρατιωτικές Σχολές
με τα τόσα λίγα μόρια έχουν αποφοιτήσει από τις Στρατιωτικές Σχολές και εάν ναι, με
ποια επίδοση και με ποια υπηρεσιακή εξέλιξη;
Ένας μαθητής του 13 δύσκολα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στα μαθήματα της
ΣΣΕ/ΣΝΔ/ΣΜΑ ή στην Ιατρική/Οικονομικά/Νομική του ΑΠΘ και στη Νοσηλευτική της
ΣΑΝ.
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Εξάλλου, οι εν λόγω μαθητές έδωσαν εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες, ενώ
διαφορετική θα ήταν η περίπτωση εάν τα περιστατικά των πυρκαϊών είχαν συμβεί
πριν τις εξετάσεις.
Προτείνω σε αυτούς τους μαθητές αντί για μια τέτοια διάταξη να δοθεί επίδομα
ενοικίου ή επίδομα σπουδών και όχι να εισαχθούν σε Σχολές που δύσκολα θα
τελειώσουν και θα ευδοκιμήσουν περαιτέρω ως στελέχη.»
Άρθρο 31 Τροποποίηση του ν. 4407/2016 (Α΄ 143)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 11 σχόλια, η πλειοψηφία των οποίων
δεν έχει θεματική συνάφεια με το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου. Κάποια σχόλια
αφορούν τη θέσπιση αντίστοιχης εισαγωγής ως υπεράριθμων σε θέσεις
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ και αντίστοιχης δυνατότητας για
τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, περί εισαγωγής τους σε ΤΕΙ. Επιπρόσθετα, έχουν
διατυπωθεί σχόλια που αφορούν την τροποποίηση άλλης διάταξης του ν.4407/2016
και συγκεκριμένα της παρ. 26 του άρθρου 18, με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου
13 του ν. 2439/1996 (Α΄, 219), όσον αφορά στον καταληκτικό βαθμό των
μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και μονιμοποιθεισών εθελοντριών
του ν. 705/1977, καθώς και στην αποφυγή της περίπτωσης αναγκαστικής
αποστρατείας, λόγω συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας, όπως αυτά καθορίζονται στο
άρθρο 21 του ν. 2439/1996, τα οποία ελήφθησαν υπόψη και εισήχθη αντίστοιχη
ρύθμιση στο Ν/Σ.
Ενδεικτικά παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο ως εξής:
«ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ν445/74 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΤΕΙΑΣ (ΕΜΘ) ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ
ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ Ε.Μ.Θ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΠΑΝΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ν4433/16 τρεις
μήνες μετά τον ν.4407/16 χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο και την αιτία.
26. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού,
12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία
αξιωματικούς
που
προέρχονται
από
Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, «καθώς και τους αντί- στοιχους που προέρχονται
από την κατηγορία των μο- νιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 (Α΄ 160)
και
των
μονιμοποιηθεισών
εθελοντριών
του
Ν.
705/1977
(Α΄ 279)» οι οποίοι μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τους ανωτέρω ο χρόνος των
υποπαραγράφων β´ και γ´ της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1996 υπολογίζεται
ως
χρόνος
υπηρεσίας
μόνιμου
αξιωματικού
πέρα
από
τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς
Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής
Αεροπορίας που μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3
του Ν. 2439/1996.»
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Άρθρο 32 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128)
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 33 Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 3 σχόλια, κινούμενα σε εκ διαμέτρου
αντίθετη επιχειρηματολογία, καθότι ο ένας εκ των σχολιαστών αποδοκιμάζει την εν
λόγω ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι οι σπουδαστές στρατιωτικών σχολών
απολαμβάνουν δωράν στέγασης και φοίτησης και ο έτερος υπερθεματίζει την
πρόβλεψη του άρθρου, καθότι η φοίτηση σε στρατιωτικές σχολές συνεπάγεται
αναπόφευκτη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο ως εξής:
«Επιτέλους αίρεται η αδικία η οποία έχει προκύψει σε βάρος των οικογενειών που
έχουν παιδιά σπουδαστές των παραγωγικών σχολών και παιδιά που σπουδάζουν
σε άλλη πόλη. Ας μάθει επιτέλους ο κόσμος ότι οι σπουδαστές των παραγωγικών
σχολών έχουν πενθήμερη παραμονή στη σχολή (βγαίνουν Παρασκευή μεσημέρι και
μπαίνουν Κυριακή βραδυ) και ότι λαμβάνουν μηνιαίως το επίδομα των 143 ευρώ
περίπου..χωρίς να δικαιούνται άλλου είδους επιδόματος φοιτητικού…ως εκ τούτου
τα παιδιά αυτά είναι υποχρεωμένα να νοικιάζουν σπίτι για να μένουν τα ΣΒΚ… Το
νομοθέτημα λοιπόν είναι απολύτως δίκαιο, για να δικαιούνται τα αδέρφια των
σπουδαστών μετεγγραφή ώστε να μην επωμίζονται οι γονείς και κατ’ επέκταση οι
οικογένειες το βάρος ενοικίου δύο ή και περισσότερων σπιτιών και συνάδει με το
πνεύμα του νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές αδερφών φοιτητών.
Οι σπουδαστές παραγωγικών σχολών πρέπει να αντιμετωπίζονται όσον αφορά το
πεδίο των μετεγγραφών ακριβώς όπως οι υπόλοιποι φοιτητές. Δυστυχώς ο κόσμος
χωρίς να ξέρει και χωρίς να ενδιαφέρεται να μάθει θεωρεί τους σπουδαστές των
στρατιωτικών σχολών ευνοημένους οικονομικά και ότι σπουδάζουν δωρεάν. Μεγάλο
λάθος… Μακάρι να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί ο νόμος ώστε να μπορούν όλα τα
αδέρφια να σπουδάζουν μαζί και να «ανασάνουν» οικονομικά οι οικογένειες…»
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Τροποποίηση διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα
Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων
και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τροποποίηση διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
(ν. 2287/1995, Α΄ 20)
Άρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του Πρώτου Βιβλίου του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20)
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Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 13 σχόλια, προερχόμενα μεταξύ
άλλων και από την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, που
αναδεικνύουν την προβληματική σχετικά με το χρονικό σημείο που προτείνονται οι
εν λόγω τροποποιήσεις, καθότι κινείται παράλληλα δημόσια διαβούλευση σχεδίων
νέου Ποινικού Κώδικα και νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
Ανεξάρτητα από το εάν ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές κινούνται προς τη
σωστή κατεύθυνση, το γεγονός της ταυτόχρονης ανάρτησης για διαβούλευση του
Σχεδίου Ποινικού Κώδικα, επιβάλλει την απόσυρσή τους μέχρι την ψήφιση του
τελευταίου, τη μελέτη των αλλαγών που επέρχονται με το νέο Ποινικό Κώδικα και την
επανακατάθεσή τους. Έτσι οι παραπομπές του ΣΠΚ στα άρθρα του ΠΚ να
αντιστοιχούν στα νέα άρθρα και όχι σε άρθρα που καταργούνται ή τροποποιούνται
και αποκτούν διαφορετικό περιεχόμενο ή ενσωματώνονται σε άλλα άρθρα, προς
αποφυγή ερμηνευτικών ζητημάτων (π.χ. άρθρο 10 παρ.2 ΣΠΚ παραπέμπει και στα
άρθρα 137Α, 137Β και 341 ΠΚ που καταργούνται με το ΣχΠΚ – άρθρο 59 παρ.4
ΣΠΚ παραπέμπει και στο άρθρο 308Α ΠΚ που καταργείται με το ΣχΠΚ – άρθρο 147
παρ.6 ΣΠΚ παραπέμπει στο άρθρο 384 παρ.1 ΠΚ που καταργείται με το ΣχΠΚ και οι
αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται στο άρθρο 381).»
Το εν λόγω άρθρο αποσύρθηκε από την τελική μορφή του Σ/Ν.
Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του Δεύτερου Βιβλίου του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 7 σχόλια, τα οποία τονίζουν επίσης τη
μη αναγκαιότητα θέσπισης σχετικών ρυθμίσεων, τη στιγμή που ο Ποινικός Κώδικας
και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας τελούν υπό τροποποίηση, ιδίως δε σε ότι αφορά
τις αρμοδιότητες του πενταμελούς και του τριμελούς στρατοδικείου. Επίσης, κάποια
σχόλια αποδοκιμάζουν τη «διττή ταυτότητα» των στρατιωτικών δικαστών.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Η τροποποίηση του άρ. 198 του ΣΠΚ φρονώ πως τυγχάνει άστοχη αλλά και
περιττή, δεδομένου πως σύμφωνα με το σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας (αρ. 115) επέρχεται ουσιώδης μεταβολή της αρμοδιότητας των
μονομελών και τριμελών πλημμελειοδικείων, με σημαντική διεύρυνση της
αρμοδιότητας των τελευταίων.Επιπλέον με το σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα
καταργούνται εντελώς τα πταίσματα.
Η πρόβλεψη για υπαγωγή των στρατιωτικών δικαστών σε στρατιωτικό δικαστήριο
άλλου Κλάδου από αυτόν που υπηρετούσαν κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης
μάλλον περιπλέκει παρά επιλύει τα όποια αναφυόμενα ζητήματα, δεδομένου ότι:
α)Τα περισσότερα στρατιωτικά δικαστήρια που εδρεύουν εκτός Αττικής λειτουργούν
ως δικαστήρια και των τριών Κλάδων, επανδρωμένα από τους ίδιους στρατιωτικούς
δικαστές και β) Είναι πολύ συχνή μετάθεση στρατιωτικών δικαστών από το
δικαστήριο ενός Κλάδου στο αντίστοιχο άλλου Κλάδου.Έτσι,είναι πολύ πιθανό ο
κατηγορούμενος να δικάζεται από δικαστήριο του Κλάδου που υπηρετούσε κατά το
χρόνο τέλεσης της πράξης.
Δημόσια διαβούλευση
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Δεδομένου πάντως ότι , με την ολοκλήρωση της επικείμενης συνταγματικής
αναθεώρησης και την ψήφιση του νέου εκτελεστικού νόμου αναμένεται να λυθείεπιτέλους- το ζήτημα της ύπαρξης ή μη παράλληλης στρατιωτικής ιδιότητας των
λειτουργών της στρατιωτικής δικαιοσύνης,οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα
φάση δεν συμβάλλει ούτε στο ελάχιστο στην επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος»
Το εν λόγω άρθρο αποσύρθηκε από την τελική μορφή του Σ/Ν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τροποποίηση διατάξεων του
Δυνάμεων (ν. 2304/1995, Α΄ 83)

Κώδικα

Δικαστικού

Σώματος

Ενόπλων

Άρθρο 37 Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος
Ενόπλων Δυνάμεων (ν. 2304/1995, Α΄ 83)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 38 σχόλια, ορισμένα υποβληθέντα από
τη Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και αφορούν ως επί το
πλείστον τη μη αποδοχή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ιδίως εν όψει της
επικείμενης συνταγματικής αναθεώρηση, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 96
του Συντάγματος, με στόχο της ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας των δικαστών. Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση αποδοκιμάζουν
κυρίως την ενίσχυση της «διττής ιδιότητας» των στρατιωτικών δικαστών (ιδίως
μέσω της καθιέρωσης της υποχρέωσής τους να υποβάλλονται σε περιοδική
υγειονομική εξέταση) όπως επίσης και της αύξησης των ορίων ηλικίας των
στρατιωτικών δικαστών και τη διαφοροποίηση αυτών, ανάλογα με το αν
προέρχονται από τη ΣΣΑΣ ή από διαγωνισμό. Ελάχιστα ήταν τα σχόλια που
επιδοκίμασαν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Η προτεινόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τροποποίηση κρίνεται άστοχη,
βεβιασμένη και μη έχουσα ως στόχο την πραγματική θωράκιση των δικαστικών
λειτουργών του ΔΣΕΔ με τις θεσμικές εγγυήσεις που επιβάλλει το Σύνταγμα και
αναζητά την κατοχύρωσή τους εναγωνιωδώς χρόνια τώρα η πλειοψηφία των
στρατιωτικών
δικαστών.
Εμφανίζεται άστοχη και βεβιασμένη, διότι η θεσμική κατοχύρωση των δικαστικών
λειτουργών του ΔΣΕΔ με το σύνολο των εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας και μάλιστα με απευθείας εφαρμογή του Συντάγματος, είναι προ των
πυλών, οπότε είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό, ποιος ο λόγος να επιχειρηθεί μια
εκτεταμένη τροποποίηση του ΚΔΣΕΔ (Ν.2304/1994), χωρίς να θίγεται ο πυρήνας
των διατάξεων εκείνων που συνιστούν ρήγμα στην πραγματική θεσμική κατοχύρωση
του δικαστή.Ενδεικτικά αναφέρομαι σε κάποιες θεμελιώδεις διατάξεις του ΚΔΣΕΔ,
όπως: στο άρθρο 10 του ΚΔΣΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει το στρατιωτικό όρκο, ο
οποίος δεν καταργείται, στο άρθρο 71 του ΚΔΣΕΔ (έννοια του πειθαρχικού
παραπτώματος), όπου εξακολουθεί να «συμβιώνει» η δικαστική με τη στρατιωτική
ιδιότητα, στο άρθρο 144 ΚΔΣΕΔ όπου προβλέπεται (εξ αντιδιαστολής) οι δικαστικοί
λειτουργοί του ΔΣΕΔ να δωσιδικούν κατά βάση στα στρατιωτικά δικαστήρια για όσα
εγκλήματα διαπράττουν, κάτι το οποίο για να συμβεί προϋποθέτει στρατιωτική
ιδιότητα και το οποίο ασφαλώς δεν μπορεί να υποστηριχθεί, αφού η ιδιότητα του
δικαστή είναι έννοια ασύμβατη με εκείνη του στρατιωτικού και τέλος στο άρθρο 42
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του ΚΔΣΕΔ, όπου προβλέπεται η επιλογή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των
Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου να γίνεται από το ΚΥΣΕΑ και όχι
π.χ. από την Ολομέλεια του ΑΠ, ή έστω από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως
προβλέπεται για του Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων και τον Εισαγγελέα του
ΑΠ.Επομένως, εφόσον η επιχειρούμενη τροποποίηση του ΚΔΣΕΔ δεν εξυπηρετεί το
πνεύμα της πραγματικής θεσμικής θωράκισης των στρατιωτικών δικαστών με το
σύνολο των εκ του Συντάγματος εγγυήσεων, εμφανίζεται στην παρούσα συγκυρία
αδικαιολόγητη, λαμβανομένης υπόψη και της εν εξελίξει συνταγματικής
αναθεώρησης. Μετά το πέρας της τελευταίας, η οποία πρέπει εκ θεμελίων και στο
πλαίσιο της απευθείας εφαρμογής του Συντάγματος και στους Στρατιωτικούς
Δικαστές να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα, επιβάλλεται να συγκροτηθεί ειδική
νομοπαρασκευαστική επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίων, δικαστές,
εισαγγελείς και φυσικά στρατιωτικούς δικαστές, η οποία και θα υλοποιήσει τη
συνταγματική
επιταγή.
Και ένα τελευταίο: Ασφαλώς και οι νεότεροι συνάδελφοι του ΔΣΕΔ έχουν δίκιο με τη
διεύρυνση του ορίου ηλικίας, αφού πολλοί από αυτούς σήμερα δεν έχουν καν το
περιθώριο ηλικίας να γίνουν Αναθεωρητές. Τούτο το θέμα όμως θα το ορίσει ο
συνταγματικός νομοθέτης με την απευθείας εφαρμογή του Συντάγματος (και) γι’ αυτό
και στους στρατιωτικούς δικαστές, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για σταδιακή
αποχώρηση των αρχαιοτέρων στρατιωτικών δικαστών (Αναθεωρητών) πριν τη
συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται στο Σύνταγμα με βάση την
βαθμολογική αντιστοιχία που θα τους δοθεί μετά την αναθεώρηση της διάταξης του
άρθρου 96 του Συντάγματος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 38 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57)
Επί του άρθρου αυτού δε διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 39 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 861/1979 (Α΄ 246)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο, που παρατίθεται αυτούσιο:
«Μας έχουν μπερδέψει αρκετά, οι συντάκτες του εν λόγω σχεδίου νόμου: οι στρ
δικαστές που σύμφωνα με πλείστες προβλέψεις του α. 37 (πιο πάνω) εν πολλοίς
στρατικοποιούνται (πειθαρχικό δίκαιο, 2ετησια εξέταση, περίθαλψη κλπ όπως οι
στρατιωτικοί, άδεια από Υπουργό για να πηγαίνουν σε Συνέδρια στο εξκό), με το
παρόν άρθρο θα προεδρεύουν στα πειθαρχικά συμβούλια του ΕΝ και όχι ο
Πλοίαρχος του ΛΣ όπως συμβαίνει; δηλ. θα προεδρεύει ένας στρ δικαστής β’ ή γ’,
ήτοι ένας τχης ή έστω ανχης και ο ανώτερός τους Πλοίαρχος, δηλ. ένας Σχης (κατ’
αντιστοιχία) θα είναι ένα απλό μέλος στα Α’ βαθμια πειθαρχικά…εάν καταλαβαίνω
καλώς…το αρχηγείο του ΛΣ γνωρίζει την εν λόγω τροποποίηση; Προφανώς, στο
α39 προτάσσεται η δικαστική ιδιότητα των στρατ δικαστών και γι’ αυτό και θα
προεδρεύουν στα ΠΣΕΝ, κάτι που φαίνεται λογικό και προοδευτικό μέτρο, ωστόσο
εάν στο ά39 αντιμετωπίζονται ως δικαστικοί λειτουργοί (και καλώς βέβαια
αντιμετωπίζονται έτσι), τότε γιατί στο α.37 ως άνω αντιμετωπίζονται πιο πολύ – ως
διαφαίνεται – ως αξιωματικοί του δικαστικού;; εξόφθαλμη αντίφαση…»
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Άρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 16 ν. 3948/2011 (Α΄ 71)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο, που επιδοκιμάζει την
προτεινόμενη τροποποίηση. Παρατίθεται αυτούσιο το εν λόγω σχόλιο:
«Χρήσιμη διάταξη, δεδομένου πως οι λειτουργοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης
τυγχάνουν, κατά τεκμήριο, περισσότερο εξοικειωμένοι με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο
καταστολής εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας.
Απαραίτητη,όμως, προϋπόθεση η ολοκλήρωση απονομής σ’αυτούς του συνόλου
των εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, σύμφωνα και με την
πρόσφατη απόφαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση.»
Άρθρο 41 Ισχύς πίνακα επιτυχόντων διαγωνισμού έτους 2018
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 7 σχόλια, τα οποία επιδοκιμάζουν
την προτεινόμενη διάταξη, προτείνοντας εν τούτοις η παράταση ισχύος των
πινάκων να αξιοποιηθεί για κάθε κενό που δημιουργείται και όχι μόνον για την
κάλυψη κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν από την τυχόν παραίτηση εκ των
τελευταίων δέκα νεοδιορισθέντων.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Η διάταξη ειναι πολυαναμενόμενη για τους επιτυχόντες που επιθυμούν να
υπηρετήσουν στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων και να καλύψουν τα
υφιστάμενα κενά που ήταν πολυ περισσότερα από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν,
Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει, όμως, οτι η συγκεκριμένη διάταξη θα αξιοποιηθεί
μόνο για την κάλυψη κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν απο την τυχόν
παραίτηση εκ των τελευταίων δέκα νεοδιορισθεντων κι όχι γενικότερα, όπως
συμβαίνει με κάθε παράταση ισχύος πινάκων επιτυχόντων (πχ στο ΝΚΣ) χωρίς να
έρχεται σε συστοιχία με τη διάταξη και χωρίς λογική εξήγηση, αφού σύμφωνα και με
τον ιστοχώρο της Ένωσης του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμενων και των
διαβημάτων της που κοινοποιούνται στο Υπουργείο τα κενά ηταν πολυ περισσότερα
απο 10 και ανέρχονταν περίπου στα 40 δημιουργώντας θέματα ακόμη και στη
σύνθεση
των
δικαστηρίων.
Θα πρέπει λοιπόν η παράταση της ισχύος του πίνακα να αξιοποιηθεί για κάθε κενό
που δημιουργείται, είτε απο αποχώρηση είτε προαγωγή σε επόμενο βαθμό και όχι
μόνο αν παραιτηθεί κάποιος απο τους νεοδιορισθέντες 10, όπως άλλωστε
προκύπτει και απο τον ορθά γενικο και αφηρημένο χαρακτήρα της προτεινόμενης
διάταξης. Το παρόν σχόλιο αφορά την αιτιολογική έκθεση επι του άρθρου.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Στρατονομικές Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων, ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας
Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ) και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Στρατονομικές Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων
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Το εν λόγω Κεφάλαιο αποσύρθηκε από την τελική μορφή του Σ/Ν.
Άρθρο 42 Ορισμοί
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο, που επιδοκιμάζει το σκοπό
των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, υποστηρίζει εν τούτοις ότι απαιτείται να
τεθεί χρονικός ορίζοντας για την έκδοση του Κανονισμό Στρατονομικών Υπηρεσιών,
στο άρθρο 66 του Ν/Σ. Παρατίθεται αυτούσιο το εν λόγω σχόλιο:
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό Κεφάλαιο για το στράτευμα, η έλλειψη του οποίου κρατούσε
καθηλωμένη την Στρατονομία λόγω της αμφιβόλου νομιμότητας των ισχυουσών
διατάξεων. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Στρατονομίας, καλό θα ήταν να
τεθεί χρονικό όριο στο άρθρο 66 παράγραφος 6 του παρόντος σχεδίου νόμου για τη
θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού.»
Άρθρο 43 Αποστολή στρατονομικών υπηρεσιών
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο, που εντοπίζει μία ασυμφωνία
της εν λόγω ρύθμισης με τη ρύθμιση που αφορά στη μη οπλοφορία των
στρατονόμων εκτός στρατιωτικών χώρων. Παρατίθεται αυτούσιο το νεν λόγω
σχόλιο:
«Στην παράγραφο 1γ δίδεται ως αποστολή στη Στρατονομία «Η εκτέλεση
αποστολών φρούρησης και ασφάλειας κινήσεων στρατιωτικού προσωπικού, υλικών
και μέσων, εκτός στρατιωτικών χώρων» Στο άρθρο 46 περιορίζεται η οπλοφορία
των οργάνων της Στρατονομίας εντός των στρατιωτικών χώρων. Δηλαδή η
Στρατονομία πρέπει να αναλάβει την ασφάλεια των κινήσεων με καθήκοντα
φρούρησης
χωρίς
όπλα.
Είναι προφανείς οι αντιφάσεις των 2 άρθρων»
Άρθρο 44 Αρμοδιότητες στρατονομικών υπηρεσιών
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 3 σχόλια, που αφορούν αφενός στη
συνεργασία μεταξύ στρατονομικών και αστυνομικών οργάνων, τις αρμοδιότητες των
στρατονόμων για προληπτικούς ελέγχους εντός των στρατοπέδων και έλεγχο
παραβάσεων εκτός στρατιωτικών χώρων, κρίνοντας ως αλυσιτελείς ή χρήζουσες
διευκρίνησης τις σχετικές διατάξεις.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Με την παρ. 1θ επιχειρείται η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου από τις
στρατονομικές υπηρεσίες των εισερχομένων σε στρατόπεδα καθώς και των
ευρισκομένων σε στρατιωτικούς χώρους γενικά. Η διατύπωση ωστόσο είναι
προβληματική, αφού για να γίνει νομότυπα έλεγχος πρέπει να υπάρχουν υπόνοιες
τέλεσης αξιόποινης πράξης (οπότε πρέπει να συνταχθεί έκθεση έρευνας, στα
πλαίσια αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με ειδικότερη αναφορά στο πώς ανέκυψαν οι
υπόνοιες, να σχηματισθεί ακολούθως φάκελος δικογραφίας και να υποβληθεί στον
αρμόδιο εισαγγελέα) ή απόλυτη ανάγκη (που δεν διευκρινίζεται ποια είναι και φυσικά
δεν μπορεί να περιλάβει τον έλεγχο ρουτίνας των εισερχομένων καθώς υπονοεί
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εξαιρετικές περιστάσεις). Ίσως θα ήταν καλύτερο αν το «απόλυτη ανάγκη»
τροποποιηθεί σε «λόγοι ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου». Άλλωστε, γενικά
στο νόμο κρίνεται θεμιτή η προληπτική δράση των αστυνομικών οργάνων (όπως στο
άρθρο 94 Π.Δ. 141/1991, που προβλέπει την προληπτική ενέργεια για τα όργανα
της ΕΛΑΣ). Αλλιώς, ακόμη και μετά την καθιέρωση της διάταξης αυτής, προληπτικός
έλεγχος ρουτίνας σε εισερχόμενους σε στρατόπεδο θα μπορεί να διεξαχθεί μόνο
από αστυνομικά όργανα της ΕΛΑΣ. Περαιτέρω, σωστή κρίνεται στην παρ. 1ζ’ η
απαραίτητη συνδρομή κατά τη μεταγωγή κρατουμένων αστυνομικών οργάνων,
καθώς είναι μια αποστολή που ελλείψει της απαραίτητης υποδομής (ειδικά οχήματα)
και εκπαίδευσης προσωπικού δεν μπορεί ακόμη να διεξαχθεί αποκλειστικά από
στρατονομικά όργανα, ενώ έτσι θα καμφθούν και οι όποιες αντιρρήσεις αστυνομικών
να εμπλακούν σε μεταγωγές στρατιωτικών κρατουμένων.»
Άρθρο 45 Στελέχωση στρατονομικών υπηρεσιών
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 4 σχόλια, που αφορούν αφενός τη
στελέχωση των στρατονομικών υπηρεσιών από Εθελοντές Μακράς Θητείας και
Επαγγελματίες Οπλίτες, μετά το 35ο ή 40ο έτος της ηλικίας τους και αφετέρου την
απαίτηση διευκρινήσεων για τους φροντιστές του Στρατού Ξηράς.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Για τους φροντιστές που είναι σώμα του ΣΞ,τι θα ισχύει; Ποιοι θα παραλαμβάνουν
τις δχσεις υλικού των μονάδων στρατονομίας; Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι
φροντιστές του ΣΞ στους δικαιούχους στελέχωσης της στρατονομίας.»
Άρθρο 46 Οπλοφορία, εφόδια και μέσα
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 9 σχόλια, που αφορούν κατά βάση την
αποδοκιμασία της ρύθμισης που προβλέπει την οπλοφορία για τα στελέχη των
στρατονομικών υπηρεσιών μόνο εντός στρατιωτικών χώρων, με βασικό επιχείρημα
την προστασία τους όταν βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία εκτός των ως άνω
χώρων.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχολιο:
«Με το άρθρο αυτό επιτρέπεται να φέρεται οπλισμός από τα στρατονομικά όργανα
μόνο εντός των στρατιωτικών χώρων. Τι γίνεται όμως με τους εξωτερικούς χώρους,
όπως για παράδειγμα το οδικό δίκτυο; Στο άρθρο 44 αναφέρεται ότι μια από τις
αρμοδιότητες της Στρατονομίας είναι να παρίστανται κατά την μεταφορά
στρατιωτικού προσωπικού και υλικού μαζί με τα όργανα της αστυνομίας. Οι
αστυνομικοί φέρουν οπλισμό, ενώ οι στρατονόμοι όχι. Οι μεταφορές αυτές είναι
συχνές και καθημερινές. Εάν η αστυνομία δε μπορεί να τις συνοδέψει όλες τότε με
την εφαρμογή αυτών των άρθρων συμπεραίνουμε ότι θα ακυρώνονται οι κινήσεις –
μεταφορές, αφού η στρατονομία από μόνη της δε δύναται να εκτελέσει άοπλες
συνοδείες για την ασφάλεια προσωπικού και υλικών.
Προτείνω να επιτραπεί στα όργανα της Στρατονομίας κατ’ εξαίρεση και στις
περιπτώσεις που η αστυνομία δε δύναται να συνοδέψει κάποιες κινήσεις, να μπορεί
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να εκτελεί συνοδείες ασφαλείας φέροντας τον απαραίτητο ατομικό οπλισμό και
πυρομαχικά.»
Άρθρο 47 Καταπολέμηση ναρκωτικών
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 48 Μεταγωγές
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 3 σχόλια, που προτείνουν τη
διενέργεια των σχετικών μεταγωγών μόνο από όργανα της στρατονομίας και την
απεμπλοκή των αστυνομικών οργάνων από την εν λόγω αποστολή.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
ΕΝΑ: Πρόταση για απαλλαγή της Ελληνικής Αστυνομίας από τις μεταγωγές των
κρατουμένων στρατιωτικών και την ασφάλεια των στρατιωτικών δικαστηρίων. Η
παρακάτω πρόταση αφορά τη παρέμβασή μας στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
Αιτιολογικό:
-Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας είναι επιφορτισμένο με πολλά αλλότρια,
ως προς την αποστολή του, καθήκοντα. Ένα από αυτά είναι και οι μεταγωγές
κρατουμένων στρατιωτικών, αλλά και τα μέτρα τάξης και ασφάλειας κατά τις
συνεδριάσεις
των
Στρατιωτικών
Δικαστηρίων
της
χώρας.
-Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αριθμητικά μη επαρκές ακόμα και
ως προς την κύρια αποστολή του, που είναι η Αστυνόμευση. Μάλιστα τα τελευταία
χρόνια καταργήθηκαν χιλιάδες οργανικές θέσεις Αστυνομικών και οι προσλήψεις
Αστυνομικών
έχουν
ουσιαστικά
σταματήσει!
-Ενώ η ασφάλεια των Στρατιωτικών Δικαστηρίων γίνεται καθημερινά από τις
Στρατονομικές Υπηρεσίες, κατά τις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων αυτών, τα μέτρα
τάξης και ασφάλειας τηρούνται από την Ελληνική Αστυνομία με δική της ευθύνη.
-Υπενθυμίζουμε ότι τα Στρατιωτικά Δικαστήρια στεγάζονται εντός χώρων
δικαιοδοσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ένοπλων Δυνάμεων της
χώρας. Είναι κατά τη γνώμη μας σχετικά παράδοξο να απαιτείται η παρουσία της
Ελληνικής
Αστυνομίας
στους
χώρους
αυτούς.
-Οι μεταγωγές των κρατουμένων στρατιωτικών, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων
γίνονται
με
ευθύνη
της
Ελληνικής
Αστυνομίας.
-Θεωρούμε ότι και αυτή η κατάσταση αποτελεί κατάλοιπο προηγούμενων δεκαετιών
και θεσπίστηκαν μια εποχή που οι συνθήκες τόσο στην Ελληνική Αστυνομία, στη
κοινωνία, αλλά και στο οργανωμένο κράτος ήταν εντελώς διαφορετικές. Στο
σύγχρονο Ελληνικό κράτος, στις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχουν οι
Στρατονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που είναι επανδρωμένες
με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορούν άνετα να ανταπεξέλθουν στο
αντικείμενο
αυτό.
-Τα προαναφερθέντα καθήκοντα δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το αντικείμενο
και το σκοπό της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι γενικά απαίτηση της κοινωνίας μας
ότι το Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει να ξεφύγει από μοτίβο του παρελθόντος που
παραπέμπει σε ένα Αστυνομοκρατούμενο κράτος, που όλα τα ελέγχει και τα εκτελεί
η Ελληνική Αστυνομία και η πρότασή μας εντάσσεται σε αυτή τη κατεύθυνση.
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Πρόταση:
Προτείνουμε όπως το άρθρο 48 του εν λόγω σχεδίου Νόμου, τροποποιηθεί ως
ακολούθως,
Άρθρο 48 – Μεταγωγές
1. Οι μεταγωγές των κρατουμένων στρατιωτικών διενεργούνται με μέριμνα και
ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών της Στρατονομίας.
2. Επίσης, οι στρατονομικές υπηρεσίες διενεργούν μεταγωγές στρατιωτικών,
συνοδεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Προς και από τον καθ’ ύλην αρμόδιο στρατιωτικό εισαγγελέα, στις περιπτώσεις
σύλληψης στρατιωτικών από αυτές ή παράδοσης στρατιωτικών σε αυτές από
αστυνομικά όργανα, εφόσον εντός της περιοχής ευθύνης της στρατονομικής
υπηρεσίας εδρεύει στρατοδικείο.
β. Προς και από στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, σε περίπτωση που κριθεί ότι ο
κρατούμενος στρατιωτικός πρέπει να εξεταστεί ή να νοσηλευτεί σε αυτό.
——————–
Άρθρο 49 – Ασφάλεια στρατιωτικών δικαστηρίων
Οι στρατονομικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των στρατιωτικών
δικαστηρίων και έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των μέτρων τάξης και
ασφαλείας
κατά
τις
συνεδριάσεις
αυτών.
ΕΝΑ(Πανελλήνιος συνδυκαλιστικός συνδυασμός στη Πανελλήνια Ομοσπονδία
Αστυνομικών Υπαλλήλων-ΠΟΑΣΥ)»
Άρθρο 49 Ασφάλεια στρατιωτικών δικαστηρίων
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 4 σχόλια, που αφορούν σε προτάσεις
είτε αναφορικά με τη συμμετοχή αστυνομικών οργάνων, είτε τον εμπλουτισμό των
σχετικών αρμοδιοτήτων των στρατονομικών οργάνων.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Οι στρατονομικες υπηρεσίες να είναι υπεύθυνες και για την τήρηση της ταξης κατά
τις συνεδριάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων υπό τις εντολές του προέδρου του
δικαστηρίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ρύθμιση θεμάτων Μονάδων- Υπηρεσιών Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
(ΓΕΕΘΑ)
Άρθρο 50 Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης
Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ)
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 51 Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 7 σχόλια, τα οποία αναδεικνύουν την
προβληματική, αναφορικά με την υπαγωγή της εν λόγω Αρχής στο ΓΕΕΘΑ, ήτοι σε
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επιχειρησιακό φορέα και όχι απευθείας στο ΥΠΕΘΑ, νομοθετική επιλογή που δεν
ικανοποιεί τη βασική απαίτηση της πολιτικής αξιοπλοΐας του NATO (NATO
Airworthiness Policy – NAWP), την οποία έχει προσυπογράψει η Χώρα μας από το
2013. Επιπλέον, τα περισσότερα σχόλια εντοπίζουν ελλείψεις στις προτεινόμενες
ρυθμίσεις, καθότι αυτές περιγράφουν μόνο τη σύσταση και το γενικό πλαίσιο
δράσης της ΕΣΑΑ, καθότι τα υπόλοιπα θέματα θα ρυθμισθούν με σχετικό
προεδρικό διάταγμα.
Ενδεικτικά παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου «Συνιστάται Εθνική Στρατιωτική Αρχή
Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ) στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ως ανεξάρτητη
οργανωτική μονάδα.». Ωστόσο στην αιτιολογική έκθεση ουδεμία αιτιολόγηση
παρέχεται γιατί η ΕΣΑΑ συνίσταται υπό το ΓΕΕΘΑ και όχι υπό τον κ. ΥΕΘΑ,
πρακτική που άλλωστε ακολουθείται τόσο με άλλες στρατιωτικές αρχές αξιοπλοΐας
κρατών – μελών της ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία κ.ά.) και του ΝΑΤΟ, καθώς
επίσης και με την ελληνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας που υπάγεται στον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ν.4427/2016).
Σύμφωνα με την Πολιτική Αξιοπλοΐας του NATO [ΝΑΤΟ Airworthiness Policy, CM(2013)0035, 10 Jul 2013], ως «Αναγνωρισμένη Αρχή Αξιοπλοΐας» ορίζεται ο
φορέας, ο οποίος μεταξύ άλλων θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεξάρτητος από το
πρόγραμμα
προμηθειών
και
την
επιρροή
επιχειρησιακών
φορέων.
Επίσης, σύμφωνα με το European Military Airworthiness Document – Recognition
(EMAD
R)
του
Ευρωπαϊκού
Οργανισμού
Άμυνας
(EDA)
(https://www.eda.europa.eu/experts/airworthiness/mawa-documents), το οποίο
χρησιμοποιείται σε όλες τις αναγνωρίσεις μεταξύ ΕΣΑΑ και στις αναγνωρίσεις του
ΝΑΤΟ, απαιτείται να υφίστανται διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΣΑΑ και των
ελεγχόμενων – εποπτευόμενων από αυτήν φορέων και επίσης να παρέχεται στην
ΕΣΑΑ η απαιτούμενη νομική ισχύς για την επιβολή εφαρμογής των εθνικών
στρατιωτικών κανονισμών αξιοπλοΐας στους φορείς των ΕΔ και της ελληνικής
αεροναυτικής βιομηχανίας.
Ερωτάται λοιπόν ο νομοθέτης του ΥΠΕΘΑ:
α. Πώς «η ίδρυση της ΕΣΑΑ … συνιστά επιλογή με προστιθέμενη αξία για τις ΕΔ,
επιβάλλεται από την σύγχρονη διεθνή πρακτική για το θέμα και διασφαλίζει τη
σύγκλιση και την εναρμόνιση με το πλαίσιο που υιοθετείται από τα κράτη – μέλη της
ΕΕ και το ΝΑΤΟ.», όταν εκ του ιδρυτικού νόμου αυτής δεν ικανοποιείται η
βασικότερη απαίτηση της Πολιτική Αξιοπλοΐας του NATO [για μη υπαγωγή της ΕΣΑΑ
υπό επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΕΘΑ)] και η καθοριζόμενη από τον EDA και μόνη
αποδεκτή από τα συμμαχικά κ-μ πρακτική για διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ της
ΕΣΑΑ και των ελεγχόμενων – εποπτευόμενων από αυτήν φορέων;
β. Πώς είναι δυνατόν να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η συμμόρφωση των
επιχειρησιακών φορέων (ΕΔ και αεροναυτική βιομηχανία) με το εθνικό κανονιστικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας όταν η ΕΣΑΑ ως φορέας ελέγχου και εποπτείας
υπάγεται σε ένα από τους επιχειρησιακούς φορείς (ΓΕΕΘΑ) που καλείται να
ελέγξει;»
Άρθρο 52 Κατάργηση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
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Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 40 σχόλια, με τη συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων, εκφράζεται έντονη αντίθεση στην κατάργηση της εν λόγω
Υπηρεσίας, καθότι με αυτόν τον τρόπο καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος του
Υπουργείου επί θεμάτων διαφθοράς, δεν πληροίται η απαίτηση που θέτει το άρθρο
168 του ν. 4270/2014, περί υποχρέωσης των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να
διαθέτουν ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ενώ παράλληλα η σχετική
έλλειψη που θα δημιουργηθεί δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από το Κοινό Σώμα
Οικονομικών Επιθεωρητών, καθότι αυτό υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ. Υπήρξε, εν τούτοις
μικρός αριθμός σχολίων που επικρότησε την εν λόγω ρύθμιση.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ. Παγκοσμίως τα κράτη, αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα,
προηγμένα και μη, αναβαθμίζουν τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς
καταπολέμησης της διαφθοράς σε όλους τους τομείς, και δη στην άμυνα που
θεωρείται ύψιστης σημασίας. Εσείς με ποιο αιτιολογικό καταργείτε υπηρεσία ελέγχου
στο υπουργείο σας; Χωράνε μικροπολιτικοί τακτικισμοί και συντεχνιακά σκεπτόμενες
βεβιασμένες ενέργειες στο πιο νευραλγικό υπουργείο της χώρας μας; Καλώς ή
κακώς ο τέως υπουργός με τη σύσταση της υπηρεσίας βάσει του νόμου 4494/2017,
που θέλετε να καταργήσετε, αναβάθμισε τον έλεγχο στον γενικότερο πόλεμο κατά
της διαφθοράς και η κυβέρνηση την οποία υπηρετείτε εσείς ο ίδιος κύριε Υπουργέ,
εκπόνησε ολόκληρο εθνικό στρατηγικό σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσω
της σύστασης Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς με το νόμο
4320/2015. Η επίσημη λοιπόν γραμμή της κυβέρνησης σας είναι η εμβάθυνση και
εντατικοποίηση του θεσμικού Ελέγχου στη χώρα καθώς και η περαιτέρω
συστηματοποίηση της καταπολέμησης της διαφθοράς και η νυν πολιτική ηγεσία του
υπουργείου άμυνας επιλέγει να ακολουθήσει δική της ατζέντα και να κλείνει
υπηρεσίες ελέγχου αντί να τις στηρίζει; Προτείνω την απόσυρση του συγκεκριμένου
άρθρου και την εναρμόνιση της επίσημης γραμμής του υπουργείου άμυνας στον
τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς με αυτή της κεντρικής κυβέρνησης.»
Άρθρο 53 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4494/2017 (Α΄ 165)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 11 σχόλια, εκ των οποίων τα
περισσότερα αναφέρονται
στην ανάγκη τροποποίησης άλλης διάταξης του
ν.4494/2017, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το ουσιαστικό περιεχόμενο της
προωθούμενης ρύθμισης, ενώ τα υπόλοιπα προτείνουν την προώθηση επιπλέον
τροποποιήσεων αναφορικά με τον αριθμό και την κατανομή αρμοδιοτήτων των
ΠΕΜΟΕ.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν.4494/17: «Αποστολή του Σώματος
(ΟΕ) είναι η οργάνωση, διενέργεια και λειτουργία της οικονομικής επιθεώρησης και
του εσωτερικού ελέγχου…». Εφόσον καταργείται η ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με το αρ.
52 του παρόντος Σ/Ν και συνεπώς παύει να ισχύει το ΠΔ 91/2018, προτείνεται η
αφαίρεση του όρου «εσωτερικού ελέγχου» στην παρ.1 του αρ. 10 του Ν.4494/2017.
2. Σύμφωνα με την παρ.1 β) του αρ. 12 του Ν.4494/17 συστάθηκαν 2 ΠΕΜΟΕ με
έδρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για τον καλύτερο καταμερισμό του έργου των ΟΕ
αλλά και την αποφυγή εκτέλεσης μεγάλων αποστάσεων (από Αθήνα – Θεσ/νίκη
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προς τις πλέον απομακρυσμένες επιθεωρούμενες Μονάδες) με άμεση συνέπεια την
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προτείνεται η λειτουργία 3ης και 4ης
ΠΕΜΟΕ με έδρα Λάρισα και Ξάνθη αντίστοιχα.
3. Για το αρ. 13 παρ. 8 προτείνεται η συμμετοχή στο Σώμα και Ταγματαρχών
Πλωταρχών Επισμηναγών όλων των ΑΣΕΙ με την προϋπόθεση κατοχής
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου ή πιστοποιητικού εκπαίδευσης του ΙΕΣΟΕΛ
αντικειμένου Ελεγκτικολογιστικής επιστήμης. Αν λάβουμε υπόψη το Ν.4449/2017
που αφορά τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος Ορκωτός Ελεγκτής,
διαπιστώνουμε ότι δεν τίθεται κανένας ηλικιακός περιορισμός.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 54 Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 34 σχόλια, η πλειοψηφία των οποίων
επιδοκιμάζει την εν λόγω διάταξη. Εν τούτοις, δεν είναι λόγοι οι συμμετέχοντες που
προτείνουν κατά κύριο λόγο την παράλληλη διατήρηση πολιτικής και στρατιωτικής
ταυτότητας.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Θεωρώ πως η ύπαρξη στρατιωτικής ταυτότητας από τους στρατιωτικούς
υπαλλήλους στην εκτός υπηρεσίας καθημερινότητα τους, μόνο ως προβληματική
μπορεί να χαρακτηρισθεί. Εκτός από προϋπάρχουσα γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ η
οποία τονίζει ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται το επάγγελμα κάποιου στην ταυτότητα, η
εφαρμογή των διατάξεων του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού περί προσωπικών
δεδομένων αυξάνει τον προβληματισμό αυτό. Φανταστείτε ότι ο στρατιωτικός σε όλες
τις εκφάνσεις του ιδιωτικού του βίου να χρησιμοποιεί ταυτότητα όπου τονίζεται στο
έπακρο το στρατιωτικό του επάγγελμα. Δεν μπορεί να διατηρήσει την ιδιωτικότητα
του αλλά κινδυνεύει να πέσει θύμα διακριτικής μεταχείρισης. Η γνώση από τον κάθε
αναρμόδιο της στρατιωτικής του ιδιότητας, ενδέχεται να τον »στιγματίσει» αλλά και
να τον εκθέσει σε μη προβλέψιμους κινδύνους. Ειδικά δε, σε ταξίδι στο εξωτερικό να
εμφανίζει μια στρατιωτική ταυτότητα όπου στην φωτογραφία θα φαίνεται η στολή
του, θα αναγράφεται η επαγγελματική του ιδιότητα ως εργαζόμενος των Ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων, μέχρι και ο βαθμός που φέρει (δίνοντας με αυτό τον τρόπο
πληροφορίες ανάλογα με τον βαθμό σε ποιο σημείο της ιεραρχίας βρίσκεται, άρα και
τι γνώσεις ευαίσθητων πληροφοριών μπορεί να κατέχει), πράγμα που μπορεί να τον
εκθέσει ανεπανόρθωτα. Από το να αποτελέσει θέμα συζήτησης άσχετων με το
αντικείμενο ανθρώπων, μέχρι και να του δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση που
γίνει γνωστή η ιδιότητα του σε άτομα που αντιμάχονται ή και απεχθάνονται τους
συγκεκριμένους εργαζόμενους. Δεν θέλω επίσης να φαντάζομαι το πως θα φαίνεται
ένας στρατιωτικός που θα επισκεφτεί βαλκανικές χώρες με δελτίο ταυτότητας
στρατιωτικού (σε αυτές τις χώρες επιτρέπονται τα ταξίδια με ταυτότητα). Δεν υπάρχει
περίπτωση να το τολμήσω ποτέ και να θέσω τον εαυτό μου σε τέτοιο κίνδυνο μιας
και τίποτα να μην συμβεί, θα έχω καταγραφεί στους υπολογιστές αυτής της χώρας
ως στρατιωτικός, ενδεχομένως και με πλήρες σκανάρισμα της ταυτότητας, μέχρι και
την φωτογραφία μου. Οπότε θεωρώ ως επικίνδυνη αυτή την διαδικασία και
προτείνω την θεσμοθέτηση της κοινής, αστυνομικής, ταυτότητας και για τους
στρατιωτικούς υπαλλήλους.»
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Άρθρο 55 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο, που αφορά σε πρόταση περί
εξαίρεσης από το σύστημα των μετατάξεων του συνόλου του προσωπικού της ΕΑΣ
ΑΒΕΕ, για λόγους που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιωσιμότητάς της.
Παρατίθεται αυτούσιο το εν λόγω σχόλιο:
«Εισηγούμαι την εξαίρεση του συνόλου του προσωπικού της ΕΑΣ ΑΒΕΕ από το
άρθρο 40 του ν.4440/2016 και όχι την εξαίρεση μόνο του τεχνικού προσωπικού της,
καθώς και την εξαίρεση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας από τις γενικές
διατάξεις περί κινητικότητας (άρθρο 3 παρ. 4) ή τουλάχιστον την αναστολή
εφαρμογής των διατάξεων περί κινητικότητας για ένα έτος. Με το άρθρο 55 του
σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 40 του ν.4440/2016 που αναφέρεται στη
μετάταξη του προσωπικού τριών (3) υπό εκκαθάριση εταιρειών (ΕΛΒΟ Α.Ε., ΜΒΗ
Α.Ε. και ΗΜΚ ΕΠΕ) και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
(ΕΑΣ ΑΒΕΕ), η οποία αποτελεί τη μοναδική κρατική βιομηχανία όπλων και
πυρομαχικών της χώρας και στην οποία δεν γεννάται ανάλογο ζήτημα εκκαθάρισής
της. Συνεπώς δεν έπρεπε η ΕΑΣ ΑΒΕΕ να είχε συμπεριληφθεί στην ισχύουσα
διάταξη. Με βάση την ισχύουσα διάταξη έχουν υποβάλλει αιτήσεις πλέον του
ημίσεως (252 άτομα) του προσωπικού της εταιρείας (491 άτομα). Ο λόγος υποβολής
τόσο μεγάλου αριθμού αιτήσεων μετάταξης είναι οι κατά περιόδους καθυστερήσεις
πληρωμής
της
μισθοδοσίας
και η ανασφάλεια που αυτό προκαλεί. Αν διενεργηθούν οι μετατάξεις αυτές κλείνει
οριστικά η αμυντική βιομηχανία παραγωγής όπλων και πυρομαχικών της χώρας.
Η εταιρεία πρέπει να εξαιρεθεί από το άρθρο 40 του ν.4440/2016 στο σύνολό της και
όχι να εξαιρεθεί μέρος του προσωπικού της (τεχνικό προσωπικό), γιατί έχει έλλειψη
προσωπικού όλων των κατηγοριών – ειδικοτήτων, δοθέντος ότι από το έτος 2004
που ιδρύθηκε με τη συγχώνευση των αμυντικών βιομηχανιών ΕΒΟ Α.Ε. και
ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε., δεν έγινε καμία πρόσληψη και πέραν των ετήσιων αποχωρήσεων
προσωπικού για συνταξιοδοτήσεις, το έτος 2010 αποχώρησαν μαζικά 410
εργαζόμενοι για να αποφύγουν τις μειώσεις των αποδοχών και των αποζημιώσεών
τους και το έτος 2014 αποχώρησαν μαζικά 219 εργαζόμενοι στο πλαίσιο
προγράμματος εθελουσίας εξόδου που επέβαλε η «τρόικα». Από την ίδρυση της
εταιρείας το προσωπικό έχει μειωθεί 76% και ο μέσος όρος ηλικίας του είναι 53
ετών! Με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 (όχι της ειδικής
για τις 4 εταιρείες που τροποποιείται με το παρόν άρθρο, η οποία δεν έχει
εφαρμοστεί ακόμη για το προσωπικό της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, αλλά των γενικών περί
μετατάξεων διατάξεων) έχουν γίνει μέχρι σήμερα 4 μετατάξεις (προσωπικού της
κεντρικής διοίκησης, άρα διοικητικών), για τις οποίες η εταιρεία εάν προβλεπόταν εκ
του νόμου να εκφράσει τις απόψεις της θα ήταν αρνητική, γιατί εκτός των άλλων σε
αυτές συμπεριλαμβάνονταν και 2 διευθυντικά στελέχη σε ιδιαίτερα νευραλγικές
θέσεις
(Πληροφορική
και
Προγραμματισμός
Παραγωγής).
Στις
ήδη εγκεκριμένες μετατάξεις συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον άλλα δύο διευθυντικά
στελέχη (Πωλήσεων & Μarketing και Οικονομικών – και αυτοί διοικητικοί).
Εάν δεν επιθυμείτε να διαλυθεί και να κλείσει η προαναφερθείσα κρατική βιομηχανία
πρέπει να συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις του ν.4440/2016 ή τουλάχιστον να
ανασταλθεί η διαδικασία των μετατάξεων για ένα έτος (όπως έγινε πρόσφατα και σε
άλλους φορείς), για να γίνει αναδιάρθρωση του προσωπικού (κυρίως του τεχνικού,
γιατί το διοικητικό- οικονομικό που θέλετε να μεταταγεί είναι περιορισμένο) και
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παράλληλα να χορηγήσετε άδεια για τη διενέργεια μικρού αριθμού προσλήψεων
τακτικού προσωπικού.»
Άρθρο 56 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4407/2016 (Α΄ 134)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 12 σχόλια, με τα οποία προτείνεται η
τροποποίηση άλλης διάταξης του ν. 4407/2016 και ουδεμία σχέση έχουν με την
προτεινόμενη ρύθμιση, αλλά αφορούν σε θέματα προαγωγών αξιωματικών,
λήφθηκαν εν τούτοις υπόψη και εισήχθη η προτεινόμενη ρύθμιση στο άρθρο 31 του
Ν/Σ.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Πέραν της προτεινόμενης τροποποίησης του Κου ΥΕΘΑ που μας βρίσκει καταρχάς
σύμφωνους, προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις:
-Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του Ν. 4407/2016 μετά τη λέξη
«προαγωγής» αντί για τελεία μπαίνει κόμμα και προστίθεται, από τότε που ίσχυσε,
εδάφιο ως εξής: «συνυπολογίζοντας τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας που λογίζονται
ως Αξιωματικοί».
-Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 προστίθεται νέα
παράγραφος 10Α, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «10Α. Οι διατάξεις της ανωτέρω
παραγράφου εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς που αναφέρονται στην
παράγραφο 26 του παρόντος άρθρου (απόφοιτοι ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες εθελοντές
του Ν.δ 445/1974) και οι οποίοι έχουν μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών ως
πτυχιούχοι ΑΕΙ.»
Αιτιολογική έκθεση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων Ν.4407/16
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύεται το θέμα των προαγωγών των εν λόγω
αξιωματικών ως εξής:
α) Στην πρώτη τροποποίηση προστίθεται εδάφιο που επιλύει οριστικά το πρόβλημα
των προαγωγών που δικαιούνται, λόγω του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους από
τότε που λογίζονται ως αξιωματικοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και
ειδικότερα του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Ουσιαστικά αίρεται η αδικία και η χωρίς νομοθετικό
έρεισμα πρακτική που εφαρμόζεται από την Διοίκηση, η οποία παρερμηνεύει την
ratio του νόμου λόγω της μη ρητής και ευκρινούς διατύπωσης του η οποία καταλήγει
να μεταχειρίζεται δυσμενώς και άνισα , μόνο μια ομάδα διοικούμενων και δη τους
αξιωματικούς εκείνους που έχουν μεταταχθεί, σε αντίθεση με όλους τους
υπόλοιπους Αξιωματικούς που υπάγονται στο Ν.2439/1996. Με την προτεινόμενη
τροποποίηση διευκρινίζεται πλήρως η ratio του νομοθέτη σε πνεύμα ίσης
μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων και αποφεύγεται κάθε αυθαίρετη παρερμηνεία
από την Διοίκηση που οδηγεί σε ανώφελους για την Διοίκηση δικαστικούς αγώνες.
β) Με τη δεύτερη τροποποίηση τακτοποιούνται και οι αξιωματικοί που αναφέρονται
στην παράγραφο 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (απόφοιτοι ΑΣΣΥ,
μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.δ 445/1974) οι οποίοι κρίνονται και αυτοί με τις
διατάξεις του Ν.2439/1996 και οι οποίοι έχουν μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών
ως πτυχιούχοι ΑΕΙ. Με την ρύθμιση αυτή επέρχεται άρση της δυσμενούς και άνισης
μεταχείρισης των εν λόγω Αξιωματικών σε σχέση με τους Αξιωματικούς, που
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αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016, οι οποίοι
κρίνονται για προαγωγή με τον ίδιο νόμο.
Παρακαλούμε για την αποδοχή των τροποποιήσεων δεδομένου ότι συντείνουν στην
ρύθμιση ανισοτήτων και κακών πρακτικών της Διοίκησης λόγω της μη ρητής και
ευκρινούς διατύπωσης των υφιστάμενων διατάξεων.
Στέλλα Κουλοβασιλοπούλου
Δικηγόρος
Αγίας Σοφίας 5
Θεσσαλονίκη
2310 256540»
Άρθρο 57 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 9 σχόλια, που αφορούν σε πρόταση
τροποποίησης του εν λόγω νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση
επιδόματος ενοικίου, για την κάλυψη της σχετική δαπάνης, την οποία καλούνται να
καλύψουν τα στελέχη.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Προτείνεται η προσθήκη επιπλέον άρθρου στο ν.4472/2017, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα των στρατιωτικών, με την καθιέρωση
στο ισχύον μισθολόγιο Επιδόματος Στέγασης, με ενδεικτική κλιμάκωση ως εξής:
Άγαμος: 100 € (όριο εισοδήματος 15.000 €), Έγγαμος χωρίς τέκνα: 125 € (όριο
εισοδήματος 25.000 € και Έγγαμος με τέκνα ανεξαρτήτως αριθμού: 150 € (όριο
εισοδήματος 35.000 €), εφόσον το στέλεχος δεν είναι στεγασμένος/η σε Στρατιωτικό
Οίκημα και δεν έχει στην κατοχή του πλήρη κυριότητα κατοικίας, εντός της
Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου υπάγεται ο τόπος υπηρέτησης ή σε απόσταση
μικρότερη των 50 χιλιομέτρων.»
Η εν λόγω διάταξη αποσύρθηκε από την τελική μορφή του Σ/Ν.
Άρθρο 58 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3648/2008 (Α΄ 38)
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 59 Τροποποίηση του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο. Το άρθρο αυτό αποσύρθηκε
από την τελική μορφή του Σ/Ν.
Άρθρο 60 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2292/1995 (Α΄ 35)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 2 σχόλια, σχετικά με τα καθοριζόμενα
από την ΕΕ ελάχιστα ωράρια εργασίας. Επιπλέον, διατυπώθηκε σχόλιο από την
ΠΟΜΕΝΣ, που παρατίθεται αυτούσιο:
«Στο άρθρο αυτό, θα πρέπει να προστεθεί ως προς τις υπαγόμενες στο Γραφείο
Υπουργού υπηρεσιακές μονάδες, και ανεξάρτητη υπομονάδα με τίτλο “Γραφείο
Δημόσια διαβούλευση

51/56

Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών”, για την αρμονική ένταξη της
θεσμικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών στο υφιστάμενο οργανόγραμμα και την
αποφυγή διοικητικών δυσλειτουργιών που παρατηρούνται.»
Άρθρο 61 Τροποποίηση του ν. 4278/2014 (Α΄ 157)
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 62 Τροποποίηση του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 4 σχόλια, ένα εκ των οποίων αφορά σε
πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας,
σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ και ένα
προέρχεται από την ΠΟΜΕΝΣ, σε σχέση με τις ακριβείς προτάσεις της επί του
άρθρου αυτού και παρατίθεται αυτούσιο:
«Αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982,
παραθέτουμε αναλυτική πρόταση της Ομοσπονδίας μας με τις προτεινόμενες ανά
παράγραφο τροποποιήσεις:
1.
Η
παρ.
10
του
άρθρου
30Γ
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία εδρεύουν σε χώρο εντός στρατοπέδου, που τους
παραχωρείται αδαπάνως κατόπιν αιτήσεώς τους, για το λόγο αυτό, από τον
Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην
έδρα της οποίας ευρίσκονται.».
3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του
ν.4494/2017 (Α΄ 165) ως προς τη λήψη απόφασης από το καταστατικό συνέδριο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και
τη σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από
τις συσταθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο
Περιφερειών, αποφασίσθηκε στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο της Ομοσπονδίας
το
2018.
Επίσης να προστεθούν οι εξής τροποποιήσεις:
Α.
Η
παρ.
11
του
άρθρου
30Γ
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«11. α. Το ΥΠΕΘΑ παραχωρεί κατάλληλο χώρο εντός του Υπουργείου στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία ο οποίος αποτελεί την έδρα της. Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ
οφείλει να μισθώσει κατάλληλο χώρο επ’ ωφελεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας,
εκτός στρατοπέδου για τις λειτουργικές της ανάγκες, προκειμένου να λειτουργεί ως
γνωμοδοτικό όργανο.
β. Ομοίως τα Γενικά Επιτελεία οφείλουν να διαθέσουν από 3 στελέχη για τις ανάγκες
γραμματειακής υποστήριξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που προτείνονται από
τον πρόεδρό της.».
Β. Στην παρ. 7 του άρθρου 30Γ προστίθενται δύο παράγραφοι ως εξής:
«7β. Στον πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου
χορηγείται από τις μονάδες τους φύλλο μετάβασης δεκαπέντε (15) ημερών ανά
μήνα-εναλλάξ-για επάνδρωση των γραφείων των πρωτοβάθμιων ενώσεων τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που εδρεύουν, όπως ορίζει η παρ.10 του παρόντος
άρθρου, απαλλασσομένων, σε μηνιαία βάση, κάθε είδους υπηρεσίας και
ενασχόλησης.
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7γ. Με την υπουργική απόφαση του άρθρου 72 παρ.2 του Ν.3433/06, ρυθμίζονται
τα θέματα των μελών του ΔΣ, της εκτελεστικής γραμματείας, της εξελεγκτικής
επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην υπηρεσιακή
μονάδα <>, ως ανεξάρτητη υπομονάδα με τίτλο <<Γραφείο Θεσμικής
Εκπροσώπησης
εν
Ενεργεία
Στρατιωτικών».
Επιπλέον θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η συμμετοχή εκπροσώπων
προερχόμενων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών της παρ.
4 περ.β του άρθρου 30Γ ν.1264/1982 στα Πειθαρχικά Συμβούλια, με τη συμμετοχή
εκπροσώπου αντίστοιχου βαθμού. Αντίστοιχη άλλωστε πρόβλεψη υφίσταται
προκειμένου περί των αστυνομικών στο άρθρο 34 παρ. 4 του Π.Δ. 120/2008
Κατά αναλογία θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή ορισμένου από την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μέλους σε όλα τα συλλογικά
όργανα του ΥΠΕΘΑ και των υπηρεσιών του που πραγματεύονται θέματα διοικητικής
μέριμνας προσωπικού (επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στέγασης προσωπικού,
θέρετρων, λεσχών κλπ.)»
Άρθρο 63 Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 16 σχόλια, τα οποία καλύπτουν
ποικιλία διεκδικήσεων και αφορούν, μεταξύ άλλων, σε προτάσεις τροποποίησης
των προτεινόμενων ρυθμίσεων, (κάποιες εκ των οποίων ενσωματώθηκαν κατά τα
ανωτέρω διαλαμβανόμενα) εισαγωγή νέων αναφορικά με την κάλυψη εξόδων
κηδείας από το βοήθημα θανάτου των εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ (ρύθμιση
η οποία εντάχθηκε στο Ν/Σ), τη θέσπιση διατάξεων αναφορικά με τις ασφαλιστικές
εισφορές των ΕΜΘ, τόσο στο ΙΚΑ όσο και στα Μετοχικά Ταμεία και ορισμένες
προτάσεις
αναφορικά
με
το
Βοήθημα
Οικογενειακής-Επαγγελματικής
Αποκατάστασης.
Ενδεικτικά, παρατίθεται αυτούσιο σχόλιο:
«Α. Τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου 5 του πολυνομοσχεδίου,
προκειμένου σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές να παραχθεί δίκαιο
αποτέλεσμα, το οποίο μελλοντικά δε θα καταπέσει με δικαστικά μέσα, ως εξής:
6. α. Μετά το άρθρο 55 του π.δ. 21/1932 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
«Άρθρο
55Α
Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου
υποχρεούνται να δηλώσουν το γάμο τους στο Ταμείο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία τέλεσής του, αρχής γενομένης από δημοσίευσης της παρούσας στο
ΦΕΚ και δίχως αναδρομική ισχύ. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του
Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής: ………(ως έχει)…….
Β. Τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου 11 του πολυνομοσχεδίου, ως εξής:
11. Μετά το άρθρο 23 ………(ως έχει)…….
β. Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι οκτώ (28) μερίδια από το 1ο έως το
4ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, είκοσι τέσσερα
(24) μερίδια από το 8ο έως το 10ο Κλιμάκιο, είκοσι δύο (22) μερίδια από το 11ο έως
14ο Κλιμάκιο, είκοσι (20) μερίδια στο 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, δεκαοκτώ (18)
μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δεκατέσσερα (14) μερίδια στο 21ο και το
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22ο Κλιμάκιο, δώδεκα (12) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, δέκα (10) μερίδια στο 24ο
Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο
Κλιμάκιο.
γ. …… (ως έχει)……»
Το εν λόγω άρθρο αποσύρθηκε από την τελική μορφή του Σ/Ν.
Άρθρο 64 Ρύθμιση για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) για
προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο. Το άρθρο αυτό αποσύρθηκε
από την τελική μορφή του Σ/Ν.
Άρθρο 65 Απαλλαγή Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), Ταμείου Εθνικού
Στόλου (ΤΕΣ) και Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ) από τον Φόρο
Εισοδήματος και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκε 1 σχόλιο, που παρατίθεται αυτούσιο:
«Ορθή επιλογή! Θα έπρεπε, όμως, να εξαιρεί και την καταβολή λοιπών τελών και
επιβαρύνσεων για ακίνητα των ανωτέρω φορέων, όπως, για παράδειγμα τα τέλη στο
Κτηματολόγιο ή/και στις αντιρρήσεις περί δασικών χαρτών.»
Το εν λόγω άρθρο αποσύρθηκε από την τελική μορφή του Σ/Ν.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εξουσιοδοτικές – μεταβατικές – τελικές - καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 66 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 2 σχόλια, εκ των οποίων το ένα
ουδεμία συνάφεια παρουσιάζει με την εν λόγω ρύθμιση ενώ το άλλο αφορά στο
μικρό χρονικό περιθώριο των 6 μηνών που καθορίζεται για την έκδοση του π.δ. για
τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ΕΣΑΑ και παρατίθεται αυτούσιο:
«Το παρόν σχόλιο σχετίζεται με το σχόλιό μου στο άρθρο 51.
Σχετικά με την παρ. 8. (που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 51 – το οποίο έχω
ήδη σχολιάσει), ο χρόνος που καθορίζεται για την έκδοση προεδρικού διατάγματος
(π.δ) (6 μήνες) που θα καθορίζει όλα αυτά που απαιτούνται για την λειτουργία της
ΕΣΑΑ (απαιτήσεις αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροσκαφών και των λοιπών
προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, οι απαιτήσεις λειτουργίας των φορέων
σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης
στρατιωτικών αεροσκαφών,…, η διάρθρωση και η στελέχωση της ΕΣΑΑ) είναι
πρακτικά ανεφάρμοστος.
Συμφωνώ να ορίζεται χρόνος για τις μεταβατικές – εξουσιοδοτικές διατάξεις αλλά
αυτός που ορίζεται είναι στην παράγραφο 8 είναι εξωπραγματικός.
Προκαλώ τον συντάκτη του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΘΑ, αλλά και οιοδήποτε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, να καθορίσει τις απαιτήσεις αυτές που περιγράφει η παρ. 8, να
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πάρει υπογραφές από τον Α/ΓΕΕΘΑ και τις λοιπές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ (αυτό κι
αν είναι δύσκολο) και να καταφέρει να πάρει υπογραφή από τον ΠτΔ μέσα σε 6
μήνες και εφόσον τα καταφέρει θα του δωρήσω τις συντάξιμες αποδοχές μου για ένα
έτος…..»
Άρθρο 67 Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 4 σχόλια, εκ των οποίων ένα μόνο
παρουσιάζει συνάφεια με τη σκοπούμενη ρύθμιση και παρατίθεται αυτούσιο:
«ΑΝΑΓΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ν410/1988
ΑΡΘΡΟ
49
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
…2.κατ εξαίρεση της παραγράφου 1 το προσωπικό του Δημοσίου που δεν υπάγεται
στις διατάξεις του ΝΔ 874/1971 « περί συμπληρώσεως διατάξεων της κειμένης
νομοθεσίας περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» ,καθώς και
το προσωπικό των ΝΠΠΔ ,των υπαγομένων στο ΥΕΘΑ ,το οποίο αποκτά η όχι
δικαίωμα σύνταξης ,δύναται να διατηρηθεί στην υπηρεσία μέχρι το 69ο έτος της
ηλικίας του και πάντως όχι πέραν τούτου. Στην ως άνω τροποποίηση υπάγονται και
οι αποχωρήσαντες από την Υπηρεσία την 31.12.2018 ,οι όποιοι δύνανται εντος
μηνός από την δημοσίευση του παρόντος ,να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε
αυτό και να επανέλθουν στην Υπηρεσία ,με απόφαση του Διοικούντος Συλλογικού
Οργάνου των υπόψη Υπηρεσιών.
Η ΥΠΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,μέχρι την ώρα που νέο προσωπικό θα προωθηθεί σε αυτές και θα
επιλεγούν οι νέοι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών. Αλλως θα υπάρξει κενό που θα
καθυστερήσει η θα διακόψει το έργο των Υπηρεσιών. Πχ ο ΑΟΟΑ ΝΠΔΔ που
σήμερα δεν διαθέτει μηχανικό στη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών ,γεγονός που δεν
επιτρέπει την προώθηση των στεγαστικών προγραμμάτων του (Καλαμαριά ,Νέα
Χηλή Αλεξανδρούπολης ,Λάρισα κλπ)»
Άρθρο 68 Καταργούμενες διατάξεις
Επί του άρθρου αυτού δεν διατυπώθηκε σχόλιο.
Άρθρο 69 Έναρξη ισχύος
Επί του άρθρου αυτού διατυπώθηκαν 6 σχόλια, εκ των οποίων ένα μόνο
παρουσιάζει συνάφεια με το ουσιαστικό περιεχόμενο της διάταξης και παρατίθεται
αυτούσιο:
«Γιατί τόσο μεγάλη βιασύνη για την άμεση εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 52 του
παρόντος Σ/Ν; Ποια η σκοπιμότητα που εξυπηρετεί;
Έχει υπολογιστεί πόσοι Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι και Σμηναγοί (6 Τάξεων ΣΣΕ, ΣΝΔ,
ΣΙ και 2 Τάξεων ΣΣΑΣ Οικονομικού) μπορούν να συμμετέχουν στον επικείμενο
γραπτό διαγωνισμό και για πόσες θέσεις; Με ένα πρόχειρο υπολογισμό ανέρχονται
σωρευτικά στους 1000 με 1500 Αξκους που δικαιούνται συμμετοχής!!!
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αρχική στελέχωση του Σώματος
λιγότερων των 56 Οικονομικών Αξκων, όπως αρχικά προβλέφθηκε στο
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Ν.4494/2017, υφίσταται πρόθεση άμεσης και εις ολόκληρο πλήρωσης των
παραπάνω κενών θέσεων με Αξκους της προηγούμενης παραγράφου κατά τον
επικείμενο γραπτό διαγωνισμό;»
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