ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το σχέδιο νόµου καταστρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, έχοντας ως στόχο, πρώτον τη ρύθµιση βασικών
αναγκών οργάνωσης και δοµής των Ενόπλων Δυνάµεων
(ΕΔ) µέσω της σύστασης νέων Υπηρεσιών και της συγχώνευσης άλλων, δεύτερον τη ρύθµιση ζητηµάτων ασφαλείας και εξοπλιστικής επάρκειας των ΕΔ, και τρίτον
τη βελτίωση σηµαντικού αριθµού ρυθµίσεων σταδιοδροµικής φύσεως, ιεραρχίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης στελεχών των ΕΔ. Το σύνολο των προτεινόµενων ρυθµίσεων εξυπηρετεί τις ανάγκες των Γενικών
Επιτελείων (ΓΕ) των ΕΔ και η ενσωµάτωσή τους στο νοµικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία
των ΓΕ συνεισφέρει στην επαύξηση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσµατικότητάς αυτών, τη βελτίωση των όρων εργασίας του προσωπικού τους, καθώς και τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων συνεργασίας µε τους λοιπούς φορείς του Δηµοσίου.
Ειδικότερα, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου διαρθρώνεται σε επτά Κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθµες θεµατικές ενότητες, συναφείς ως προς το περιεχόµενό τους, το γενικό πλαίσιο των οποίων αναλύεται
στις επόµενες παραγράφους.
Το πρώτο Κεφάλαιο του νόµου περιλαµβάνει 4 άρθρα
(1-4), µε τα οποία ρυθµίζεται η ενοποίηση των τριών Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ) σε µία ενιαία Σχολή Μονίµων
Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.). Με τη ρύθµιση
αυτή επιχειρείται η αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στους υπαξιωµατικούς της ΠΑ και ταυτόχρονα, η
εξοικονόµηση προσωπικού και υλικών και οικονοµικών
πόρων.
Ειδικότερα, µε την εν λόγω ρύθµιση καταργούνται, µετά από ένα στάδιο µετάβασης δύο (2) ετών, οι υφιστάµενες Σχολές υπαξιωµατικών της ΠΑ, ήτοι η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.), η Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Δ.) και η
Σχολή Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.). Παραλλήλως,
η νέα Σχολή που συνιστάται, φιλοδοξεί να καλύψει το
σύνολο της εκπαίδευσης και των γνωστικών αντικειµένων που παρέχονται στους εκπαιδευόµενους µαθητές
των καταργούµενων Σχολών. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό
προβλέπεται να λειτουργούν στη Σ.Μ.Υ.Α. τρεις κατευθύνσεις για την παραγωγή των γενικών ειδικοτήτων Τεχνικών, Διοικητικών και Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων, κατ’
αντιστοιχία προς τις ειδικεύσεις των Σχολών που καταργούνται.
Κατά συνέπεια, η προτεινόµενη ρύθµιση επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις σε επίπεδο οργάνωσης και ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι η
συγχώνευση των υφιστάµενων Σχολών σε µία εγγυάται
την απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών
που ακολουθούνται, τη µείωση των διοικητικών βαρών
και την επίτευξη ενιαίου αναβαθµισµένου επιπέδου εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, µέσω της συγχώνευσης των υφιστάµενων δοµών αναµένεται να απελευθερωθούν οι-

κονοµικοί πόροι και προσωπικό, και να βελτιωθούν συνολικά οι υλικοτεχνικές δοµές στέγασης, σίτισης και εκπαίδευσης των µαθητών της Σχολής.
Το δεύτερο Κεφάλαιο του νόµου περιλαµβάνει 4 άρθρα (5-8), µε τα οποία ρυθµίζεται η σύσταση και η λειτουργία µιας νέας Υπηρεσίας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), η οποία θα έχει ως σκοπό αφενός
τη συνεργασία µε φορείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα στους τοµείς της εκπόνησης µελετών και της κατασκευής έργων διά της χρησιµοποίησης µέσων και προσωπικού των ΕΔ, και αφετέρου το συντονισµό των ως άνω µέσων και του προσωπικού για την εκπλήρωση των αναλαµβανόµενων έργων και µελετών.
Ειδικότερα, µε τη ρύθµιση αυτή, ορίζεται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α) συγκεκριµένος φορέας,
ο οποίος θα αναλαµβάνει το έργο της σύµπραξης µε φορείς του Δηµοσίου για την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή έργων τοπικού ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο
αυτό, οργανώνεται το πλαίσιο αξιοποίησης των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων των ΕΔ, επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και του Δηµοσίου γενικότερα. Το αναλαµβανόµενο
έργο αναµένεται να διευκολύνει την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, ιδίως σε παραµεθόριες και αποµακρυσµένες περιοχές, όπου καθίσταται δυσχερές να εκπληρώνονται βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας µέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Παράλληλα, το πραγµατοποιούµενο έργο προσδοκάται ότι θα εξυπηρετεί γενικότερους σκοπούς εθνικής άµυνας.
Το τρίτο Κεφάλαιο περιλαµβάνει 8 άρθρα (9-16), µε τα
οποία ρυθµίζεται η σύσταση και η λειτουργία µιας νέας
Υπηρεσίας στο ΥΠ.ΕΘ.Α., η οποία θα αναλάβει ρόλο οικονοµικοτεχνικής και νοµικής υποστήριξης, µε αποκλειστική αρµοδιότητα τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας των τριών Ταµείων των ΕΔ, ήτοι του Ταµείου
Εθνικής Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταµείου Αεροπορικής Άµυνας (Τ.Α.Α.) και του Ταµείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.),
που δεν χρησιµοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς,
καθώς και των ακινήτων του Μετοχικού Ταµείου Στρατού
(Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και
του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).
Τα ως άνω Ταµεία, εκ των οποίων το Τ.ΕΘ.Α. και το
Τ.Α.Α. αποτελούν αυτοτελή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου, ενώ το Τ.Ε.Σ. αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία, έχουν στην κυριότητά τους σηµαντικής αξίας ακίνητη περιουσία, µεγάλο µέρος της οποίας δεν χρησιµοποιείται
για στρατιωτικούς σκοπούς και κατά τούτο µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αξιοποίησης. Περαιτέρω, αξιοποιήσιµη ακίνητη περιουσία έχουν στην κυριότητά τους και
τα προαναφερόµενα Μετοχικά Ταµεία, που αποτελούν
αυτοτελή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η αξιοποίηση των ακινήτων σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συνεπάγεται τη µεταβίβαση της κυριότητάς τους, καθώς
σκοπός της ρύθµισης είναι ο διαρκής χαρακτήρας των οικονοµικών εισροών που θα προκύπτουν από την εκµετάλλευση της αξίας των ακινήτων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των ΕΔ, και όχι η εφάπαξ αξιοποίησή τους και η συνακόλουθη απογύµνωση των Ταµείων από τα περιουσιακά στοιχεία που αυτά διαθέτουν.
Με τις ρυθµίσεις του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται ακριβώς η διαµόρφωση των κατάλληλων δοµών, µέσα από
τις οποίες θα οργανωθεί η διαχείριση των ίδιων οικονοµικών πόρων του ΥΠ.ΕΘ.Α. µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Για το σκοπό αυτό, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταµείων κρίνεται ωφέλιµο να ανατεθεί σε µια
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ανεξάρτητη Υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει να φέρει εις
πέρας το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται. Η
νέα Υπηρεσία (Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ένοπλων Δυνάµεων- ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) θα επιλαµβάνεται της προπαρασκευής των σχεδίων προς αξιοποίηση
των ακινήτων που δεν κρίνονται επιχειρησιακά αναγκαία
µέσα από την εκπόνηση κατάλληλων µελετών, θα εισηγείται ολοκληρωµένα σχέδια αξιοποίησης προς το
ΥΠ.ΕΘ.Α. και κατόπιν θα προβαίνει σε όλες τις νοµικές
πράξεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιοποίησης.
Η δηµιουργία της νέας ευέλικτης Υπηρεσίας συνεπάγεται τη διατήρηση των Ταµείων στα οποία έγινε µνεία
ανωτέρω και για τα οποία είχε προβλεφθεί µε το άρθρο
18 του ν. 4250/2014 (Α´ 74), η κατάργηση και συγχώνευσή τους σε ένα νέο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου,
το Ενιαίο Ταµείο Εθνικής Άµυνας (Ε.Τ.Ε.Α.). Η εν λόγω
πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ωστόσο, καθώς συναρτήθηκε, βάσει του ίδιου άρθρου, µε την έκδοση, µε προεδρικό
διάταγµα, του Οργανισµού Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α., εντός αποκλειστικής προθεσµίας, η οποία όµως παρήλθε
άπρακτη.
Η διατήρηση της αυτοτελούς νοµικής προσωπικότητας
των Ταµείων, σύµφωνα µε τους ιδρυτικούς τους νόµους
και η συνακόλουθη µαταίωση της σύστασης του Ε.Τ.Ε.Α.
κρίνονται ως απαραίτητες νοµοθετικές παρεµβάσεις. Η
πολυετής εµπειρία που έχει συσσωρευτεί από την ανάπτυξη της δραστηριότητας των Ταµείων τα καθιστά πολύτιµα εργαλεία για την κάλυψη ποικίλων τρεχουσών αναγκών των ΕΔ. Έχει αποδειχθεί δε στην πράξη ότι το
νοµικό πλαίσιο λειτουργίας τους δεν προκαλεί λειτουργικά εµπόδια για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους µε
αποτελεσµατικό τρόπο. Συνεπώς, το εγχείρηµα αντικατάστασής τους από ένα νέο φορέα διαχείρισης του συνόλου της περιουσίας τους δεν κρίνεται αναγκαίο, στο
µέτρο που δεν θα προκαλέσει ουσιαστικές βελτιώσεις
στο υπάρχον καθεστώς δραστηριοποίησής τους.
Ωστόσο, η πρόβλεψη σχηµατισµού µιας διακλαδικής,
ολιγοµελούς, ανεξάρτητης Υπηρεσίας, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα µε τα Ταµεία και σε στενή συνεργασία µε αυτά, σε ρόλο συντονιστή για το σκοπό της εξυπηρέτησης συγκεκριµένου έργου, που είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, παρουσιάζει διπλό όφελος. Αφενός δεν ανατρέπει το πλαίσιο λειτουργίας
των Ταµείων αλλά επιφέρει ήπιες τροποποιήσεις, αφετέρου, χάρη στην εξειδικευµένη αποστολή της
ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ., θα συµβάλει καίρια στη βέλτιστη αξιοποίηση µέρους των πόρων τους προς όφελος του συνόλου
των ΕΔ. Συµπερασµατικά, η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση έχει ως στόχο να διατηρήσει τις ήδη υπάρχουσες δοµές διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ και να
παρέµβει ήπια σε αυτές, ενισχύοντάς τις µε την προσθήκη µιας νέας οργανωτικής µονάδας, η οποία θα στοχεύει
στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου λειτουργίας των Ταµείων και όχι στη ριζική µεταβολή του.
Το τέταρτο Κεφάλαιο περιλαµβάνει 14 άρθρα (17-30),
µε τα οποία ρυθµίζονται ζητήµατα σταδιοδροµικής φύσεως, υπηρεσιακής εξέλιξης, µετατάξεων, µεταθέσεων,
ιεραρχίας και υπηρεσιακής αξιοποίησης κατηγοριών
στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, µε σκοπό τη βέλτιστη
διαχείριση του προσωπικού αυτού για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών του Στρατού Ξηράς, του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας. Μεγάλο
µέρος των διατάξεων αφορά σε τροποποιήσεις του

ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων – Θέµατα διοίκησης των
Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α´ 167), ο οποίος αποτελεί το βασικό νόµο περί
σταδιοδροµίας και εξέλιξης των αξιωµατικών των ΕΔ,
καθώς και των διατάξεων εκείνων του ν. 2439/1996 (Α´
219), που σήµερα εξακολουθούν να ισχύουν για συγκεκριµένες κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού. Επίσης
σηµαντικό µέρος των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού αφορούν στην τροποποίηση του ν. 324/1976 «Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας» (Α´
127) που αποτελεί το ειδικό νοµικό πλαίσιο που διέπει
τους αξιωµατικούς ειδικής µονιµότητας χειριστές ιπτάµενων µέσων των ΕΔ. Το σύνολο των διατάξεων κατατείνει στον εξορθολογισµό των όρων υπηρεσιακής εξέλιξης, ιεραρχίας και υπηρεσιακής αξιοποίησης του προσωπικού των ΕΔ, σύµφωνα µε τις ανάγκες των Γενικών
Επιτελείων.
Το πέµπτο Κεφάλαιο περιλαµβάνει 4 άρθρα (31-34), µε
τα οποία ρυθµίζονται ζητήµατα σύναψης συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στον τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας,
και ειδικότερα των συµβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης. Ειδικότερα:
Όσον αφορά στη σύναψη συµβάσεων προµηθειών και
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στον τοµέα
της άµυνας και της ασφάλειας, τα Γενικά Επιτελεία καθορίζονται ως αρµόδια όργανα για τη διενέργεια των
σχετικών διαδικασιών, εφόσον η εκτιµώµενη αξία εκτός
ΦΠΑ των συµβάσεων είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου ορίου από το οποίο εφαρµόζεται η νοµοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη ρύθµιση αυτή, τα Γενικά
Επιτελεία διευκολύνονται ως προς την ικανοποίηση των
αναγκών προµήθειας αµυντικού υλικού και παροχής υπηρεσιών των τριών κλάδων των ΕΔ, ώστε να λειτουργούν
οποτεδήποτε υπό καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής ετοιµότητας. Περαιτέρω, εξασφαλίζεται η απαιτούµενη
ευελιξία, προκειµένου να ικανοποιούνται άµεσα και αποτελεσµατικά οι εν λόγω ανελαστικές ανάγκες, χωρίς να
καταστρατηγούνται οι αρχές διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισµού. Προς υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο ν. 3978/2011, προκειµένου τα
Γενικά Επιτελεία των κλάδων να συγκροτούν τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τη διενέργεια των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών στον τοµέα της άµυνας
και της ασφάλειας, των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός
ΦΠΑ των συµβάσεων είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου ορίου από το οποίο εφαρµόζεται η νοµοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά στις συµβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης
καθορίζεται ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάπτει ταυτόχρονα µε
αυτή και σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης για την προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού µε τον ίδιο ή άλλο οικονοµικό φορέα. Η σύµβαση αυτή δύναται να είναι είτε
σύµβαση συντήρησης, προµήθειας ανταλλακτικών και
εκπαίδευσης είτε σύµβαση προµήθειας ποσότητας πυροµαχικών είτε σύµβαση για τον εκσυγχρονισµό, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθµιση του προς
προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού, εφόσον τα ως άνω
είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της σύµβασης προµήθειας του στρατιωτικού εξοπλισµού. Πα-
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ράλληλα, καθορίζεται ότι σε περίπτωση που προκύψει
σχετική αναγκαιότητα, αφότου έχει συναφθεί η σύµβαση προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, η αναθέτουσα
αρχή δύναται να συνάπτει αυτοτελώς σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης µε τον ίδιο ή άλλο οικονοµικό φορέα.
Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται η ανάγκη αδιάκοπης υποστήριξης του στρατιωτικού εξοπλισµού, ώστε να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η επιχειρησιακή ετοιµότητα
των Ενόπλων Δυνάµεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας, µέσα από την ταυτόχρονη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν στον ίδιο ουσιαστικά στρατιωτικό εξοπλισµό, καθώς και η αποφυγή περισσότερο δαπανηρών πρακτικών µεµονωµένων
κατά περίπτωση ενεργειών υποστήριξης.
Επιπλέον, εισάγεται ρύθµιση για την απόδοση στο
ΥΠ.ΕΘ.Α. του προϊόντος συµβιβασµού στον οποίο καταλήγει το ΥΠ.ΕΘ.Α. µε αντισυµβαλλόµενους προµηθευτές στρατιωτικού εξοπλισµού
Τέλος, εισάγεται ρύθµιση µε την οποία αποσαφηνίζεται, απλοποιείται και επιταχύνεται η προβλεπόµενη από
το άρθρο 107 του ν. 3978/2011 διαδικασία αξιοποίησης
στρατιωτικού εξοπλισµού ο οποίος χαρακτηρίζεται ως
µη επιχειρησιακά αναγκαίος.
Το έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνει 11 άρθρα (35-45) µε
τα οποία ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα ενδιαφέροντος του ΥΠ.ΕΘ.Α..
Ειδικότερα, εισάγονται ρυθµίσεις για την εξασφάλιση
της βιωσιµότητας των Ειδικών Λογαριασµών των κλάδων των ΕΔ και την αποφυγή γενικότερα της δηµιουργίας ελλειµµάτων, καθώς και ρύθµιση µε την οποία επανέρχεται προσωρινά η εποπτεία της λειτουργίας του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Μονίµων Αξιωµατικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το Υπουργείο Οικονοµικών,
στο οποίο είχε περιέλθει, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να επιλυθούν µείζονα χρονίζοντα ζητήµατα διαχειριστικής και οικονοµικής φύσεως που αντιµετωπίζει ο εν λόγω Συνεταιρισµός.
Επιπλέον, εναρµονίζονται οι ρυθµίσεις σχετικά µε τις
παρακρατηθείσες αποδοχές των στρατιωτικών που περιήλθαν σε αυτοδίκαιη αργία, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τους δηµοσίους υπαλλήλους, καθώς και οι
ρυθµίσεις σχετικά µε την ευθύνη των οδηγών για ατυχήµατα που προκαλούνται στη θάλασσα ή τον αέρα, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τα τροχαία ατυχήµατα
που προκαλούνται από µηχανοκίνητα οχήµατα του Δηµοσίου.
Επιπρόσθετα, περιέχονται ρυθµίσεις σε σχέση µε τη
διατήρηση δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς στα στρατιωτικά οικήµατα, θέµατα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠ.ΕΘ.Α., καθώς και την αρµοδιότητα παρακολούθησης των πειθαρχικών διαδικασιών των ΕΔ που
ασκείται από το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτων Δηµόσιας
Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
Περαιτέρω, περιλαµβάνεται ρύθµιση µε την οποία επεκτείνεται η υφιστάµενη για την Ανωτέρα Διακλαδική
Σχολή Πολέµου και τη Σχολή Εθνικής Άµυνας δυνατότητα σύναψης προγραµµατικών συµφωνιών συνεργασίας
µε τα Πανεπιστήµια για τη διοργάνωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα,
και στις Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του
Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 (Α´ 125),

καθώς και ρυθµίσεις στρατολογικής φύσης σε σχέση µε
τον κλάδο της Πολεµικής Αεροπορίας και του Στρατού
Ξηράς και την απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης.
Τέλος, περιλαµβάνεται ρύθµιση που αφορά στην αναβάθµιση της Σχολής Αεροπορίας Στρατού του Στρατού
Ξηράς, καθώς και στη νοµοθετική κατοχύρωση του δικαιώµατος των εν ενεργεία Ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών των ΕΔ να διδάσκουν σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει ιδρύµατα, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αξιωµατικούς.
Το έβδοµο κεφάλαιο, αποτελούµενο από 4 άρθρα (4649) περιλαµβάνει ορισµένο αριθµό εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, µε τις οποίες θα ρυθµίζονται ειδικά και ειδικότερα ζητήµατα των
προηγούµενων κεφαλαίων, καθώς επίσης τις µεταβατικές και τις καταργητικές διατάξεις και τις διατάξεις έναρξης ισχύος του νόµου.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρα 1 έως 4
Με τα άρθρα 1-3 καθορίζεται η ίδρυση της Σ.Μ.Υ.Α.,
περιγράφεται η αποστολή της, και ορίζονται το γενικό
πλαίσιο παρεχόµενης εκπαίδευσης, οι κατευθύνσεις που
θα λειτουργούν στη Σχολή, η ένταξή της στην ανώτερη
βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο τρόπος εισαγωγής των σπουδαστών της σε αυτήν, η διάρκειά της,
καθώς και ο βαθµός στην κλίµακα της ιεραρχίας της Πολεµικής Αεροπορίας στον οποίο εντάσσονται οι απόφοιτοί της.
Με το άρθρο 4 ορίζεται το ακαδηµαϊκό έτος 20172018, ως το έτος εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών
της Σχολής, και συνακόλουθα, το έτος παύσης της εισαγωγής σπουδαστών στις λοιπές παραγωγικές Σχολές Υπαξιωµατικών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ). Προκειµένου να µη διαταραχθεί η οµαλότητα της εκπαίδευσης
στις λοιπές Σχολές, στις οποίες κατά το ίδιο έτος θα φοιτούν εγγεγραµµένοι σπουδαστές, καθορίζεται ότι οι εν
λόγω Σχολές θα συνεχίσουν να λειτουργούν, σύµφωνα
µε το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας τους, µέχρις
ότου εκλείψει το σύνολο των οικείων σπουδαστών τους,
οπότε και διαλύονται.
Άρθρο 5
Με το άρθρο αυτό συνιστάται νέα υπηρεσία στο
ΥΠ.ΕΘ.Α. , η οποία θα εκπροσωπεί το Υπουργείο στο
πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων κατά την έννοια
του άρθρου 12 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες
και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ως φορέας
εκπόνησης της µελέτης ή υλοποίησης του έργου το οποίο αναλαµβάνεται. Μέσω της νέας υπηρεσίας (Μονάδα Μελετών και Κατασκευών-ΜΟ.Μ.ΚΑ.) το ΥΠ.ΕΘ.Α. θα
συµπράττει µε φορείς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία εξυπηρετούν το γενικότερο επιχειρησιακό ενδιαφέρον των ΕΔ, όπως είναι για παράδειγµα η διάνοιξη µιας οδού ή η κατασκευή µιας γέφυ-
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ρας σε ορισµένη παραµεθόριο ή άλλη περιοχή.
Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου καθορίζονται οι
ουσιώδεις όροι που θα πρέπει να διαλαµβάνει µια τέτοια
προγραµµατική σύµβαση.
Άρθρο 6
Με το άρθρο αυτό περιγράφεται ο τρόπος εξασφάλισης του αναγκαίου προσωπικού και των µέσων για την υλοποίηση ορισµένης αναλαµβανόµενης δέσµευσης στο
πλαίσιο προγραµµατικής σύµβασης.
Άρθρο 7
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι αρµοδιότητες της
νέας υπηρεσίας. Με βάση αυτές η ΜΟ.Μ.ΚΑ. αναλαµβάνει το βάρος της συνεννόησης και της σύµπραξης µε
τους λοιπούς φορείς του δηµοσίου τοµέα, που συνίστανται στην εξέταση και την αποδοχή ή όχι των προτεινόµενων συνεργειών, τη συνδιαµόρφωση των γενικών και
των ειδικών όρων τους, καθώς και την εκπλήρωσή τους.
Άρθρο 8
Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα συµπερίληψης της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στα σχέδια πολιτικής προστασίας
για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, και καθίσταται επίσης αρµόδια σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας εθνικής ανάγκης να αναλάβει την εκπόνηση µελετών ή/και την εκτέλεση έργων κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Στην τελευταία περίπτωση, η ως άνω απόφαση καθορίζει τους ουσιώδεις όρους εκπλήρωσης του έργου και έχει οπωσδήποτε έκτακτο χαρακτήρα.
Άρθρο 9
Με το άρθρο αυτό ορίζεται η σύσταση νέας υπηρεσίας
στο ΥΠ.ΕΘ.Α. (Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία θα έχει άµεση ιεραρχική εξάρτηση από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και θα λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.
Άρθρο 10
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι η αποστολή της νέας υπηρεσίας θα είναι αποκλειστικά η αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.),
του Ταµείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και του Ταµείου Αεροπορικής Άµυνας (Τ.Α.Α.), του Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού
(Μ.Τ.Ν.) και του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας
(Μ.Τ.Α.), προς όφελος των Ενόπλων Δυνάµεων, των
στελεχών τους και των µετόχων των Μετοχικών Ταµείων. Από την ως άνω περιουσία δεν επιδέχονται αξιοποίησης τα ακίνητα του Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. που είτε
έχουν διατεθεί για την εκπλήρωση επιχειρησιακών αναγκών σε καιρό ειρήνης ή πολέµου είτε θεωρούνται αναγκαία για την εκπλήρωση τέτοιων αναγκών, καθώς θεµελιώδης προϋπόθεση είναι να µη µεταβάλλεται η χρήση
ακινήτων που κρίνονται απαραίτητα για την προάσπιση
της εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Η αξιοποίηση δε της
ακίνητης περιουσίας έχει ως στόχο την απόκτηση προσόδων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του

στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού αυτού,
καθώς και την κάλυψη µέρους των χρηµατοδοτικών αναγκών του ΥΠ.ΕΘ.Α., ιδίως όσον αφορά στη βελτίωση των
υποδοµών και στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των ΕΔ.
Άρθρο 11
Με το άρθρο αυτό ορίζονται τα διαδικαστικά στάδια
που ακολουθούνται για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταµείων, οι επιτρεπόµενες δικαιοπραξίες
για την αξιοποίησή της, καθώς επίσης το ελάχιστο ποσοστό διατίµησης των ακινήτων τους σε σχέση προς την αντικειµενική τους αξία και η διάθεση των εσόδων που θα
προκύψουν από την αξιοποίησή τους.
Με την παράγραφο 2, ορίζεται η επιτρεπόµενη δικαιοπραξία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των
Ταµείων, αντικείµενο της οποίας δεν µπορεί να είναι η
µεταβίβαση της κυριότητας των αξιοποιούµενων ακινήτων. Η πρόβλεψη αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι
τα Ταµεία, διατηρώντας την κυριότητά τους επί της ακίνητης περιουσίας τους, θα έχουν διαχρονικά τη δυνατότητα να αποκοµίζουν ορισµένο ύψος εσόδων από την ήπια αξιοποίησή τους, µέρος των οποίων µπορεί να διατίθεται για την κάλυψη αναγκών του ΥΠ.ΕΘ.Α.. Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι, στις συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται για την αξιοποίηση των ακινήτων θα πρέπει να περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, η οποία θα λαµβάνει χώρα τουλάχιστον ανά
πέντε έτη από την υπογραφή της σύµβασης, ούτως ώστε
να επιτυγχάνεται η επωφελέστερη δυνατή για τα Ταµεία
αξιοποίηση της ιδιωτικής τους περιουσίας, αφενός, µέσω της εναρµόνισης της αντιπαροχής µε την εκάστοτε
πραγµατική κατάσταση της διαρκώς µεταβαλλόµενης οικονοµίας, αφετέρου, µέσω της αναγωγής του εν λόγω
ανταλλάγµατος στο προσήκον µέτρο.
Σύµφωνα µε την περιγραφόµενη διαδικασία, προηγείται χρονικά η συνολική καταγραφή της πλήρους ταυτότητας των προς αξιοποίηση ακινήτων από το Τ.ΕΘ.Α.,
Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α., µε κριτήριο τη µη χρησιµοποίησή τους
για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και των αντίστοιχων
από το Μ.Τ.Σ, Μ.Τ.Ν και Μ.Τ.Α. Μετά τον καθορισµό του
συνόλου των ακινήτων που επιδέχονται αξιοποίησης, η
σχετική λίστα αποστέλλεται στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία εν συνεχεία εισηγείται την αξιοποίηση συγκεκριµένων εξ αυτών προς το Συµβούλιο Άµυνας (Σ.ΑΜ.). Η εισήγηση, η οποία περιλαµβάνει το σχέδιο διακήρυξης του
διαγωνισµού και το σχέδιο της σύµβασης, περιέρχεται
στο Σ.ΑΜ. δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και είναι
ειδικά αιτιολογηµένη. Η τελική απόφαση, µε την οποία εγκρίνεται ή όχι η προτεινόµενη αξιοποίηση λαµβάνεται
από το Σ.ΑΜ. και δεσµεύει την αναθέτουσα αρχή όσον αφορά στη σύνταξη των όρων της διακήρυξης και της
σύµβασης. Η επιλογή των οικονοµικών φορέων που θα
συµβάλλονται µε τα Ταµεία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, θα γίνεται αποκλειστικά µε τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισµού η διενέργεια του οποίου περιγράφεται στις παραγράφους 7 έως
10. Τα οφέλη από τον ηλεκτρονικό τρόπο διενέργειας
του διαγωνισµού είναι ιδίως η µείωση του κόστους και
του χρόνου της διαδικασίας, η βελτίωση της επικοινωνίας των εµπλεκοµένων και η επίτευξη συνθηκών απόλυτης διαφάνειας και µείζονος ανταγωνιστικότητας.
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Στην παράγραφο 11 περιγράφεται η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού που ολοκληρώνεται µε απόφαση του Σ.ΑΜ.
Το αντάλλαγµα που προέρχεται από την αξιοποίηση
των ακινήτων θα αποτελεί έσοδο των οικείων Ταµείων απαλλαγµένο από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα στο Σ.ΑΜ. να ορίζει εκ των
προτέρων στην εγκριτική του απόφαση ότι µέρος των εσόδων από την αξιοποίηση των ακινήτων των Τ.ΕΘ.Α,
Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. θα διατίθεται προς ενίσχυση του προϋπολογισµού του ΥΠ.ΕΘ.Α..

θρου 252 ΠΚ, λόγω της σηµασίας της θέσης του για την
εξυπηρέτηση δηµοσίου σκοπού.

Άρθρο 12

Με δεδοµένο ότι η κρίσιµη οικονοµική συγκυρία απαιτεί ένα σταθερό, αποτελεσµατικό και διαφανές πλαίσιο
το οποίο θα λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας να
χαρακτηρίσει επενδύσεις, που πραγµατοποιούνται µε
τον παρόν κεφάλαιο και αποφέρουν σηµαντικό ποσοτικό
και ποιοτικό όφελος, ως Στρατηγικές, µε την έννοια των
διατάξεων του ν. 3894/2010 (Α´ 204), κατά παρέκκλιση
των άρθρων 2, 3 και 4 του ως άνω νόµου, λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκεκριµένων ακινήτων και µε σκοπό
την επιτάχυνση της διαδικασίας.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η ταχεία έκδοση
των απαιτούµενων αδειών από µια υπηρεσία, τη Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, µε
σκοπό να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες, που
αποθαρρύνουν τους επενδυτές, και να δηµιουργηθεί ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον.

Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου παρέχεται η
δυνατότητα µαταίωσης του διαγωνισµού σε οποιοδήποτε στάδιο µέχρι την υπογραφή της σύµβασης για λόγους
υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, ιδίως για λόγους εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 καθορίζεται ότι το σύνολο των δικαιοπραξιών
που πραγµατοποιούνται για την αξιοποίηση των ακινήτων εξαιρείται από τις απαγορεύσεις και τη διαδικασία
άρσης αυτών των απαγορεύσεων όσον αφορά στα ακίνητα που βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1892/1990.
Άρθρο 13
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται η
κατ’ εξαίρεση απευθείας συνεργασία της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκµετάλλευση των ακινήτων των Ταµείων, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν
πλήρες, βιώσιµο επιχειρηµατικό πλάνο και οικονοµοτεχνική µελέτη µε σαφές και δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης και η συµφωνηθείσα αντιπαροχή, αποτιµώµενη σε χρήµα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ανάπτυξη των ακινήτων προς εκµετάλλευση και παράλληλα η εξυπηρέτηση αναγκών των τοπικών κοινωνιών και του δηµοσίου συµφέροντος .
Άρθρο 14
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστάται µία
θέση Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., και ορίζονται τα προσόντα, καθώς και ο τρόπος ορισµού του. Επιπλέον, περιγράφονται τα καθήκοντά του, τίθενται περιορισµοί, ιδίως
ως προς την άσκηση εργασιών συναφών µε τους σκοπούς της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. και θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, µε σκοπό την
διαφύλαξη του δηµοσίου συµφέροντος. Η υποχρέωση αποχής από την επιδίωξη ιδίων συµφερόντων που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της υπηρεσίας επεκτείνεται σε
όλο το προσωπικό της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., καθώς, αφενός η
εξυπηρέτηση αποκλειστικά των συµφερόντων της υπηρεσίας συνιστά γενική υποχρέωση, και αφετέρου, η εχεµύθεια κατά τη γνώση ή το χειρισµό εµπιστευτικών πληροφοριών αποτελεί χρέος όλων όσων έχουν ή αποκτούν
πρόσβαση σε αυτές. Ρυθµίζεται παράλληλα ρητώς η ποινική αντιµετώπιση της παραβίασης της υποχρέωσης τήρησης εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας, µε ιδιαίτερη
πρόβλεψη για την αυστηρότερη ποινική αντιµετώπιση
του Διευθυντή, οι πράξεις του οποίου κρίνεται σκόπιµο
να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρ-

Άρθρο 15
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η διάρθρωση της
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. µε τη δηµιουργία τριών Τµηµάτων και
µιας Γραµµατείας, και το προσωπικό που θα την στελεχώνει.
Άρθρο 16

Άρθρο 17
Με το άρθρο αυτό διασφαλίζεται η προοπτική της καταρχήν αδιατάρακτης εκπλήρωσης των καθηκόντων και
της αποστολής της στρατιωτικής ηγεσίας των ΕΔ, µέσα
σε εύλογα σταθερό χρονοδιάγραµµα για την επαρκή εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδιασµού τους.
Η διαφοροποίηση του ορίου θητείας για τον Αρχηγό
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, σε σχέση µε
τους Αρχηγούς των κλάδων των ΕΔ δικαιολογείται επί
τη βάσει των επαυξηµένων αρµοδιοτήτων που αυτός έχει, ως ασκών την πλήρη διοίκηση των ΕΔ, για την αποτελεσµατική και εποικοδοµητική ενάσκηση των οποίων,
απαιτείται ο προκαθορισµός ενός ευρύτερου χρονικού
πλαισίου, εντός του οποίου θα εκπονεί, αναπτύσσει, υλοποιεί και αναδιαµορφώνει τον επιχειρησιακό του σχεδιασµό .
Με δεδοµένο όµως ότι η ευθύνη για την άµυνα της
Χώρας ανήκει στην Κυβέρνηση, η οποία, σύµφωνα µε το
άρθρο 45 του Συντάγµατος ασκεί τη διοίκησή τους, καθίσταται σκόπιµο να επιφυλάσσεται, υπέρ της Κυβέρνησης, η δυνατότητα να αντικαθιστά τους Αρχηγούς των
Γενικών Επιτελείων και νωρίτερα από τη προγραµµατισµένη λήξη της θητείας τους, εφόσον ανακύπτει σπουδαίος λόγος που καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση
αυτή.
Άρθρο 18
Με τις παραγράφους 1 έως 26 του άρθρου αυτού τροποποιούνται µια σειρά από άρθρα του ν. 3883/2010 (Α΄
167), καθώς και µέρος των διατάξεων εκείνων του
ν.2439/1996 (Α´ 219), που σήµερα εξακολουθούν να ι-
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σχύουν για συγκεκριµένες κατηγορίες στρατιωτικού
προσωπικού, µε σκοπό τη θεραπεία ορισµένων ελλείψεων και αδυναµιών στην εσωτερική λειτουργία των ΕΔ. Οι
αλλαγές, οι οποίες επέρχονται, αφορούν κυρίως στις ειδικότητες, την ιεραρχία και την εξέλιξη του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ.
Επίσης, µε τις παραγράφους 27 έως 36 του ίδιου άρθρου επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 324/1976 (Α´
127) που αφορά στο ειδικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει
την επιλογή, τη σταδιοδροµία και την υπηρεσιακή κατάσταση των χειριστών ιπτάµενων µέσων αξιωµατικών της
Αεροπορίας Στρατού ειδικής µονιµότητας του Στρατού
Ξηράς. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο είναι κοινό και για τους
τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς οι ρυθµίσεις του νόµου αυτού επεκταθήκαν στο Πολεµικό Ναυτικό και την Πολεµική Αεροπορία µε τα π.δ. 424/1977 (Α´
130) και 317/1988 (Α´ 147) αντίστοιχα, που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου ως άνω νόµου. Ο θεσµός
των αξιωµατικών αυτών συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό
στην επαύξηση της επιχειρησιακής ισχύος των Ενόπλων
Δυνάµεων στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, καθώς οι εν λόγω αξιωµατικοί είναι έµπειροι χειριστές ιπτάµενων µέσων µε πολυετή εξειδίκευση στο αεροπορικό αντικείµενο. Σκοπός των τροποποιήσεων που επέρχονται στο ν.324/1976 είναι ιδίως η δηµιουργία νοµικής βάσης για την παραµονή της κατηγορίας των εν λόγω αξιωµατικών στις τάξεις του στρατεύµατος, πέραν της δεκαοκταετούς υποχρεωτικής παραµονής τους, όπως ισχύει σήµερα, επ’ ωφελεία τόσο των Ενόπλων Δυνάµεων,
µε την αξιοποίηση της εµπειρίας και των θεωρητικών
γνώσεων τους, όσο και των ιδίων, µέσω της εκπλήρωσης
συντάξιµης στρατιωτικής υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 συµπεριλαµβάνεται στις κατηγορίες των αξιωµατικών που αποτελούν το Σώµα των αξιωµατικών, και η κατηγορία των προερχόµενων από Ανθυπασπιστές και µόνιµους υπαξιωµατικούς, που µετατάσσονται στο Σώµα, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ. Η υπόψη κατηγορία από νοµοθετική αστοχία δεν είχε
συµπεριληφθεί εξ αρχής στο άρθρο 2 του ν. 3883/2010
δεδοµένου ότι αυτή περιγράφεται ήδη στην παράγραφο
1 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, ενώ, υφίστανται και αξιωµατικοί αυτής της κατηγορίας, µε νοµοθετικό έρεισµα
την παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 2936/1996 (Α΄ 219), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 15 του ν. 2913/2001 (Α´ 102). Παράλληλα,
µε την ίδια παράγραφο συµπεριλαµβάνεται στις κατηγορίες των αξιωµατικών που αποτελούν το Σώµα των αξιωµατικών και η κατηγορία των προερχοµένων από Ανθυπασπιστές (αρχικής προέλευσης ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ.) που
µετατάσσονται στο Σώµα των Μονίµων Υπαξιωµατικών, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3883/2010, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει µετά την
τροποποίησή της µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Με την παράγραφο 2 επεκτείνεται η δυνατότητα µετάταξης στο Σώµα των Μονίµων Υπαξιωµατικών σε Εθελοντές Μακράς Θητείας που είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικού τοµέα, καθώς και στη κατηγορία των µονιµοποιηθέντων Επαγγελµατιών Οπλιτών των
κλάδων των ΕΔ, που έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευ-

σης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Με την παράγραφο 3 καθορίζεται η δυνατότητα αλλαγής της ειδικότητας την οποία κατέχουν αξιωµατικοί των
Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης, Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ και παρέχεται ταυτοχρόνως νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο θα ρυθµίζεται ειδικά η ως
άνω διαδικασία (που συνεπάγεται και την υπηρεσιακή
µεταβολή της µετάταξης για τους αξιωµατικούς των Σωµάτων Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης), έτσι
ώστε να καταστεί δυνατή η στελέχωση της ειδικότητας
Έρευνας-Πληροφορικής του Σώµατος Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία είναι απαραίτητη για την κάλυψη αναγκών
του εν λόγω κλάδου των ΕΔ. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα
και η διαδικασία για την υλοποίηση της δυνατότητας µετάταξης των αξιωµατικών του Σώµατος Ραδιοναυτίλων
στα λοιπά Σώµατα της Πολεµικής Αεροπορίας (πλην Υγειονοµικών και Μουσικών), καθώς και στο Σώµα Τεχνικής Υποστήριξης εντασσόµενοι σε λοιπές ειδικότητες
του Σώµατος αυτού.
Με την παράγραφο 4 εµπλουτίζεται η εξουσιοδοτική
διάταξη του άρθρου 14 του ν. 3883/2010, έτσι ώστε µε
την έκδοση του αναφερόµενου προεδρικού διατάγµατος
να είναι δυνατή επιπλέον η ρύθµιση της κλίµακας διαβάθµισης των κριτηρίων αξιολόγησης και των κριτηρίων
προαγωγής όλων των στελεχών των ΕΔ. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση µε το εν λόγω προεδρικό διάταγµα να καταργείται κάθε διάταξη νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του ν. 3883/2010, η οποία
ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο. Με την
ως άνω λύση επιδιώκεται η οµοιόµορφη ρύθµιση επακριβώς προσδιορισµένων ειδικών ζητηµάτων σε ένα ενιαίο
κανονιστικό κείµενο µε παράλληλη κατάργηση διάσπαρτων διατάξεων που εντοπίζονται σε νόµους, προεδρικά
διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις.
Με τις παραγράφους 5 και 22 τροποποιούνται ισάριθµες διατάξεις του ν. 3883/2010, µε σκοπό την απαλοιφή
του όρου «επανακρίσεις-εων» ως προσδιοριστικού των
Συµβουλίων κρίσεων των αξιωµατικών. Η συµπερίληψη
του όρου στον ν.3883/2010 µεταφέρθηκε ατυχώς από το
ν. 2439/1996 (Α´ 219), τον οποίο αντικατέστησε, και στερείται αντικείµενου, δεδοµένου ότι στον ισχύοντα νόµο
3883/2010 δεν προβλέπεται διαδικασία επανάκρισης από
ορισµένο Συµβούλιο επανακρίσεων, όπως ίσχυε µε το
ν.2439/1996. Αντιθέτως, προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατά της δυσµενούς κρίσης, για την οποία αποφαίνεται ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Συµβουλίου κρίσεων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 3883/2010.
Με την παράγραφο 6 διορθώνεται η νοµοθετική αστοχία της παραγράφου 9 του άρθρου 15 του ν.3883/2010,
σύµφωνα µε την οποία εισηγητής στις συνεδριάσεις του
ΣΑΓΕ, επί κρίσεων των Ταξιάρχων του Νοµικού Σώµατος
των ΕΔ - το οποίο αποτελεί Κοινό Σώµα και όχι κλάδο
των ΕΔ - για πλήρωση κενών θέσεων, ορίζεται ο Αρχηγός του οικείου Κλάδου.
Με την παράγραφο 7 εξασφαλίζεται ότι ως εισηγητής
στα αρµόδια Συµβούλια για τις κρίσεις των αξιωµατικών
των Κοινών Σωµάτων θα µετέχει ο αρχαιότερος αξιωµατικός του οικείου Σώµατος.
Με τις παραγράφους 8 και 9 επανακαθορίζεται ο καταληκτικός βαθµός των αξιωµατικών που ανήκουν στο Σώ-
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µα των Στρατιωτικών Ιερέων.
Με την παράγραφο 10 καθορίζεται ότι οι προερχόµενοι από µετάταξη αξιωµατικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών,
οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τα τυπικά προσόντα για
κρίση και προαγωγή, σύµφωνα µε τις διατηρούµενες σε
ισχύ διατάξεις του ν. 2439/1996,στις οποίες υπάγονται,
συµπεριλαµβάνονται στους ονοµαστικούς πίνακες κρινόµενων αξιωµατικών και κρίνονται προακτέοι, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων και ανεξάρτητα από τη
µη προαγωγή αρχαιοτέρων οµοιοβάθµων τους αξιωµατικών που κρίνονται µε τις διατάξεις του ν. 3883/2010. Με
τη ρύθµιση αυτή επιλύεται το πρόβληµα των προαγωγών
των εν λόγω αξιωµατικών, καθώς οι παραµένουσες σε ισχύ σταδιοδροµικές διατάξεις του ν. 2439/1996 στις οποίες υπάγονται, καθορίζουν ως όρο για την προαγωγή
αξιωµατικών στον επόµενο βαθµό, πλην άλλων προϋποθέσεων, τη συµπλήρωση ορισµένου χρόνου παραµονής
στο βαθµό, καθώς και την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Τούτο έχει ως συνέπεια, αξιωµατικοί που έχουν
συµπληρώσει προ πολλού τα απαιτούµενα προσόντα
προαγωγής, υφισταµένων εκ παραλλήλου και κενών οργανικών θέσεων, να δύνανται να προαχθούν µόνο εφόσον αποκτήσουν τα αντίστοιχα προσόντα προαγωγής, οι
αρχαιότεροι τους οµοιόβαθµοι αξιωµατικοί που υπάγονται στο ν. 3883/2010 για την προαγωγή. Περαιτέρω, µε
την εν λόγω διάταξη αυτή, η οποία στοχεύει στην αναδροµική αποκατάσταση της προαναφερθείσας στρέβλωσης, ορίζεται ότι η προαγωγή των εν λόγω αξιωµατικών
στον επόµενο βαθµό υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης των προϋποθέσεων προαγωγής.
Με τις παραγράφους 11, 16, και 17 καταργείται η κρίση «κατ’ απόλυτος εκλογή» για τους ανώτερους αξιωµατικούς, δεδοµένου ότι η εµπειρία πέντε ετών από την εφαρµογή του ν. 3883/2010 έχει καταδείξει ότι το εν λόγω είδος κρίσης είναι δυσεφάρµοστο, καθόσον, αφενός
δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί ο αριθµός των κενούµενων οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν σε ποσοστό 30%, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 και αφετέρου διότι τα αξιολογούµενα κριτήρια δεν είναι δυνατό να παραµετροποιηθούν κατά γενικό και αµερόληπτο τρόπο.
Με την παράγραφο 12 επιδιώκεται η θεραπεία ορισµένης δυσαρµονίας στο καθεστώς των προαγωγών των
αξιωµατικών η οποία προέκυψε από την επιµήκυνση
των χρονικών ορίων παραµονής στο βαθµό που εισήγαγε ο ν. 3883/2010 µεταβάλλοντας τα χρονικά όρια που ίσχυαν µε το ν. 2439/1996. Ειδικότερα η διάταξη της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του
ν. 3883/2010, όπως διατυπώθηκε, οδηγεί σε άνισα αποτελέσµατα δεδοµένου ότι από την εφαρµογή της θα
προκύψουν Συνταγµατάρχες µε τέσσερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθµό και 31 χρόνια συνολικής υπηρεσίας και
ταυτοχρόνως Συνταγµατάρχες µε τέσσερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθµό αυτό µε λιγότερα από 31 χρόνια συνολικής υπηρεσίας. Μετατρέποντας λοιπόν το διαζευκτικό
«ή» σε «και» στην εν λόγω διάταξη καθιερώνεται όµοιο
χρονικό όριο για την προαγωγή όλων των αξιωµατικών
από το βαθµό του Συνταγµατάρχη σε ανώτατο, τόσο αυτών για τους οποίους το σύνολο των προαγωγών γίνεται, σύµφωνα µε το ν. 3883/2010, όσο και αυτών, οι οποίοι έχουν προαχθεί µε βάση τα βραχύτερα χρονικά διαστήµατα του ν. 2439/1996, µια ή περισσότερες φορές,
και πλέον προάγονται, σύµφωνα µε το ν. 3883/2010.

Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 13 και 14, 24 και 25 αποσκοπούν στη θεραπεία του αντικειµενικού προβλήµατος της συγκεκριµένης εκ των πραγµάτων διαθεσιµότητας των πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού, επί των οποίων οι µάχιµοι αξιωµατικοί του ως άνω κλάδου των ΕΔ υποχρεούνται να συµπληρώσουν, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, χρόνο διοίκησης ως Κυβερνήτες, σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο αριθµό των αξιωµατικών αυτής της
κατηγορίας. Προς άρση της ανωτέρω παθογένειας εισάγεται ρύθµιση µε την οποία, αφενός παρέχεται η δυνατότητα οι µάχιµοι αξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού,
να κρίνονται για προαγωγή και χωρίς τη συµπλήρωση
του εν λόγω χρόνου, υπό προϋποθέσεις, αφετέρου µειώνεται για τους µάχιµους Αντιπλοιάρχους ο απαιτούµενος
χρόνος διοίκησης ως Κυβερνήτες, προκειµένου να αυξηθεί πλασµατικά η διαθεσιµότητα των πολεµικών πλοίων,
στα οποία οι εν λόγω αξιωµατικοί υποχρεούνται να συµπληρώσουν τον ως άνω χρόνο.
Με την παράγραφο 15 επιδιώκεται η διεύρυνση της
παρεχόµενης από την παράγραφο 14 του άρθρου 28 του
ν.3883/2010 νοµοθετικής εξουσιοδότησης, ώστε να παρέχεται ρητά η δυνατότητα να καθοριστούν µε κανονιστική διοικητική πράξη, ως προς τους αξιωµατικούς Υγειονοµικού, το σύνολο των θεµάτων που αφορούν στις θέσεις και τους χρόνους διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας
τους, στη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους για
την πλήρωση κρίσιµων θέσεων σε υγειονοµικές οργανωτικές δοµές και στη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες
των υγειονοµικών συµβουλίων των ΕΔ.
Με την παράγραφο 18 καθορίζεται η αρχαιότητα των
αξιωµατικών οι οποίοι τίθενται εκτός οργανικής θέσης
σε σχέση µε τους οµοιόβαθµούς τους αξιωµατικούς. Παράλληλα, επανακαθορίζεται, διορθωτικά, σε σχέση και
µε το νοµικό καθεστώς που ίσχυε κατά την εισαγωγή
τους στις ΕΔ, η αρχαιότητα των αξιωµατικών της περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 του
ν. 3883/2010 σε σύγκριση µε τους οµοιοβάθµους τους αξιωµατικούς προέλευσης ΑΣΣΥ.
Με την παράγραφο 19 ορίζεται ότι η τελική διαµόρφωση της σειράς αρχαιότητας για τους αποφοίτους αξιωµατικούς της Σχολής Ικάρων θα συντελείται µε την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σταδίων και όχι µε την αποφοίτησή τους, δεδοµένου ότι, λόγω του υφισταµένου πλαισίου πτητικής εκπαίδευσης των Ιπταµένων αξιωµατικών
της Πολεµικής Αεροπορίας, σε πολλές περιπτώσεις η εκπαίδευσή τους ολοκληρώνεται κατ’ ουσίαν µετά την έξοδό τους από τη Σχολή. Παράλληλα, παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης για τη ρύθµιση της διαδικασίας επανακαθορισµού
της αρχαιότητας και τον καθορισµό των οργάνων που επιλαµβάνονται του εν λόγω επανακαθορισµού.
Με την παράγραφο 20 επιλύεται το πρόβληµα των
προαγωγών των αξιωµατικών που κατατάσσονται µε διαγωνισµό και υπάγονται σε διαφορετικούς σταδιοδροµικούς νόµους (ν. 3883/2010 και ν. 2439/1996). Συγκεκριµένα, οι διατάξεις του ν. 2439/1996 καθορίζουν ως όρο
για την προαγωγή αξιωµατικών στον επόµενο βαθµό,
πλην άλλων προϋποθέσεων, τη συµπλήρωση ορισµένου
χρόνου παραµονής στο βαθµό, καθώς και την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Τούτο έχει ως συνέπεια αξιωµατικοί που έχουν συµπληρώσει προ πολλού τα απαιτούµενα προσόντα προαγωγής, υφισταµένων εκ παραλλήλου
και κενών οργανικών θέσεων, να δύνανται να προαχθούν, µόνο, εφόσον αποκτήσουν τα αντίστοιχα προσό-
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ντα προαγωγής οι αρχαιότεροι τους οµοιόβαθµοι αξιωµατικοί που υπάγονται στο ν. 3883/2010, για την προαγωγή των οποίων, δεν προβλέπεται ως επιπλέον προϋπόθεση αυτή της ύπαρξης κενής οργανικής θέσης. Προς
αποκατάσταση της στρέβλωσης αυτής ορίζεται ότι η εγγραφή των αξιωµατικών αυτών σε πίνακες κρίσεων και
προαγωγών, καθώς και η προαγωγή τους αναδροµικά από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης των απαιτούµενων για
αυτούς τυπικών προσόντων, ρυθµίζεται από το κατά περίπτωση για αυτούς εφαρµοστέο νοµικό πλαίσιο και είναι ανεξάρτητη της κατάταξής τους στη σειρά της µεταξύ τους αρχαιότητας.
Με την παράγραφο 21 καθορίζεται για τους αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας ιδιαίτερη επετηρίδα για τους αξιωµατικούς της
περίπτωσης (5) της παραγράφου β´ του άρθρου 2 του
ν. 3883/2010. Ειδικότερα για τους αξιωµατικούς των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεµικής Αεροπορίας καθορίζεται η τήρηση ιδιαίτερης επετηρίδας, ανάλογα µε την προέλευσή τους (απόφοιτοι ΑΣΣΥ – µονιµοποιηθέντες εθελοντές του
ν.δ. 445/1974) για κάθε ειδικότητα.
Με την παράγραφο 23 προστίθεται νέα παράγραφος
στο άρθρο 91 του ν. 3883/2010, µε την οποία ορίζεται ότι, µεταβατικά, για τους αξιωµατικούς που υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 3883/2010, εφ’ όσον αυτοί κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο ανώτερο βαθµό και στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις µε αξιωµατικούς που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2439/1996, θα εφαρµόζεται το άρθρο 12 του ν. 2439/1996. Με την εν λόγω προσθήκη εξασφαλίζεται η δυνατότητα αντικειµενικής, δίκαιης και ίσης κρίσης των αξιωµατικών, λαµβάνοντας υπόψη, τόσο τις νοµικές πληµµέλειες και τις πρακτικές
δυσκολίες που δηµιουργεί η ταυτόχρονη εφαρµογή δύο
διαφορετικών νόµων που ρυθµίζουν µε διαφορετικό τρόπο το ίδιο θέµα, όσο και το γεγονός ότι δηµιουργείται
κίνδυνος για την διατάραξη της επετηρίδας των αξιωµατικών, η οποία εξασφαλίζει την ιεραρχική εξέλιξη.
Με την παράγραφο 26 επιχειρείται η εναρµόνιση των
µεταβατικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόµου
3865/2010 και του σταδιοδροµικού νόµου 3883/2010, ειδικά για τους αξιωµατικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) των τάξεων 1991-1992 (καταταγέντες τα έτη 1989-1990), προς
άρση της δυσµενούς και άνισης µεταχείρισης των εν λόγω, ως προς τη βαθµολογική τους εξέλιξη, σε σχέση µε
αξιωµατικούς της ίδιας προέλευσης, παλαιοτέρων και
νεοτέρων τάξεων· και τούτο, καθώς οι αξιωµατικοί που
προέρχονται από ΑΣΣΥ των τάξεων 1991-1992 (καταταγέντες τα έτη 1989-1990) υπάγονται σε ασφαλιστικό καθεστώς που προβλέπει χορήγηση πλήρους σύνταξης
στα 35 έτη πραγµατικής υπηρεσίας, χωρίς, εκ των πραγµάτων, να προλαβαίνουν να εξελιχθούν µέχρι τον καταληκτικό βαθµό που προβλέπει για αυτούς ο σταδιοδροµικός νόµος 3883/2010, στις διατάξεις του οποίου υπάγονται. Για την αποκατάσταση της εν λόγω δυσαρµονίας,
καθορίζεται ότι οι εν ενεργεία Αξιωµατικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ και συµπλήρωσαν στις 31.12.2014 25 έτη
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας (ήτοι καταταγέντες στις ΑΣΣΥ τα έτη 1989-1990) υπάγονται στις διατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις του προϊσχύσαντος σταδιοδροµικού νόµου 2439/1996, στις οποίες υπάγονται, σύµφωνα µε το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 3883/2010, τα στελέχη των ΕΔ που µέχρι 31.12.2012 συµπλήρωσαν 25 έτη

πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Με τις παραγράφους 27 και 31 καθορίζεται ως υποχρέωση παραµονής στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων
των αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας του ν .324/1976
(Α´127) η εικοσιεπταετία, αντί της δεκαοκταετίας που ισχύει σήµερα.
Με την παράγραφο 28 ορίζονται πλέον ως διοικητικά
όργανα που συµπράττουν στον καθορισµό κατ’ έτος του
αριθµού των επιλεγοµένων αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας, οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, αντί του Αρχηγού του οικείου κλάδου των ΕΔ.
Με τις παραγράφους 29 και 30 επαναπροσδιορίζεται η
βαθµολογική εξέλιξη των αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας του ν. 324/1976 (Α´ 127), ώστε αυτή να συµβαδίζει
ορθολογικά µε την επιχειρούµενη επέκταση του χρόνου
παραµονής τους στις τάξεις των ΕΔ.
Με την παράγραφο 32 ορίζεται ότι οι συνέπειες της
παραιτήσεως των αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας που
καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του
ν. 324/1976 (Α´ 127), υφίστανται για αυτούς, µόνο, εφόσον η παραίτησή τους λάβει χώρα πριν την εκπλήρωση
τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών από το σύνολο της αναληφθείσας εικοσιεπταετούς υποχρέωσης.
Με την παράγραφο 33 επανακαθορίζονται έναντι του
προϊσχύοντος καθεστώτος οι σταδιοδροµικές συνέπειες
της κρίσης των αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας ως ακαταλλήλων για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας στην τελική περίοδο.
Με την παράγραφο 34 προστίθεται νέο άρθρο 8Α στο
ν. 324/1976 (Α´127), µε το οποίο ρυθµίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις για τη δυνητική παραµονή στην ενέργεια
αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας που διέπονται από τις
διατάξεις του ίδιου νόµου, πέραν της εικοσιεπταετούς υποχρέωσης παραµονής τους. Ειδικότερα:
Mε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καθορίζεται
ότι ιπτάµενοι αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας βαθµού αντισυνταγµατάρχη, που συµπληρώνουν είκοσι έξι έτη
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, µπορούν να υποβάλλουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών
πριν τη συµπλήρωση εικοσιεπταετούς πραγµατικής υπηρεσίας, αίτηση παραµονής τους στην ενέργεια, µέχρι τη
διενέργεια των τακτικών κρίσεων του έτους που συµπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων του έτους που συµπληρώνεται το εξηκοστό έτος της
ηλικίας τους, εφόσον η συµπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η παρούσα
διάταξη αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της
πολυετούς εµπειρίας και των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι εν λόγω αξιωµατικοί προς όφελος των ΕΔ, οι
οποίοι επιθυµούν να παραµείνουν στην ενεργό υπηρεσία
και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση της αποστολής
των ΕΔ, ως χειριστές ιπτάµενων µέσων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού καθορίζεται η
διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων παραµονής στην ενέργεια, τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων, καθώς και οι συνέπειες της απόρριψης της αίτησης.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου καθορίζεται η
σταδιοδροµική εξέλιξη των παραµενόντων στην ενέργεια αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας, οι δυνατές κρίσεις τους, οι συνέπειες της κρίσης τους ως ακαταλλήλων για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρ-
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κειας, οι προϋποθέσεις προαγωγής τους στο βαθµό του
Συνταγµατάρχη και οι προϋποθέσεις προαγωγής του
στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό σε Αντισυνταγµατάρχες που αποστρατεύονται κατόπιν υποβολής αίτησης
αποστρατείας.
Με την παράγραφο 4 καθορίζονται ειδική κρίση και ειδικές προϋποθέσεις προαγωγής στο βαθµό του Συνταγµατάρχη, για τους Αντισυνταγµατάρχες που συµπληρώνουν, µέχρι την 31 Δεκεµβρίου του έτους που γίνονται οι
κρίσεις, πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία τριάντα πέντε ετών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 324/1976 ή το εξηκοστό έτος της ηλικίας
τους, εφόσον η συµπλήρωση αυτή επέρχεται νωρίτερα.
Με την παράγραφο 5 καθορίζεται η σταδιοδροµική εξέλιξη αξιωµατικού ειδικής µονιµότητας στο βαθµό του
συνταγµατάρχη και οι όροι αποστρατείας του στον ίδιο
βαθµό.
Με την παράγραφο 6 καθορίζονται οι θέσεις που δύνανται να υπηρετούν οι αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας
βαθµού συνταγµατάρχη, µε κριτήριο την αξιοποίηση της
αποκτηθείσας πτητικής τους εµπειρίας. Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης για τον εξειδικευµένο καθορισµό των θέσεων αυτών, καθώς και τη δυνατότητα καθορισµού αντίστοιχων
θέσεων στους ιπτάµενους αξιωµατικούς ειδικής µονιµότητας που φέρουν το βαθµό του αντισυνταγµατάρχη, πέραν των θέσεων των µονάδων αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.
Με την παράγραφο 7 καθορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 2838/2000 (Α΄ 179) περί µισθολογικών προαγωγών αξιωµατικών ισχύουν και για τους αξιωµατικούς ειδικής
µονιµότητας του νέου άρθρου.
Με την παράγραφο 35 καθορίζεται ότι οι διατάξεις
του ν. 324/1976 (Α´ 127), όπως αυτές ισχύουν µετά την
τροποποίηση τους µε τον παρόν σχέδιο νόµου, ισχύουν
αναλογικά και για τους αντίστοιχους αξιωµατικούς ειδικής µονιµότητας του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας, εκτός από την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ως άνω νόµου που ισχύει αποκλειστικά για
τους αξιωµατικούς ειδικής µονιµότητας χειριστές ελικοπτέρων του Πολεµικού Ναυτικού.
Άρθρο 19

ντικού αριθµού κενών οργανικών θέσεων Στρατιωτικών
Ιερέων, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί, αφετέρου, προκειµένου να αξιοποιούνται τα άρρενα στελέχη των ΕΔ
που υποβάλλουν αιτήσεις παραιτήσεως ή αποστρατείας,
µε σκοπό να ενδυθούν το ιερατικό σχήµα.
H µετάταξη προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης των ενδιαφεροµένων, ύστερα από σχετική απόφαση
πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και τη χειροτονία ως πρωτοπρεσβυτέρων, αυτών
που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και κρίνονται κατάλληλοι για το αξίωµα της Ιεροσύνης από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τα εν λόγω απαιτούµενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά, οι προθεσµίες υποβολής και η διαδικασία που
διενεργείται για την επιλογή τους, συµπεριλαµβανοµένων και των θεµάτων της εκλογής και της χειροτονίας,
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα.
Επιλέχθηκε να έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάταξης εν ενεργεία αξιωµατικοί, ανθυπασπιστές και µόνιµοι υπαξιωµατικοί, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει, σε
σχέση µε την κατηγορία προέλευσής τους, ικανό χρόνο
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας στην κατηγορία
προέλευσής τους, ώστε, αφενός να µην ανατρέπεται ο
διενεργούµενος, στο πρόσωπο του κάθε ενδιαφεροµένου, επιχειρησιακός σχεδιασµός των ΕΔ, και αφετέρου,
να αποκτώνται εµπειρίες και παραστάσεις του στρατιωτικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα κληθούν να ασκήσουν οι ενδιαφερόµενοι το διακόνηµα της ιεροσύνης.
Με δεδοµένο ότι στο Σώµα των Στρατιωτικών Ιερέων υπηρετούν αποκλειστικώς αξιωµατικοί της αυτής ειδικότητας, επιλέχθηκε, για οργανωτικούς λόγους και για λόγους σκοπιµότητας, που συνέχονται µε το κύρος που απορρέει από την άσκηση των καθηκόντων του Στρατιωτικού Ιερέα, οι µετατασσόµενοι που προέρχονται από την
κατηγορία των Ανθυπασπιστών και µονίµων υπαξιωµατικών, να προάγονται στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού και
να συσταθούν οι σχετικές οργανικές θέσεις στο εν λόγω
Σώµα µε υπουργική απόφαση.
Άρθρο 21
Με το άρθρο αυτό επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο
ηλικίας των κατατασσόµενων µε διαγωνισµό Στρατιωτικών Ιερέων, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση της αποστολής τους και τις ανάγκες των ΕΔ.

Με το άρθρο αυτό καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση σε
συγκεκριµένες ειδικότητες-Σώµατα της ΠΑ (µέσω της
µετάταξής τους στις εν λόγω ειδικότητες - Σώµατα) των
Ιπτάµενων Ανθυποσµηναγών, οι οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις λόγω υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, κατά το αρχικό στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης, όταν αυτό υλοποιείται αµέσως µετά την αποφοίτησή τους
από τη Σχολή Ικάρων και όχι στο τελευταίο έτος σπουδών της Σχολής, σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο
πτητικής εκπαίδευσης των Ιπταµένων αξιωµατικών της
ΠΑ.

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η ευχέρεια µονιµοποίησης υπό προϋποθέσεις, ορισµένης κατηγορίας Επαγγελµατιών Οπλιτών του Πολεµικού Ναυτικού, παρά την ύπαρξη προβληµάτων υγείας, δεδοµένου ότι στο Πολεµικό Ναυτικό παρέχεται η δυνατότητα υπηρέτησης σε υπηρεσία ξηράς, όπου οι συνθήκες παροχής της εργασίας
είναι ευνοϊκές για άτοµα µε ήπιες λειτουργικές διαταραχές

Άρθρο 20

Άρθρο 23

Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη µετάταξη στελεχών των ΕΔ στο Σώµα των
Στρατιωτικών Ιερέων. Η ανάγκη αυτή προέκυψε, αφενός
λόγω των δηµοσιονοµικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν τη προκήρυξη διαγωνισµού για την κάλυψη σηµα-

Η κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων, υποχρεωτική
µετάταξη στην ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων,
Κτηνιάτρων, Φαρµακοποιών και Ψυχολόγων, των αξιωµατικών Νοσηλευτικής των τριών κλάδων των ΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι του αντίστοιχου πτυχίου, ανατρέπει

Άρθρο 22
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το σχεδιασµό των ΕΔ, καθώς δεν λαµβάνονται υπόψη οι
υπηρεσιακές ανάγκες, µε συνέπεια να αποµειώνεται άκριτα το νοσηλευτικό προσωπικό και να δηµιουργείται µη
αναγκαίο πλεόνασµα στις λοιπές ειδικότητες. Για το λόγο αυτό, επιχειρείται µε το άρθρο αυτό, ο καθορισµός
πρόσθετων προϋποθέσεων για την αποδοχή της αίτησης
µετάταξης, η οποία θα αποφασίζεται από τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας µετά από πρόταση του Γενικού Επιτελείου του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο αιτών αξιωµατικός.
Άρθρο 24
Με το άρθρο αυτό επιχειρείται η αξιοποίηση υγειονοµικών αξιωµατικών των ΕΔ που είναι κάτοχοι ενός τίτλου σπουδών, εκ των απαιτούµενων από την κείµενη νοµοθεσία για τη χορήγηση νόµιµης άσκησης του επαγγέλµατος του διαιτολόγου-διατροφολόγου, σε αντίστοιχα
τµήµατα στρατιωτικών νοσοκοµείων, όπου δύνανται να
ασκούν τα εν λόγω καθήκοντα, αποκλειόµενης της παράλληλης άσκησης καθηκόντων της γενικής τους ειδικότητας τους σε άλλες υπηρεσιακές δοµές των ως άνω νοσοκοµείων, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στα τµήµατα αυτά. Η αξιοποίηση αυτή τελεί σε κάθε περίπτωση
υπό την προϋπόθεση ότι οι υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την προσωρινή απεµπλοκή των υγειονοµικών αξιωµατικών από την άσκηση καθηκόντων συναφών µε την ειδικότητά τους και την ενασχόληση τους
µε τα καθήκοντα του διαιτολόγου-διατροφολόγου. Για
το λόγο αυτό, εν όψει της ανάθεσης τέτοιων καθηκόντων σε όσους υγειονοµικούς αξιωµατικούς κατέχουν
σχετικό τίτλο σπουδών, λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες
σε προσωπικό της κατεχόµενης γενικής ειδικότητας, σε
συνδυασµό µε τυχόν ειδικές εκπαιδεύσεις που έχουν
παρακολουθήσει οι εν λόγω αξιωµατικοί ή σχετικές εξειδικεύσεις που έχουν αποκτήσει οι ίδιοι σε αντικείµενα
της γενικής τους ειδικότητας, ώστε να µην ανατρέπεται
άκριτα ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της κατά προτεραιότητα παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών στην κατεχόµενη ειδικότητα.
Άρθρο 25
Με το άρθρο αυτό επεκτείνονται οι κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού, οι οποίες καθίστανται άξιες µείζονος, σε σχέση µε τα υπόλοιπα στελέχη, πρόνοιας από
την Πολιτεία, όσον αφορά στην εξασφάλιση, στο µέτρο
των υπηρεσιακών δυνατοτήτων, της εκπλήρωσης της υπηρεσίας τους στον τόπο της προτίµησής τους, λόγω
των επαυξηµένων ηθικών και νοµικών υποχρεώσεων που
υπέχουν οι κατηγορίες αυτές στο πλαίσιο των ιδιαίτερων
βαρών, τα οποία αντιµετωπίζουν στο στενό τους περιβάλλον.
Άρθρο 26
Με το άρθρο αυτό παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, να καθορίσει, µε
κανονιστικό διάταγµα τη διαδικασία, τα κριτήρια, τα απαιτούµενα προσόντα και τον τρόπο επιλογής για την
πρόσληψη ειδικά των εθελοντών οπλιτών του Μουσικού
Σώµατος του ν.δ. 445/1974 (Α´ 160), καθώς επίσης, τις
ειδικότητες που τους απονέµονται. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία και σκόπιµη, καθώς τα θέµατα που αφο-

ρούν σε προκηρύξεις διαγωνισµών για τη πρόσληψη εθελοντών οπλιτών ερείδονται στην -α ντικείµενη στην
παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγµατος - νοµοθετική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 53 του ν.δ. 445/1974 (Α´
160), µε την οποία παρέχεται ευρεία, γενική και αόριστη
νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας να ρυθµίσει κάθε λεπτοµέρεια περί των εθελοντών
οπλιτών που δεν καλύπτεται από τις προβλέψεις του εν
λόγω ν.δ., δηλαδή θέµατα, που ούτε ειδικότερα είναι κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση προς την ουσιαστική ρύθµιση, ούτε έχουν τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα
τεχνικό ή λεπτοµερειακό (ΣτΕ 382/2007, 798/2008).
Επιπρόσθετα, πολλές από τις διατάξεις των άρθρων
43 έως 45 που αφορούν στα ως άνω θέµατα διαλαµβάνουν ρυθµίσεις που είτε έρχονται σε αντίθεση µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο είτε δεν ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες των ΕΔ. Δεδοµένης δε της εισαγωγής του θεσµού των Επαγγελµατιών Οπλιτών µε το
ν. 2936/2001 (Α´ 166), µέσω του οποίου καλύπτονται οι
περισσότερες ειδικότητες υπαξιωµατικών που δεν προέρχονται από παραγωγικές σχολές των ΕΔ, πλην του
Μουσικού Σώµατος, πλην του Μουσικού Σώµατος, αλλά
και της επιχειρησιακής απαίτησης για κατάταξη εθελοντών οπλιτών αποκλειστικά του Σώµατος αυτού, κρίθηκε
καταλληλότερη η εξουσιοδότηση έκδοσης π.δ. για τη
ρύθµιση των ειδικών θεµάτων πρόσληψής τους, κατά παρέκκλιση των άρθρων 43 έως 45 του ν.δ. 445/1974.
Άρθρο 27
Με το άρθρο αυτό το Κοινό Σώµα Στρατολογικό-Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, µετονοµάζεται σε Κοινό
Νοµικό Σώµα. Η νέα ονοµασία είναι δηλωτική της επιστήµης που υπηρετούν οι αξιωµατικοί του Σώµατος,
ανταποκρινόµενη στην εκπαίδευση των στελεχών
του, καθώς και τη νέα αποστολή που εκπληρώνει , κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 54-59 του
ν. 3883/2010. Το εννοιολογικό εύρος της νέας ονοµασίας περιλαµβάνει εξάλλου και την εκπλήρωση της αρχικής αποστολής του Σώµατος, ως εκ του κατεξοχήν νοµικού έργου που επιτελούν οι Στρατολογικές Υπηρεσίες
και λοιπές Μονάδες του Σώµατος, στο πλαίσιο της εφαρµογής της στρατολογικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 28
Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται, στο πλαίσιο της απεµπλοκής των δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώµατος των ΕΔ από διοικητικά καθήκοντα, η αντικατάσταση αυτών, ως µελών επιτροπών και διοικητικών συµβούλιων νοµικών προσώπων που υπάγονται στο ΥΠ.ΕΘ.Α.,
από αξιωµατικούς του Κοινού Νοµικού Σώµατος των ΕΔ,
δεδοµένης της µετεξέλιξης του Σώµατος αυτού και της
επιστηµονικής επάρκειας των αξιωµατικών του να ασκήσουν τις ανάλογες αρµοδιότητες.
Παράλληλα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η αµεροληψία στην εκπλήρωση των διττών καθηκόντων τους,
καθορίζεται η απαγόρευση να διορίζονται ως µέλη του
διοικητικού συµβουλίου ενός νοµικού προσώπου, αξιωµατικοί του Κοινού Νοµικού Σώµατος που υπηρετούν σε
θέσεις παροχής νοµικής υποστήριξης του Γενικού Επιτελείου, δια του οποίου υπάγεται το νοµικό πρόσωπο στο
ΥΠ.ΕΘ.Α. ή εποπτεύεται από αυτό. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους αξιωµατικούς του Σώµατος που υπη-
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ρετούν στο ΥΠ.ΕΘ.Α., σε θέση που διασυνδέεται µε την
άσκηση καθηκόντων εποπτείας του νοµικού προσώπου.
Άρθρο 29
Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη ενός κενού
νόµου, διά της εισαγωγής ρητής νοµοθετικής πρόβλεψης επέκτασης του δικαιώµατος χρήσης των βρεφονηπιακών σταθµών των κλάδων των ΕΔ από το προσωπικό
των Κοινών Σωµάτων και τους δικαστικούς λειτουργούς
του Δικαστικού Σώµατος των ΕΔ. Επιτυγχάνεται έτσι, ο
σεβασµός των αρχών της ισότητας, της αλληλεγγύης
και της κοινωνικής δικαιοσύνης που επιτάσσουν την οµοιόµορφη µεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες και την απόλαυση του παρεχόµενου κοινωνικού ευεργετήµατος από όλο το δικαιούµενο προσωπικό.
Άρθρο 30
Με το άρθρο αυτό αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε τις
τρέχουσες ανάγκες των κλάδων των ΕΔ, η οροφή στρατιωτικού προσωπικού που προέρχεται από τις κατηγορίες των οπλιτών που ανακατατάσσονται και των εφέδρων που επανακατατάσσονται, εθελοντικά και για βραχεία περίοδο στις ΕΔ, και υπηρετεί σε µονάδες Ειδικών
Δυνάµεων και αεροµεταφερόµενου Πεζικού του Στρατού Ξηράς, καθώς και σε µονάδες της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεµικού Ναυτικού.
Άρθρο 31
Οι συµβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS) είναι
συµβάσεις ιδιαίτερα σηµαντικές για την επιχειρησιακή
αυτονοµία των ΕΔ και ειδικότερα για την ασφάλεια εφοδιασµού των οπλικών συστηµάτων. Με βάση το καθεστώς που ίσχυε ως τώρα, οι συµβάσεις αυτές µπορούσαν να συνάπτονται ταυτόχρονα µε την αρχική σύµβαση
προµήθειας ή µεταγενέστερα.
Με την παράγραφο 1 καθορίζεται ότι στο πλαίσιο της
διαδικασίας σύναψης προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα µε αυτή και σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης
για την προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού µε τον ίδιο
ή άλλο οικονοµικό φορέα. To αντικείµενο της σύµβασης
αυτής δύναται να αφορά στη συντήρηση, την προµήθεια
ανταλλακτικών και εκπαίδευσης, την προµήθεια ορισµένης ποσότητας πυροµαχικών, καθώς και τον εκσυγχρονισµό, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθµιση του προς προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού, εφόσον τα ως άνω είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη
σύναψη της σύµβασης προµήθειας του στρατιωτικού εξοπλισµού. Παράλληλα, καθορίζεται ότι σε περίπτωση
που προκύψει σχετική αναγκαιότητα, αφότου έχει συναφθεί η σύµβαση προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να συνάψει αυτοτελώς σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης µε τον ίδιο ή άλλο οικονοµικό φορέα. Με τον τρόπο αυτό, αφενός µεν ικανοποιείται η ανάγκη αδιάκοπης υποστήριξης του στρατιωτικού
εξοπλισµού, ώστε να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η επιχειρησιακή ετοιµότητα των ΕΔ, αφετέρου δε επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας µέσα από την ταυτόχρονη
διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν

στον ίδιο ουσιαστικά στρατιωτικό εξοπλισµό
Με τις παραγράφους 2,3 και 4 επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 5, 6 και 7 του ν. 3978/2011 (Α´ 137) αντίστοιχα ώστε να εναρµονιστεί το περιεχόµενό τους πλήρως µε τη συντελούµενη νοµοθετική αλλαγή που αφορά
στον ορισµό των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των
ΕΔ, αντί της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών
και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ως
αρµόδιων για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών που
απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση συµβάσεων
προµηθειών και υπηρεσιών, των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου
ορίου από το οποίο εφαρµόζεται η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη ρύθµιση αυτή, τα Γενικά Επιτελεία διευκολύνονται ως προς την ικανοποίηση των οικείων αναγκών προµήθειας αµυντικού υλικού και παροχής
υπηρεσιών των τριών κλάδων των ΕΔ ώστε να λειτουργούν ακώλυτα, υπό καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής
ετοιµότητας. Περαιτέρω, εξασφαλίζεται η απαιτούµενη
ευελιξία, προκειµένου να ικανοποιούνται άµεσα και αποτελεσµατικά οι εν λόγω ανάγκες, χωρίς να καταστρατηγούνται οι αρχές της διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισµού. Για την υλοποίηση
της δυνατότητας αυτής, επέρχονται επιπροσθέτως και οι
αναγκαίες τροποποιήσεις στο ν. 3978/2011, προκειµένου
τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων να συγκροτήσουν τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τη διενέργεια των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών .
Με τις παραγράφους 5, 6 και 7 διορθώνονται εσφαλµένες διατυπώσεις που ετέθησαν εκ παραδροµής στο κείµενο της παραγράφου 4 του άρθρου 57, της παρ. 6 του
άρθρου 64, της παρ. 1 του άρθρου 65 και της παρ. 3 του
άρθρου 105 του ν. 3978/2011.
Άρθρο 32
Σηµαντική καινοτοµία που επέρχεται µε το παρόν άρθρο και εξυπηρετεί την ταχύτητα στην υλοποίηση των
διαδικασιών προµήθειας αµυντικού υλικού, είναι η ανάθεση, εκ του νόµου, στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των ΕΔ, της αρµοδιότητας για τη λήψη απόφασης ενεργοποίησης των εντεταγµένων στο
Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα Προµηθειών Αµυντικού
Υλικού υποπρογραµµάτων, των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός Φόρου Προστιθέµενης Αξίας είναι κατώτερη από τα χρηµατικά όρια του άρθρου 8 της οδηγίας
2009/81/ΕΚ. Προς εξασφάλιση της απαιτούµενης διαφάνειας ορίζεται περαιτέρω ότι για τα υποπρογράµµατα
αυτά ενηµερώνεται, ανά εξάµηνο, η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής.
Άρθρο 33
Η µη αποτελεσµατική διαχείριση των πιστώσεων του
ΥΠ.ΕΘ.Α. στο πλαίσιο της σύναψης και της εκτέλεσης
των συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον
τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας, εξαιτίας εγκληµάτων διαφθοράς και άλλων αιτιών, συνιστά µη αντισταθµιζόµενη απώλεια για την ισχύ των ΕΔ. Με την παρούσα
διάταξη επιδιώκεται η µερική αντιστάθµιση του ελλείµµατος το οποίο προκαλείται στον τοµέα των αµυντικών
εξοπλισµών εξ αυτών των αιτιών, µε σκοπό την κάλυψη
ανελαστικών αναγκών και τη βέλτιστη δυνατή εκπλήρω-
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σης του αµυντικού σχεδιασµού της χώρας.
Άρθρο 34
Με το άρθρο αυτό αποσαφηνίζεται, απλοποιείται και
επιταχύνεται η προβλεπόµενη από το άρθρο 107 του
ν. 3978/2011 διαδικασία αξιοποίησης στρατιωτικού εξοπλισµού ο οποίος χαρακτηρίζεται ως µη επιχειρησιακά αναγκαίος.

προ της υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 39 του
ν. 4030/2011 (Α´ 249). Με την παράγραφο 5 καθορίζεται
ότι µετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήµατος ο Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. θα υπαχθεί και πάλι στην εποπτεία
του Υπουργείου Οικονοµικών, προς τούτο δε το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εναρµονίσει σε αποκλειστική προθεσµία εκ νέου το καταστατικό του, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011.
Άρθρο 37

Άρθρο 35
Με την παράγραφο 1 καθορίζεται ότι το δικαίωµα λήψης του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν οι Ειδικοί
Λογαριασµοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση εικοσαετούς, αντί δεκαετούς, τουλάχιστον µετοχικής σχέσης,
χάριν της βιωσιµότητας των Ειδικών Λογαριασµών και
της αλληλεγγύης των γενεών των ασφαλισµένων προσώπων. Παράλληλα, διατηρούνται σε ισχύ οι εξαιρέσεις
που προέβλεπε η αρχική διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116) σχετικά µε την καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος, χωρίς την πλήρωση
της προϋπόθεσης της εικοσαετούς µετοχικής σχέσης µε
τον οικείο Ειδικό Λογαριασµό. Τέλος ,καθορίζεται ότι η
πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής δεν απαιτείται, και συνεπώς καταβάλλεται το εφάπαξ βοήθηµα στους Μετόχους του Ειδικού Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που κατατάχθηκαν ως Λιµενοφύλακες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3079/2002 (Α´ 311), δεν έχουν µετοχική σχέση από την κατάταξή τους -και κατά τούτο ο
χρόνος µετοχικής σχέσης µε τον Ειδικό Λογαριασµό υπολείπεται του χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας- και επιπλέον δεν τους παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης του
χρόνου υπηρεσίας Λιµενοφύλακα. Για την καταβολή του
εφάπαξ βοηθήµατος στους τελευταίους απαιτείται, ωστόσο, η πλήρωση της προϋπόθεσης της δεκαετούς
συµµετοχής στον Ειδικό Λογαριασµό Αλληλοβοήθειας
Ναυτικού.
Με την παράγραφο 2 επιδιώκεται, κατ’ επιταγή της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης, η προτεραιοποίηση
της καταβολής του βοηθήµατος στους δικαιούχους, µε
βάση περιοριστικά απαριθµούµενα κοινωνικά κριτήρια, έτσι ώστε να δίνεται µικρό χρονικό προβάδισµα στα πρόσωπα τα οποία έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, υπό την προϋπόθεση ότι οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί εκτέλεσης
του προϋπολογισµού των Ειδικών Λογαριασµών το επιτρέπουν.
Άρθρο 36
Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η προσωρινή επαναφορά του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Μονίµων Αξιωµατικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ο ορισµός νέων µελών του διοικητικού συµβουλίου του Συνεταιρισµού,
προκειµένου να επιλυθούν µείζονα χρονίζοντα ζητήµατα
διαχειριστικής και οικονοµικής φύσεως, προ της υπαγωγής του εκ νέου στο Υπουργείο Οικονοµικών, δυνάµει
των προϋποθέσεων του ν. 4030/2011 (Α´ 249). Ο
Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. υπάγεται στην εποπτεία του ΥΠ.ΕΘ.Α. για
χρονικό διάστηµα ενός έως δύο ετών και ως εκ τούτου
υποχρεούται να εναρµονίσει το καταστατικό του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 564/1968 (Α´ 220), ήτοι

Με την προτεινόµενη ρύθµιση που εισάγεται µε το παρόν άρθρο καθορίζεται ότι για το στρατιωτικό προσωπικό
των ΕΔ που τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαια αργία κατ’
εφαρµογή καταργούµενων µε την παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4325/2015 (Α´ 47) διατάξεων, το σύνολο των εξ
αυτής της αιτίας παρακρατηθεισών αποδοχών τους µπορεί να τους επιστραφεί, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που επιστρέφονται στους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους οι αντίστοιχες παρακρατηθείσες αποδοχές, βάσει των σχετικών ρυθµίσεων του τροποποιηµένου µε τον ως άνω νόµο Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου [ν. 3528/2007 (Α´ 167)] .
Η αναλογική εφαρµογή για το στρατιωτικό προσωπικό
των διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α´ 167) περί δυνητικής-αυτοδίκαιης αργίας του δηµοσιουπαλληλικού κώδικα είχε καθοριστεί µε την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του
ν. 4093/2012 (Α´ 222).
Με την κατάργηση αυτής της διάταξης, που επήλθε µε
το ν. 4325/2015, εκτός από τις προϋποθέσεις θέσης σε
αργία για τους στρατιωτικούς, καταργήθηκε ταυτόχρονα
και η δυνατότητα εφαρµογής της ευεργετικής για τους
δηµοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ρύθµισης περί επιστροφής των εξ αυτής της αιτίας παρακρατηθεισών αποδοχών τους υπό την πλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων. Η εν λόγω ρύθµιση αποτυπώνεται στην παρ. 2
του άρθρου 105 του ν. 3528/2007, όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε µε την χωρίς µεταβατικό χαρακτήρα παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015, σύµφωνα µε
την οποία:
α. αφενός επιστρέφεται υποχρεωτικώς το µέρος των
αποδοχών των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων που παρακρατήθηκαν, λόγω της αργίας στην οποία αυτοί τέθηκαν, εφόσον, µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015
απαλλαγούν από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί
αβάσιµη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση,
β. αφετέρου, καθίσταται επιτρεπτή η επιστροφή του
συνόλου ή µέρους των αποδοχών τους που παρακρατήθηκαν εξαιτίας της αργίας, υπό την προϋπόθεση της απαλλαγής τους µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή επιβολής ποινής κατώτερης της οριστικής παύσης, και µετά
από αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου πειθαρχικού
συµβουλίου, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές εκπληρωθούν µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015.
Ως εκ τούτου, και ενώ αριθµός στρατιωτικών τέθηκε
σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας, κατ’ αναλογική εφαρµογή των σχετικών προϊσχυουσών διατάξεων του
ν. 3528/2007, δεν υφίσταται σήµερα νοµικό έρεισµα, ελλείψει µεταβατικής ή συναφούς διάταξης, για αντίστοιχη
υπό προϋποθέσεις επιστροφή των παρακρατηθεισών αποδοχών τους, καθόσον το ισχύον σήµερα άρθρο 105
του ν. 3528/2007, στο οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση
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η διαδικασία επιστροφής των αποδοχών που παρακρατήθηκαν, δεν τυγχάνει πλέον εφαρµογής στο στρατιωτικό
προσωπικό.
Η παρούσα ρύθµιση εντάσσεται στο πλαίσιο θέσπισης
ενιαίων κανόνων µέριµνας υπέρ των διοικουµένων και
σεβασµού της συνταγµατικής αρχής της ισότητας εκ µέρους της Πολιτείας, δηλαδή όµοιας µεταχείρισης όµοιων
περιπτώσεων.
Άρθρο 38
Το προσωπικό των ΕΔ, λόγω της ειδικής φύσης της αποστολής του, καλείται να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις, αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τους παρεχόµενους πόρους. Προκειµένου να επιτύχει στην αποστολή του, εµπλέκεται συχνά σε ακραίες συνθήκες και
καταστάσεις που ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο. Σκοπός
του παρόντος άρθρου είναι η επέκταση των διατάξεων
του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α΄ 236), που ρυθµίζουν
την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται από µηχανοκίνητα οχήµατα
του Δηµοσίου, και στις περιπτώσεις πρόκλησης ατυχηµάτων από πλωτά και εναέρια µέσα, τα οποία χειρίζεται
το προσωπικό των ΕΔ, κατά ανάλογο µε τα Σώµατα Ασφαλείας τρόπο, ήτοι όπως καθορίζεται µε το άρθρο 15
του ν. 2622/1998 (Α΄ 138).
Άρθρο 39
Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η καθιέρωση του δικαιώµατος διατήρησης δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς από τους διαµένοντες στα στρατιωτικά οικήµατα του ν.δ.
2475/1953 (Α´ 191), σύµφωνα µε το πλαίσιο κανόνων
του ν. 4039/2012 (Α´ 15), καθόσον οι συνθήκες διαµονής
στα εν λόγω οικήµατα δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις ποιοτικές διαφορές, από τους όρους διαµονής σε κατοικίες,
στις οποίες επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η διατήρηση
τέτοιων ζώων, βάσει του άρθρου 8 του ν. 4039/2012.
Άρθρο 40
Με τη ρύθµιση αυτή η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ
εξαιρείται από το πεδίο αρµοδιοτήτων του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτων Δηµόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
Μολονότι οι ΕΔ αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του
κρατικού µηχανισµού, εντούτοις, (ΚΟΜΜΑ) κρίνεται
σκόπιµη η εξαίρεση τους από το σχετικό πεδίο αρµοδιοτήτων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., καθώς οι στρατιωτικοί υπόκεινται
σε καταφανώς αυστηρότερες πειθαρχικές διαδικασίες,
υπαγόµενοι επιπλέον και στο πεδίο εφαρµογής ειδικού
ποινικού κώδικα (στρατιωτικός ποινικός κώδικας), σε
σχέση µε τους λοιπούς εργαζόµενους του Δηµόσιου Τοµέα, στους φορείς του οποίου, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έχει αρµοδιότητα παρακολούθησης των αντίστοιχων διαδικασιών.
Οι ειδικές διατάξεις πειθαρχικού δικαίου στις οποίες υπάγονται τα στελέχη των ΕΔ έχουν ως σκοπό την τήρηση της πειθαρχίας και υπηρεσιακής τάξης στο στράτευµα, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση
της συνοχής του και της εκτέλεσης της αποστολής του.
Το κατά τα ανωτέρω ειδικό καθεστώς της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ,
το οποίο δεν προβλέπεται για τους δηµοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ή για άλλες κατηγορίες απασχολουµέ-

νων στο Δηµόσιο, είναι συνυφασµένο µε τη δοµή, την
οργάνωση και τη λειτουργία των ΕΔ, οι οποίες για να επιτελέσουν το έργο τους λειτουργούν µε αυστηρό ιεραρχικό σύστηµα, βασισµένο µεταξύ άλλων στην απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων πειθαρχίας και της υπακοής
των κατωτέρων προς τους ανωτέρους. Υπό το πρίσµα
αυτό καθίσταται υπερβολική και δίχως ουσιαστικό σκοπό
η παρακολούθηση από το ΣΕ.Ε.Δ.Δ. των ειδικών και µοναδικών στη φύση τους, σε σχέση µε τους λοιπούς φορείς του Δηµοσίου, πειθαρχικών διαδικασιών που εφαρµόζονται στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ. Η ρύθµιση
έχει ως έµµεσο προσδοκώµενο αποτέλεσµα την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, µέσω της απαλλαγής της υποχρέωσης των διοικητικών οργάνων του ΥΠΕΘΑ, που είναι αρµόδια για τον πειθαρχικό έλεγχο του στρατιωτικού
προσωπικού των ΕΔ, να γνωστοποιούν στο Σ.Ε.Ε.Δ. το
σύνολο της πληθώρας των πράξεων µε τις οποίες ασκείται πειθαρχική δίωξη εις βάρος του εν λόγω προσωπικού
και των σχετικών πειθαρχικών αποφάσεων.
Άρθρο 41
Με το άρθρο αυτό επέρχονται ορισµένες οργανωτικές
µεταβολές σε σχέση µε τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α.,)
µε σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία της. Ειδικότερα:
Για την αποτελεσµατικότερη διενέργεια των ελέγχων
που πραγµατοποιεί η Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α. και τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων τους, κρίνεται σκόπιµο
να συσταθεί επιτροπή µε ορισµένη θητεία, αποτελούµενη από ένα δικαστικό λειτουργό των πολιτικών δικαστηρίων, µε βαθµό Εφέτη, έναν ανώτερο αξιωµατικό του
Κοινού Νοµικού Σώµατος των ΕΔ και έναν ανώτερο αξιωµατικό της Μ.Ε.Ε. και έναν ανώτερο αξιωµατικό του
τµήµατος οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού της Διεύθυνσης Οικονοµικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, µε αρµοδιότητα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ευρηµάτων της Μ.Ε.Ε., µε σκοπό τη διακρίβωση τυχόν ευθυνών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση αποτελεσµάτων.
Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ενηµερώνεται σε κάθε περίπτωση ως προς τα αποτελέσµατα του διενεργούµενου
ελέγχου µέσω της υποβολής σε αυτόν της ως άνω έκθεσης. Εφόσον από την έκθεση αποτελεσµάτων προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήµατος, η επιτροπή θα διαβιβάζει απευθείας και αµελλητί την έκθεση
στην αρµόδια κατά περίπτωση Εισαγγελία, για την ποινική της αξιολόγηση. Η ανωτέρω σύνθεση της επιτροπής
και ιδίως η συµµετοχή του δικαστικού λειτουργού, ο οποίος απολαµβάνει προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και συγχρόνως έχει µεγάλη εµπειρία στην εκδίκαση υποθέσεων οικονοµικών εγκληµάτων, εγγυάται
την αποτελεσµατικότερη διενέργεια του απαιτούµενου
ελέγχου και αξιολόγησης των σχετικών ευρηµάτων, µε
στόχο την καταπολέµηση φαινοµένων διαφθοράς στο
χώρο της εθνικής άµυνας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Για την ουσιαστική και ακώλυτη ενάσκηση των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, ρητά ορίζεται ότι αυτός απαλλάσσεται των λοιπών δικαστικών του καθηκόντων κατά το
χρονικό διάστηµα της οριζόµενης θητείας του.
Επιπρόσθετα, µε την παράγραφο 4 επιδιώκεται η τρο-
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ποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 (Α´ 29), έτσι
ώστε να καταστεί δυνατή η µεταφορά του επιχειρησιακού ελέγχου της Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α. στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων
του ΥΠ.ΕΘ.Α σε σχέση µε τους λοιπούς αναφερόµενους
στο άρθρο αυτό φορείς του Δηµοσίου. Εν προκειµένω,
στη δράση του ΥΠ.ΕΘ.Α. και των ΕΔ εµπίπτουν απόρρητα και εµπιστευτικά θέµατα εθνικής άµυνας και ασφάλειας, στα οποία πρόσβαση είναι έχει αποκλειστικά το προσωπικό των ΕΔ µε αντίστοιχη εξουσιοδότηση ασφαλείας. Επιπλέον, η Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α. είναι στρατιωτική µονάδα, αποτελούµενη από µόνιµους αξιωµατικούς των Ε.Δ.,
οι οποίοι, σύµφωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία,
διοικητικά, ιεραρχικά και επιχειρησιακά, µπορούν να υπάγονται µόνον στην προβλεπόµενη ιεραρχία και στην
πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α.. Για τους λόγους αυτούς
κρίνεται σκόπιµο, αφενός ο επιχειρησιακός έλεγχος της
Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α. και η εποπτεία της δράσης της να ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, αφετέρου ο
τελευταίος να καθορίζει τον Διευθυντή της ως άνω Μονάδας. Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι ο Διευθυντής
της Μονάδας ενηµερώνει, δια του ασκούντος τον επιχειρησιακό έλεγχο της Μ.Ε.Ε/ΥΠ.ΕΘ.Α., τον αρµόδιο για
την καταπολέµηση της διαφθοράς Υπουργό και συντονίζει τη δράση της µε τις οµοειδείς υπηρεσίες των άλλων
φορέων στο πλαίσιο συντονισµένων δράσεων για την
καταπολέµηση της διαφθοράς.
Άρθρο 42
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η δυνατότητα σύναψης
προγραµµατικών συµφωνιών συνεργασίας Σχολών των
ΕΔ µε τα Πανεπιστήµια για τη διοργάνωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.
Η ρύθµιση αυτή είχε προβλεφθεί αρχικώς µε την παρ. 5
του άρθρου 4 του ν. 3187/2003 (Α´ 233), όπως το άρθρο
αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 88 του
ν. 3883/2010 (Α´167), πλην όµως κρίθηκε σκόπιµη η κατάργηση της παραγράφου αυτής µε τις καταργούµενες
διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου, καθώς δεν είχε
νοηµατική συνάφεια µε τις λοιπές ρυθµίσεις του ίδιου
άρθρου του ν. 3187/2003. Επιπλέον, επεκτείνεται και
στις Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς (Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωµατικών
Μηχανικού, Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωµατικών Διαβιβάσεων, Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωµατικών Τεχνικού και Σχολή Τοπογραφίας) η δυνατότητα σύναψης συναφών προγραµµατικών συµφωνιών
συνεργασίας µε τα Πανεπιστήµια, καθώς τέτοιες συνεργασίες κοµίζουν µέγιστο όφελος στις ΕΔ, δεδοµένου ότι
συµβάλλουν στην επιστηµονική επιµόρφωση των αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς που κατέχουν ειδικότητες
αυξηµένων απαιτήσεων τεχνικής και θεωρητικής κατάρτισης και καλούνται να εκπληρώσουν την αποστολή τους
σε σύνθετο και πολυδιάστατο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Άρθρο 43
Με το άρθρο αυτό επέρχονται αλλαγές στη στρατολογική νοµοθεσία. Ειδικότερα, µε την πρώτη παράγραφο
του άρθρου εξασφαλίζεται η αξιοποίηση ειδικών προσό-

ντων που έχουν αποκτήσει ορισµένοι στρατεύσιµοι, ύστερα από σπουδές σε αεροπορικά αντικείµενα, προς όφελος της Πολεµικής Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς. Για το σκοπό αυτό καθορίζεται η κατόπιν αίτησης
µεταφορά των πτυχιούχων χειριστών αεροπλάνων και ελικοπτέρων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.)
ή άλλης σχολής, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εγκεκριµένης ή αναγνωρισµένης αντίστοιχα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στην Πολεµική Αεροπορία
και τον Στρατό Ξηράς (για κάλυψη αναγκών της Αεροπορίας Στρατού) αντίστοιχα, εφόσον οι πτυχιούχοι αυτοί
δεν είχαν κατανεµηθεί στους εν λόγω κλάδους. Περαιτέρω, καθορίζεται η επιλογή στο όπλο της Αεροπορίας
Στρατού των ήδη κατανεµηµένων στον κλάδο του Στρατού Ξηράς πτυχιούχων χειριστών ελικοπτέρων προς αξιοποίηση των ειδικών προσόντων τους. Τέλος, ορίζονται περιορισµοί ως προς την άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος σε σχέση µε την προϋπηρεσία στις ΕΔ των επανακατασσοµένων στρατευσίµων πτυχιούχων των εν λόγω σχολών.
Με τη δεύτερη παράγραφο, προστίθεται µεταξύ των
κατηγοριών που απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυµούν,
από την υποχρέωση στράτευσης, πέραν των µοναχών ή
δοκίµων µοναχών που µονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους και οι µοναχοί ή δόκιµοι µοναχοί που µονάζουν στη
Μονή του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ειδικού δηµοσίου συµφέροντος που σχετίζεται µε τη στήριξη της φθίνουσας σε αριθµό µοναστικής κοινότητας του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, στη πνευµατική, διοικητική και
ποιµαντική δικαιοδοσία του οποίου ανήκουν ναοί και
προσκυνηµατικοί χώροι που έχουν παγκόσµια ακτινοβολία και ιδιαίτερο θρησκευτικό περιεχόµενο για τους Έλληνες πολίτες που πρεσβεύουν το δόγµα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.
Άρθρο 44
Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού παρέχει έως σήµερα µόνο τεχνική εκπαίδευση στους αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς του ως άνω νεότερου Όπλου του Στρατού Ξηράς, καθώς αποτελεί Σχολή Ειδικής Εκπαίδευσης, κατά
το άρθρο 4 του ν. 1394/1983 (Α´ 125). Με τη θεσπιζόµενη ρύθµιση επέρχεται η αναβάθµιση της Σχολής σε Σχολή Εκπαίδευσης Αξιωµατικών Όπλου, οπότε και θα παρέχει στα στελέχη της Αεροπορίας Στρατού πλήρη εκπαίδευση, τόσο σε αντικείµενα τακτικής εκπαίδευσης, όσο και σε αντικείµενα τεχνικής εκπαίδευσης, κατ’ αντιστοιχία µε τις λοιπές Σχολές Εκπαίδευσης Αξιωµατικών
των υπολοίπων Όπλων και Σωµάτων του Στρατού Ξηράς.
Ταυτόχρονα εξυπηρετούνται και οι ανάγκες του οικείου
Όπλου σε ανθρώπινο δυναµικό, δεδοµένου ότι οι Ανθυπολοχαγοί και µόνιµοι Λοχίες αναµένεται να φοιτούν
στη Σχολή αµέσως µετά την αποφοίτησή τους από τις
παραγωγικές Σχολές των ΕΔ και να εντάσσονται ταχύτερα στην Αεροπορία Στρατού, χωρίς να απαιτείται η αποφοίτησή τους από τη Σχολή Πεζικού, όπως συµβαίνει
σήµερα, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 107/1998 (Α´ 98), η οποία καταργείται µε
τις καταργούµενες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου.
Άρθρο 45
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Με το άρθρο αυτό επεκτείνεται, για λόγους ισότητας,
το δικαίωµα των εν ενεργεία αξιωµατικών να διδάσκουν
σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει
ιδρύµατα, και στους εν ενεργεία ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς των ΕΔ, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύει για τους αξιωµατικούς.
Άρθρο 46
Το άρθρο εντάσσεται σε δικαιϊκή ενότητα µε άλλες
διατάξεις του σχεδίου νόµου, καθώς µε αυτό παρέχεται
ειδική εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων σε σχέση
προς την ουσιαστική ρύθµιση.
Άρθρο 47
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται θέµατα που προκύπτουν από τη µεταβολή της νοµοθεσίας και τη µετάβαση
από την προϊσχύουσα νοµοθεσία.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 τίθεται πρόνοια για την ολοκλήρωση από τη Γενική Διεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών
και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, των
διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων
προµηθειών αµυντικού εξοπλισµού, οι οποίες είχαν εκκινήσει προ της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόµου και για
τις οποίες πλέον ως αρµόδια ορίζονται τα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των ΕΔ.
Με την παράγραφο 2 διατηρείται η υπαγωγή στις προϊσχύουσες διατάξεις των αξιωµατικών νοσηλευτικής, οι
οποίοι κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου είχαν
ήδη εγγραφεί για τη λήψη πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρµακευτικής Σχολής και τµηµάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
χάριν της προστασίας των ευλόγων προσδοκιών του διοικουµένου.
Με την παράγραφο 3 τίθεται πρόνοια για την υπαγωγή
των αξιωµατικών των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης
και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ στην καθοριζόµενη
για αυτούς επετηρίδα, βάσει της θέσης που κατέχουν
στην επετηρίδα στην οποία είναι εγγεγραµµένοι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του θεσπιζόµενου νόµου.
Με τις παραγράφους 4 και 5 καθορίζεται ρητώς ότι
στις τροποποιητικές µε το παρόν σχέδιο νόµου διατάξεις
του ν.324/1974 υπάγεται το σύνολο των αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας και των τριών κλάδων των ΕΔ που κατά την έναρξη ισχύος του θεσπιζόµενου νόµου υπηρετούν στις ΕΔ.
Με την παράγραφο 6 καθορίζονται θέµατα αναδροµικής βαθµολογικής προαγωγής για τους υπαγόµενους
στο ν. 324/1974 αξιωµατικούς ειδικής µονιµότητας, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του θεσπιζόµενου νόµου
έχουν συµπληρώσει τα απαιτούµενα προσόντα για την
προαγωγή τους στο βαθµό του Ταγµατάρχη και Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
Με την παράγραφο 7 τίθεται πρόνοια για τη δυνατότητα εµπρόθεσµης υποβολής αίτησης εκ νέου παραµονής
στην ενέργεια, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 34 του άρθρου 18, των ιπτάµενων αξιωµατικών

ειδικής µονιµότητας του ν.324/1976, οι οποίοι κατά την
έναρξη ισχύος του θεσπιζόµενου νόµου συνεχίζουν να
υπηρετούν ως ιπτάµενοι στις τάξεις των ΕΔ και διανύουν το δεύτερο ήµισυ του εικοστού εβδόµου έτους
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Με την παράγραφο 8 τίθεται πρόνοια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιοποίησης στρατιωτικού εξοπλισµού που είχαν εκκινήσει προ της θέσης σε ισχύ του
θεσπιζόµενου νόµου, µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Περαιτέρω, καθορίζεται ρητώς ότι οι συµβάσεις αξιοποίησης µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού που έχουν συναφθεί κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 (Α´ 137), όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε το παρόν σχέδιο
νόµου , εκτελούνται µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν
κατά το χρόνο σύναψής τους.
Με την παράγραφο 9 καθορίζεται ότι οι διατάξεις του
άρθρου 17 καταλαµβάνουν και τους υπηρετούντες στη
θέση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος σχεδίου νόµου.
Με την παράγραφο 10 προσδίδεται αναδροµικότητα
στις διατάξεις των παραγράφων 18 α και 21 µε βάση
τις οποίες ανακαθορίζεται η αρχαιότητα των αξιωµατικών της περίπτωσης 5 της παρ. β´ του άρθρου 2 του
ν. 3883/2010 σε σχέση προς τους λοιπούς αξιωµατικούς
και δηµιουργείται για αυτούς ιδιαίτερη επετηρίδα. Στις
νέες ρυθµίσεις δύνανται εφόσον το επιθυµούν να υπαχθούν και όσοι εκ των ανωτέρω τέθηκαν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) κατά την τελευταία κρίση τους ως εκ
της συµπλήρωσης του χρόνου παραµονής στο βαθµό
τους. Με την υπαγωγή τους στις νέες ρυθµίσεις ανακαλείται η τελευταία κρίση τους, επανέρχονται στην προηγούµενη υπηρεσιακή τους κατάσταση, η αρχαιότητά
τους αναπροσαρµόζεται, εντάσσονται στη νέα επετηρίδα και επανακρίνονται εκτάκτως.
Με την παράγραφο 11 τίθεται πρόνοια για τη διοικητική αποκατάσταση της κατηγορίας των αξιωµατικών της
παραγράφου 26 του άρθρου 18 (αξιωµατικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ καταταγέντες τα έτη 1989-1990), η οποία εξασφαλίζεται µε τον καθορισµό, σε εύλογο χρόνο,
διενέργειας εκτάκτων κρίσεων για αξιωµατικούς που έχουν συµπληρώσει κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος Σ/Ν τις προϋποθέσεις για αναδροµική κρίση και προαγωγή στον επόµενο βαθµό, σύµφωνα µε τις
παραµένουσες σε ισχύ διατάξεις του ν. 2439/1996 στις
οποίες πλέον υπάγονται. Περαιτέρω, ρητά ορίζεται ότι
για το προσωπικό αυτό δεν γεννάται δικαίωµα αναδροµικής καταβολής των αποδοχών ως εκ της αναδροµικής
βαθµολογικής τους προαγωγής.
Άρθρο 48
Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται οι διατάξεις που καταργούνται ρητά µε το νόµο, ως αντικείµενες στις νέες
ρυθµίσεις. Επιπρόσθετα, καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) µε σκοπό την απάλειψη υφιστάµενης υπηρεσιακής διαφοροποίησης σε σχέση
µε ορισµένη κατηγορία αξιωµατικών του Νοµικού Σώµατος, καθώς και η περίπτωση ε´ της παρ. 3 του άρθρου 8
του π.δ. 151/1997 (Α´ 129), µε την οποία προβλέπεται η
συµµετοχή δικαστικού λειτουργού του Δικαστικού Σώµατος των ΕΔ, ως µέλους στην εξεταστική επιτροπή για
την πλήρωση κενών θέσεων αξιωµατικών του Σώµατος
Έρευνας Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς, δεδοµένου
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ότι οι ως άνω δικαστικοί λειτουργοί κατά τεκµήριο δεν έχουν τις απαιτούµενες τεχνικές γνώσεις για την επιτυχή
άσκηση των καθηκόντων τους, ως µέλη της εν λόγω επιτροπής.
Άρθρο 49
Με το άρθρο αυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος του θεσπιζόµενου νόµου.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
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ΣXEΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας
KEΦΑΛΑΙΟ Α´
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.)
Άρθρο 1
Ίδρυση – Αποστολή
Ιδρύεται Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Αεροπορίας
(Σ.Μ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει, µετά
από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες µόνιµους υπαξιωµατικούς της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ),
µε άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελµατική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων.
Άρθρο 2
Εκπαίδευση
1. Στους σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. παρέχεται ακαδηµαϊκή, στρατιωτική και πρακτική εκπαίδευση.
2. Στη Σ.Μ.Υ.Α. λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις, που περιλαµβάνουν τις συναφείς µε αυτές ειδικότητες:
α) Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης.
β) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης.
γ) Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης.
Άρθρο 3
Υπαγωγή - Έδρα - Διάρκεια εκπαίδευσης
1. Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωµατικών, ανήκει στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές της Σχολής εισέρχονται σε αυτήν κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων που
διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την εισαγωγή των σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 (Α´ 166).
2. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της
Δεκέλειας. Mε απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού
Συµβουλίου, η εκπαίδευση µίας από τις κατευθύνσεις ή
µέρος της εκπαίδευσης ορισµένων από τις ειδικότητες
µπορεί να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης µονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.
3. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν ευδοκίµως ονοµάζονται µόνιµοι Σµηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης ειδικότητας.
Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις
1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. εισάγονται το
ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, οπότε παύει η εισαγωγή
σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικών, τη
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών και τη Σχολή Ιπτάµενων
Ραδιοναυτίλων.

2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Μ.Υ.Α. είναι σπουδαστές στις λοιπές Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους
σε αυτές. Όταν εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών
αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, µε απόφασή του, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση
του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, διαλύει
την εν λόγω Σχολή. Με όµοια απόφαση που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται
κάθε σχετική αναγκαία λεπτοµέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της διάλυσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´
ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΜΟ.Μ.ΚΑ.)
Άρθρο 5
Σύσταση Μονάδας Μελετών
και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.)
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
1. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) µπορεί
να συµπράττει στη µελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος µε φορείς του δηµοσίου τοµέα, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων µε την προϋπόθεση ότι η υλοποίησή τους συµβάλλει µεταξύ άλλων στην επαύξηση
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάµεων στην περιοχή.
2. Για το σκοπό αυτό συνιστάται υπηρεσία στο Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), µε τον τίτλο «Μονάδα Μελετών και Κατασκευών» (ΜΟ.Μ.ΚΑ.), η οποία αποτελεί το φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για
την εκπόνηση της µελέτης ή την υλοποίηση του έργου
στο πλαίσιο των ως άνω συµβάσεων.
3. Στο πλαίσιο κάθε προγραµµατικής σύµβασης που
συνάπτει η ΜΟ.Μ.ΚΑ. ρυθµίζονται το αντικείµενο, ο σκοπός και το περιεχόµενο των αναλαµβανόµενων έργων ή
των µελετών, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και των συµπραττουσών
υπηρεσιών, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των αναλαµβανόµενων έργων ή των µελετών, ο τρόπος κάλυψης
των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύµβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ. και οι λεπτοµέρειες της καταβολής
τους, η διάρκεια της σύµπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής των ρυθµίσεων της σύµβασης, οι
αρµοδιότητες του οργάνου αυτού, οι όροι διαπίστωσης
της εκπλήρωσης των καθηκόντων της ΜΟ.Μ.ΚΑ., οι όροι
άσκησης του τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης
του αναλαµβανόµενου έργου ή της µελέτης από τη
ΜΟ.Μ.ΚΑ. και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 6
Διάθεση προσωπικού και µέσων
1. Η σύµπραξη του ΥΠ.ΕΘ.Α. πραγµατοποιείται µε τη
διάθεση µόνιµου προσωπικού και µέσων από τα Γενικά
Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων. Το προσωπικό και τα µέσα που απαιτούνται, διατίθενται προς τη
ΜΟ.Μ.ΚΑ. για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν οι εργασίες εκπόνησης της µελέτης ή της κατασκευής του έργου που αναλαµβάνεται.
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2. Στη ΜΟ.Μ.ΚΑ. είναι δυνατόν να παραχωρηθεί χωρίς
αντάλλαγµα η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισµού από άλλους δηµόσιους φορείς, οι όροι της οποίας συµφωνούνται ελευθέρως µεταξύ των µερών.
Άρθρο 7
Αρµοδιότητες
Η ΜΟ.Μ.ΚΑ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) εξετάζει αιτήµατα φορέων για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα διάθεσης από τα Γενικά Επιτελεία
του προσωπικού και των µέσων που απαιτούνται για την
ανάληψη της υπόψη µελέτης ή του έργου, τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους για την ολοκλήρωσή τους και
το γενικότερο επιχειρησιακό όφελος που προκύπτει από
την υλοποίησή τους,
β) εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας την έγκριση ή όχι της σύµπραξης του ΥΠ.ΕΘ.Α. στην υλοποίηση ορισµένης µελέτης ή έργου,
γ) συνοµολογεί µε τον αντισυµβαλλόµενο φορέα τους
όρους των σχετικών προγραµµατικών συµβάσεων και
προωθεί αυτές στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας για υπογραφή,
δ) αναλαµβάνει την εκπόνηση των µελετών και την εκτέλεση των έργων και µεριµνά για την ολοκλήρωσή
τους, σύµφωνα µε τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης ή σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 8,
ε) µεριµνά για τον ποιοτικό έλεγχο της µελέτης ή του
έργου και την παράδοσή του στον αντισυµβαλλόµενο
φορέα.
Άρθρο 8
Φυσικές καταστροφές και εξαιρετικές
περιστάσεις εθνικής ανάγκης
1. Για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, είναι
δυνατή η συµπερίληψη της ΜΟ.Μ.ΚΑ. στα σχέδια πολιτικής προστασίας κατόπιν έγκρισης από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
2. Η ΜΟ.Μ.ΚΑ. µπορεί να αναλαµβάνει την εκπόνηση
µελετών και την εκτέλεση έργων σε περιπτώσεις επείγουσας εθνικής ανάγκης µετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.).
Οι ουσιώδεις όροι εκπλήρωσης των ανωτέρω ρυθµίζονται µε την ως άνω απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´
ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.)
Άρθρο 9
Σύσταση – Υπαγωγή
Στο ΥΠ.ΕΘ.Α. συνιστάται υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων
Δυνάµεων» (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία λειτουργεί ως οργανωτική µονάδα επιπέδου διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.

Άρθρο 10
Αποστολή
Αποστολή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. είναι η αξιοποίηση των
ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας
(Τ.ΕΘ.Α.), του Ταµείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και του
Ταµείου Αεροπορικής Άµυνας (Τ.Α.Α.) που δεν χρησιµοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και η αξιοποίηση των ακινήτων του Μετοχικού Ταµείου Στρατού
(Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και
του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), προς όφελος των Ενόπλων Δυνάµεων, των στελεχών τους και
των µετόχων των Μετοχικών Ταµείων.
Άρθρο 11
Τρόπος και διαδικασία αξιοποίησης
1. Τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α. υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, καταστάσεις µε την πλήρη ταυτότητα των ακινήτων ιδιοκτησίας τους που δεν
χρησιµοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, προς αξιοποίηση. Τα Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου για όλα τα ακίνητα
ιδιοκτησίας τους. Οι καταστάσεις αυτές επικαιροποιούνται και αποστέλλονται αµελλητί στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. µε
ευθύνη των Ταµείων.
2. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επιλέγει τα ακίνητα, των οποίων η
αξιοποίηση θα διενεργείται µε εκµίσθωση κατόπιν χρηµατικής ή άλλης αντιπαροχής αποτιµητής σε χρήµα. Οι
συµβάσεις που συνάπτονται περιλαµβάνουν υποχρεωτικά ρήτρα αναπροσαρµογής του ύψους της αντιπαροχής
ανά πενταετία, τουλάχιστον στο ύψος του δείκτη τιµών
καταναλωτή.
3. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ενηµερώνει τα Ταµεία για τα ακίνητα τα οποία επιλέγει προς αξιοποίηση.
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.
5. Η αξιοποίηση των ακινήτων, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2, γίνεται µε ηλεκτρονικό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό. Στη διαγωνιστική διαδικασία, η προκήρυξη του διαγωνισµού περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
α) τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου προς αξιοποίηση,
τον τρόπο της αξιοποίησης, τη διάρκεια της σύµβασης,
την τιµή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγµατος,
β) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες
µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους,
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γ) τους όρους διεξαγωγής του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισµού,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα, τον τρόπο και τις τεχνικές
προδιαγραφές σύνδεσης και τον τρόπο πιστοποίησης
των συµµετεχόντων και χορήγησης σε αυτούς µοναδικών κωδικών πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστηµα για
τη συµµετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
ε) τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισµού.
6. Η διακήρυξη του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισµού αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του
ΥΠ.ΕΘ.Α. και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια πολιτική και
σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
έναρξη του διαγωνισµού. Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΘ.Α..
7. Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να είναι έγκυρη η
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέτουν
στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. µέχρι την εποµένη της υποβολής
της πρώτης προσφοράς τους ηµέρα, εγγύηση ίση µε ποσοστό 2% επί του συνολικού προτεινόµενου ανταλλάγµατος, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, η παροχή της οποίας εξασφαλίζεται µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισµό, που έχει δικαίωµα
από το νόµο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές ή µε την κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον τηρούµενο σε Τραπεζικό Ίδρυµα λογαριασµό της Υπηρεσίας. Με την υποβολή της πρώτης προσφοράς τεκµαίρεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισµού.
8. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισµός είναι πλειοδοτικός και
κατά τη διεξαγωγή του, ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι προσφορές που ικανοποιούν σωρευτικά τα εξής
δύο κριτήρια:
α) είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστηµα εντός του χρόνου διάρκειας του ηλεκτρονικού διαγωνισµού,
β) αυξάνουν την προσφερόµενη τιµή από την αρχικώς
ορισθείσα και τις υποβληθείσες από άλλους συµµετέχοντες µέχρι το χρόνο της προσφοράς.
9. Κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού
διαγωνισµού, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. γνωστοποιεί ηλεκτρονικά
συνεχώς και αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις
πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την αντίστοιχη κατάταξή
τους. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. µπορεί να ανακοινώνει τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του διαγωνισµού,
απαγορεύεται όµως να γνωστοποιεί την ταυτότητα των
προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισµού. Εκείνος που έχει ήδη προσφέρει µια τιµή µπορεί να επανέλθει και να προσφέρει καινούρια τιµή, χωρίς η τιµή αυτή
να συνιστά αντιπροσφορά. Εφόσον γίνει αποδεκτή µία
τιµή στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Κάθε νέα τιµή που γίνεται αποδεκτή από το
σύστηµα, ακυρώνει όλες τις προηγούµενες τιµές του ίδιου συµµετέχοντος.
10. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. περατώνει τον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισµό ως εξής:
α) µε καθορισµό, στην πρόσκληση συµµετοχής στο

διαγωνισµό, της ηµεροµηνίας και της ώρας λήξης της
διαδικασίας,
β) όταν όλες οι φάσεις του διαγωνισµού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συµµετοχής, έχουν πραγµατοποιηθεί.
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., εγγράφως σε
δύο αντίγραφα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την
ώρα λήξης του ηλεκτρονικού διαγωνισµού, την τελευταία αποδεκτή από το σύστηµα προσφερόµενη τιµή. Με
βάση τα αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού
διαγωνισµού, οι προσφορές κατατάσσονται σε συγκριτικό πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά και εφόσον διενεργηθεί
ο έλεγχος των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στην εκάστοτε διακήρυξη, ακολουθείται
η διαδικασία της παραγράφου 11.
11. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., έχοντας ολοκληρώσει τις απαιτούµενες διαδικασίες ανεύρεσης πλειοδότη αντισυµβαλλόµενου, εισηγείται αιτιολογηµένα στο Σ.ΑΜ., την
κατακύρωση του διαγωνισµού στον επιτυχόντα πλειοδότη. Το Σ.ΑΜ., πριν από τη λήψη απόφασης, κοινοποιεί
την εισήγηση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. στη Διοικητική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Ταµείου, τα οποία οφείλουν να διατυπώνουν απλή γνώµη εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω
προθεσµίας τεκµαίρεται ότι η Διοικητική Επιτροπή ή το
Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Ταµείου συµφωνεί µε
την εισήγηση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.. Το Σ.ΑΜ. µε απόφασή
του, η οποία αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του
ΥΠ.ΕΘ.Α., παρέχει στο οικείο Ταµείο την εντολή για την
κατάρτιση της σύµβασης µε τον πλειοδότη εντός τακτής
προθεσµίας και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει
την λειτουργία του Ταµείου. Πριν από την υπογραφή της
σύµβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να επαυξήσει την
κατατεθειµένη από αυτόν εγγύηση, ώστε να ανέλθει σε
ποσοστό 5% επί του συνολικού επιτευχθέντος ανταλλάγµατος, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Στην προαναφερόµενη απόφαση του Σ.ΑΜ. καθορίζεται
επίσης ότι εάν ο πλειοδότης δεν επαυξήσει την εγγύηση
ή δεν προσέλθει εντός της ταχθείσης προθεσµίας για
την υπογραφή της σύµβασης, η κατατεθειµένη εγγύηση
καταπίπτει και στη θέση του θα καλείται ο επόµενος στη
σειρά της πλειοδοσίας.
12. Τα έξοδα για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισµού βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του ΥΠ.ΕΘ.Α..
13. Το αντάλλαγµα που προέρχεται από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και από την περαιτέρω διαχείριση των πόρων αξιοποίησης, αποδίδεται
στο Ταµείο που έχει στην ιδιοκτησία του το αξιοποιούµενο ακίνητο και αποτελεί έσοδο του Ταµείου, απαλλασσόµενο από κάθε φόρο και τέλος.
14. Στην εγκριτική απόφαση του Σ.ΑΜ. µπορεί να καθορίζεται ότι µέρος των εσόδων που προέρχονται από
την αξιοποίηση ακινήτων Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και ΤΑ.Α., διατίθενται προς ενίσχυση του προϋπολογισµού του
ΥΠ.ΕΘ.Α..
Άρθρο 12
Ειδικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Σ.ΑΜ. ο διαγωνισµός µπορεί να
µαταιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο µέχρι την υπογραφή
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της σύµβασης για λόγους υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος, ιδίως για λόγους εθνικής άµυνας και ασφάλειας.
2. Για τα προς αξιοποίηση κατά τις διατάξεις του παρόντος ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 25
έως 27, 29 και 30 του ν. 1892/1990 (Α´ 101).
Άρθρο 13
Αξιοποίηση ακινήτων από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
Κατ’ εξαίρεση η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., µπορεί να συνοµολογεί απευθείας µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), καθώς και
µε νοµικά πρόσωπα που ανήκουν ή εποπτεύονται από
αυτούς, 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 Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή τα νοµικά πρόσωπα που
ανήκουν ή εποπτεύονται από αυτούς υποβάλλουν πλήρες βιώσιµο επιχειρηµατικό πλάνο και οικονοµοτεχνική
µελέτη µε σαφές και δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης,
β) η συµφωνηθείσα 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..
Άρθρο 14
Διευθυντής ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
1. Συνιστάται θέση Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.. Ο Διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας, εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κάθε θέµα που αφορά στην αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων ιδιοκτησίας
Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ. και Τ.Α.Α., τα οποία δεν χρησιµοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και των ακινήτων ιδιοκτησίας των Μ.Τ.Σ, Μ.Τ.Ν. και Μ.Τ.Α., συνεργάζεται µε τα Ταµεία για την ορθή διαχείριση της περιουσίας τους και αιτείται κάθε στοιχείο ή πληροφορία, καθώς και τη συνεργασία των Ταµείων σε κάθε ενέργεια
που είναι απαραίτητη για την επίτευξη της αποστολής
της Υπηρεσίας. Τα Ταµεία υποχρεούνται να παρέχουν τα
απαιτούµενα στοιχεία αµελλητί.
2. Ο Διευθυντής της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επιλέγεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΘ.Α. και προσλαµβάνεται µε όµοια απόφαση µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία µπορεί
να ανανεώνεται για δύο (2) επιπλέον έτη.
3. Ο Διευθυντής είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους,
επιστηµονικής κατάρτισης ή επαγγελµατικής επάρκειας
και αξιοπιστίας και πρέπει να διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή µεγάλη εµπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή στην ανάπτυξη
και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
4. Ο Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας

απαγορεύεται να δραστηριοποιείται, άµεσα ή έµµεσα είτε µόνος είτε σε συνεργασία µε τρίτους, ή να εκτελεί εργασίες συναφείς µε τους σκοπούς της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. ή
να µετέχει άµεσα ή έµµεσα σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εν γένει ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
5. Ο Διευθυντής υποχρεούται να υποβάλλει ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση
πόθεν έσχες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Μετά τη λύση της σχέσης εργασίας και για τα δυο
(2) επόµενα έτη, ο Διευθυντής απαγορεύεται να προβαίνει σε ανταγωνιστικές πράξεις, ιδίως δεν επιτρέπεται να
ασκεί αντικείµενο όµοιο ή παρεµφερές µε αυτό της εκτέλεσης των καθηκόντων του είτε ατοµικά είτε µε παρένθετο πρόσωπο, µε τη συµµετοχή του σε οποιασδήποτε
µορφής νοµικό πρόσωπο ή εν γένει ενώσεις προσώπων
ή την παροχή των υπηρεσιών του σε οποιασδήποτε µορφής φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή εν γένει ενώσεις προσώπων.
7. Ο Διευθυντής, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ίδιων συµφερόντων που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της υπηρεσίας.
8. Ο Διευθυντής, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στην Υπηρεσία µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έχουν υποχρέωση εχεµύθειας και υποχρεούνται να µην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία αναφορικά µε τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, τα επιχειρηµατικά σχέδια, τους πελάτες ή τα συνεργαζόµενα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, καθώς
και πληροφορίες που προκύπτουν ύστερα από έρευνες ή
µελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτήν. Η υποχρέωση εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας ισχύει και µετά την αποχώρησή τους από την
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..
Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω υποχρεώσεων
διώκονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 252
και 253 του Ποινικού Κώδικα, εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα µε βάση άλλη διάταξη. Ειδικά για την παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων από το Διευθυντή εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 252 του Ποινικού Κώδικα.
9. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγορεύσεων τα Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α.,
έχουν το δικαίωµα να αναζητήσουν από τους υπαίτιους,
εκτός των λοιπών, πλήρη αποζηµίωση για κάθε θετική ή
αποθετική ζηµία τους, την οποία θα έχουν υποστεί από
την αιτία αυτή, ανεξαρτήτως των λοιπών πειθαρχικών
και ποινικών ευθυνών τους.
Άρθρο 15
Διάρθρωση- Αρµοδιότητες
1. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. διαρθρώνεται για την εκπλήρωση
της αποστολής της, στα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Ανάπτυξης και Αξιολόγησης, το οποίο ασκεί
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) µεριµνά για την εκπόνηση οικονοµοτεχνικών και
λοιπών αναγκαίων µελετών προκειµένου τα διατιθέµενα
ακίνητα να αξιοποιούνται κατά τον επωφελέστερο για το
ΥΠ.ΕΘ.Α. τρόπο,
ββ) ενεργεί µε διαφάνεια και, σύµφωνα µε την οικεία
νοµοθεσία όλες τις διαδικασίες προς το σκοπό της ανεύρεσης αντισυµβαλλοµένων για τη σύναψη συµβάσεων,
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µε γνώµονα πάντοτε την πλέον συµφέρουσα για το
ΥΠ.ΕΘ.Α. πρόταση,
γγ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Ταµείων (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α.), µε
κάθε φορέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, αλλά και κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, υπό όρους διαφάνειας και νοµιµότητας, προκειµένου να εκπληρωθεί, κατά τον επωφελέστερο για το ΥΠ.ΕΘ.Α. τρόπο, η αποστολή της Υπηρεσίας.
β) Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) τηρεί ενηµερωµένες καταστάσεις µε τα ακίνητα
των Ταµείων (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α., Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν. και
Μ.Τ.Α) τα οποία δεν είναι επιχειρησιακά αναγκαία, στις
οποίες περιέχονται ιδίως: η περιγραφή και το είδος του
ακινήτου, η τοποθεσία, η έκταση και τα όρια του ακινήτου µε παραποµπή σε σχετικό τοπογραφικό ή πρόχειρο
σχεδιάγραµµα, η νοµική του κατάσταση, η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο
για τους σκοπούς της Υπηρεσίας στοιχείο,
ββ) συντάσσει, σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, τις σχετικές εισηγήσεις του Υπουργού Εθνικής Άµυνας προς το Σ.ΑΜ., οι οποίες αφορούν στην αξιοποίηση των ακινήτων, και πρέπει να περιλαµβάνουν υποχρεωτικά σχέδιο σύναψης της σύµβασης,
γγ) παρακολουθεί την εξέλιξη των διαδικασιών αξιοποίησης κατά το στάδιο σύναψης των συµβάσεων από
τα Ταµεία, αλλά και µετά από αυτό, και συντάσσει περιοδικά ενηµερωτικά σηµειώµατα προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
γ) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο παρέχει νοµική υποστήριξη επί όλων των θεµάτων αρµοδιότητας της
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..
δ) Γραµµατεία, η οποία έχει ως αρµοδιότητα τη γραφειοτεχνική υποστήριξη, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας (αποστολή – παραλαβή - εσωτερική διανοµή),
την τήρηση αρχείου και την παρακολούθηση των θεµάτων του προσωπικού.
2. Οι ανάγκες των Τµηµάτων σε προσωπικό καλύπτονται από στελέχη των Γενικών Επιτελείων των κλάδων
των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υπηρεσία, που
διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις επί των αντικειµένων αρµοδιότητάς τους. Στα Τµήµατα της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
µπορούν να εντάσσονται και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες, καθώς και µετακλητοί διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κατά
το χρόνο της υπηρεσίας τους στο ως άνω Γραφείο .
3. Mε κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
και του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., µπορεί
να ανατίθεται σε ιδιώτες, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων, η
εκπόνηση συγκεκριµένων έργων για την υποβοήθηση
της επίτευξης των σκοπών της Υπηρεσίας.
Άρθρο 16
Αξιοποίηση ακινήτων ως Στρατηγικές Επενδύσεις
1. Επενδύσεις που πραγµατοποιούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές Επενδύσεις µικτού χαρακτήρα κατά τις διατάξεις του άρ-

θρου 1 του ν. 3894/2010 (Α´ 204), όπως ισχύει, και κατά
παρέκκλιση των άρθρων 2, 3 και 4 του ίδιου νόµου.
2. Για την έκδοση των απαιτούµενων αδειών και τη
σύνταξη τυχόν Ειδικών Πλαισίων Χωρικής Ανάπτυξης
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4146/2013 (Α´ 90).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ
Άρθρο 17
Διορισµός Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως ισχύει, προστίθενται τρίτο και
τέταρτο εδάφια, ως εξής:
«Ο διορισµός του Α/ΓΕΕΘΑ γίνεται για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, που µπορεί να παραταθεί κατά ένα
(1) ακόµη έτος. Ο Α/ΓΕΕΘΑ µπορεί να αποστρατευθεί
για σπουδαίο λόγο και πριν από την πάροδο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας, µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35),
όπως αυτή ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την υποπαράγραφο β´ της παρ. 8 του άρθρου 10 του
ν. 3527/2004 (Α´ 143) και την παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 3648/2008 (Α´ 38) αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο και
προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως εξής:
«Ο διορισµός του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου γίνεται
για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, που µπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) ακόµη έτος. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου µπορεί να αποστρατευθεί για σπουδαίο λόγο και
πριν από την πάροδο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας,
µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδροµικής φύσης
του ν. 3883/2010, του ν. 2439/1996 και του ν. 324/1976
1. Στην περίπτωση β´ του άρθρου 2 του ν. 3883/2010
(Α΄ 167) προστίθενται υποπεριπτώσεις 6 και 7, ως εξής:
«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.»
2. H παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. ΕΜΘ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε
(5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή
τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότι-
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µο αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, µπορούν
να µετατάσσονται στο Σώµα Μονίµων Υπαξιωµατικών,
µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους,
προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον
οποίον φέρουν, µε απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συµβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του
άρθρου 12.»
3. Μετά το άρθρο 13 του ν. 3883/2010, προστίθεται άρθρο 13Α, ως εξής:
«Άρθρο 13Α
Ειδικές κατηγορίες µετατάξεων
της Πολεµικής Αεροπορίας
1. Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων του Σώµατος Τεχνικής Υποστήριξης, του Σώµατος Ραδιοναυτίλων και του Σώµατος Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ µπορούν να αλλάζουν την κατεχόµενη ειδικότητα και να λαµβάνουν την
ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής του Σώµατος Τεχνικής Υποστήριξης. Με τη λήψη της νέας ειδικότητας οι Αξιωµατικοί των Σωµάτων Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών
Υποστήριξης µετατάσσονται στο Σώµα Τεχνικής Υποστήριξης. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Αεροπορικού Συµβουλίου, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα, η
διαδικασία για την αλλαγή της ειδικότητας και τη µετάταξη στο Σώµα Τεχνικής Υποστήριξης, η στελέχωση του
Σώµατος αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
τη στελέχωσή του.
2. Αξιωµατικοί του Σώµατος Ραδιοναυτίλων µπορούν
να µεταγάγουν στα λοιπά Σώµατα της Πολεµικής Αεροπορίας (πλην Υγειονοµικών και Μουσικών), καθώς και
στο Σώµα Τεχνικής Υποστήριξης, εντασσόµενοι σε λοιπές ειδικότητες του Σώµατος αυτού. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Αεροπορικού Συµβουλίου, καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, τα όργανα, η διαδικασία και κάθε άλλο
σχετικό θέµα για τη µετάταξη αυτή.»
4. Το άρθρο 14 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Σύστηµα Αξιολόγησης
1. Τα ουσιαστικά προσόντα και τα κριτήρια προαγωγής
των στελεχών των ΕΔ αξιολογούνται µε σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας, µε βάση την επαγγελµατική ικανότητα των στελεχών και την αποδοτικότητά τους.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µετά από γνώµη του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών των ΕΔ,
η κλίµακα διαβάθµισης των κριτηρίων αξιολόγησης και
των κριτηρίων προαγωγής, οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, το αντικείµενο και τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, τα δικαιώµατα και οι εγγυήσεις υπέρ των
στελεχών των ΕΔ σε σχέση µε αυτήν, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των διοικητικών προσφυγών, η εξειδίκευση των προϋποθέσεων εφαρµογής της παρ. 1
του άρθρου 35 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Α-

πό την έναρξη ισχύος του ως άνω προεδρικού διατάγµατος καταργείται κάθε άλλη ειδικά αναφερόµενη σε αυτό
γενική ή ειδική διάταξη ουσιαστικού ή τυπικού νόµου
που ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο.»
5. Η πρώτη περίοδος της παρ.1 του άρθρου 15 του
ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αρµόδια Συµβούλια για τις κρίσεις των Αξιωµατικών είναι:».
6. Η παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Το ΣΑΓΕ κρίνει για πλήρωση κενών θέσεων τους Υποναυάρχους και Υποπτεράρχους µε εισηγητή τον Αρχηγό του οικείου Κλάδου και τους Ταξιάρχους του Κοινού Νοµικού Σώµατος µε εισηγητή το νεότερο µέλος.»
7. Η περίπτωση δ´ της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Για τα ΚΣ ο αρχαιότερος Αξιωµατικός του οικείου
Σώµατος.»
8. Η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης δ´ του άρθρου
23 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2) Ταξίαρχος για τους Αξιωµατικούς Στρατιωτικούς
Δικαστικούς Γραµµατείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς,
εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»
9. Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης δ´ του άρθρου
23 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Συνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς Δικαστικούς Γραµµατείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον
δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»
10. Στο άρθρο 24 του ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι αξιωµατικοί της κατηγορίας της υποπερίπτωσης
6 της περίπτωσης β´ του άρθρου 2, που λόγω της υπαγωγής τους στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου
91 κρίνονται µε τις διατάξεις του ν. 2439/1996 και οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τα ελάχιστα τυπικά προσόντα
για κρίση και προαγωγή στον επόµενο βαθµό, συµπεριλαµβάνονται στους ονοµαστικούς πίνακες κρινόµενων
αξιωµατικών και κρίνονται προακτέοι, ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων και ανεξάρτητα από τη µη προαγωγή αρχαιοτέρων οµοιοβάθµων τους αξιωµατικών που
κρίνονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για τους
εν λόγω αξιωµατικούς η προαγωγή στον επόµενο βαθµό
ανατρέχει στην ηµεροµηνία συµπλήρωσης των προϋποθέσεων προαγωγής.»
11. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης β´ της παρ. 2
του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Ανώτατοι Αξιωµατικοί, για να κριθούν προακτέοι
κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως
προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, τα παρακάτω
προσόντα:».
12. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Για την προαγωγή των Συνταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών
στο βαθµό και τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.»
13. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 3883/2010 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι µάχιµοι Αξιωµατικοί του ΠΝ που υποχρεούνται να συµπληρώσουν τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης, ως Κυβερνήτες πλοίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις υποπεριπτώσεις 4 και 5 της περίπτωσης γ´
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της παρ. 12, είναι δυνατό να κριθούν για προαγωγή στον
επόµενο βαθµό και χωρίς να έχουν συµπληρώσει τον εν
λόγω χρόνο, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού ληφθούν
συνδυαστικά υπόψη η αντικειµενική δυνατότητα για τη
συµπλήρωση του χρόνου αυτού, εντός του καθοριζόµενου στο άρθρο 27 χρόνου προαγωγής, σε σχέση µε την
υφιστάµενη διαθεσιµότητα των πλοίων, οι εκάστοτε ισχύουσες υπηρεσιακές ανάγκες και τα στοιχεία των ατοµικών φακέλων των ανωτέρω Αξιωµατικών.»
14. Η υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης γ´ της παρ. 12
του άρθρου 28 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5) Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας
ή δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανωτέρου Κλιµακίου Διοικήσεως και ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης ως ανώτερος Αξιωµατικός.»
15. Η παρ. 14 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται, ως προς τους
Αξιωµατικούς του Υγειονοµικού ανεξαρτήτως κλάδου, οι
θέσεις και οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας του
παρόντος άρθρου, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών κλινικών, διακλαδικών κλινικών, εργαστηρίων και µονάδων εντατικής
θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκοµείων, καθώς και η
διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής για την πλήρωση θέσεων τοµεαρχών, εποπτών και προϊσταµένων κλινικών,
ειδικών τµηµάτων και εργαστηρίων και των διακλαδικών
κλινικών-κέντρων των στρατιωτικών νοσοκοµείων από
Αξιωµατικούς Υγειονοµικού Νοσηλευτικής. Με όµοια απόφαση καθορίζονται ο αριθµός, η ιδιότητα και η θητεία
των µελών του διακλαδικού υγειονοµικού συµβουλίου,
των υγειονοµικών συµβουλίων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, του υγειονοµικού συµβουλίου διακλαδικών κλινικών, των επιστηµονικών συµβουλίων των
στρατιωτικών νοσοκοµείων, οι αρµοδιότητες των ως άνω
συµβουλίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη
λειτουργία τους.»
16. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 31 του ν. 3883/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αξιωµατικοί που συµπληρώνουν κατά το ηµερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις το χρόνο του άρθρου 27, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 κρίνονται
ως ακολούθως:».
17. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 31 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Ανώτεροι Αξιωµατικοί:
1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθµό»: Παραµένουν στο
βαθµό τους µέχρι τις επόµενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας περίπτωσης β´. Αν κριθούν σε τρεις διαδοχικές κρίσεις ή τρεις φορές συνολικά ως Αξιωµατικοί,
ως «Διατηρητέοι στον αυτό βαθµό», κρίνονται, σύµφωνα
µε τις παρακάτω υποπεριπτώσεις 3 και 4.
3) «Ευδοκίµως τερµατίσαντες»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.
4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.»

18.α. Η παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία κτήσης του βαθµού:
α. Οι Αξιωµατικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιµοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι ιπτάµενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι
των λοιπών οµοιοβάθµων τους Αξιωµατικών και των
τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.
β. Οι Αξιωµατικοί Μάχιµοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι
των οµοιοβάθµων τους Μηχανικών Αξιωµατικών ΠΝ, που
ονοµάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωµατικοί.
γ. Οι Αξιωµατικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου
β´ του άρθρου 2 είναι νεότεροι των οµοιοβάθµων τους
που προέρχονται από ΑΣΕΙ.
δ. Οι µόνιµοι εξ εφεδρείας Αξιωµατικοί είναι νεότεροι
όλων των υπηρετούντων οµοιοβάθµων τους, µονίµων εν
ενεργεία Αξιωµατικών, η δε µεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ε. Οι Αξιωµατικοί που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) είναι νεότεροι όλων των οµοιοβάθµων τους,
της αντίστοιχης κατηγορίας και προέλευσης, όπως αυτές καθορίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
3, καθώς και του παρόντος άρθρου.»
β. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 3883/2010
προστίθεται παράγραφος 13Α, ως εξής:
«13Α. Πέραν των καθοριζοµένων στην περίπτωση γ΄
της παραγράφου 13, οι Αξιωµατικοί της περίπτωσης 5
της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των
οµοιοβάθµων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθµό κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος.»
19. Η παρ. 16 του άρθρου 36 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Η σειρά αρχαιότητας για τους Ιπτάµενους Αξιωµατικούς της ίδιας τάξης που προέρχονται από τη Σχολή
Ικάρων, επανακαθορίζεται µε βάση το άθροισµα της βαθµολογίας τους, κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ικάρων, υπολογιζόµενης στο διπλάσιο και του αθροίσµατος
της βαθµολογίας που επιτυγχάνεται σε κάθε στάδιο της
πτητικής εκπαίδευσης που υλοποιείται µετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, διαιρούµενου µε τον αριθµό
των εκάστοτε τελεσθέντων σταδίων της πτητικής εκπαίδευσης. Το συνολικό αποτέλεσµα διαιρούµενο µε το
τρία (3), αποδίδει την τελική βαθµολογία. Με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας καθορίζονται η διαδικασία επανακαθορισµού της
αρχαιότητας, τα αρµόδια όργανα και κάθε σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
20. Στην παρ. 18 του άρθρου 36 του ν. 3883/2010 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η εγγραφή των Αξιωµατικών αυτών σε πίνακες κρίσεων και προαγωγών, καθώς και η προαγωγή τους αναδροµικά από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης των απαιτούµενων για αυτούς τυπικών προσόντων, ρυθµίζεται από το κατά περίπτωση για αυτούς εφαρµοστέο νοµικό
πλαίσιο και είναι ανεξάρτητη της κατάταξής τους στη
σειρά της µεταξύ τους αρχαιότητας.»
21. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«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
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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. Ειδικότερα, για τους
Αξιωµατικούς των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης και
Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα, ανάλογα µε την προέλευσή τους (απόφοιτοι ΑΣΣΥ – µονιµοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ. 445/1974) για
κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ηµεροµηνίας προαγωγής τους σε βαθµό Αξιωµατικού.»
22. Η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα Συµβούλια Κρίσεων για τους Αξιωµατικούς των
ΚΣ είναι αρµόδια για εκκρεµείς υποθέσεις των Αξιωµατικών που µετατάσσονται στο Κοινό Νοµικό Σώµα, καθώς
και για υποθέσεις τους που αναπέµπονται ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.»
23. Στο άρθρο 91 του ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2439/1996 εφαρµόζονται και για όσα στελέχη των ΕΔ συµπληρώνουν τον καθοριζόµενο από το άρθρο 27 του παρόντος
νόµου, χρόνο προαγωγής στον επόµενο βαθµό, εφόσον
κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο ανώτερο βαθµό στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, µε τα στελέχη που µέχρι τις 31.12.2012 συµπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»
24. Στην παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικότερα, οι µάχιµοι Αξιωµατικοί του ΠΝ που υποχρεούνται στη συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου
διοίκησης, ως Κυβερνήτες πλοίων, κατά τα ειδικότερον
καθοριζόµενα στην περίπτωση ε´ της παραγράφου 19,
είναι δυνατόν να κριθούν για προαγωγή στον επόµενο
βαθµό και χωρίς τη συµπλήρωση του εν λόγω χρόνου, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν
σχετικής εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αφού ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη η αντικειµενική δυνατότητα για τη συµπλήρωση
του χρόνου αυτού, εντός του καθοριζόµενου στο άρθρο
5 ελάχιστου χρόνου παραµονής στο βαθµό που φέρουν,
σε σχέση µε την υφιστάµενη διαθεσιµότητα των πλοίων,
οι εκάστοτε ισχύουσες υπηρεσιακές ανάγκες και τα
στοιχεία των ατοµικών φακέλων των ανωτέρω Αξιωµατικών.»
25. Η περίπτωση ε´ της παρ. 19 του άρθρου 6 του
ν. 2439/1996, όπως αυτή ισχύει µετά την τροποποίησή
της µε την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3421/2005 (Α´
302), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ή
δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανωτέρου
Κλιµακίου Διοικήσεως και ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης,
ως ανώτερος αξιωµατικός.»
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, 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.
27. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 και στην υποπερίπτωση 1
της περίπτωσης β´ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 324/1976 (Α´ 127) οι λέξεις «δεκαοκταεούς υποχρέωσης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εικοσιεπταετούς υποχρέωσης».
28. Η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του
Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού ορίζεται κατ’ έτος
o αριθµός των κατατασσόµενων αξιωµατικών Ειδικής
Μονιµότητας.»
29. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 2 του ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ανωτέρω εξελίσσονται βαθµολογικώς µέχρι το
βαθµό του Αντισυνταγµατάρχη, µε την επιφύλαξη των
άρθρων 8 και 8Α, προαγόµενοι ως εξής:».
30. Το εδάφιο ε´ του άρθρου 2 του ν. 324/1976 αντικαθιστάται ως εξής:
«ε. Στο βαθµό του Αντισυνταγµατάρχη µετά έξι (6) έτη
παραµονής στο βαθµό του Ταγµατάρχη και εφόσον έχουν συµπληρώσει είκοσι τέσσερα (24) έτη υπηρεσίας,
υπολογιζόµενα από τη λήξη της κανονικής θητείας, οπότε και αποστρατεύονται µε το βαθµό αυτό, µε τη συµπλήρωση της εικοσιεπταετούς υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8Α.»
31. Η παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιωµατικοί αεροπορίας στρατού ειδικής µονιµότητας µε την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1
του άρθρου 1 αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής
στο Στράτευµα για χρονικό διάστηµα είκοσι επτά (27) ετών υπολογιζόµενο από τη λήξη της κανονικής τους θητείας, εκτός αν γίνει δεκτή αίτηση παραίτησής τους και
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7.»
32. Η πρώτη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος κατατασσόµενοι αξιωµατικοί που απολύονται κατόπιν αίτησής τους,
πριν από την εκπλήρωση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών από το σύνολο της αναληφθείσας εικοσιεπταετούς
υποχρέωσης, υφίστανται τις παρακάτω συνέπειες:».
33. H παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 324/1976, όπως αυτή
ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2109/1992 (Α´ 205), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κρινόµενοι οριστικά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, οι οποίοι διανύουν
την Β´ περίοδο (τελική) παραπέµπονται εκ νέου στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή του Στρατού Ξηράς και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι από πλευράς υγείας για υπηρεσία εδάφους, τίθενται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας σε υπηρεσία και θέσεις εδάφους στις Μονάδες Αεροπορίας Στρατού ή σε άλλες θέσεις του όπλου ή σώµατος από το οποίο προέρχονται, µέχρι να συµπληρώσουν την εικοσιεπταετή πραγµατική στρατιωτική
υπηρεσία, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
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θρου 4. Οι αναφερόµενοι στο προηγούµενο εδάφιο, εφόσον κατά την ηµεροµηνία θέσεώς τους σε υπηρεσία εδάφους έχουν συµπληρώσει πλήρη συντάξιµη υπηρεσία,
αποστρατεύονται µε το βαθµό που φέρουν. Όσοι από
τους αναφερόµενους στο πρώτο εδάφιο δεν συµπληρώνουν πλήρη συντάξιµη υπηρεσία, µπορούν, εφόσον επιθυµούν, να παραµείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων µέχρι να συµπληρώσουν πλήρη συντάξιµη στρατιωτική υπηρεσία, εκτός αν καταληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθµού τους, εφόσον αυτό προβλέπεται, οπότε και αποστρατεύονται. Αυτοί τίθενται σε θέσεις εδάφους µε το βαθµό που φέρουν και εξελίσσονται µέχρι το
βαθµό του Ταγµατάρχη, παραµένοντες στο βαθµό του
Ανθυπολοχαγού έξι (6) έτη, του Υπολοχαγού έξι (6) έτη ,
του Λοχαγού έξι (6) έτη και του Ταγµατάρχη µέχρι να αποστρατευτούν.»
34. Μετά το άρθρο 8 του ν. 324/1976 προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής:
«8Α
Ειδικές διατάξεις
1. Ιπτάµενοι αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας βαθµού
Αντισυνταγµατάρχη, που συµπληρώνουν είκοσι έξι (26)
έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4, µπορούν να υποβάλλουν
στις Μονάδες όπου υπηρετούν µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία έξι (6) µηνών πριν από τη συµπλήρωση εικοσιεπταετούς πραγµατικής υπηρεσίας, αίτηση παραµονής
τους στην ενέργεια, µέχρι τις τακτικές κρίσεις του έτους
που συµπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις ως άνω διατάξεις
του άρθρου 4 ή τις τακτικές κρίσεις του έτους που συµπληρώνεται το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συµπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου.
2. Η αίτηση αυτή εξετάζεται πριν από τη συµπλήρωση
της εικοσιεπταετούς υπηρεσίας τους από το Ανώτατο
Στρατιωτικό Συµβούλιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, µε
απόφασή του, τους διατηρεί στην ενέργεια, εφόσον το
συµβούλιο γνωµοδοτήσει µε βάση τα στοιχεία του ατοµικού τους φακέλου, ότι οι αιτούντες είναι κατάλληλοι για
παραµονή στην ενέργεια ως ιπτάµενοι. Αυτοί για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση αποστρατεύονται µε τη
συµπλήρωση εικοσιεπταετούς πραγµατικής υπηρεσίας
µε το βαθµό που φέρουν.
3. Οι παραµένοντες στην ενέργεια κατ’ εφαρµογή της
ανωτέρω παραγράφου 2 κρίνονται στις τακτικές ετήσιες
κρίσεις από το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων κατά περίπτωση ως διατηρητέοι, µη διατηρητέοι και προακτέοι. Όσοι κρίνονται ως διατηρητέοι και συµπληρώνουν κατά το
έτος κρίσης τους δέκα (10) έτη στο βαθµό του Αντισυνταγµατάρχη προάγονται στο βαθµό του Συνταγµατάρχη από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του χρόνου αυτού. Αν κριθούν, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας
ή πτητικής ανεπάρκειας, καθώς και µη διατηρητέοι, αποστρατεύονται µε το βαθµό που φέρουν, πλην των κριθέντων ως ακαταλλήλων για πτήσεις για λόγους υγείας Αντισυνταγµαταρχών, που έχουν συµπληρώσει τριάντα ένα (31) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, οι οποίοι
προάγονται στον επόµενο βαθµό εντός µηνός από την

κρίση τους και αποστρατεύονται ένα µήνα µετά την προαγωγή τους. Οι αξιωµατικοί της παραγράφου αυτής, εφόσον υποβάλουν αίτηση αποστρατείας, αποστρατεύονται µε το βαθµό που φέρουν. Κατ’ εξαίρεση, Αντισυνταγµατάρχες που έχουν συµπληρώσει τριάντα ένα (31)
έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, και διατηρούν την
πτητική τους επάρκεια κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης αποστρατείας, κρίνονται για προαγωγή
στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό, µε δυνατές κρίσεις προακτέοι ή µη προακτέοι, πριν από την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος αποστρατείας τους. Για την εφαρµογή του ανωτέρω εδαφίου, ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό κρίνονται όσοι µε βάση
τα στοιχεία του ατοµικού τους φακέλου σε όλη τους τη
σταδιοδροµία και ιδιαίτερα στον κατεχόµενο και στον αµέσως προηγούµενο βαθµό και µε βάση την προσωπική
αντίληψη των µελών του Συµβουλίου, είναι ικανοί να
προαχθούν στο βαθµό αυτό.
4. Αντισυνταγµατάρχες που συµπληρώνουν, µέχρι την
31η Δεκεµβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών,
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ή το
εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η συµπλήρωση αυτή επέρχεται νωρίτερα, κρίνονται υποχρεωτικά στις τακτικές ετήσιες κρίσεις, ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους ή αποστρατευτέοι. Όσοι εκ των ανωτέρω κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους και έχουν συµπληρώσει οπωσδήποτε τριάντα ένα (31) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 4, προάγονται στο βαθµό του Συνταγµατάρχη
και ακολούθως µε άλλο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την προαγωγή τους αποστρατεύονται.
5. Οι προαγόµενοι στο βαθµό του Συνταγµατάρχη κατ’
εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις από το αρµόδιο
συµβούλιο κρίσεων ως διατηρητέοι ή µη διατηρητέοι. Αν
κριθούν, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, καθώς και µη διατηρητέοι, αποστρατεύονται µε το βαθµό που φέρουν. Οι αξιωµατικοί ειδικής
µονιµότητας βαθµού Συνταγµατάρχη αποστρατεύονται
σε κάθε περίπτωση µε το βαθµό που φέρουν, κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις του έτους που συµπληρώνουν
πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4
ή τις τακτικές ετήσιες κρίσεις του έτους που συµπληρώνεται το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας τους, εφόσον η
συµπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα.
6. Οι προαγόµενοι στο βαθµό του Συνταγµατάρχη υπηρετούν σε συγκροτήµατα, σχολές, σχηµατισµούς, διοικήσεις και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, καθώς και στο
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, σε θέσεις όπου µπορεί
να αξιοποιηθεί επιχειρησιακά η αποκτηθείσα πτητική
τους εµπειρία. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας µε απόφασή
του, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου
Στρατιωτικού Συµβουλίου και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις θέσεις αυτές.
Με όµοια απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας
µπορεί να καθορίσει τις θέσεις όπου υπηρετούν και οι ιπτάµενοι αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας στο βαθµό
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του Αντισυνταγµατάρχη, πέραν των θέσεων των µονάδων αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2838/2000 ,όπως εκάστοτε ισχύουν, ισχύουν και για τους αξιωµατικούς του
άρθρου αυτού.»
35. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 324/1976 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων και των θεµάτων προέλευσης, κατάταξης και
των διαδικασιών επιλογής για την κατάταξη, ισχύουν αναλόγως και για τους αντίστοιχους αξιωµατικούς ειδικής
µονιµότητας του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής
Αεροπορίας, εκτός από την παράγραφο 8 του άρθρου 1
που ισχύει αποκλειστικά για τους αξιωµατικούς ειδικής
µονιµότητας χειριστές ελικοπτέρων του Πολεµικού Ναυτικού.»
Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.δ 1400/1973
Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α´ 114), η
οποία προστέθηκε στο ως άνω άρθρο µε το άρθρο 11 του
ν. 1848/1989 (Α´ 112), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι ιπτάµενοι ανθυποσµηναγοί, που κατά την πτητική εκπαίδευση στο αρχικό, βασικό, προκεχωρηµένο, επιχειρησιακό στάδιο κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις,
λόγω υγείας ή πτητικής ανεπαρκείας, παραπέµπονται
στο Ανώτατο Αεροπορικό Συµβούλιο, το οποίο εισηγείται, ανάλογα µε τις ανάγκες του κλάδου, τη µετάταξή
τους είτε στην ειδικότητα Αεράµυνας είτε στο Σώµα Εφοδιαστών είτε στο Σώµα Διοικητικών είτε στο Σώµα
Μετεωρολόγων. Η µετάταξη γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας.»
Άρθρο 20
Μετατάξεις στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων
των Ενόπλων Δυνάµεων
Μετά το άρθρο 61 του ν. 3883/2010 προστίθεται άρθρο
61Α, ως εξής:
«Άρθρο 61A
Μετατάξεις στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων
των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Μόνιµοι εν ενεργεία αξιωµατικοί, βαθµού Λοχαγού
µέχρι Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων των άλλων
κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και µόνιµοι εν ενεργεία αξιωµατικοί βαθµού Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών
και από την κατηγορία των µονιµοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), µπορούν να µετατάσσονται στο Κοινό Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων, ως Στρατιωτικοί Ιερείς, µε αίτησή τους, που υποβάλλεται ύστερα
από σχετική απόφαση πρόσκλησης ενδιαφέροντος του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
2. Όµοια δυνατότητα, ύστερα από σχετική απόφαση
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υφίσταται και για τους µόνιµους εν ενεργεία υπαξιωµατικούς και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών και έχουν
συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ονοµα-

σία αυτών ως υπαξιωµατικών, οι οποίοι µετατάσσονται
στο Σώµα των Αξιωµατικών, ως Στρατιωτικοί Ιερείς του
εν λόγω Κοινού Σώµατος, προαγόµενοι στο βαθµό του
Ανθυπολοχαγού µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
3. Η µετάταξη ενεργείται µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, αφού προηγηθεί η χειροτονία ως πρωτοπρεσβυτέρων, αυτών που επιθυµούν να υπαχθούν στις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2, έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και κρίνονται κατάλληλοι για το αξίωµα της Ιεροσύνης από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιεραρχία
και εξέλιξη, τη στολή και τα διακριτικά βαθµού, τις διαµνηµονεύσεις, τα παράσηµα, τα µετάλλια και τις καταστάσεις των αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, ισχύουν και για τους µετατασσόµενους αξιωµατικούς στο
Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων κατ’ εφαρµογή του παρόντος
άρθρου. Οι µετατασσόµενοι αξιωµατικοί διατηρούν το
βαθµό τους και ο χρόνος που διήνυσαν σε αυτόν πριν από τη µετάταξη λογίζεται ως αντίστοιχος χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό αξιωµατικού του Σώµατος Στρατιωτικών
Ιερέων. Ο υπολογισµός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους ως αξιωµατικών εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη µετάταξή τους στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων.
5. Ειδικά για την αρχαιότητα µεταξύ των µετατασσοµένων αξιωµατικών στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων λαµβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν µεταξύ
τους οι µετατασσόµενοι πριν από τη µετάταξη. Οι αξιωµατικοί που µετατάσσονται καθίστανται νεότεροι όσων
οµοιοβάθµων τους αξιωµατικών του Σώµατος Στρατιωτικών Ιερέων απέκτησαν το βαθµό που φέρουν κατά το ίδιο έτος.
6. Τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 59 ισχύουν αναλόγως για τους µετατασσόµενους
στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
7. Με την πράξη της µετάταξης κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου µεταφέρεται και η αντίστοιχη οργανική
θέση στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων.
8. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του
Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζονται
τα απαιτούµενα προσόντα για τη µετάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων στο Κοινό Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά και οι προθεσµίες υποβολής τους, η σχετική διαδικασία συµπεριλαµβανοµένων και των θεµάτων της εκλογής και της χειροτονίας,
τα αρµόδια όργανα που επιλαµβάνονται της διαδικασίας
αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που
δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συνιστώνται οργανικές θέσεις Ανθυπολοχαγού για τους
µετατασσόµενους που προέρχονται από την κατηγορία
της παραγράφου 2, καθώς και την κατηγορία των µόνιµων Ανθυπολοχαγών και αντίστοιχων των άλλων κλάδων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού, κατόπιν ανακατανοµής του συνόλου των οργανικών θέσεων του Σώµατος, τις οποίες και καταλαµβάνουν
αυτοί. Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι οργανικές
θέσεις τις οποίες καταλάµβανε το προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου πριν από τη µετάταξή του.»
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Άρθρο 21
Κατάταξη στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων
Η περίπτωση θ´ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν.δ. 90/1973 (Α´ 168) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Να έχουν ηλικία µικρότερη των σαράντα πέντε (45)
ετών, υπολογιζόµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί στρατολογίας νόµου.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση του ν. 2936/2001
Μετά το άρθρο 5 του ν. 2936/2001 (A´ 166) προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5A
Ειδικές περιπτώσεις µονιµοποίησης
Επαγγελµατιών Οπλιτών του Πολεµικού Ναυτικού
1. Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι υπηρετούν στο Πολεµικό Ναυτικό, έχουν συµπληρώσει δέκα
(10) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την
κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχει ανασταλεί µε οποιοδήποτε τρόπο η µονιµοποίησή τους για λόγους υγείας,
µπορεί να µονιµοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας, κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου Ναυτικού Συµβουλίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα σε βαθµό τουλάχιστον λίαν καλώς, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ατοµικού
τους φακέλου,
β) υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) εκδίδεται γνωµάτευση της Ανώτατης Υγειονοµικής
Επιτροπής Ναυτικού, µε την οποία κρίνεται, ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ουσιώδη λειτουργική διαταραχή και είναι κατάλληλοι για να παραµείνουν
εν ενεργεία σε υπηρεσία ξηράς,
δ) έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις δοκιµασίας
του άρθρου 5.
2. Όσοι µονιµοποιούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 υπηρετούν αποκλειστικά σε θέσεις υπηρεσίας ξηράς.»
Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1911/1990
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 1911/1990
(Α´ 166) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Αξιωµατικοί Νοσηλευτικής των τριών κλάδων των
Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον φέρουν το βαθµό µέχρι του
Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων και είναι
κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής
και Φαρµακευτικής Σχολής και τµηµάτων Ψυχολογίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µπορεί να εντάσσονται αντιστοίχως στη γενική ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρµακοποιών και Ψυχολόγων
του Υγειονοµικού Σώµατος. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους αξιωµατικούς της γενικής ειδικότητας
των Οδοντιάτρων και των τριών κλάδων των Ενόπλων
Δυνάµεων που επιθυµούν την ένταξή τους στη γενική ειδικότητα των Ιατρών του Υγειονοµικού Σώµατος.
2. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους προς το οικείο Γενικό Επιτελείο. Η ένταξη ενεργείται εντός του ιδίου κλάδου µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα από πρόταση του Αρ-

χηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Για την αποδοχή
της αίτησης λαµβάνονται υπόψη οι µεσοπρόθεσµες ανάγκες σε προσωπικό, τόσο της γενικής ειδικότητας προέλευσης, όσο και αυτής στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν, σε συνδυασµό µε τυχόν ειδικές εκπαιδεύσεις που
έχουν παρακολουθήσει οι αιτούντες σε αντικείµενα της
γενικής ειδικότητας προέλευσής τους ή σχετικές εξειδικεύσεις που έχουν αποκτήσει στα αντικείµενα αυτά. Οι
εντασσόµενοι διατηρούν το βαθµό που έφεραν και τη
µεταξύ τους αρχαιότητα που είχαν πριν την ένταξή τους
και καθίστανται νεότεροι των οµοιοβάθµων αξιωµατικών
της ειδικότητάς τους που απέκτησαν το βαθµό που φέρουν κατά το ίδιο έτος. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει
και για όσους έχουν ενταχθεί µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 24
Άσκηση καθηκόντων διαιτολόγου - διατροφολόγου
από αξιωµατικούς του Υγειονοµικού
1. Αξιωµατικοί Υγειονοµικού των Ενόπλων Δυνάµεων,
ειδικότητας Ιατρού, Οδοντιάτρου, Κτηνιάτρου, Φαρµακοποιού και Νοσηλευτικής, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου
σπουδών, εκ των περιγραφόµενων στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 133/2014 (Α´ 213) µπορούν,
εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, να ασκούν τα καθήκοντα του διαιτολόγου-διατροφολόγου, υπηρετώντας σε αντίστοιχα τµήµατα στρατιωτικών νοσοκοµείων, αποκλειόµενης της παράλληλης άσκησης καθηκόντων της γενικής τους ειδικότητας σε άλλες υπηρεσιακές δοµές των ως άνω νοσοκοµείων, κατά τον χρόνο
της υπηρεσίας τους στα τµήµατα αυτά.
2. Οι Διευθύνσεις Υγειονοµικού των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων ελέγχουν την πλήρωση της προϋπόθεσης της κτήσης του απαιτούµενου τίτλου σπουδών, εκδίδοντας σχετική πράξη, αντίγραφο της οποίας τηρείται
στον ατοµικό φάκελο του Υγειονοµικού Αξιωµατικού.
3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται µε την πράξη τοποθέτησης, µετάθεσης, απόσπασης ή διάθεσης στα οικεία
τµήµατα στρατιωτικών νοσοκοµείων ή µε διαταγή της
Διεύθυνσης Υγειονοµικού του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων, αν ο Υγειονοµικός Αξιωµατικός υπηρετεί σε άλλη θέση στο ίδιο στρατιωτικό νοσοκοµείο, και αφού ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη οι ανάγκες σε προσωπικό της κατεχόµενης γενικής ειδικότητας, σε συνδυασµό µε τυχόν ειδικές εκπαιδεύσεις που έχουν παρακολουθήσει ή σχετικές εξειδικεύσεις που έχουν αποκτήσει
οι εν λόγω αξιωµατικοί σε αντικείµενα της γενικής τους
ειδικότητας.
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3883/2010
Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α´ 167) αντικαθίσταται 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 ε-
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δαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).»
Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974
Η παρ. 9 του άρθρου 53 του ν.δ. 445/1974 (Α´ 160), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, καθορίζεται η
διαδικασία για την πρόσληψη των εθελοντών οπλιτών
του Μουσικού Σώµατος, τα κριτήρια, τα απαιτούµενα
προσόντα, ο τρόπος επιλογής τους και οι ειδικότητες
που τους απονέµονται, κατά παρέκκλιση των άρθρων 43,
44 και 45 του παρόντος.»
Άρθρο 27
Μετονοµασία Κοινού Σώµατος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων
1. Το Κοινό Σώµα Στρατολογικό-Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων των Ενόπλων Δυνάµεων µετονοµάζεται
σε Κοινό Νοµικό Σώµα (ΝΟΜ).
2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος
«Σώµα Στρατολογικό- Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων», αντικαθίσταται από τον όρο «Νοµικό Σώµα».
Άρθρο 28
Αντικατάσταση των δικαστικών λειτουργών
του Δικαστικού Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων
που συµµετέχουν σε διοικητικά συµβούλια
νοµικών προσώπων υπαγοµένων
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
και άλλες επιτροπές από αξιωµατικούς
του Κοινού Νοµικού Σώµατος
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ο διορισµός και η συµµετοχή εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων,
ως µελών σε διοικητικά συµβούλια των υπαγόµενων στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας νοµικών προσώπων, καθώς
και τη διοικούσα επιτροπή του Ειδικού Λογαριασµού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ), νοείται εφεξής ο διορισµός και η συµµετοχή εν ενεργεία αξιωµατικών του Κοινού Νοµικού Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων, πτυχιούχων Νοµικού Τµήµατος ΑΕΙ, κατά βαθµολογική αντιστοιχία µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Για την εφαρµογή
του ανωτέρω εδαφίου, οι πράξεις αντικατάστασης των
δικαστικών λειτουργών σε διοικητικά συµβούλια τα οποία έχουν ήδη συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, διενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται εντός δύο
(2) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου.
2. Στο άρθρο 59 του ν. 3883/2010, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Αξιωµατικοί του Νοµικού Σώµατος, εφόσον υπηρετούν στο Γραφείο Στρατιωτικού Νοµικού Συµβούλου
Γενικού Επιτελείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων, δια
του οποίου υπάγεται ένα νοµικό πρόσωπο στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ή εποπτεύεται από αυτό, απαγορεύεται να διορίζονται ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου αυτού του νοµικού προσώπου. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους Αξιωµατικούς του ίδιου Σώµατος που
είτε υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, σε θέση

που διασυνδέεται µε την άσκηση καθηκόντων εποπτείας
του νοµικού προσώπου είτε στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας και σε θέση νοµικής υποστήριξης για τις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο υπάγεται στο ως άνω
Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, διά του εν λόγω Γενικού Επιτελείου. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και σε περίπτωση διορισµού αξιωµατικού του Νοµικού Σώµατος, ως µέλους στη διοικούσα επιτροπή του
ΕΛΟΑΣ.»
3. Η περίπτωση γ´ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν.δ. 90/1973 (Α´ 168) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ενός ανώτερου αξιωµατικού του Κοινού Νοµικού
Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων, πτυχιούχου Νοµικού
Τµήµατος ΑΕΙ.»
Άρθρο 29
Μέριµνα υπέρ προσωπικού Κοινών Σωµάτων
και δικαστικών λειτουργών των Ενόπλων Δυνάµεων
1. Στελέχη των Κοινών Σωµάτων των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον υπηρετούν σε µονάδες και υπηρεσίες του
Στρατού Ξηράς και της Πολεµικής Αεροπορίας ή σε νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διά των κλάδων αυτών, εξυπηρετούνται από τους οικείους κατά κλάδο βρεφονηπιακούς σταθµούς, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα
στελέχη του αντίστοιχου κλάδου. Τα στελέχη των Κοινών Σωµάτων που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη µονάδα και υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάµεων ή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα υπαγόµενα στο ίδιο Υπουργείο, διά του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας ή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εξυπηρετούνται από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς του Στρατού Ξηράς, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη του Στρατού
Ξηράς.
2. Oι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώµατος
των Ενόπλων Δυνάµεων που υπηρετούν είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είτε σε στρατιωτικό δικαστήριο,
του οποίου η έδρα ευρίσκεται στο λεκανοπέδιο Αττικής,
εξυπηρετούνται από το βρεφονηπιακό σταθµό της Πολεµικής Αεροπορίας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη της Πολεµικής Αεροπορίας. Οι δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε
στρατιωτικό δικαστήριο, του οποίου η έδρα ευρίσκεται εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, εξυπηρετούνται από
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς του Στρατού Ξηράς που
λειτουργούν στην ως άνω έδρα, µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη του
Στρατού Ξηράς.
Άρθρο 30
Ανακατάταξη ή επανακατάταξη οπλιτών
στις Ειδικές Δυνάµεις
Η παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990, που προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013
(Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αναλόγως του κλάδου Ενόπλων Δυνάµεων στον
οποίον ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε µονάδες Ειδικών Δυνάµεων του Στρατού Ξηράς, καθώς και σε µονάδες αεροµεταφερόµενου Πεζικού του ίδιου κλάδου ή σε µονάδες της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεµικού Ναυτικού, ο συ-
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νολικός δε αριθµός τους δεν θα υπερβαίνει τους τριακόσιους είκοσι πέντε (325) για τους κλάδους αυτούς, κατανεµόµενους σε τριακόσιους (300) για το Στρατό Ξηράς
και είκοσι πέντε (25) για το Πολεµικό Ναυτικό.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3978/2011
1. To άρθρο 4 του ν. 3978/2011 ( Α´ 137) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Συµβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)
1. Οι συµβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη έχουν
ως αντικείµενο ένα ή περισσότερα από τα εξής: τη συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα πυροµαχικά, την εκπαίδευση, τη δυνατότητα εκσυγχρονισµού, την παράταση
της διάρκειας ζωής και την αναβάθµιση.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα µε τη σύµβαση
αυτή, µε τον ίδιο ή άλλο οικονοµικό φορέα, και σύµβαση
εν συνεχεία υποστήριξης του προς προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού, η οποία συνίσταται σε:
α) σύµβαση συντήρησης, προµήθειας ανταλλακτικών
και εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται, ως εκ της φύσης
του προς προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού,
β) σύµβαση προµήθειας ποσότητας πυροµαχικών, εφόσον προβλέπεται να χρησιµοποιούνται από τον προς
προµήθεια στρατιωτικό εξοπλισµό,
γ) σύµβαση για τον εκσυγχρονισµό, την παράταση της
διάρκειας ζωής και την αναβάθµιση του προς προµήθεια
στρατιωτικού εξοπλισµού, εφόσον τα προαναφερόµενα
είναι δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της σύµβασης προµήθειας του στρατιωτικού εξοπλισµού.
3. Ως χρόνος έναρξης ισχύος της σύµβασης εν συνεχεία υποστήριξης µπορεί να συµφωνηθεί είτε ο χρόνος
της έναρξης ισχύος της σύµβασης προµήθειας του οικείου στρατιωτικού εξοπλισµού είτε µεταγενέστερο αυτού
χρονικό σηµείο.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις, έχει νοµίµως συναφθεί σύµβαση προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού χωρίς να έχει ταυτοχρόνως συναφθεί σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνάψει αυτοτελώς σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης µε τον ίδιο ή άλλο οικονοµικό φορέα. Εφόσον στη σύµβαση προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού έχουν ενσωµατωθεί οι βασικοί όροι της
σύµβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η αναθέτουσα αρχή
διατηρεί το δικαίωµα να συνάψει τη σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης µε τρίτο οικονοµικό φορέα µόνον εφόσον συνοµολογήσει µε αυτόν επωφελέστερους όρους.
5. Σε κάθε σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών και την ασφάλεια εφοδιασµού, καθώς και οι γενικές
αρχές, τα µέτρα και οι κατευθύνσεις της Εθνικής Αµυντικής Βιοµηχανικής Στρατηγικής.»

2. Η περίπτωση α´ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3978/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) διενεργεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη
σύναψη των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών
στον τοµέα της άµυνας είτε εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, πλην του τρίτου Μέρους είτε εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του νόµου,»
3. Η παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3978/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, τα
Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α) προσδιορίζουν και τεκµηριώνουν τις ανάγκες τους
στο πλαίσιο του Μακροπρόθεσµου Προγράµµατος Προµηθειών και του Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος
Πληρωµών και Παραλαβών των Προµηθειών Αµυντικού
Υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων,
β) εισηγούνται την ενεργοποίηση ενός υποπρογράµµατος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 76 του
ν. 3883/2010 (Α΄ 167),
γ) συντάσσουν τις τεχνικές προδιαγραφές,
δ) διενεργούν τον τεχνικό διάλογο, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 31,
ε) διενεργούν τις παραλαβές του στρατιωτικού εξοπλισµού σε εκτέλεση των συµβάσεων που έχουν συναφθεί,
στ) εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής που προβλέπονται
στο άρθρο 7 κατά την εκτέλεση συµβάσεων των οποίων
η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση παρακολουθούνται
από τη ΓΔΑΕΕ,
ζ) προβαίνουν, στο πλαίσιο των συµβάσεων υποστήριξης των στρατιωτικών εξοπλισµών που χειρίζονται, σε όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες, ώστε ο εξοπλισµός αυτός να είναι στο µέγιστο δυνατό βαθµό διαθέσιµος και λειτουργικός και µεριµνούν ιδίως για την έγκαιρη
παραγγελία ανταλλακτικών, πυροµαχικών και υπηρεσιών
συντήρησης και για κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, ζητώντας εγκαίρως από την ΓΔΑΕΕ να προβεί στις αρµόζουσες ενέργειες αρµοδιότητάς της και να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες,
η) διενεργούν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται
για τη σύναψη και την εκτέλεση των συµβάσεων έργων
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, καθώς και των
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του τρίτου Μέρους και παρακολουθούν την εκτέλεση των συµβάσεων αυτών,
θ) συγκροτούν τα συλλογικά όργανα αρµοδιότητάς
τους που προβλέπονται στο άρθρο 7.»
4. Στo άρθρο 7 του ν. 3978/2011 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 και προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«3. Για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 90, αρµόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών του οικείου φορέα, η οποία είναι τριµελής ή πενταµελής και τα µέλη της είναι
διάφορα από τα µέλη των λοιπών Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13 του
ν. 3433/2006.
4. Στη ΓΔΑΕΕ συγκροτείται Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή (ΚΓΕΠ), µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύνθεση
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της ΚΓΕΠ, τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία της εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 6 και 7
του άρθρου 14 του ν. 3433/2006. Η ΚΓΕΠ γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα για τα ζητήµατα που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και η΄ της παρ. 5 του άρθρου
14 του ν. 3433/2006, καθώς και για τις περιπτώσεις που
προβλέπονται στα άρθρα του ν. 3433/2006 που διατηρούνται σε ισχύ µε τον παρόντα νόµο. Οι επιτροπές των
περιπτώσεων β΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 3433/2006, οι Κεντρικές Γνωµοδοτικές Επιτροπές
Προµηθειών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των
άρθρων 13 και 14 και οι Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προµηθειών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 13 του ν. 3433/2006 εξακολουθούν να λειτουργούν µόνο για συµβάσεις που έχουν συναφθεί ή διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν τη
θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
5. Προκειµένου για συµβάσεις του τρίτου Μέρους του
παρόντος νόµου, στα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των
ΕΔ συγκροτούνται µε απόφαση των Αρχηγών των κλάδων πενταµελείς Κεντρικές Γνωµοδοτικές Επιτροπές
Προµηθειών (ΚΓΕΠ), που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη, ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωµατικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικότητα ανάλογη µε
τη φύση των προµηθειών. Στην ΚΓΕΠ των Γενικών Επιτελείων µπορεί να συµµετέχει ως µέλος και εκπρόσωπος
της ΓΔΑΕΕ. Περαιτέρω, σε επίπεδα κλιµακίων διοίκησης
ΕΔ, κατώτερων από τα Γενικά Επιτελεία, µε διαταγή του
αρµόδιου διοικητή, συγκροτούνται οι Περιφερειακές
Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προµηθειών (ΠΓΕΠ) και αποτελούνται από τον Πρόεδρο και τρεις (3) έως πέντε (5) αξιωµατικούς ή υπαλλήλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
µε ειδικότητα ανάλογη της φύσης της προµήθειας που
πρόκειται να εξετασθεί.
6. Οι ΚΓΕΠ υπάγονται στον αρµόδιο Υπαρχηγό ή Διευθυντή Κλάδου του αρµόδιου γενικού επιτελείου, ο οποίος και προεδρεύει αυτής. Οι ΠΓΕΠ υπάγονται στον διοικητή του κλιµακίου διοίκησης των γενικών επιτελείων
ΕΔ και συνεδριάζουν, όπως ορίζεται από κάθε Διοίκηση.
Τα µέλη των ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ δεν απαλλάσσονται από τα
καθήκοντα τους και δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν
στα όργανα εκτέλεσης των προµηθειών που κρίνονται.
Χρέη εισηγητή στις ΚΓΕΠ και ΠΓΕΠ εκτελεί ο εκάστοτε
προϊστάµενος τµήµατος του φορέα που διενεργεί την
προµήθεια, ενώ καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί κατώτερος αξιωµατικός. Οι ΚΓΕΠ και οι ΠΓΕΠ γνωµοδοτούν αιτιολογηµένα και εγγράφως για τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Για την προτίµηση ακριβότερης προσφοράς λόγω
ποιοτικής υπεροχής ή συµφερότερων όρων του υπό προµήθεια είδους.
β. Για την τροποποίηση των όρων σύµβασης.
γ. Για τη λύση σύµβασης για σπουδαίο λόγο ή για το ότι ο προµηθευτής κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή
τέθηκε σε αναγκαστική διαχείριση.
δ. Για την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από τα
συµβατικά του δικαιώµατα.
ε. Για τη σύναψη, ειδικών συµβάσεων ή συµφωνιών
µεταξύ Κρατών, φυσικών ή νοµικών προσώπων του εξωτερικού ή Διεθνών Οργανισµών, που αφορούν προµήθεια
υλικών, εφοδίων ή παροχής κάθε φύσης υπηρεσιών αλληλοεξυπηρέτησης.

στ. Για το µόνιµο ή πρόσκαιρο αποκλεισµό προµηθευτή
ή εργολάβου από τη συµµετοχή του σε προµήθειες των
ΕΔ.
ζ. Για τις προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του έχοντος την οικονοµική αρµοδιότητα κατά των αποφάσεων
των επιτροπών διαγωνισµού που εκδίδονται ύστερα από
άσκηση ένστασης.
η. Για κάθε άλλο θέµα, το οποίο, κατά την κρίση του
φορέα που έχει την οικονοµική αρµοδιότητα ή δικαιοδοσία πρέπει να παραπεµφθεί για γνωµοδότηση.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µπορεί να ρυθµίζονται
τα σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τη συγκρότηση, τον
τρόπο επιλογής των µελών και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων που εµπλέκονται στην εφαρµογή του παρόντος νόµου. Η έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγµατος δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρµογή του
παρόντος νόµου.»
5. Όπου στην παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3978/2011
γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4, εννοείται η παράγραφο 3 του άρθρου 57 του ν. 3978/2011.
6. Όπου στην παράγραφο 6 του άρθρου 64 και στην
παρ.1 του άρθρου 65 του ν. 3978/2011 γίνεται αναφορά
στην παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ως άνω νόµου, εννοείται η παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3978/2011.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 3978/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι διατάξεις των
άρθρων 33-45,48, 60-65, 68 παρ. 1 και 70 του
ν. 3433/2006 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, διέπουν και τις συµβάσεις υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου, προσαρµοσµένες στη φύση και το
σκοπό των συµβάσεων αυτών.»
Άρθρο 32
Υποπρογράµµατα προµηθειών αµυντικού υλικού
των Ενόπλων Δυνάµεων
Μετά την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 3883/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 1Α, ως εξής:
«1Α. Ειδικά, για τα υποπρογράµµατα των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(ΦΠΑ) είναι κατώτερη από τα χρηµατικά όρια του άρθρου
24 του ν. 3978/2011, η απόφαση ενεργοποίησης λαµβάνεται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων, µετά από εισήγηση
του Ανωτάτου Συµβουλίου του οικείου κλάδου. Για τα υποπρογράµµατα αυτά γίνεται ενηµέρωση της αρµόδιας
κοινοβουλευτικής επιτροπής ανά εξάµηνο.»
Άρθρο 33
Έσοδα από την εκτέλεση πράξεων
εξώδικου συµβιβασµού
Οι πράξεις εξώδικου συµβιβασµού µε τις οποίες αναγνωρίζονται στο Ελληνικό Δηµόσιο το δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλες χρηµατικές αξιώσεις για διαφορές που
ανέκυψαν κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση συµβάσεων
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας στον τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας
και οι οποίες συνιστούν νόµιµο τίτλο για την είσπραξη
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δηµοσίων εσόδων κατ’ άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 (Α´
90), εκτελούνται υπέρ του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, πλέον του ανωτάτου ορίου των
πιστώσεών του και τα σχετικά έσοδα χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για την κάλυψη εξοπλιστικών αναγκών
των Ενόπλων Δυνάµεων.
Άρθρο 34
Αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου
στρατιωτικού εξοπλισµού των ΕΔ
1. Το άρθρο 107 του ν. 3978/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 107
Αξιοποίηση µη επιχειρησιακά αναγκαίου
στρατιωτικού εξοπλισµού
1. Στρατιωτικός εξοπλισµός ο οποίος χαρακτηρίζεται
ως µη επιχειρησιακά αναγκαίος µε απόφαση του Συµβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.ΓΕ.), η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Ανωτάτου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου, µπορεί να διατίθεται προς πώληση, ανταλλαγή ή χρηµατοδοτική µίσθωση. Για την έγκριση της διάθεσης του ως άνω εξοπλισµού, την ακολουθητέα διαδικασία κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος και τον καθορισµό του ελάχιστου αποδεκτού ανταλλάγµατος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από γνώµη της αρµόδιας
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εισάγεται υποχρεωτικά στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. για
έγκριση, εφόσον αφορά σε αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού µέσω διακρατικής συµφωνίας και δυνητικά σε
κάθε άλλη περίπτωση. Τα έσοδα που προκύπτουν από
την αξιοποίηση του ως άνω εξοπλισµού εγγράφονται
στον προϋπολογισµό του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
πλέον του ανωτάτου ορίου των πιστώσεών του και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του ΓΕ στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούµενος εξοπλισµός.
2. Η σύναψη των συµβάσεων που προβλέπονται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µπορεί να γίνεται µε
τις εξής διαδικασίες:
α) µε διακρατικές συµφωνίες,
β) βάσει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών,
γ) µε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
δ) µε κλειστό πλειοδοτικό διαγωνισµό,
ε) µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη δηµοσίευση
προκήρυξης ή
στ) µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης.
3. Για την εφαρµογή των διαδικασιών της παραγράφου
2 εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος
νόµου, προσαρµοσµένες στη φύση και το σκοπό των
συµβάσεων αυτών.
4. Στο πλαίσιο διακρατικών συµβάσεων ή συµβάσεων
που συνάπτονται δυνάµει ειδικών διαδικαστικών κανόνων διεθνών οργανισµών, στρατιωτικός εξοπλισµός µπορεί να δωρίζεται ή να παραχωρείται κατά χρήση για την
εξυπηρέτηση της εξωτερικής αµυντικής πολιτικής της
χώρας. H σχετική απόφαση λαµβάνεται µε τη διαδικασία
του άρθρου 76 του ν. 3883/2010.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για την αξιοποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού που
χαρακτηρίζεται άχρηστος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζεται ο αρµόδιος φορέας για την υποβολή των εισηγήσεων αξιοποίησης του στρατιωτικού εξοπλισµού, και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ´
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος Ειδικών Λογαριασµών
Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.δ. 398/1974 (Α´ 116),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφάπαξ βοηθήµατος δικαιούνται οι έχοντες εικοσαετή τουλάχιστον συµµετοχή στον οικείο Ειδικό Λογαριασµό Αλληλοβοήθειας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 17, για τις οποίες το βοήθηµα παρέχεται και χωρίς
την πλήρωση της προϋπόθεσης της εικοσαετούς συµµετοχής. Ειδικά οι µέτοχοι του Ειδικού Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού που κατατάχθηκαν ως Λιµενοφύλακες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3079/2002
(Α´311) δικαιούνται εφάπαξ βοηθήµατος, εφόσον έχουν
τουλάχιστον δεκαετή συµµετοχή στον ως άνω Ειδικό
Λογαριασµό.»
2. Στο άρθρο 16 του ν.δ. 398/1974 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Αν το επιτρέπουν οι οικονοµικές δυνατότητες του
Ειδικού Λογαριασµού Αλληλοβοηθείας, η οικεία Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήµατος, κατά προτεραιότητα έναντι άλλων δικαιούχων που έχουν υποβάλει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την καταβολή του σε αυτούς, στις εξής, κατά µεταξύ τους σειρά προβαδίσµατος, περιπτώσεις:
α) αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω
θανάτου του,
β) αυτεπάγγελτη αποστρατεία του δικαιούχου λόγω
σωµατικής ανικανότητάς του, κατόπιν απόφασης της οικείας κατά κλάδο Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής,
γ) αναπηρία µέλους της οικογένειας του αποστρατευόµενου (σύζυγος –τέκνα) σε ποσοστό από εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω, που πιστοποιείται από την κατά περίπτωση αρµόδια πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή.»
Άρθρο 36
Ρύθµιση θεµάτων Οικοδοµικού Συνεταιρισµού
Μονίµων Αξιωµατικών Ελληνικού Στρατού
1. Η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Μόνιµων Αξιωµατικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) επαναφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
από το Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο είχε περιέλθει, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 39 του
ν. 4030/2011 (Α´ 249), και εξακολουθεί για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών να διέπεται από τις διατάξεις
του α.ν. 564/1968 (Α´ 220).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας το ως
άνω χρονικό διάστηµα µπορεί να παραταθεί για δώδεκα
(12) επιπλέον µήνες.
3. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας συγκροτεί µε απόφασή του νέο διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο του συνεταιρισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
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διατάξεις του α.ν. 564/1968. Το νέο διοικητικό συµβούλιο
οφείλει σε χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός από τη συγκρότησή του να εναρµονίσει το καταστατικό λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ µε τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου.
4. Κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 12 του
α.ν. 564/1968 η µη κτήση της ιδιότητας του µέλους του
ΟΣΜΑΕΣ δεν συνιστά κώλυµα για το διορισµό ως µέλους του διοικητικού συµβουλίου του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού.
5. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος της
παρ.1 ή της παρ. 2 κατά περίπτωση, το διοικητικό συµβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ οφείλει σε αποκλειστική προθεσµία
τριών µηνών να εναρµονίσει εκ νέου το καταστατικό λειτουργίας του µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του
ν. 4030/2011. Με την κατάθεση του νέου καταστατικού
στο οικείο ειρηνοδικείο η εποπτεία του ΟΣΜΑΕΣ περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Άρθρο 37
Επιστροφή αποδοχών που παρακρατήθηκαν
σε στρατιωτικούς που τέθηκαν
σε δυνητική ή αυτοδίκαιη αργία
1. Το σύνολο ή µέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκαν από στρατιωτικό, επειδή τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαιη αργία, δυνάµει διατάξεων που καταργήθηκαν
µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015 (Α´ 47),
µπορεί να του αποδοθεί µετά από ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου εφόσον αυτός:
α) απαλλαγεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που
δηµοσιεύεται µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 ή
β) τιµωρηθεί µετά την έναρξη ισχύος του ίδιου νόµου
µε πειθαρχική ποινή που δεν συνεπάγεται την οριστική
έξοδό του από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων.
2. Εφόσον ο στρατιωτικός απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του ν. 4325/2015, επιστρέφεται σε αυτόν το σύνολο των
αποδοχών του που παρακρατήθηκε εξαιτίας της θέσης
του σε αργία κατ’ εφαρµογή διατάξεων που καταργήθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου.
Το ίδιο ισχύει, αν µετά την έναρξη ισχύος του ίδιου νόµου, αποδειχθεί αβάσιµη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση.
Άρθρο 38
Ατυχήµατα µε εναέρια και πλωτά µέσα
των Ενόπλων Δυνάµεων
Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α΄ 236), οι
οποίες ρυθµίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών
για τα τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται από µηχανοκίνητα οχήµατα του Δηµοσίου, εφαρµόζονται ανάλογα και για τα ατυχήµατα που προκαλούνται από εναέρια
και πλωτά µέσα των Ενόπλων Δυνάµεων.
Άρθρο 39
Διατήρηση δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς
στα στρατιωτικά οικήµατα
Οι διατάξεις του ν. 4039/2012 (Α´15) για τα δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς ισχύουν και για τα στρατιωτικά οικήµατα του ν.δ. 2475/1953 (Α´ 191).

Άρθρο 40
Παρακολούθηση πειθαρχικών διαδικασιών
του στρατιωτικού προσωπικού
από το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών
Δηµόσιας Διοίκησης
Η παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 (Α´ 296), που
προστέθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου
ΣΤ11 της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α´ 107), αντικαθίσταται ως εξής:
«3Α. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες στους φορείς της περίπτωσης α´ της παραγράφου 2, µε εξαίρεση το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων (ΕΔ). Για το σκοπό αυτόν κάθε πράξη µε
την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική
απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.,
µε εξαίρεση τις σχετικές πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.»
Άρθρο 41
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
1. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) συνιστάται, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου, επιτροπή, αποτελούµενη από ένα δικαστικό λειτουργό των πολιτικών δικαστηρίων
µε βαθµό Εφέτη, έναν ανώτερο αξιωµατικό του τµήµατος οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού της Διεύθυνσης
Οικονοµικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, έναν ανώτερο αξιωµατικό του Νοµικού Σώµατος
των Ενόπλων Δυνάµεων και έναν ανώτερο αξιωµατικό
της Μ.Ε.Ε..
2. Η επιτροπή αυτή έχει ως αρµοδιότητα τον έλεγχο
των ευρηµάτων της Μ.Ε.Ε., µε σκοπό τη διακρίβωση τυχόν ευθυνών. Η επιτροπή µετά την ολοκλήρωση του διενεργούµενου ελέγχου συντάσσει έκθεση αποτελεσµάτων, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, προκειµένου ο ίδιος να ενεργήσει στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήµατος, η επιτροπή αποστέλλει την ως
άνω έκθεση αµελλητί στις κατά περίπτωση αρµόδιες εισαγγελικές αρχές.
3. Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κατόπιν έκδοσης της πράξης διάθεσης του δικαστικού λειτουργού µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται για θητεία δύο
(2) ετών. Ο δικαστικός λειτουργός προεδρεύει της επιτροπής και απαλλάσσεται των λοιπών δικαστικών καθηκόντων του κατά το χρονικό διάστηµα της οριζόµενης
θητείας του.
4. Στην περίπτωση β´ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4320/2015 (Α´ 29) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α.), τον επιχειρησιακό έλεγχο αυτής ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο οποίος εποπτεύει τη δράση της και ορίζει το Διευθυντή της. Ο Διευθυντής της Μ.Ε.Ε./ΥΠ.ΕΘ.Α., δια του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ενηµερώνει τον αρµόδιο για
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την καταπολέµηση της διαφθοράς Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για την έναρξη και το αποτέλεσµα των διενεργούµενων από τη
Μ.Ε.Ε. ελέγχων και συντονίζει τη δράση αυτής µε τις ανωτέρω αναφερόµενες υπηρεσίες στο πλαίσιο συντονισµένων προγραµµάτων δράσης για την καταπολέµηση
της διαφθοράς.»
Άρθρο 42
Ακαδηµαϊκή συνεργασία Σχολών
των Ενόπλων Δυνάµεων µε ΑΕΙ
Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέµου, η Σχολή Εθνικής Άµυνας και οι Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983
(Α´ 125) µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µε ΑΕΙ για τη διοργάνωση κοινών
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.
Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσεως
1. H παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3421/2005 (Α´ 302)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α. Οι πτυχιούχοι των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) µεταφέρονται αυτεπαγγέλτως στο Πολεµικό Ναυτικό µε πράξη της αρµόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας που
υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη, εφόσον
δεν είχαν κατανεµηθεί στον κλάδο αυτόν. Με όµοια πράξη, οι πτυχιούχοι χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α.) ή άλλης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εγκεκριµένης ή αναγνωρισµένης αντίστοιχα από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, µεταφέρονται αντίστοιχα στην
Πολεµική Αεροπορία και στον Στρατό Ξηράς, εφόσον
δεν είχαν κατανεµηθεί στους κλάδους αυτούς, κατόπιν
αιτήµατός τους που υποβάλλεται στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη. Οι κατά τα ανωτέρω µεταφερόµενοι στο Στρατό Ξηράς, καθώς και οι στρατεύσιµοι που είναι πτυχιούχοι χειριστές ελικοπτέρων σχολών του προηγούµενου εδαφίου
και έχουν ήδη κατανεµηθεί στον ως άνω κλάδο επιλέγονται αποκλειστικά στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού.
β. Σε περίπτωση επανακατάταξης, η κατά περίπτωση
µεταφορά της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται
µόνο εάν οι πτυχιούχοι των εν λόγω Σχολών δεν έχουν
συµπληρώσει πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία ενός (1)
µήνα. Ο περιορισµός αυτός ισχύει και για την περίπτωση
της επιλογής στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού των
στρατευσίµων που έχουν κατανεµηθεί στον κλάδο του
Στρατού Ξηράς και είναι πτυχιούχοι χειριστές ελικοπτέρων των Σχολών του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου α´.»
2. Η περίπτωση ζ´ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3421/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 77 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Oι µοναχοί ή δόκιµοι µοναχοί, που µονάζουν σε
Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του Πατριαρχείου
των Ιεροσολύµων, εφόσον το επιθυµούν.»

Άρθρο 44
Σχολές εκπαίδευσης Στρατού Ξηράς
Μετά την υποπερίπτωση 5 της περίπτωσης α´ της παρ.
1 του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 (Α´ 125), προστίθεται υποπερίπτωση 5Α, ως εξής:
«5Α) Σχολή Αεροπορίας Στρατού.»
Άρθρο 45
Η διάταξη της περίπτωσης γ´ της παρ. 4 του άρθρου
63 του ν.δ. 1400/1973 (Α´ 114) ισχύει και για τους εν ενεργεία ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ´
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Εξουσιοδοτήσεις
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός οκτώ
(8) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και γνώµη του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, κυρώνεται ο οργανισµός της Σ.Μ.Υ.Α. µε
τον οποίο καθορίζονται:
α) θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της
Σχολής,
β) θέµατα διδακτικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης,
γ) οι ειδικότητες των κατευθύνσεων στις οποίες δύνανται να εκπαιδευτούν οι σπουδαστές που θα φοιτήσουν
στη Σχολή, ο τρόπος επιλογής και ένταξής τους σε αυτές, οι ειδικότητες µονίµων υπαξιωµατικών της ΠΑ που
θα αποκτούν µε την έξοδό τους από τη Σχολή µε βάση
την εκπαίδευση τους στις ειδικότητες κατευθύνσεων,
καθώς και η ένταξή τους στις ήδη υφιστάµενες επετηρίδες των προερχοµένων από Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωµατικών,
δ) η διάρκεια και τα αντικείµενα της εκπαίδευσης, τα
κριτήρια αξιολόγησης και επιτυχίας των εκπαιδευόµενων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την παρεχόµενη εκπαίδευση,
ε) οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αξιολόγησης από τους σπουδαστές του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στη Σχολή.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, καθορίζονται
τα επιστηµονικά πεδία από τα οποία θα προέρχονται οι
υποψήφιοι για τις κατευθύνσεις της Σχολής Υπαξιωµατικών Αεροπορίας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας εντός τεσσάρων (4) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζεται η ειδικότερη διοικητική υπαγωγή, η οργάνωση και η
στελέχωση της ΜΟ.Μ.ΚΑ., η διαδικασία διάθεσης του
προσωπικού και των µέσων από τα Γενικά Επιτελεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά
στη λειτουργία της. Η ως άνω απόφαση δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται οι µηνιαίες απολαβές και τα οδοιπορικά έξοδα
του Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ..
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καθορίζονται τα ειδικότερα
θέµατα της συνεργασίας της ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ. µε τα Ταµεία,
τα θέµατα στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας της
ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ., καθώς και ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας αξιοποίησης των ακινήτων του άρθρου 10.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται ο αριθµός οργανικών θέσεων που κατανέµεται στους προερχόµενους από την κατηγορία των µονιµοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α´ 160) αξιωµατικούς των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, από το σύνολο των νοµοθετηµένων οργανικών θέσεων των αξιωµατικών των
Σωµάτων αυτών.
7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η έννοια του ατυχήµατος που προκαλείται από εναέρια και πλωτά µέσα των Ενόπλων Δυνάµεων, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 38.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
41.
9. Τα σχετικά µε την πιστοποίηση ή την οργάνωση των
κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων του άρθρου 42, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Άµυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις
1. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών στον τοµέα της Άµυνας του τρίτου Μέρους
του ν. 3978/2011, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τη
ΓΔΑΕΕ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την ίδια Γενική Διεύθυνση, η οποία παρακολουθεί και την εκτέλεσή τους,
πλην της διενέργειας των παραλαβών.
2. Για τους αξιωµατικούς Νοσηλευτικής που κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν εγγραφεί ως
φοιτητές στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική και
Φαρµακευτική Σχολή ή σε Τµήµα Ψυχολογίας Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26 του
ν. 1911/1990 (Α´ 166), όπως αυτές ίσχυαν πριν από την
τροποποίησή τους µε το άρθρο 23. Το ίδιο ισχύει και για
τους αξιωµατικούς της γενικής ειδικότητας των Οδοντιάτρων που κατά την ίδια ηµεροµηνία είναι εγγεγραµµένοι φοιτητές Ιατρικής Σχολής.
3. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αξιωµατικοί των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ εγγράφονται

στην επετηρίδα του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010 (Α´ 167), όπως η παράγραφος
αυτή αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο α´ της παραγράφου 21 του άρθρου 18, βάσει της θέσης που κατέχουν στην επετηρίδα στην οποία είναι εγγεγραµµένοι
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ν. 324/1976,
όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, οι εξής:
α) οι αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας και των τριών
κλάδων των ΕΔ που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εκπληρώνουν τη δεκαοκταετή υποχρέωση
παραµονής τους κατά τις διατάξεις του ν. 324/1976, όπως αυτός ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο,
β) οι ιπτάµενοι αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας και
των τριών κλάδων των ΕΔ που κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου έχουν συµπληρώσει τη δεκαοκταετή υποχρέωση παραµονής τους και συνεχίζουν να υπηρετούν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 324/1976,όπως το άρθρο
αυτό ίσχυε πριν από την κατάργησή του µε την περίπτωση η´ του άρθρου 48 του παρόντος νόµου,
γ) οι αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας της παρ. 2 του
άρθρου 8 του ν. 324/1976, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε
πριν από την τροποποίηση του µε την παράγραφο 34 του
άρθρου 18 .
5. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας που υπέβαλαν αίτηση παραµονής στην ενέργεια κατ’ εφαρµογή της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 324/1976, όπως το άρθρο
αυτό ίσχυε πριν από την κατάργησή του µε την περίπτωση η´ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, και η αίτησή
τους έχει απορριφθεί, συνεχίζουν να υπηρετούν, διεπόµενοι στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Εφόσον ο λόγος της απόρριψης τους δεν αφορά στην
πτητική τους καταλληλότητα, συνεχίζουν να υπηρετούν
ως ιπτάµενοι.
6. Οι αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας που υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 324/1976, όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο, και κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν συµπληρώσει τα απαιτούµενα προσόντα για προαγωγή στο βαθµό του Ταγµατάρχη και Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 30 και 33 του
άρθρου 18, προάγονται µε έκτακτη κρίση που διενεργείται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, της προαγωγής τους λογιζόµενης αναδροµικά από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης των απαιτούµενων προσόντων. Οι ανωτέρω αξιωµατικοί δεν αποκτούν δικαίωµα καταβολής αναδροµικών αποδοχών λόγω της αναδροµικής βαθµολογικής τους προαγωγής.
7. Αξιωµατικοί ειδικής µονιµότητας που κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού διανύουν το δεύτερο ήµισυ του εικοστού εβδόµου έτους πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 324/1976, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους µε την περίπτωση η´ της παραγράφου 1 του άρθρου 48, µπορούν
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου να υποβάλουν την αίτηση του άρθρου 8Α του ν. 324/1976 για
την παραµονή τους στην ενέργεια µέχρι τη συµπλήρωση
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τριάντα πέντε (35) ετών πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή του εξηκοστού έτους της ηλικίας τους, εφόσον
αυτό επέρχεται νωρίτερα. Για αυτούς η ως άνω αίτηση εξετάζεται το αργότερο εντός µηνός από τη συµπλήρωση
της εικοσιεπταετούς πραγµατικής υπηρεσίας και παρατείνεται η παραµονή τους στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων µέχρι την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης
της αίτησης αυτής ή, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος, µέχρι τις τακτικές κρίσεις του έτους που συµπληρώνονται τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.
324/1976 ή τις τακτικές κρίσεις του έτους που συµπληρώνεται το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, εφόσον η
συµπλήρωση του ως άνω ηλικιακού ορίου επέρχεται νωρίτερα, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του
άρθρου 8Α του ίδιου νόµου.
8. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων εκποίησης µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 107 του
ν. 3978/2011, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την
τροποποίησή του µε το άρθρο 34, συνεχίζουν και ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά
το χρόνο έναρξής τους. Το ίδιο ισχύει και για την εκτέλεση των συµβάσεων εκποίησης µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού που είχαν συναφθεί
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 107 του ν. 3978/2011, όπως
το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε
το άρθρο 34.
9. Οι διατάξεις του άρθρου 17 καταλαµβάνουν και τους
υπηρετούντες στη θέση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 18α και 21 του άρθρου 18 έχουν αναδροµική εφαρµογή για τους εν ενεργεία αξιωµατικούς της περίπτωσης 5 της παρ. β´ του άρθρου 2 του ν. 3883/2010, οι οποίοι τέθηκαν εκτός οργανικών θέσεων στην τελευταία για αυτούς κρίση πριν από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου. Οι
ως άνω αξιωµατικοί, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος
νόµου εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του, επανέρχονται µε
προεδρικό διάταγµα στην υπηρεσιακή κατάσταση που
τελούσαν πριν από την ηµεροµηνία της τελευταίας κρίσης τους και κρίνονται εκτάκτως εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση του ως άνω διατάγµατος. Για το στρατιωτικό προσωπικό που κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω εδαφίων αποκτά δικαίωµα αναδροµικής βαθµολογικής προαγωγής, δεν γεννώνται δικαιώµατα αναδροµικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.
11. Εν ενεργεία αξιωµατικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών οι οποίοι
έχουν συµπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγµατικής
στρατιωτικής υπηρεσίας µέχρι 31.12.2014 και κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν συµπληρώσει
τις προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στον επόµενο
βαθµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2439/1996 στις
οποίες υπάγονται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 26
του άρθρου 18, κρίνονται εκτάκτως εντός τετραµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η προαγωγή
όσων εκ των ανωτέρω αξιωµατικών κριθούν προακτέοι
ανατρέχει στην ηµεροµηνία που συµπλήρωσαν τις σχετικές προϋποθέσεις. Για τους αξιωµατικούς που αποκτούν
δικαίωµα αναδροµικής βαθµολογικής προαγωγής κατ’ ε-

φαρµογή της παρούσας παραγράφου, δεν γεννάται δικαίωµα αναδροµικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.
Άρθρο 48
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) η παρ. 12 του άρθρου 15, οι περιπτώσεις α´ και δ´
της παρ. 2 του άρθρου 25, και η παρ. 3 του άρθρου 55
του ν. 3883/2010,
β) η περίπτωση ε´ της παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ.
151/1997 (Α´ 129),
γ) το άρθρο 18 του ν. 4250/2014 (Α´ 74),
δ) το άρθρο 10 του ν. 719/1977 (Α΄ 301), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 1989/1991 (Α´192),
ε) η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3187/2003 (Α´ 233), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) η υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης γ´ της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 (Α´ 125),
ζ) η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 107/1998 (Α´98),
η) το άρθρο 14 του ν. 324/1976 (Α´ 127) που προστέθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 2984/2002 (Α΄151),
θ) τα π.δ. 424/1977 (Α´ 130) και 317/1988 (Α´ 147),
ι) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε διαφορετικό τρόπο.
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής

Γ. Σταθάκης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Καµµένος

Ν. Φίλης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χρ. Σπίρτζης

Θ. Δρίτσας
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ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ν. Παππάς

Δ. Βίτσας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. Παππαγγελόπουλος

Τρ. Αλεξιάδης

Αριθµ. 224/20/2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
«Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου προβλέπονται τα ακόλουθα:
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.α. Ιδρύεται Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.), η οποία έχει ως αποστολή να παράγει
µόνιµους υπαξιωµατικούς της Πολεµικής Αεροπορίας
(ΠΑ). Η Σ.Μ.Υ.Α. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωµατικών, ανήκει στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.
β. Στους σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α., οι οποίοι εισέρχονται µε πανελλήνιες εξετάσεις, παρέχεται ακαδηµαϊκή,
στρατιωτική και πρακτική εκπαίδευση σε τρεις Κατευθύνσεις.
γ. Έδρα της Σχολής ορίζεται η αεροπορική βάση της
Δεκέλειας, ενώ µέρος της εκπαίδευσης µπορεί να παρέχεται και σε εγκαταστάσεις άλλης µονάδας ή εκπαιδευτικού κέντρου της ΠΑ.
δ. Η διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή είναι τριετής και οι ευδοκίµως αποφοιτήσαντες σπουδαστές ονοµάζονται µόνιµοι Σµηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης
– ειδικότητας.
(άρθρα 1 – 3)
2.α. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. εισάγονται το
ακαδηµαϊκό έτος 2017 – 2018, οπότε παύει η εισαγωγή
σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικών, στη
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών και στη Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων.
β. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Μ.Υ.Α. είναι σπουδαστές στις προαναφερόµενες Σχολές, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτές. Με υπουργική απόφαση, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα

αναφορικά µε τη διάλυση καθεµιάς από τις προαναφερόµενες Σχολές, όταν εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών ανά Σχολή.
(άρθρο 4)
ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
α. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) επιτρέπεται να συµπράττει στη µελέτη και την εκτέλεση έργων
τοπικού ενδιαφέροντος µε φορείς του δηµοσίου τοµέα
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων, εφόσον η υλοποίησή τους συµβάλλει
µεταξύ άλλων στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΕΔ στην περιοχή.
β. Προς τούτο, ιδρύεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), υπηρεσία µε τον τίτλο «Μονάδα Μελετών και Κατασκευών» (ΜΟ.Μ.ΚΑ.), η οποία αποτελεί το
φορέα εκπόνησης /υλοποίησης των µελετών/ έργων και
έχει τις οριζόµενες αρµοδιότητες.
γ. Στο περιεχόµενο των προγραµµατικών συµβάσεων
περιλαµβάνονται ο σκοπός και το περιεχόµενο των µελετών/έργων, ο προϋπολογισµός τους, ο τρόπος κάλυψης και καταβολής των αναγκαίων για την εκπλήρωση
της σύµβασης δαπανών της ΜΟ.Μ.ΚΑ., τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων, η διάρκεια της
σύµπραξης, το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής
της σύµβασης και κάθε άλλο συναφές θέµα.
δ. Για την υλοποίηση των µελετών/ έργων, διατίθενται
στη ΜΟ.Μ.ΚΑ. µόνιµο προσωπικό και µέσα από τα Γενικά
Επιτελεία των κλάδων των ΕΔ., ενώ µπορεί να παραχωρηθεί, χωρίς αντάλλαγµα, η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισµού από άλλους δηµόσιους φορείς, µε όρους που
συµφωνούνται ελευθέρως µεταξύ των µερών.
ε. Η ΜΟ.Μ.ΚΑ. µπορεί να αναλαµβάνει µελέτες/ έργα,
για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και εξαιρετικών περιστάσεων εθνικής ανάγκης, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα.
(άρθρα 5 – 8)
ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1.α. Συνιστάται στο ΥΠ.ΕΘ.Α., υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων» (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία λειτουργεί σε
επίπεδο διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.
β. Αποστολή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. αποτελεί η αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταµείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και
του Ταµείου Αεροπορικής Άµυνας (Τ.Α.Α.), τα οποία δεν
χρησιµοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και
η αξιοποίηση των ακινήτων του Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταµείου Ναυτικού
(Μ.Τ.Ν.) και του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας
(Μ.Τ.Α.), προς όφελος των ΕΔ, των στελεχών τους και
των µετόχων των Μετοχικών Ταµείων.
(άρθρα 9 – 10)
2.α. Καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιοποίησης των προαναφερόµενων ακινήτων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι :
- Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. επιλέγει ακίνητα, των οποίων η αξιοποίηση θα διενεργείται µε εκµίσθωση κατόπιν χρηµατικής ή άλλης αντιπαροχής αποτιµώµενης σε χρήµα. Οι
συµβάσεις που συνάπτονται περιλαµβάνουν υποχρεωτικά ρήτρα αναπροσαρµογής του ύψους της αντιπαροχής
ανά πενταετία, τουλάχιστον στο ύψος του δείκτη τιµών
καταναλωτή.
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- Η αξιοποίηση των ακινήτων γίνεται µε ηλεκτρονικό
δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
- Τα έξοδα της δηµοσίευσης της σχετικής προκήρυξης
σε ηµερήσια εφηµερίδα, καθώς και τα εν γένει έξοδα για
τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισµού βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΘ.Α..
- Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να είναι έγκυρη η
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, καταθέτουν στην
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. εγγύηση ίση µε ποσοστό 2% επί του συνολικού προτεινόµενου ανταλλάγµατος.
- Το αντάλλαγµα που προέρχεται από την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και από την περαιτέρω διαχείριση των πόρων αξιοποίησης, αποδίδεται στο
Ταµείο που έχει στην ιδιοκτησία του το αξιοποιούµενο ακίνητο και αποτελεί έσοδο του Ταµείου, απαλλασσόµενο
από κάθε φόρο και τέλος. Στη σχετική εγκριτική απόφαση του Συµβουλίου Άµυνας (Σ.ΑΜ.) µπορεί να καθορίζεται ότι, µέρος των εσόδων που προέρχονται από την αξιοποίηση ακινήτων, διατίθενται προς ενίσχυση του προϋπολογισµού του ΥΠ.ΕΘ.Α..
β. Κατ’ εξαίρεση η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., µπορεί να συνοµολογεί απευθείας µε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και µε νοµικά πρόσωπα που ανήκουν ή εποπτεύονται από αυτούς,
τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων που βρίσκονται
στην περιοχή τους, χωρίς την προαναφερόµενη διαδικασία, υπό τις ρητά οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρα 11 – 13)
3.α. Συνιστάται θέση Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., ο
οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
έχει τα οριζόµενα προσόντα και επιλέγεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία.
β. Προσδιορίζονται οι απαγορεύσεις (υποχρέωση εχεµύθειας, άσκηση παρεµφερούς έργου) που καταλαµβάνουν τον Διευθυντή και το προσωπικό της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
Σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω απαγορεύσεων,
τα Ταµεία, η αξιοποίηση της περιουσίας των οποίων επιµελείται η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., έχουν το δικαίωµα να αναζητήσουν από τους υπαίτιους, εκτός των λοιπών, πλήρη αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία τους, την
οποία θα έχουν υποστεί από την αιτία αυτή, ανεξαρτήτως των λοιπών πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών τους.
γ. Η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. διαρθρώνεται σε τρία Τµήµατα και
µια Γραµµατεία, µε τις οριζόµενες αρµοδιότητες.
δ. Οι ανάγκες των Τµηµάτων σε προσωπικό καλύπτονται από στελέχη των Γενικών Επιτελείων των κλάδων
των ΕΔ, από οπλίτες, καθώς και από ειδικούς συµβούλους, συνεργάτες και µετακλητούς διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
ε. Mε κοινή υπουργική απόφαση, µπορεί να ανατίθεται
σε ιδιώτες, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων, η εκπόνηση συγκεκριµένων έργων για την υποβοήθηση της επίτευξης
των σκοπών της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..
(άρθρα 14 – 15)
4. Επενδύσεις που πραγµατοποιούνται, στο πλαίσιο αξιοποίησης ακινήτων, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα,
µπορεί να χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές Επενδύσεις
µικτού χαρακτήρα (άρθρο 1, ν.3894/2010), κατά παρέκκλιση των προβλέψεων του προαναφερόµενου νόµου.
(άρθρο 16)

IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
1. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διάρκεια της θητείας του Α/ΓΕΕΘΑ και των Αρχηγών των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάµεων (Ε.Δ.).
Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα αποστρατείας των ανωτέρω στελεχών των Ε.Δ., πριν τη λήξη της θητείας
αυτών όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, µε την οριζόµενη διαδικασία.
(άρθρο 17)
2. Τροποποιούνται οι διατάξεις των νόµων 3883/2010
και 2439/1996 σχετικά µε τις ειδικότητες, την ιεραρχία
και την εξέλιξη του συγκεκριµένων κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, καθώς και του ν. 324/1976 αναφορικά µε το ειδικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή, τη σταδιοδροµία και την υπηρεσιακή κατάσταση
των χειριστών ιπτάµενων µέσων αξιωµατικών της Αεροπορίας Στρατού ειδικής µονιµότητας του Στρατού Ξηράς. Ειδικότερα:
α. Προστίθενται, στις κατηγορίες που αποτελούν το
Σώµα των Αξιωµατικών και οι προερχόµενοι από: i) ανθυπασπιστές και µόνιµους Υπαξιωµατικούς, που µετατάσσονται στο Σώµα, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ, ii) ανθυπασπιστές που έχουν µεταταγεί στο Σώµα των
Μόνιµων Υπαξιωµατικών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3883/2010.
β. Επεκτείνεται και στους µονιµοποιηθέντες Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) των κλάδων των ΕΔ, που έχουν
πτυχίο ΑΕΙ, η δυνατότητα µετάταξής τους στο Σώµα των
Μονίµων Υπαξιωµατικών.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε αξιωµατικούς των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης, Ραδιοναυτίλων και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεµικής Αεροπορίας (Π.Α.), για
αλλαγή της ειδικότητας αυτών, µε προεδρικό διάταγµα,
στην ειδικότητα Έρευνας Πληροφορικής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
δ. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα του συστήµατος αξιολόγησης των στελεχών των ΕΔ.
ε. Καθορίζεται εκ νέου ο καταληκτικός βαθµός (Ταξίαρχου αντί Συνταγµατάρχη) των αξιωµατικών του Σώµατος των Στρατιωτικών Ιερέων.
στ. Προβλέπεται ότι, αξιωµατικοί συγκεκριµένων κατηγοριών που κρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2439/1996, κρίνονται προακτέοι, από την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης των προϋποθέσεων προαγωγής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και ανεξάρτητα από τη µη προαγωγή αρχαιοτέρων οµοιοβάθµων τους αξιωµατικών.
ζ. Παρέχεται υπό προϋποθέσεις, στους µάχιµους αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού, η δυνατότητα, να
κρίνονται για προαγωγή και χωρίς τη συµπλήρωση του
απαιτούµενου από την ισχύουσα νοµοθεσία χρόνου διοίκησης.
η. Μειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος διοίκησης, για
τους µάχιµους Αντιπλοιάρχους, ως Κυβερνήτες.
θ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής αξιωµατικών Υγειονοµικού σχετικά µε
την πλήρωση θέσεων ευθύνης σε υγειονοµικές οργανωτικές δοµές.
ι. Προβλέπεται η τήρηση ιδιαίτερης επετηρίδας για
τους αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας (Π.Α.), που προέρχονται από µονιµοποιηθέντες εθελοντές, καθώς και για τους αξιωµατικούς των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών
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Υποστήριξης της Π.Α. ανάλογα µε την προέλευση αυτών.
ια. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το καθεστώς εξέλιξης έως τον καταληκτικό βαθµό των εν ενεργεία αξιωµατικών που προέρχονται από τις Α.Σ.Σ.Υ., οι οποίοι έως
31.12.2014 έχουν συµπληρώσει 25 έτη πραγµατικής
στρατιωτικής υπηρεσίας.
ιβ. Αυξάνεται σε 27 έτη (από 18 που ισχύει σήµερα) το
χρονικό διάστηµα που υποχρεούνται οι οριζόµενες κατηγορίες αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας να παραµείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων. Ο αριθµός των
εν λόγω αξιωµατικών που επιλέγονται κατ’ έτος ορίζεται, εφεξής, µε κοινή υπουργική απόφαση, από τους οικείους κλάδους των Ε.Δ. (σήµερα ο εν λόγω αριθµός ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγείου Στρατού), προσδιορίζεται εκ νέου η βαθµολογική εξέλιξη αυτών (έως τον
βαθµό του Αντισυνταγµατάρχη αντί Ταγµατάρχη που ισχύει) και ρυθµίζονται λοιπά συναφή θέµατα θητείας
τους (καθεστώς εξέλιξης, συνέπειες απόλυσης κατόπιν
αίτησης ή πειθαρχικών παραπτωµάτων, κρίσης αυτών ως
ακατάλληλων για πτήσεις εξαιτίας λόγων υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας κ.λπ.).
- Οι κρινόµενοι οριστικά ως ακατάλληλοι για πτήσεις
για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας δύνανται, εφεξής, να εξελίσσονται έως το βαθµό του Ταγµατάρχη,
αντί το βαθµό του Λοχαγού που ισχύει σήµερα.
ιγ. Εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε την παροχή δυνατότητας παραµονής στην ενέργεια ιπτάµενων αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας βαθµού Αντισυνταγµατάρχη, µε 26 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
έως τις κρίσεις του έτους συµπλήρωσης 35 ετών πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή του 60ού έτους ηλικίας τους, κατά περίπτωση και, σύµφωνα µε τις οριζόµενες επιφυλάξεις.
- Περαιτέρω, καθορίζεται η σχετική διαδικασία, για
την εξέλιξη των παραµενόντων κατά τα ανωτέρω στην
ενέργεια αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας, σύµφωνα µε
τις τακτικές ετήσιες κρίσεις (διατηρητέοι, µη διατηρητέοι
και προακτέοι) και τις κατά περίπτωση συνέπειες αυτών.
- Για τις µισθολογικές προαγωγές των αξιωµατικών ειδικής µονιµότητας εφαρµόζονται οι σχετικές για τους αξιωµατικούς διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
- Οι προτεινόµενες ως άνω ρυθµίσεις, ισχύουν ανάλογα και για τους αντίστοιχους αξιωµατικούς ειδικής µονιµότητας του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας, εκτός των οριζοµένων εξαιρέσεων.
(άρθρο 18)
3. Ιπτάµενοι Ανθυποσµηναγοί, οι οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι για πτήσεις λόγω υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, δύνανται εφεξής, να µετατάσσονται, µε προεδρικό
διάταγµα, σε θέσεις των ρητά οριζόµενων ειδικοτήτων.
(Σήµερα, προβλέπεται η ένταξή τους σε ειδικότητες εδάφους εκτός των οριζοµένων εξαιρέσεων).
(άρθρο 19)
4.α. Παρέχεται η δυνατότητα µετάταξης, µε προεδρικό διάταγµα, των οριζόµενων κατηγοριών στελεχών (αξιωµατικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών) των ΕΔ
στο Κοινό Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων, ως Στρατιωτικοί
Ιερείς, µε αίτησή τους και, σύµφωνα µε την οριζόµενη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:
- οι µετατασσόµενοι που προέρχονται από την κατηγορία των Ανθυπασπιστών και µονίµων υπαξιωµατικών,
προάγονται, µε προεδρικό διάταγµα, στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού.

- Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιεραρχία,
την εξέλιξη και τα λοιπά οριζόµενα θέµατα ισχύουν και
για τους κατά τα ανωτέρω µετατασσόµενους, οι οποίοι
διατηρούν το βαθµό τους και ο χρόνος που διήνυσαν σε
αυτόν πριν από τη µετάταξη λογίζεται ως αντίστοιχος
χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό αξιωµατικού του Σώµατος
Στρατιωτικών Ιερέων.
- Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα αρχαιότητας µεταξύ
των µετατασσοµένων, καθώς και µεταξύ αυτών και των
υπηρετούντων στο εν λόγω Σώµα.
- Με την πράξη της µετάταξης µεταφέρονται και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις στο Σώµα Στρατιωτικών Ιερέων.
- Με υπουργική απόφαση, συνιστώνται οργανικές θέσεις Ανθυπολοχαγού για τους µετατασσόµενους που
προέρχονται από τις οριζόµενες ως άνω κατηγορίες.
- Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι οργανικές θέσεις που κατείχε το µετατασσόµενο προσωπικό.
β. Επανακαθορίζεται, επίσης, το ανώτατο όριο ηλικίας
των κατατασσόµενων µε διαγωνισµό Στρατιωτικών Ιερέων.
(άρθρα 20 και 21)
5. Παρέχεται η δυνατότητα µονιµοποίησης, αποκλειστικά σε θέσεις υπηρεσίας ξηράς, Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) του Πολεµικού Ναυτικού µε 10 έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, των οποίων η µονιµοποίηση έχει ανασταλεί λόγω προβληµάτων υγείας, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 22)
6. Επανακαθορίζεται (αυστηροποιείται) η διαδικασία
µετάταξης των Αξιωµατικών Νοσηλευτικής και Οδοντιάτρων των Ε.Δ., κατόχων πτυχίων των οριζόµενων ειδικοτήτων στις αντίστοιχες γενικές ειδικότητες ιατρών.
(άρθρο 23)
7. Παρέχεται η δυνατότητα στους Αξιωµατικούς του Υγειονοµικού των Ε.Δ. των οριζόµενων ειδικοτήτων, που
είναι κάτοχοι σχετικού τίτλου σπουδών ειδικότητας διαιτολόγου-διατροφολόγου, να ασκούν, εφόσον αυτό είναι
δυνατόν και, σύµφωνα µε τα οριζόµενα, το επάγγελµα
του διαιτολόγου-διατροφολόγου, κατόπιν τοποθέτησης,
µετάθεσης, απόσπασης ή διάθεσης αυτών σε αντίστοιχα
τµήµατα στρατιωτικών νοσοκοµείων, αποκλειόµενης της
παράλληλης άσκησης καθηκόντων της γενικής τους ειδικότητας τους σε άλλες υπηρεσιακές δοµές των ανωτέρω νοσοκοµείων, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους σε
αυτά.
(άρθρο 24)
8. Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες στρατιωτικού
προσωπικού (χηρεία µε ανήλικα τέκνα, επιµέλεια ατόµων µε αναπηρία κ.λπ.), η δυνατότητα υπηρέτησης στον
τόπο της προτίµησής του.
(άρθρο 25)
9. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον καθορισµό, µε
προεδρικό διάταγµα, της διαδικασίας σχετικά µε την
πρόσληψη των εθελοντών οπλιτών του Μουσικού Σώµατος, των κριτηρίων, των απαιτούµενων προσόντων, του
τρόπου επιλογής, καθώς των ειδικοτήτων που απονέµονται σε αυτούς, κατά παρέκκλιση της κείµενης σχετικής
νοµοθεσίας περί προέλευσης, προσόντων και κατάταξης
εθελοντών οπλιτών (άρθρα 43-45 του ν.δ. 445/1974).
(άρθρο 26)
10.α. Μετονοµάζεται σε Κοινό Νοµικό Σώµα (ΝΟΜ), το
Κοινό Σώµα Στρατολογικό-Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων.
β. Προβλέπεται η αντικατάσταση των δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώµατος των Ε.Δ. ως µελών διοικητικών συµβούλιων νοµικών προσώπων που υπάγονται στο ΥΠ.ΕΘ.Α. ή της διοικούσας επιτροπής του Ειδι-
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κού Λογαριασµού Αλληλοβοήθειας Στρατού (Ε.ΛΟ.Α.Σ.),
από αξιωµατικούς του Κοινού Νοµικού Σώµατος των
Ε.Δ., σύµφωνα µε τις τιθέµενες απαγορεύσεις και ασυµβίβαστα.
(άρθρα 27 και 28)
11. Επεκτείνεται το δικαίωµα χρήσης των βρεφονηπιακών σταθµών των κλάδων των Ε.Δ. και στο προσωπικό
των Κοινών Σωµάτων και τους δικαστικούς λειτουργούς
του Δικαστικού Σώµατος των Ε.Δ., κατά περίπτωση.
(άρθρο 29)
12. Αυξάνεται ο αριθµός των εθελοντικά ανακατατασσόµενων οπλιτών και επανακατατασσόµενων εφέδρων,
για βραχεία περίοδο στις Ε.Δ., που υπηρετεί στις οριζόµενες µονάδες (Ειδικών Δυνάµεων και αεροµεταφερόµενου Πεζικού) του Στρατού Ξηράς, ο ανώτατος αριθµός
των οποίων δεν θα υπερβαίνει τους τριακόσιους (300)
(σήµερα, ο αριθµός αυτός είναι 25).
(άρθρο 30)

V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σύναψη συµβάσεων
στον Τοµέα της Άµυνας και της Ασφάλειας. Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ρητά ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει ταυτόχρονα µε τη σύµβαση αυτή, µε τον ίδιο ή άλλο οικονοµικό φορέα, και σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης του
προς προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού, µε το οριζόµενο περιεχόµενο.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, να
συνάψει αυτοτελώς σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης
µε τον ίδιο ή άλλο οικονοµικό φορέα, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες, µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις, έχει
νοµίµως συναφθεί σύµβαση προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, χωρίς να έχει ταυτοχρόνως συναφθεί σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης.
- Στην περίπτωση που στη σύµβαση προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού έχουν ενσωµατωθεί οι βασικοί όροι
της σύµβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωµα να συνάψει τη σύµβαση εν
συνεχεία υποστήριξης µε τρίτο οικονοµικό φορέα µόνον
εφόσον συνοµολογήσει µε αυτόν επωφελέστερους όρους.
γ. Ορίζονται τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων αντί της Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών
Εξοπλισµών και Επενδύσεων, ως αρµόδια όργανα για τη
διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για
τη σύναψη και την εκτέλεση των συµβάσεων έργων, καθώς και των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, των
οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη από τα χρηµατικά όρια, από τα οποία εφαρµόζεται η σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 24 του ν. 3978/2011)
δ. Συγκροτούνται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συµβάσεων, στα Γενικά Επιτελεία, καθώς και στα κατώτερα επίπεδα διοίκησης, πενταµελείς Κεντρικές Γνωµοδοτικές Επιτροπές (ΚΓΕΠ), καθώς και Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προµηθειών (ΠΓΕΠ), αντίστοιχα, µε την
οριζόµενη σύνθεση και τις οριζόµενες αρµοδιότητες.
(άρθρο 31)
2. Ορίζεται ότι, οι πράξεις εξώδικου συµβιβασµού, µε
τις οποίες αναγνωρίζονται στο Ελληνικό Δηµόσιο το δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλες χρηµατικές αξιώσεις για
διαφορές που ανέκυψαν κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση
συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άµυνας, στον τοµέα της άµυνας και της ασφάλειας, εκτελούνται υπέρ του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, πλέον του ανωτάτου ορίου
των πιστώσεών του και τα σχετικά έσοδα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη εξοπλιστικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων.
(άρθρο 33)
3. Επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιοποίησης στρατιωτικού εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων, ο οποίος
χαρακτηρίζεται ως µη επιχειρησιακά αναγκαίος. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η εγγραφή των εσόδων που προκύπτουν από την αξιοποίηση του ανωτέρω
εξοπλισµού στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, πλέον του ανωτάτου ορίου των πιστώσεών
του και η χρησιµοποίηση των εσόδων αποκλειστικά για
την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών του Γενικού Επιτελείου στο οποίο ανήκει ο αξιοποιούµενος εξοπλισµός.
(άρθρο 34)
VI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
1. Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης
εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν στους δικαιούχους
οι Ειδικοί Λογαριασµοί Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Ειδικότερα:
α. Ορίζεται ότι το δικαίωµα λήψης του βοηθήµατος θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση εικοσαετούς, αντί δεκαετούς που ισχύει, τουλάχιστον µετοχικής σχέσης, µε τις
οριζόµενες εξαιρέσεις.
β. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης του εφάπαξ
βοηθήµατος κατά προτεραιότητα στις οριζόµενες περιπτώσεις δικαιούχων, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονοµικές δυνατότητες του Ειδικού Λογαριασµού. (άρθρο 35)
2.α. Επαναφέρεται, στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας από το Υπουργείο Οικονοµικών, η εποπτεία λειτουργίας
του οικοδοµικού συνεταιρισµού Μόνιµων Αξιωµατικών
Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) και εξακολουθεί να διέπεται από τις ιδρυτικές διατάξεις αυτού (α.ν. 564/1968) για
χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών, µε δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον χρόνο.
β. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας συγκροτεί, µε απόφασή του, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, νέο διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο του συνεταιρισµού, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου.
γ. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το διοικητικό συµβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ, οφείλει, εντός τους οριζόµενου χρονικού διαστήµατος, να εναρµονίσει εκ νέου το καταστατικό λειτουργίας του µε
τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4030/2011. Με την κατάθεση του νέου καταστατικού στο οικείο ειρηνοδικείο,
η εποπτεία του ΟΣΜΑΕΣ περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονοµικών.
(άρθρο 36)
3. Προβλέπεται η επιστροφή στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που τέθηκε σε δυνητική ή
αυτοδίκαιη αργία, κατ’ εφαρµογή των καταργούµενων
µε την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015 διατάξεων,
του συνόλου ή µέρους των αποδοχών που παρακρατήθηκε, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 37)
4. Επεκτείνεται και στις περιπτώσεις ατυχηµάτων που
προκαλούνται από εναέρια και πλωτά µέσα των Ενόπλων Δυνάµεων, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
1 του ν. 976/1979, που ρυθµίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται από µηχανοκίνητα οχήµατα του Δηµοσίου.
(άρθρο 38)
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5. Εξαιρείται, από το πεδίο αρµοδιοτήτων του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων.
(άρθρο 40)
6. Συνιστάται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
(Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, επιτροπή, µε
την οριζόµενη σύνθεση και µε αρµοδιότητα τον έλεγχο
των ευρηµάτων της εν λόγω Μονάδος.
(άρθρο 41)
7. Παρέχεται η δυνατότητα και στις Σχολές Ανώτατης
Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς να συνάπτουν προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µε ΑΕΙ,
για τη διοργάνωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών, καθώς
και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.
(άρθρο 42)
8. Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Μεταφέρονται, αντίστοιχα, στην Πολεµική Αεροπορία και στο Στρατό Ξηράς, οι προς κατάταξη πτυχιούχοι
χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.Π.Ο.Α.) ή άλλης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εγκεκριµένης ή αναγνωρισµένης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις και σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία.
β. Προστίθενται στις κατηγορίες που απαλλάσσονται
από την υποχρέωση στράτευσης εφόσον το επιθυµούν
και οι µοναχοί ή δόκιµοι µοναχοί που µονάζουν στη Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύµων.
(άρθρο 43)
9. Αναβαθµίζεται η Σχολή Αεροπορίας Στρατού, από
Σχολή Ειδικής Εκπαίδευσης σε Σχολή Εκπαίδευσης Αξιωµατικών Όπλων-Σωµάτων.
(άρθρο 44)
10. Επιτρέπεται και στους εν ενεργεία ανθυπασπιστές
και υπαξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων, να διδάσκουν σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν
γένει ιδρύµατα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα (σήµερα, επιτρέπεται µόνο για τους εν ενεργεία αξιωµατικούς).
(άρθρο 45)
VII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
1. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη
ρύθµιση, µε κανονιστικές πράξεις, επιµέρους θεµάτων
του υπό ψήφιση νόµου. Ειδικότερα:
α. Με προεδρικό διάταγµα
- κυρώνεται ο οργανισµός της ΣΜΥΑ (οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της Σχολής, διδακτικό προσωπικό,
ειδικότητες/ κατευθύνσεων, διάρκεια/ αντικείµενα της
εκπαίδευσης κ.λπ.),
- καθορίζεται η έννοια του ατυχήµατος που προκαλείται από εναέρια και πλωτά µέσα των ΕΔ, τα όργανα και η
διαδικασία διερεύνησης των ατυχηµάτων κ.λπ..
β. Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται:
- θέµατα εισαγωγής των υποψηφίων στη ΣΜΥΑ,
- οι µηνιαίες απολαβές και τα οδοιπορικά έξοδα του Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.,
- η οργάνωση κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων
σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών, στο πλαίσιο ακαδηµαϊκής συνεργασίας των Σχολών των ΕΔ.
γ. Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται:
- η ειδικότερη διοικητική υπαγωγή, η οργάνωση και
στελέχωση της ΜΟ.Μ.ΚΑ., η διαδικασία διάθεσης προσωπικού σε αυτήν κ.λπ.,
- η οργάνωση και η στελέχωση της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., τα
θέµατα συνεργασίας µε τα Ταµεία κ.λπ.,

- ο αριθµός των οργανικών θέσεων που κατανέµεται
στους προερχόµενους από την κατηγορία των µονιµοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974 αξιωµατικούς
των Σωµάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ, από το σύνολο των νοµοθετηµένων
οργανικών θέσεων των αξιωµατικών των Σωµάτων αυτών.
- θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής
του άρθρου 41 (για τον έλεγχο των ευρηµάτων της
Μ.Ε.Ε.).
(άρθρο 46)
2. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που καταργούνται.
(άρθρα 47, 48)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, από την ίδρυση και λειτουργία
ΣΜΥΑ, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση
προεδρικού διατάγµατος. (άρθρο 1 και 46 παρ. 1) Μέρος
της δαπάνης αυτής αναµένεται να αντιρροπηθεί, λόγω
της εξοικονόµησης που θα προκύψει από τη σταδιακή
κατάργηση των µνηµονευόµενων Σχολών, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2.
2. Ετήσια δαπάνη από την σύσταση στο ΥΠ.ΕΘ.Α. της
ΜΟ.Μ.ΚΑ. και την ως εκ τούτου κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών προµήθειας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία της. άρθρο 5 παρ. 1 Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από
την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 46
παρ. 3.
3. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση στο ΥΠ.ΕΘ.Α. της
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. και την ως εκ τούτου κάλυψη: α) των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών προµήθειας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία
της,
(άρθρο 5 παρ. 1 και 46 παρ. 5)
β) την καταβολή µηναίων αποδοχών και οδοιπορικών
εξόδων στο Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..
(άρθρα 14 παρ.1 και 46 παρ. 4)
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων για την οργάνωση και στελέχωσης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. και τον καθορισµό της µισθοδοσίας του Διευθυντή της.
4. Δαπάνη, από την:
α) την κάλυψη των εξόδων που αναλογούν στην
ΜΟ.Μ.ΚΑ., στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραµµατικών συµβάσεων για την εκπόνηση µελετών /έργων σε
σύµπραξη µε φορείς του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής
αυτοδιοίκησης,
(άρθρο 5 παρ. 3)
β) την αντιµετώπιση των εν γένει εξόδων που συνεπάγεται η διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισµών για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ,
(άρθρο 11 παρ. 1, 6 και 12)
γ) την καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των πιστώσεων, εγγραφή στον προϋπολογισµό του ΥΠΕΘΑ των εσόδων που προκύπτουν από την αξιοποίηση του µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων,
(άρθρο 34)
δ) την επιστροφή στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαιη
αργία, κατ’ εφαρµογή των οριζοµένων διατάξεων, του
συνόλου ή µέρους των αποδοχών που παρακρατήθηκαν
από αυτό. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, ανέρχεται, σύµ-
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φωνα µε στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου, στο
ποσό των 205.000 ευρώ περίπου για το 2016 και στο ποσό των 190.000 ευρώ περίπου για το έτος 2017.
(άρθρο 37)
5. Δαπάνη από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18 (παρ. 8, 10, 13, 14, 24-27, 29, 33, 34), σχετικά µε
τις υπηρεσιακές µεταβολές στελεχών των ΕΔ, η οποία,
σύµφωνα µε στοιχεία του επισπεύδοντος, εκτιµάται στο
ποσό των 2, 200 εκατ. ευρώ περίπου, ετησίως.
6. Συνολική δαπάνη, για τα έτη 2017, 2018 και 2019, ύψους 12 εκατ. ευρώ περίπου, από την αύξηση του αριθµού των εθελοντικά ανακατατασσόµενων ή επανακατατασσόµενων στο Στρατό Ξηράς.
(άρθρο 30)
7. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την:
α) ανάθεση σε ιδιώτες (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα) της
εκπόνησης συγκεκριµένων έργων για την υποβοήθηση
της ΥΠ.Α.Α.ΠΕ.Δ., στο έργο της, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά,
(άρθρο 15 παρ. 3)
β) ανάληψη του κόστους διοργάνωσης κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών, στο πλαίσιο σύναψης προγραµµατικών
συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ των σχολών Ανώτατης
Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς και ΑΕΙ,
(άρθρο 42)
γ) αναβάθµιση της Σχολής Αεροπορίας Στρατού από
Σχολή Ειδικής Εκπαίδευσης σε Σχολή Εκπαίδευσης, Αξιωµατικών Όπλων-Σωµάτων.
(άρθρο 44)
8. Απώλεια δηµοσίων εσόδων, από την απαλλαγή από
κάθε φόρο ή τέλος του αποδιδόµενου στα οικεία Ταµεία
ανταλλάγµατος που προκύπτει από την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας αυτών.
(άρθρο 11 παρ. 13)
9. Ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων από την
είσπραξη:
α) µέρους του ανταλλάγµατος από την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας των ΤΕΘΑ, ΤΕΣ και ΤΑΑ,
(άρθρο 11 παρ. 14)
β) του ανταλλάγµατος από την αξιοποίηση του µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού των
Ε.Δ.,
(άρθρο 34)
γ) αποζηµίωσης ή άλλης χρηµατικής αξίωσης από την
εκτέλεση πράξεων εξώδικου συµβιβασµού για διαφορές
που προκύπτουν κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας.
(άρθρο 33)
Παράλληλα, προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού από την απόδοση των προαναφερόµενων εσόδων προς ενίσχυση του προϋπολογισµού του ΥΠΕΘΑ,
µε εγγραφή των ποσών πέραν του ανωτάτου ορίου των
πιστώσεων αυτού.

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Ταµείων ΤΕΘΑ, ΤΕΣ,
ΤΑΑ, ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ (µη επιχορηγούµενοι φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη αύξηση των εσόδων των ανωτέρω Ταµείων, από την είσπραξη: i) του ανταλλάγµατος που συνεπάγεται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του υπό ψήφιση
νόµου (άρθρο 11 παρ. 13) και ii) αποζηµιώσεων από τους
υπαίτιους, σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων
που προβλέπονται για τον Διευθυντή και το προσωπικό
της ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ..
(άρθρο 14 παρ. 9)

Το ανωτέρω οικονοµικό αποτέλεσµα εξαρτάται από
πραγµατικά περιστατικά.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
Η Γενική Διευθύντρια
κ.α.α
Χρήστος Γιαννακόπουλος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη, από την ίδρυση και λειτουργία
ΣΜΥΑ, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση
προεδρικού διατάγµατος. (άρθρο 1 και 46 παρ. 1) Μέρος
της δαπάνης αυτής αναµένεται να αντιρροπηθεί, λόγω
της εξοικονόµησης που θα προκύψει από τη σταδιακή
κατάργηση των µνηµονευόµενων Σχολών, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2.
2. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση στο ΥΠ.ΕΘ.Α. της
ΜΟ.Μ.ΚΑ. και την ως εκ τούτου κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών προµήθειας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία της. (άρθρο 5 παρ. 1) Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από
την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 46
παρ. 3.
3. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση στο ΥΠ.ΕΘ.Α. της
ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. και την ως εκ τούτου κάλυψη:
α) των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών προµήθειας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη
λειτουργία της,
(άρθρο 5 παρ. 1 και 46 παρ. 5)
β) την καταβολή µηναίων αποδοχών και οδοιπορικών
εξόδων στον Διευθυντή της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ..
(άρθρα 14 παρ.1 και 46 παρ. 4)
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων για την οργάνωση και στελέχωσης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. και τον καθορισµό της µισθοδοσίας του Διευθυντή της.
4. Δαπάνη, από την: α) την κάλυψη των εξόδων που αναλογούν στη ΜΟ.Μ.ΚΑ., στο πλαίσιο υλοποίησης των
προγραµµατικών συµβάσεων για την εκπόνηση µελετών
/έργων σε σύµπραξη µε φορείς του δηµόσιου τοµέα και
της τοπικής αυτοδιοίκησης,
(άρθρο 5 παρ. 3)
β) την αντιµετώπιση των εν γένει εξόδων που συνεπάγεται η διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισµών για την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΕΔ,
(άρθρο 11 παρ. 1, 6 και 12)
γ) την καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των πιστώσεων, εγγραφή στον προϋπολογισµό του ΥΠΕΘΑ των εσόδων που προκύπτουν από την αξιοποίηση του µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων,
(άρθρο 34)
δ) την επιστροφή στο στρατιωτικό προσωπικό των Ε-
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νόπλων Δυνάµεων που τέθηκε σε δυνητική ή αυτοδίκαιη
αργία, κατ’ εφαρµογή των οριζοµένων διατάξεων, του
συνόλου ή µέρους των αποδοχών που παρακρατήθηκαν
από αυτό. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, ανέρχεται, σύµφωνα µε στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου, στο
ποσό των 205.000 ευρώ περίπου για το 2016 και στο ποσό των 190.000 ευρώ περίπου για το έτος 2017.
(άρθρο 37)
5. Δαπάνη από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18 (παράγραφοι 8, 10, 13, 14, 24-27, 29, 33, 34),
σχετικά µε τις υπηρεσιακές µεταβολές στελεχών των
ΕΔ, η οποία, σύµφωνα µε στοιχεία του επισπεύδοντος,
εκτιµάται στο ποσό των 2, 200 εκατ. ευρώ περίπου, ετησίως.
6. Συνολική δαπάνη, για τα έτη 2017, 2018 και 2019, ύψους 12 εκατ. ευρώ περίπου, από την αύξηση του αριθµού των εθελοντικά ανακατατασσόµενων ή επανακατατασσόµενων στο Στρατό Ξηράς.
(άρθρο 30)
7. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την:
α) ανάθεση σε ιδιώτες (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα) της
εκπόνησης συγκεκριµένων έργων για την υποβοήθηση
της ΥΠ.Α.Α.ΠΕ.Δ., στο έργο της, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά,
(άρθρο 15 παρ. 3)
β) ανάληψη του κόστους διοργάνωσης κοινών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών, στο πλαίσιο σύναψης προγραµµατικών
συµφωνιών συνεργασίας µεταξύ των σχολών Ανώτατης
Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς και ΑΕΙ,
(άρθρο 42)
γ) αναβάθµιση της Σχολής Αεροπορίας Στρατού από
Σχολή Ειδικής Εκπαίδευσης σε Σχολή Εκπαίδευσης, Αξιωµατικών Όπλων-Σωµάτων.
(άρθρο 44)
8. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την απόδοση προς ενίσχυση του προϋπολογισµού του ΥΠΕΘΑ, µε εγγραφή
πέραν του ανωτάτου ορίου των πιστώσεων αυτού, των
ποσών τα οποία προκύπτουν από την είσπραξη:
α) µέρους του ανταλλάγµατος από την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας των ΤΕΘΑ, ΤΕΣ και ΤΑΑ,
(άρθρο 11 παρ. 14)
β) του ανταλλάγµατος από την αξιοποίηση του µη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισµού των
Ε.Δ.,
(άρθρο 34)
γ) αποζηµίωσης ή άλλης χρηµατικής αξίωσης από την
εκτέλεση πράξεων εξώδικου συµβιβασµού για διαφορές
που προκύπτουν κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας.
(άρθρο 33
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
9. Απώλεια δηµοσίων εσόδων από την απαλλαγή από
κάθε φόρο ή τέλος του αποδιδόµενου στα οικεία Ταµεία
ανταλλάγµατος που προκύπτει από την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας αυτών, η οποία θα αναπληρώνεται
από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
(άρθρο 11 παρ. 13)
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Π. Καµµένος
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