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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των
Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων
∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις

EKΘΕΣΗ

Της ∆ιαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των
Ενόπλων ∆υνάµεων, στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων συνήλθε στις 6 και 7 Σεπτεµβρίου 2010 σε
τρεις (3) συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου
αυτής, κ. Κωνσταντίνου Βρεττού, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας «Υπηρεσιακή εξέλιξη και Ιεραρχία
των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης, καθώς
και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Σάββας Εµινίδης, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
κυρία Λιάνα Κανέλλη, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ιωάννης Κοραντής και ο Ειδικός Αγορητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης,
Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Βασίλειος Οικονόµου, Ζήσης Τζηκαλάγιας και Γεώργιος – Ερνέστος Χαραλαµπόπουλος.
Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας εισηγήθηκε την ψήφιση
του σχεδίου νόµου, ενώ ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, η
Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, το καταψήφισαν.
Τέλος, η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις
των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών και των µελών
της Επιτροπής, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό
του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως
διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τους παριστάµενους, Υπουργό Εθνικής Άµυνας και Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου:
α. Ένοπλες ∆υνάµεις (Ε∆) είναι ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ),
το Πολεµικό Ναυτικό (ΠΝ) και η Πολεµική Αεροπορία
(ΠΑ).
β. Αξιωµατικοί των Ε∆ είναι οι Αξιωµατικοί του ΣΞ, του
ΠΝ, της ΠΑ και των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ).
γ. Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), το Γενικό Επιτελείο Στρατού
(ΓΕΣ), το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).
δ. Οι βαθµοί των Αξιωµατικών και η µεταξύ τους αντιστοιχία µεταξύ των Κλάδων των Ε∆ είναι κατά ιεραρχική
σειρά εξέλιξης οι ακόλουθοι:
ΣΞ
ΠΝ
ΠΑ
Κατώτεροι Αξιωµατικοί
Ανθυπολοχαγός
Σηµαιοφόρος
Ανθυποσµηναγός
Υπολοχαγός
Ανθυποπλοίαρχος Υποσµηναγός
Λοχαγός
Υποπλοίαρχος
Σµηναγός
Ανώτεροι Αξιωµατικοί
Ταγµατάρχης
Πλωτάρχης
Επισµηναγός
Αντισυνταγµατάρχης Αντιπλοίαρχος
Αντισµήναρχος
Συνταγµατάρχης
Πλοίαρχος
Σµήναρχος
Ανώτατοι Αξιωµατικοί
Ταξίαρχος
Αρχιπλοίαρχος
Ταξίαρχος
Υποστράτηγος
Υποναύαρχος
Υποπτέραρχος
Αντιστράτηγος
Αντιναύαρχος
Αντιπτέραρχος
Στρατηγός
Ναύαρχος
Πτέραρχος

ε. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ), εκτός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ),
της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) και της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), νοούνται και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών
Σωµάτων (ΣΣΑΣ) και η Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής
(ΣΑΝ).
στ. Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών
(ΑΣΣΥ) είναι η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών (ΣΜΥ), η
Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), η
Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η
Σχολή Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και η Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών (ΣΥ∆).
ζ. Καταληκτικός βαθµός είναι ο ανώτατος βαθµός στον
οποίο είναι δυνατή η εν ενεργεία προαγωγή του Αξιωµατικού υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.
η. Μόνιµοι εξ Εφέδρων είναι οι αποστρατευθέντες µόνιµοι Αξιωµατικοί που έχουν ανακληθεί από την εφεδρεία στην ενέργεια.
θ. Έφεδροι εξ Εφέδρων και Έφεδροι εξ Απονοµής εί-
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ναι οι Αξιωµατικοί του άρθρου 53 του α.ν. 833/1937 (ΦΕΚ
351 Α΄/7.9.1937), καθώς και αυτοί που περιγράφονται
στο άρθρο 39 του παρόντος νόµου, στους οποίους για
ειδικούς λόγους έχει απονεµηθεί βαθµός Αξιωµατικού
και υπηρετούν ως τέτοιοι στις Ε∆.
ι. Κατατασσόµενοι µε διαγωνισµό είναι οι Αξιωµατικοί
που έχουν επιτύχει σε διαγωνισµό που έχει διενεργηθεί
από τα ΓΕ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στους οποίους απονέµεται βαθµός Αξιωµατικού.
ια. Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) είναι οι στρατιωτικοί των νόµων 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄/8.5.1989) και
1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄/8.2.1985).
ιβ. Τοποθέτηση είναι η αρχική ένταξη του στελέχους
των Ε∆ σε οργανική θέση αµέσως µετά την ονοµασία
του ή την κατάταξή του µετά από διαγωνισµό, η ανάληψη υπηρεσίας στις µονάδες ή υπηρεσίες µετά την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους βρισκόταν εκτός οργανικής δύναµης, καθώς και η ανάληψη υπηρεσίας σε
µονάδες ή υπηρεσίες µετά την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία.
ιγ. Μετάθεση είναι η µετακίνηση του στελέχους των
Ε∆ από τη θέση στην οποία υπηρετεί σε θέση διαφορετικής µονάδας ή υπηρεσίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
ιδ. Απόσπαση είναι η προσωρινή αποµάκρυνση στελέχους των Ε∆ από τη θέση στην οποία υπηρετεί και η συνακόλουθη διάθεσή του σε διαφορετική θέση προς κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
ιε. Τόπος προτίµησης στελεχών των Ε∆ θεωρείται ο
δήµος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των Ε∆ και περιλαµβάνεται µεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόµενων:
(1) Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δηµοτολόγια των ίδιων ή των συζύγων τους.
(2) Του τόπου στον οποίο υπηρετούν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους.
(3) Του τόπου στον οποίο έχουν ιδιόκτητη κατοικία οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ή διαµένουν οι γονείς τους ή οι γονείς των συζύγων τους και
(4) Του τόπου επιθυµίας επιχειρησιακής αξιοποίησής
τους.
ιστ. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) νοούνται τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστηµιακού τοµέα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα) της
παραγράφου 1α του άρθρου 2 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69
Α΄/20.3.2007).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Άρθρο 2
Προέλευση
Το Σώµα των Αξιωµατικών των Ε∆ αποτελούν:
α. Οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ.
β. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου:
(1) Οι προερχόµενοι από Ανθυπασπιστές αποφοίτους
ΑΣΣΥ.
(2) Οι Μόνιµοι εξ Εφέδρων.
(3) Οι Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονοµή και οι
αντίστοιχοι µονιµοποιούµενοι.
(4) Οι κατατασσόµενοι µε διαγωνισµό.

(5) Οι προερχόµενοι από µονιµοποιηθέντες
εθελοντές του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄/
10.6.1974) και του ν. 705/1977
(ΦΕΚ 279 Α΄/26.9.1977).
Άρθρο 3
∆ιακρίσεις – Ειδικότητες
1. Οι Αξιωµατικοί του ΣΞ διακρίνονται σε:
α. Όπλων:
(1) Πεζικού
(2) Ιππικού-Τεθωρακισµένων
(3) Πυροβολικού
(4) Μηχανικού
(5) ∆ιαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέµου
(6) Αεροπορίας Στρατού
β. Σωµάτων:
(1) Τεχνικού
(2) Εφοδιασµού – Μεταφορών
(3) Υλικού Πολέµου, µε τις γενικές ειδικότητες:
(α) Υλικού Πολέµου
(β) Πυροτεχνουργών
(4) Έρευνας-Πληροφορικής
(5) Υγειονοµικού, µε τις γενικές ειδικότητες:
(α) Ιατρού
(β) Οδοντιάτρου
(γ) Κτηνιάτρου
(δ) Φαρµακοποιού
(ε) Ψυχολόγου
(στ) Νοσηλευτικής
(ζ) Λοιπών Ειδικοτήτων, µε τις γενικές
ειδικότητες:
(1) ∆ιαχειριστών Υγειονοµικού
(2) ∆ιοικητικών Υγειονοµικού
(6) Οικονοµικού
(7) Γεωγραφικού, µε τις γενικές ειδικότητες:
(α) Γεωγραφικού
(β) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων
(8) Ελεγκτικού.
(9) Στρατιωτικών Γραµµατέων, µε τις γενικές
ειδικότητες:
(α) Στρατιωτικών Γραµµατέων
(β) ∆ιερµηνέων
(10) Ταχυδροµικού
(11) Μουσικού
(12) Φροντιστών, µε τις γενικές ειδικότητες
που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα:
(α) Πεζικού
(β) Ιππικού – Τεθωρακισµένων
(γ) Πυροβολικού
(δ) Μηχανικού
(ε) ∆ιαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέµου
(στ) Τεχνικού
(13) Αρχιτεχνιτών Όπλων, µε τις γενικές
ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα
Όπλα:
(α) Πεζικού
(β) Ιππικού-Τεθωρακισµένων
(γ) Πυροβολικού
(δ) Μηχανικού
(ε) ∆ιαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέµου
(στ) Αεροπορίας Στρατού
(14) Αρχιτεχνιτών Σωµάτων, µε τις γενικές
ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα
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Σώµατα:
(α) Τεχνικού
(β) Εφοδιασµού και Μεταφορών
(γ) Υλικού Πολέµου
(δ) Αρχιτεχνίτη Έρευνας – Πληροφορικής
(ε) Υγειονοµικού και Κτηνιατρικού Υλικού.
2. Οι Αξιωµατικοί του ΠΝ διακρίνονται σε:
α. Μαχίµους
β. Μηχανικούς
γ. Σωµάτων:
(1) Οικονοµικού
(2) Υγειονοµικού, µε τις γενικές ειδικότητες:
(α) Ιατρού
(β) Οδοντιάτρου
(γ) Κτηνιάτρου
(δ) Φαρµακοποιού
(ε) Ψυχολόγου
(στ) Νοσηλευτικής
(3) Ειδικοτήτων.
3. Οι Αξιωµατικοί της ΠΑ διακρίνονται σε:
α. Ιπτάµενους
β. Μηχανικούς (Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών –
Ηλεκτρονικών και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων)
γ. Αεράµυνας
δ. Σωµάτων:
(1) Υγειονοµικών, µε τις γενικές ειδικότητες:
(α) Ιατρού
(β) Οδοντιάτρου
(γ) Κτηνιάτρου
(δ) Φαρµακοποιού
(ε) Ψυχολόγου
(στ) Νοσηλευτικής
(2) Οικονοµικών
(3) Εφοδιαστών
(4) ∆ιοικητικών
(5) Μετεωρολόγων
(6) Έρευνας-Πληροφορικής
(7) Ραδιοναυτίλων
(8) Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών,
Οπλουργών, Αεράµυνας, Ηλεκτρολόγων,
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Συντηρητών
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστών)
(9) Υπηρεσιών Υποστήριξης (∆ιοικητικών,
Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονοµικών,
Άµυνας Αεροδροµίων)
(10) Μουσικών.
4. Οι Αξιωµατικοί των ΚΣ διακρίνονται σε:
α. Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νοµικών
Συµβούλων (ΣΣΝΣ)
β. Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραµµατέων (Σ∆Γ)
γ. Στρατιωτικών Ιερέων
δ. ∆ιοικητικούς Στρατολογικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 4
Γενικά
1. Τα στελέχη των Ε∆ τοποθετούνται, µετατίθενται και
αποσπώνται µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του Υ-

πουργού Εθνικής Άµυνας µετά από γνώµη του αρµόδιου
κατά Κλάδο Συµβουλίου Μεταθέσεων. Η αρµοδιότητα
τοποθέτησης, µετάθεσης και απόσπασης στελεχών των
Ε∆ δύναται να µεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία
στελεχών, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
2. Κατά τη διενέργεια των µεταβολών αυτών του προσωπικού των Ε∆ λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια των επόµενων άρθρων.
3. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας των στελεχών
των Ε∆ η διοίκηση υποχρεούται να τους παρέχει τη δυνατότητα να υπηρετήσουν για χρονικό διάστηµα συνολικά πέντε (5) ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιµη υπηρεσία προσµετράται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο
σύµφωνα µε την εκάστοτε υφιστάµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 5
Τακτικές και Έκτακτες µεταθέσεις
1. Οι µεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
α. Για τις τακτικές µεταθέσεις των στελεχών των Ε∆
λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόµενα κατά
σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:
(1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται µε τις εκάστοτε υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και
µε την εµπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριµένα:
(α) Την αύξηση της µαχητικής ικανότητας των Ε∆.
(β) Την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
(γ) Την απόκτηση των απαιτούµενων προσόντων για
την υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε στελέχους.
(δ) Τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου και την αρχαιότητα.
(ε) Την απόκτηση, όπου απαιτείται, εµπειρίας και γνώσεων.
(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή την προτίµηση των
στελεχών µε βάση και:
(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι,
οι γονείς τριών (3) τέκνων, οι οικογένειες µε έναν (1) γονέα καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα µετατίθενται µόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισµό του εν λόγω κριτηρίου, ως µέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και
τα άγαµα παιδιά ηλικίας µέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούµενης µε πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα
για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαµα παιδιά ανεξάρτητα
από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από
την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονοµική Επιτροπή, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφεροµένου.
(β) Λόγους υγείας του ιδίου ή µέλους της οικογένειάς
του.
(γ) Αιτήµατα συνυπηρέτησης (µε συζύγους στρατιωτικούς, αστυνοµικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς
φρουρούς, λιµενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του ∆ηµοσίου ή
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα).
(δ) Τον τόπο προτίµησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6.
(ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων.
(στ) Τη διάθεση στέγης.
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(3) Αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από
το πλέγµα των παραγόντων που συνυπολογιζόµενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και
συνοψίζονται στους εξής:
(α) Απόσταση από τη µεθόριο.
(β) Πληθυσµός της περιοχής.
(γ) Απόσταση από έδρα ∆ήµου.
(δ) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.
(ε) Μέσα µεταφοράς, σε συνάρτηση και µε τις καιρικές
συνθήκες.
(στ) Κλιµατολογικές συνθήκες.
β. Έκτακτες µεταθέσεις µπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειµενικά κριτήρια
και το χρόνο παραµονής στην ίδια περιοχή µετάθεσης,
στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις:
(1) Για αποδεδειγµένους και ειδικά αιτιολογηµένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.
(2) Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος, το οποίο δηµιουργεί γενικότερο πρόβληµα
πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως, µε απόφαση του Αρχηγού
του οικείου Κλάδου, στην οποία πρέπει να γίνεται ειδική
µνεία για την αναγκαιότητα ή µη της µετάθεσης του κρινοµένου.
(3) Σε περίπτωση παραποµπής σε δίκη για κακούργηµα
µε αµετάκλητο δικαστικό βούλευµα ή αµετάκλητης καταδίκης για κακούργηµα.
(4) Όταν καταργείται ή µετεγκαθίσταται στρατόπεδο,
καθώς και όταν καταργείται µονάδα ή Υπηρεσία των Ε∆.
(5) Για σοβαρό συµβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος
ή µέλος της οικογένειάς του.
(6) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους των Ε∆ από ανίατο ή δυσίατο νόσηµα, ύστερα από γνωµοδότηση της Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονοµικής Επιτροπής.
(7) Ύστερα από αίτηση αµοιβαίας µετάθεσης, υπό την
προϋπόθεση ότι αιτιολογηµένα δεν διαταράσσεται η
πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.
(8) Για λόγους συνυπηρέτησης µε σύζυγο στρατιωτικό, δηµόσιο υπάλληλο, αστυνοµικό ή συνοριακό φύλακα,
ειδικό φρουρό, λιµενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.
2. Στον τόπο προτίµησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά στελέχη µε σύζυγο ή τέκνα µε αναπηρία.
3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρµογής
σε περιπτώσεις που το Συµβούλιο Μεταθέσεων του άρθρου 8 αποφασίσει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή
του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.
4. Για τις τακτικές µεταθέσεις ανωτάτων Αξιωµατικών
λαµβάνονται υπόψιν αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1α(1)
του παρόντος άρθρου.
5. Για τις τακτικές µεταθέσεις των στελεχών των Ε∆ εντός της ίδιας φρουράς δεν λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις (2) και (3) του
εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Τόπος Προτίµησης
1. Όλα τα στελέχη των Ε∆ υποβάλλουν δήλωση του
τόπου προτίµησής τους. Αλλαγή του τόπου προτίµησης
επιτρέπεται µόνο για λόγους οποιασδήποτε µεταβολής

των στοιχείων της περίπτωσης ιε΄ του άρθρου 1. Η αλλαγή του τόπου προτίµησης λαµβάνεται υπόψη για τις
τακτικές µεταθέσεις του αµέσως επόµενου της δήλωσης
ηµερολογιακού έτους.
2. Η δήλωση του τόπου προτίµησης υποβάλλεται ιεραρχικά, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναφερόµενα σε αυτήν στοιχεία είναι ακριβή και ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
3. Μέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος δικαιολογείται
µόνο µια αλλαγή τόπου προτίµησης.
Άρθρο 7
Αποσπάσεις
1. Απόσπαση στελεχών των Ε∆ επιτρέπεται µόνο για
την αντιµετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από γνώµη των οικείων
κατά κλάδο Συµβουλίων Μεταθέσεων. Η σχετική αρµοδιότητα του Υπουργού µπορεί να µεταβιβαστεί µε απόφασή του συνολικά ή για κατηγορίες στελεχών.
2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή
κατ’ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το
επιτρέπουν.
3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οπότε
και τα στελέχη των Ε∆ µε τη λήξη της απόσπασης επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους χωρίς άλλη διατύπωση.
5. Η απόσπαση µπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από
τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για λόγους αναγόµενους στην υπηρεσία.
6. Ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 8
Συγκρότηση Συµβουλίων Μεταθέσεων – Προσφυγές
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζεται η συγκρότηση των κατά Κλάδο Συµβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται τα κατά Κλάδο κριτήρια τοποθετήσεων και
µεταθέσεων ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας και
τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας και η δυνατότητα
προσωρινής αναστολής τους, οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Η απόφαση της τοποθέτησης, µετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους αµελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωµα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
κατά της απόφασης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίησή της, προς το διοικητικό όργανο που
την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας και ενόσω εκκρεµεί η ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη
πάροδο της προθεσµίας υποβολής προσφυγής ή την απάντηση επί των προσφυγών που τυχόν υποβληθούν, οι
πίνακες του προς τοποθέτηση, µετάθεση ή απόσπαση
προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν

5
τυγχάνουν εφαρµογής για τους ανώτατους Αξιωµατικούς, λόγω της κρισιµότητας των καθηκόντων που αντιστοιχούν στο βαθµό τους.
Άρθρο 9
Μετατάξεις
1. Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την ονοµασία
τους ως Υπαξιωµατικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής µπορούν να µετατάσσονται στο Σώµα των Αξιωµατικών µε ειδικότητα Αξιωµατικού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3, κατά τις ισχύουσες διατάξεις προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων µε απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συµβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου
12.
2. ΕΜΘ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε
(5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ
ή κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής µπορούν να µετατάσσονται στο Σώµα των Μονίµων Υπαξιωµατικών µε την ειδικότητά τους προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίο φέρουν, µε απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου
Συµβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 12.
Άρθρο 10
∆ιαδικασία µετατάξεων
1. Με απόφαση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συµβουλίου, που εκδίδεται µέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, καθορίζονται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες οι θέσεις και οι ειδικότητες που µπορούν να καλυφθούν µε µετάταξη. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται και
δηµοσιεύονται µε µέριµνα του οικείου ΓΕ. Το ειδικότερο
περιεχόµενο της εκάστοτε προκήρυξης, όπως οι θέσεις,
οι ειδικότητες, τα προσόντα των µετατασσοµένων, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κατόπιν πρότασης του οικείου Κλάδου.
2. Οι επιθυµούντες να µεταταγούν υποβάλλουν µέχρι
30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους σχετική αίτηση προς τη
Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν. Οι εν λόγω αιτήσεις
αξιολογούνται από το οικείο κατά Κλάδο Ανώτατο Συµβούλιο.
3. Η αίτηση µε το συνηµµένο σε αυτήν επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου του προηγούµενου άρθρου υποβάλλεται από τη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών από τη
λήξη της παραπάνω προθεσµίας προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση του οικείου Κλάδου των Ε∆.
4. Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των ανωτέρω Κλάδων:
α. Συγκεντρώνουν τα στοιχεία που απαιτείται να τεθούν υπόψιν του Ανωτάτου Συµβουλίου και τα διαβιβάζουν στη Γραµµατεία του.
β. Προωθούν προς έκδοση προεδρικό διάταγµα µετάταξης και ονοµασίας των κριθέντων ως µετατασσοµένων.

Άρθρο 11
Αρµοδιότητες Ανώτατου Συµβουλίου - Πίνακες
Το Ανώτατο Συµβούλιο του οικείου Κλάδου:
α. Προσδιορίζει τις θέσεις και τις ειδικότητες στις οποίες δύνανται να µεταταγούν οι ενδιαφερόµενοι αναλόγως του αντικειµένου του πτυχίου τους.
β. Καταρτίζει πίνακες υποψηφίων για κάθε ειδικότητα,
στις οποίες περιλαµβάνονται όλοι οι υποψήφιοι των οποίων το υποβληθέν πτυχίο προσιδιάζει στις αντίστοιχες
ειδικότητες κατ’ απόλυτη σειρά αρχαιότητας.
γ. Αξιολογεί και επιλέγει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση από τους πίνακες υποψηφίων ειδικότητας κατ’ απόλυτη σειρά αρχαιότητας όσους πληρούν τα κριτήρια
του άρθρου 12, τερµατίζοντας την κρίση µε την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας.
δ. Καταρτίζει πίνακα:
(1) Μετατασσόµενων, όπου περιλαµβάνονται όσοι επελέγησαν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα.
(2) Μη µετατασσοµένων, στον οποίο περιλαµβάνονται
όσοι το αντικείµενο του πτυχίου των οποίων δεν προσιδιάζει σε ειδικότητα Αξιωµατικού ή Υπαξιωµατικού, δεν
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 ή δεν κρίθηκαν λόγω
κάλυψης των διαθέσιµων κενών θέσεων.
Άρθρο 12
Κριτήρια
1. Για την αξιολόγηση της αίτησης µετάταξης λαµβάνονται υπόψιν τα εξής:
α. Το αντικείµενο και ο βαθµός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της
προς κάλυψη θέσης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου.
β. Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειµένου τους.
γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφεροµένου της
τελευταίας δεκαετίας, ο βαθµός των οποίων πρέπει να
είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».
δ. Ο βαθµός αποφοίτησης του ενδιαφερόµενου από τα
προβλεπόµενα σχολεία της ειδικότητάς τους, ο οποίος
πρέπει να είναι «εξαίρετα».
ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί
στον ενδιαφερόµενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως
του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του οικείου Συµβουλίου.
2. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήµιση καθ’ υποτροπή, εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήµατα των άρθρων
15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και
85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
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Άρθρο 13
Προσφυγές – Κύρωση Πινάκων
1. Η απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συµβουλίου
κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους εντός δέκα (10) ηµερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωµα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κατά της απόφασης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής της, κατόπιν
πρότερης υποβολής αιτιολογηµένης γνώµης του αρµόδιου κατά κλάδο Ανωτάτου Συµβουλίου. Η αρµοδιότητα
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την εξέταση και απάντηση της προσφυγής αυτής δύναται να µεταβιβαστεί,
γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, µε απόφασή του.
2. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της
προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες µετατασσοµένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Η µετάταξη στο Σώµα των
Αξιωµατικών ή Υπαξιωµατικών και ο καθορισµός ειδικότητας, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των µετατασσοµένων στη νέα επετηρίδα ενεργείται µε προεδρικό
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
3. Οι µεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της
νέας ειδικότητάς τους µετά τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους και εξοµοιώνονται πλήρως µε τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους,
πλην αυτών της µετάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Άρθρο 14
Σύστηµα Αξιολόγησης
1. Τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών των Ε∆ 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 µε πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από γνώµη του ΣΑΓΕ, καθορίζονται 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
Ε∆ σε σχέση µε αυτήν, οι διαδικασίες διοικητικών προσφυγών, οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 1
του άρθρου 35 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 15
Συµβούλια Κρίσεων
1. Αρµόδια Συµβούλια για τις κρίσεις και τις επανακρίσεις των Αξιωµατικών είναι:
α. Το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).
β. Τα Ανώτατα Συµβούλια Κρίσεων των Κλάδων των
Ε∆.
γ. Τα Συµβούλια Προαγωγών Αξιωµατικών (ΣΠΑ).
2. Τα παραπάνω Συµβούλια Κρίσεων αποτελούνται από ανώτατους Αξιωµατικούς, που κατέχουν οργανικές

θέσεις εσωτερικού.
3. Η συµµετοχή του Προέδρου, των µελών και του εισηγητή, εφόσον ο τελευταίος είναι αρχαιότερος του κρινοµένου, είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση αδυναµίας
συµµετοχής κάποιου µέλους, ορίζεται να συµµετάσχει,
στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ένα από τα αναπληρωµατικά
µέλη, που καθορίζονται στη διαταγή συγκρότησης του
Συµβουλίου.
4. Οι αποφάσεις των Συµβουλίων λαµβάνονται κατά
πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο
εισηγητής δεν συµµετέχει στο Συµβούλιο µε ψήφο, πλην
των περιπτώσεων που εισηγητής ορίζεται ο Αρχηγός
του οικείου Κλάδου.
5. Το ΣΑΓΕ συγκαλείται για τη διενέργεια κρίσεων:
α. Των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων,
Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων και των ανωτάτων Αξιωµατικών των ΚΣ, για παραµονή ή αποστρατεία.
β. Των Υποστρατήγων, Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων,
Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων ΠΑ, για πλήρωση κενών
θέσεων στους βαθµούς Αντιστρατήγου, Αντιναυάρχου,
Αντιπτεράρχου, Υποναυάρχου και Υποπτεράρχου, αντίστοιχα.
γ. Των Ταξιάρχων Στρατολογίας - Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, για πλήρωση κενής θέσης.
6. Το ΣΑΓΕ συγκροτείται από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ ως
Πρόεδρο και τους Αρχηγούς των λοιπών ΓΕ ως µέλη. Η
παρουσία του Προέδρου και των µελών είναι υποχρεωτική. Αναπλήρωση Αρχηγού Κλάδου στο ΣΑΓΕ επιτρέπεται µόνο µετά από απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥΣΕΑ).
7. Το ΣΑΓΕ κρίνει τους Αντιστρατήγους, Αντιναυάρχους, Αντιπτεράρχους, Υποναυάρχους, Υποπτεράρχους
και τον Υποστράτηγο Στρατολογίας - Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων για παραµονή ή αποστρατεία και εισηγητής ορίζεται ο Αρχηγός του οικείου Κλάδου.
8. Το ΣΑΓΕ κρίνει τους Ταξιάρχους ΣτρατολογίαςΣτρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, για παραµονή ή αποστρατεία, συµπληρούµενο από τον Υποστράτηγο ∆ιευθυντή του Σώµατος εφόσον αυτός δεν έχει αποστρατευτεί, διαφορετικά δεν συµπληρώνεται.
9. Το ΣΑΓΕ κρίνει τους Υποναυάρχους, Υποπτεράρχους και Ταξιάρχους Στρατολογίας – Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων για πλήρωση κενών θέσεων και εισηγητής ορίζεται ο Αρχηγός του οικείου Κλάδου.
10. Το ΣΑΓΕ κρίνει τους Υποστρατήγους, Αρχιπλοιάρχους και Ταξιάρχους της ΠΑ, για πλήρωση κενών θέσεων, συµπληρούµενο µε έναν Αντιστράτηγο, Αντιναύαρχο
και Αντιπτέραρχο. Εισηγητής µε δικαίωµα ψήφου ορίζεται ο Αρχηγός του οικείου Κλάδου.
11. Γραµµατέας ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωµατικός της Γραµµατείας ΣΑΓΕ.
12. Το ΣΑΓΕ συµπληρώνεται κατά τις επανακρίσεις:
α. Των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων και Αντιπτεράρχων µε τους αρχαιότερους Αντιστρατήγους, Αντιναυάρχους ή Αντιπτεράρχους µέχρι του αριθµού των τριών (3),
εφόσον υπάρχουν αρχαιότεροι του επανακρινόµενου,
διαφορετικά δεν συµπληρώνεται.
β. Των Υποναυάρχων, µε τον ∆ιοικητή της Στρατιάς ή
τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Αρχηγό Στόλου και
µε έναν (1) Μάχιµο Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο αρχαιότερο του επανακρινόµενου και των Υποπτεράρχων µε
τον ∆ιοικητή της Στρατιάς ή τον Γενικό Επιθεωρητή
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Στρατού, τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας και µε έναν
(1) Αντιπτέραρχο Ιπτάµενο ή Υποπτέραρχο Ιπτάµενο αρχαιότερο του επανακρινόµενου, διαφορετικά δεν συµπληρώνεται.
γ. Των Υποστρατήγων, Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων
της Αεροπορίας, που παραλείφθηκαν κατά την πλήρωση
κενών θέσεων, στους βαθµούς Αντιστρατήγου, Υποναυάρχου ή Υποπτεράρχου, µε τον ∆ιοικητή της Στρατιάς
και δύο (2) Αντιστρατήγους, όταν πρόκειται για επανάκριση Υποστρατήγων, µε τον ∆ιοικητή της Στρατιάς, τον
Αρχηγό Στόλου και µε έναν (1) Μάχιµο Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο ή µε τον ∆ιοικητή της Στρατιάς, τον Αρχηγό
της Τακτικής Αεροπορίας και µε έναν (1) Αντιπτέραρχο Ιπτάµενο ή Υποπτέραρχο Ιπτάµενο, όταν πρόκειται για επανακρίσεις Αρχιπλοιάρχων και Ταξιάρχων Αεροπορίας,
αντίστοιχα.
δ. Των Υποστρατήγων, Ταξιάρχων του ΣΞ, Συνταγµαταρχών, Αρχιπλοιάρχων, Πλοιάρχων, Αντιπλοιάρχων, Ταξιάρχων της ΠΑ, Σµηνάρχων και Αντισµηνάρχων, που
κρίθηκαν από τα οικεία κατά Κλάδους Ανώτατα Συµβούλια µε έναν (1) Αντιστράτηγο, Μάχιµο Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο, Αντιπτέραρχο Ιπτάµενο ή Υποπτέραρχο, αντίστοιχα.
ε. Των ανώτατων Αξιωµατικών των ΚΣ µε έναν (1) Αντιστράτηγο, µε τον Υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ και τον αρχαιότερο Αξιωµατικό του οικείου Σώµατος, εφόσον είναι
αρχαιότερος του επανακρινόµενου.
στ. Των Συνταγµαταρχών και Αντισυνταγµαταρχών
των ΚΣ µε τον Υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ.
Άρθρο 16
Ανώτατα Συµβούλια Κρίσεων
1. Τα Ανώτατα Συµβούλια κρίσεων είναι:
α. Τα Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο (ΑΣΣ) για τις
κρίσεις των Υποστρατήγων, Ταξιαρχών του ΣΞ και Συνταγµαταρχών.
β. Το Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο (ΑΝΣ) για τις κρίσεις των Αρχιπλοιάρχων, Πλοιάρχων και Αντιπλοιάρχων.
γ. Το Ανώτατο Αεροπορικό Συµβούλιο (ΑΑΣ) για τις
κρίσεις Ταξιάρχων της ΠΑ, Σµηνάρχων και Αντισµηνάρχων.
2. Τα Ανώτατα Συµβούλια Κρίσεων συντίθενται όπως
παρακάτω:
α. Τα ΑΣΣ Κρίσεων από τον Αρχηγό ΓΕΣ ως Πρόεδρο
και από όλους τους υπηρετούντες και κατέχοντες οργανικές θέσεις Αντιστρατήγους του ΣΞ ως µέλη, µε εξαίρεση τους δύο (2) Υπαρχηγούς του Γενικού Επιτελείου
Στρατού (ΓΕΣ). Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία µε
παρόντα τα τρία τέταρτα (3/4) των µελών του.
β. Το ΑΝΣ Κρίσεων, από τον Αρχηγό ΓΕΝ ως πρόεδρο,
τον Αρχηγό Στόλου, έναν (1) Μάχιµο Αντιναύαρχο και
δύο (2) Μάχιµους Υποναυάρχους, οι οποίοι µπορεί να είναι τρεις (3) εφόσον πέραν του Αρχηγού ΓΕΝ και του
Αρχηγού Στόλου δεν υπηρετεί έτερος Αντιναύαρχος, ως
µέλη. Σε περίπτωση κρίσης Αξιωµατικών Μηχανικών, Σωµάτων Οικονοµικού και Υγειονοµικού, αντικαθίσταται το
νεότερο µέλος του Συµβουλίου από τον Αντιναύαρχο
Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονοµικό ή Ιατρό αντίστοιχα.
Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα τα τρίτα
τέταρτα (3/4) των µελών του.
γ. Το ΑΑΣ Κρίσεων, από τον Αρχηγό ΓΕΑ ως πρόεδρο,
τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, έναν (1) Αντιπτέραρχο Ιπτάµενο και δύο (2) Υποπτεράρχους Ιπταµένους, οι

οποίοι µπορεί να είναι τρεις (3) εφόσον πέραν του Αρχηγού ΓΕΑ και του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας δεν υπηρετεί έτερος Αντιπτέραρχος, ως µέλη. Όταν κρίνονται Αξιωµατικοί ειδικοτήτων Μηχανικών, Αεράµυνας, Ιατρών,
Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρµακοποιών, Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων και Οικονοµικών, ο νεότερος Υποπτέραρχος αντικαθίσταται, κατά περίπτωση, από τον αρχαιότερο ανώτατο Μηχανικό ή Αεράµυνας ή Ιατρό ή Οικονοµικό. Σε περίπτωση που κρίνονται Αξιωµατικοί ειδικότητας Εφοδιαστή, ∆ιοικητικού ή Μετεωρολόγου, ο νεότερος Υποπτέραρχος του ΑΑΣ αντικαθίσταται από τον
αρχαιότερο Αξιωµατικό της ειδικότητας του κρινόµενου.
Το Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία µε παρόντα τα τρίτα
τέταρτα (3/4) των µελών του.
3. Εισηγητές ορίζονται οι ίδιοι Αξιωµατικοί που ορίζονται και στα ΣΠΑ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 18 του
παρόντος νόµου. Εάν ο εισηγητής ή ο αντικαταστάτης
του είναι νεότερος του κρινόµενου Αξιωµατικού ή κρίνεται ο ίδιος, αντικαθίσταται από το νεότερο µέλος του
Συµβουλίου. Κατ’ εξαίρεση στο ΑΣΣ όταν κρίνονται Υποστράτηγοι Όπλων και Σωµάτων και όταν κρίνονται Ταξίαρχοι Όπλων ή Σωµάτων και ο ∆ιευθυντής του Όπλου
ή Σώµατος είναι Ταξίαρχος, εισηγητής ορίζεται το νεότερο µέλος του Συµβουλίου.
4. Τα Ανώτατα Συµβούλια Κρίσεων των Κλάδων συγκροτούνται µε διαταγή του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, µετά από πρόταση των Ανώτατων Συµβουλίων ολοµελείας των Κλάδων τους.
5. Σε κάθε Συµβούλιο λειτουργεί Γραµµατεία, στην οποία προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωµατικός του
οικείου Κλάδου.
Άρθρο 17
Συµβούλια Προαγωγών Αξιωµατικών
1. Τα Συµβούλια Προαγωγών Αξιωµατικών (ΣΠΑ) είναι
αρµόδια:
α. Το ΣΠΑ Στρατού υπ’ αριθµόν 1 (ΣΠΑΣ1), για τις κρίσεις Αντισυνταγµαταρχών και Ταγµαταρχών του ΣΞ Όπλων και Φροντιστών Αρχιτεχνιτών, που υπάγονται στα
Όπλα.
β. Το ΣΠΑ Στρατού υπ’ αριθµόν 2 (ΣΠΑΣ2), για τις κρίσεις Αντισυνταγµαταρχών και Ταγµαταρχών του ΣΞ Σωµάτων.
γ. Τα ΣΠΑ Στρατού υπ’ αριθµόν 3 (ΣΠΑΣ3), για τις κρίσεις των κατώτερων αξιωµατικών του ΣΞ.
δ. Το ΣΠΑ Ναυτικού (ΣΠΑΝ), για τις κρίσεις των Πλωταρχών και κατώτερων Αξιωµατικών του ΠΝ.
ε. Το ΣΠΑ Αεροπορίας (ΣΠΑΑ), για τις κρίσεις των Επισµηναγών και κατώτερων αξιωµατικών της ΠΑ.
στ. Το ΣΠΑ των ΚΣ (ΣΠΑΚΣ), για τις κρίσεις των ανώτερων και κατώτερων Αξιωµατικών των Κοινών Σωµάτων.
2. Τα ΣΠΑ συντίθενται όπως παρακάτω:
α. ΣΠΑΣ1: Από τον Α΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ ως Πρόεδρο και
πέντε (5) ανώτατους Αξιωµατικούς Όπλων ως µέλη.
β. ΣΠΑΣ2: Από τον Β΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ ως Πρόεδρο και
πέντε (5) ανώτατους Αξιωµατικούς ως µέλη, από τους οποίους υποχρεωτικά δύο (2) Σωµάτων.
γ. ΣΠΑΣ3: Από έναν (1) Υποστράτηγο Όπλου ως Πρόεδρο και πέντε (5) ανώτατους Αξιωµατικούς ως µέλη.
δ. ΣΠΑΝ: Από έναν (1) Μάχιµο Αντιναύαρχο ή Υποναύαρχο ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους Μάχιµους Αξιωµατικούς ως µέλη. Σε περίπτωση κρίσης Αξιω-
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µατικών Μηχανικών, Σωµάτων Οικονοµικού και Υγειονοµικού αντικαθίσταται το νεότερο µέλος του Συµβουλίου
από τον Υποναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονοµικό ή Ιατρό αντίστοιχα.
ε. ΣΠΑΑ: Από έναν (1) Ιπτάµενο Αντιπτέραρχο ή Υποπτέραρχο ως πρόεδρο και από τέσσερις (4) ανώτατους
Αξιωµατικούς Ιπταµένους ως µέλη. Σε περίπτωση κρίσης
Αξιωµατικών Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράµυνας, Ιατρών,
Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρµακοποιών, Νοσηλευτικής, Ψυχολόγων, Οικονοµικών, Εφοδιαστών, ∆ιοικητικών
και Μετεωρολόγων, το νεότερο µέλος αντικαθίσταται
κατά περίπτωση από:
(1) Ανώτατο Αξιωµατικό Μηχανικό, για τις κρίσεις των
Μηχανικών.
(2) Ανώτατο Αξιωµατικό Ιατρό, για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρµακοποιών, Νοσηλευτικής και Ψυχολόγων.
(3) Ανώτατο Αξιωµατικό Αεράµυνας, για τις κρίσεις
των Αξιωµατικών Αεράµυνας.
(4) Ανώτατο Αξιωµατικό Οικονοµικό, για τις κρίσεις
των Οικονοµικών.
(5) Τον αρχαιότερο Αξιωµατικό ειδικότητας Εφοδιαστή, ∆ιοικητικού ή Μετεωρολόγου, για τις κρίσεις Αξιωµατικών των ειδικοτήτων αυτών.
στ. ΣΠΑΚΣ: Από τον Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ ως Πρόεδρο
και από τέσσερις (4) ανώτατους Αξιωµατικούς ως µέλη.
Κάθε ΓΕ διαθέτει από έναν (1) ανώτατο Αξιωµατικό για
τη συγκρότηση του Συµβουλίου αυτού.
3. Τα ΣΠΑ των Κλάδων συγκροτούνται µε διαταγή του
Αρχηγού ΓΕ του αρµόδιου Κλάδου µετά από πρόταση
του Ανώτατου Συµβουλίου βασικής σύνθεσης του Κλάδου του. Το ΣΠΑΚΣ συγκροτείται µε διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
Άρθρο 18
Εισηγητές – Γραµµατείς – Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Εισηγητές στα ανωτέρω Συµβούλια ορίζονται ως εξής:
α. Για το ΣΞ οι ∆ιευθυντές Όπλων για τις κρίσεις Αξιωµατικών Όπλων και οι ∆ιευθυντές Σωµάτων για τις κρίσεις των αξιωµατικών Σωµάτων. Εφόσον στο Σώµα δεν
προβλέπεται ∆ιευθυντής ή ο προβλεπόµενος δεν είναι
ανώτατος αξιωµατικός, εισηγητής ορίζεται ο ∆ιευθυντής
Β΄ Κλάδου του ΓΕΣ.
β. Για το ΠΝ:
(1) Ο ∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου του ΓΕΝ για τις κρίσεις
των Μάχιµων, Ειδικοτήτων και Φάρων.
(2) Ο ∆ιευθυντής ∆΄ Κλάδου του ΓΕΝ για τις κρίσεις
των Μηχανικών.
(3) Ο ∆ιευθυντής Ε΄ Κλάδου του ΓΕΝ για τις κρίσεις
των Αξιωµατικών Οικονοµικού.
(4) Ο ∆ιευθυντής ∆ιευθύνσεως Υγειονοµικού του ΓΕΝ
για τις κρίσεις των Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων,
Φαρµακοποιών, Ψυχολόγων και Νοσηλευτικής.
γ. Για την ΠΑ:
(1) Ο ∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ για τις κρίσεις των Ιπτάµενων.
(2) Ανώτατος Αξιωµατικός Μηχανικός, για τις κρίσεις
των Μηχανικών, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ.
(3) Ανώτατος Αξιωµατικός Αεράµυνας για τις κρίσεις
των Αξιωµατικών Αεράµυνας – Τεχνικών Ειδικοτήτων Αεράµυνας – Αµύνης Αεροδροµίων.

(4) Ανώτατος Αξιωµατικός Ιατρός, για τις κρίσεις των
Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρµακοποιών, Νοσηλευτών και Ψυχολόγων, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ.
(5) Ανώτατος Αξιωµατικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινόµενων, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του
Αρχηγού ΓΕA.
(6) Ανώτατος Αξιωµατικός Ιπτάµενος ή Μηχανικός για
τις κρίσεις των Αξιωµατικών ειδικότητας Τεχνικής Υποστήριξης.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ανώτατος Αξιωµατικός σε κάποια ειδικότητα, εισηγητής ορίζεται ο ∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου του ΓΕΑ.
δ. Για τα ΚΣ οι αρχαιότεροι των οικείων ∆ιευθύνσεων.
2. Γραµµατείς ορίζονται ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωµατικοί, που διορίζονται:
α. Για το ΣΠΑΚΣ από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
β. Για τα λοιπά ΣΠΑ από τους Αρχηγούς των οικείων
Κλάδων.
3. Με τη διαταγή συγκρότησης των παραπάνω Συµβουλίων Κρίσεων και Προαγωγών ορίζονται δύο (2) ανώτατοι Αξιωµατικοί ως αναπληρωµατικά µέλη.
Άρθρο 19
Σύγκληση Συµβουλίων
1. Τα Συµβούλια Κρίσεων συγκαλούνται για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων κρίσεων, όπως παρακάτω:
α. Το ΣΑΓΕ µε διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
β. Τα ΣΠΑ και τα Ανώτατα Συµβούλια Κρίσεων, µε διαταγή του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.
2. Τακτικές Σύνοδοι:
α. Το ΣΑΓΕ συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και τελειώνει τις εργασίες του το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου
κάθε χρόνου.
β. Τα Ανώτατα Συµβούλια Κρίσεων και το ΣΠΑ συνέρχονται σε τακτική σύνοδο µετά το τέλος των εργασιών
του ΣΑΓΕ και τελειώνουν τις εργασίες τους µέχρι τη 10η
Απριλίου.
3. Έκτακτοι Σύνοδοι: Τα Συµβούλια Κρίσεων συνέρχονται σε έκτακτες συνόδους για την κρίση Αξιωµατικών
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα
νόµο.
Άρθρο 20
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις
1. Οι Αξιωµατικοί κρίνονται κάθε έτος στις τακτικές
κρίσεις.
2. Τακτικές κρίσεις γίνονται τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Σε αυτές κρίνονται:
α. Οι συµπληρούντες µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις κατώτεροι και ανώτεροι Αξιωµατικοί τον αναγκαίο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 27 χρόνο παραµονής στο βαθµό ή συνολικής
υπηρεσίας Αξιωµατικού.
β. Ανώτατοι Αξιωµατικοί, εκτός των Αρχηγών ΓΕ, για
τους οποίους ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.
γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθµό, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου. Για τους
Αρχηγούς ΓΕ ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.
δ. Όσοι έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 34.
ε. Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του παρό-
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ντος νόµου.
3. Οι έκτακτες κρίσεις γίνονται οποτεδήποτε. Σε αυτές
κρίνονται:
α. Αξιωµατικοί για τους οποίους υποβάλλονται ειδικές
εκθέσεις αποστρατείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 35.
β. Αξιωµατικοί για τους οποίους παύει ο οποιοσδήποτε
νόµιµος λόγος που εµπόδιζε την κρίση ή την προαγωγή
τους.
γ. Αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι, ανεξάρτητα από το
χρόνο παραµονής στο βαθµό αυτεπάγγελτα από το ΣΑΓΕ.
δ. Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθµών.
ε. Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 21
∆ιαδικασίες πριν από τις Τακτικές Κρίσεις
1. Τα ΓΕ των Κλάδων εκδίδουν µέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους προσωρινούς πίνακες, στους οποίους περιλαµβάνονται ονοµαστικά οι Αξιωµατικοί της παραγράφου 2
του άρθρου 20. Όµοιους προσωρινούς πίνακες εκδίδει
και το ΓΕΕΘΑ για τους Αξιωµατικούς ΚΣ.
2. Οι προσωρινοί πίνακες της προηγούµενης παραγράφου αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση προς όλες τις
µονάδες µε µέσο που προσδιορίζεται µε πάγια διαταγή
του Αρχηγού του κάθε ΓΕ. Οι Αξιωµατικοί της παραγράφου 2 του άρθρου 20 ενηµερώνονται ενυπογράφως και
µπορούν να προβάλουν τις αντιρρήσεις τους σχετικά µε
τη σειρά, µε την οποία τοποθετήθηκαν στις ονοµαστικές
καταστάσεις των συνηµµένων στους προσωρινούς πίνακες παραρτηµάτων, ασκώντας εντός προθεσµίας πέντε
(5) ηµερών από την ηµέρα που έλαβαν γνώση των προσωρινών πινάκων ενδικοφανή προσφυγή προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, ο οποίος οφείλει κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογηµένης γνώµης του οικείου
Συµβουλίου Κρίσεων να γνωστοποιήσει στον προσφεύγοντα την απόφασή του εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η αρµοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να µεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, µε απόφασή του.
3. Οι περιλαµβανόµενοι στους πίνακες της προηγούµενης παραγράφου, όπως αυτοί οριστικοποιούνται, δύνανται να ενηµερωθούν µε κάθε πρόσφορο µέσο για τον
τόπο και την ηµεροµηνία διεξαγωγής της κρίσης τους
και να ζητήσουν την κλήση τους από το Συµβούλιο ώστε
να αναπτύξουν γραπτώς ή προφορικώς ενώπιόν του τις
απόψεις τους σχετικά µε τα στοιχεία, που περιέχονται
στις Εκθέσεις Αξιολόγησης, στα Σηµειώµατα Αξιολόγησης και στον ατοµικό τους φάκελο. Σε περίπτωση αναβολής της εν λόγω ηµεροµηνίας ή αλλαγής του τόπου, ο
ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται σε εύλογο χρόνο, µε κάθε πρόσφορο µέσο.
4. Πριν από τη σύγκληση των Συµβουλίων, οι Γραµµατείς αυτών κοινοποιούν στους Προέδρους και τα µέλη οριστικούς πίνακες των Αξιωµατικών που πρόκειται να
κριθούν, µε περίληψη των στοιχείων που περιέχονται
στους ατοµικούς τους φακέλους, η οποία περιλαµβάνει
οπωσδήποτε τις σπουδές τους, τις θέσεις στις οποίες υπηρέτησαν και τυχόν πειθαρχικές ποινές ή ηθικές αµοιβές.

Άρθρο 22
∆ιαδικασίες κατά τις κρίσεις
1. Κατά τη συνεδρίαση οι εισηγητές θέτουν υπόψη των
Συµβουλίων λεπτοµερή στοιχεία που περιέχονται στον
ατοµικό φάκελο του Αξιωµατικού. Τα Συµβούλια, αφού
λάβουν υπόψη τα στοιχεία αυτά και συνεκτιµήσουν και
τις απόψεις του κρινόµενου Αξιωµατικού, καθώς και την
προσωπική αντίληψη των µελών τους, εφόσον αυτή βασίζεται σε συγκεκριµένα στοιχεία, αποφασίζουν τελικά
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνουν µε
φανερή ψηφοφορία. Στο πρακτικό της απόφασης αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτιολογία της, καθώς και τα ονόµατα των µελών της µειοψηφίας και περίληψη των απόψεών τους.
2. Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται από τους Γραµµατείς πρακτικά, στα οποία καταχωρείται η απόφαση του
Συµβουλίου για κάθε Αξιωµατικό. Σε περίπτωση δυσµενούς κρίσης, πρέπει να αναφέρονται στα πρακτικά οι λόγοι της κρίσης αυτής, µε αναφορά σε συγκεκριµένα
στοιχεία.
3. Εάν, για κάποιον από τους κρινόµενους δεν τέθηκαν
υπόψη του Συµβουλίου τα απαιτούµενα από τον παρόντα
νόµο ουσιώδη στοιχεία για τη µόρφωση γνώµης, το Συµβούλιο αφού βεβαιώσει στα πρακτικά την έλλειψη αυτή,
αναβάλλει την κρίση για άλλη συνεδρίασή του για να
προσκοµισθούν σε αυτή µε µέριµνά του τα στοιχεία που
λείπουν. Στη συνεδρίασή του αυτή, που δεν µπορεί να απέχει από την πρώτη περισσότερο από τρεις (3) µήνες,
το Συµβούλιο αποφασίζει οριστικά και εφόσον κρίνει αυτόν προακτέο, προάγεται αναδροµικά από τότε που έπρεπε να προαχθεί.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων των Αξιωµατικών
συνεκτιµάται η αξιολόγηση των προσόντων τους σε όλους τους βαθµούς και ιδιαίτερα στον κατεχόµενο και
τον αµέσως προηγούµενο βαθµό. Συνήθεις πειθαρχικές
ποινές που έχουν επιβληθεί για παραπτώµατα που έχουν
τελεστεί σε χρόνο προ της τελευταίας δεκαετίας από το
έτος που διενεργούνται οι κρίσεις δεν λαµβάνονται υπόψη, εκτός αν το Συµβούλιο Κρίσεων αποφανθεί διαφορετικά µε ειδικά αιτιολογηµένη κρίση του.
5. Ελάττωµα, αδυναµία ή έλλειψη προσόντος, που δεν
επηρέασε δυσµενώς την κρίση σε κατώτερους βαθµούς,
µπορεί να επηρεάσει την κρίση σε ανώτερους, εφόσον
µεταξύ της εγγραφής του στην Έκθεση ή το Σηµείωµα Αξιολόγησης ή µεταξύ της ένταξής του στο φάκελο του
Αξιωµατικού και της πραγµατοποιούµενης κρίσης δεν
µεσολαβεί διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών.
Κατ’ εξαίρεση, στοιχεία, που δεν επηρέασαν δυσµενώς
την κρίση σε κατώτερους βαθµούς, µπορούν να επηρεάσουν την κρίση σε ανώτερους βαθµούς, ακόµη κι αν µεταξύ της εγγραφής τους στην Έκθεση ή το Σηµείωµα Αξιολόγησης ή µεταξύ της καταχώρισής τους στον φάκελο του Αξιωµατικού και της πραγµατοποιούµενης κρίσης
µεσολαβεί διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα (10) ετών, εφόσον συνίστανται σε αµετάκλητη καταδίκη για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ’ υποτροπή, εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα
αδικήµατα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51,
69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως
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και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
6. Η απόφαση του Συµβουλίου Κρίσεων κοινοποιείται
στους ενδιαφερόµενους αµελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωµα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή της, προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής της κατόπιν πρότερης
υποβολής αιτιολογηµένης γνώµης του οικείου Συµβουλίου Κρίσεων. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας
υποβολής της προσφυγής αυτής ή την απάντηση επί των
προσφυγών που τυχόν υποβληθούν, οι πίνακες των κρινόµενων Αξιωµατικών κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Ειδικά για τις κρίσεις ανώτατων Αξιωµατικών, η προθεσµία και η άσκηση της εν λόγω προσφυγής δεν αναστέλλουν τη συνέχιση και την ολοκλήρωση
της διαδικασίας των κρίσεων, λόγω της κρισιµότητας
των καθηκόντων που αντιστοιχούν στο βαθµό τους. Η
αρµοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας για την εξέταση και απάντηση της προσφυγής αυτής δύναται να µεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, µε απόφασή του.
Άρθρο 23
Καταληκτικοί βαθµοί
Οι καταληκτικοί βαθµοί των Αξιωµατικών είναι οι εξής:
α. Για τους Αξιωµατικούς του ΣΞ:
(1) Στρατηγός, για τους Αξιωµατικούς Όπλων.
(2) Για τους Αξιωµατικούς Σωµάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωµατικούς
Τεχνικού, Εφοδιασµού-Μεταφορών
και Υλικού Πολέµου Ιατρούς
Υγειονοµικού, Οικονοµικού, Γεωγραφικού
και Έρευνας-Πληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωµατικούς
Ελεγκτικού και Οδοντιάτρους,
Νοσηλευτικής, Φαρµακοποιούς,
Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονοµικού.
(3) Συνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς που:
(α) ∆εν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση
διοίκησης µονάδας εκστρατείας.
(β) Προέρχονται από Υπαξιωµατικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(4) Αντισυνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς
που προέρχονται από Υπαξιωµατικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(5) Ταγµατάρχης για τους λοιπούς Αξιωµατικούς.
β. Για τους Αξιωµατικούς του ΠΝ:
(1) Ναύαρχος για τους Μαχίµους Αξιωµατικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς
(µόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς
Αξιωµατικούς, τους Αξιωµατικούς Οικονοµικού
και τους Ιατρούς Υγειονοµικού.
(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωµατικούς
Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρµακοποιούς,
Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωµατικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωµατικούς που
προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωµατικούς.

γ. Για τους Αξιωµατικούς της ΠΑ:
(1) Πτέραρχος για τους Ιπταµένους Αξιωµατικούς.
(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς
Αξιωµατικούς (µόνο ως Γενικούς
Επιθεωρητές ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωµατικούς
Αεράµυνας, Ιατρών, Οικονοµικών,
Εφοδιαστών, ∆ιοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωµατικούς Οδοντιάτρους,
Κτηνιάτρους, Φαρµακοποιούς, Ψυχολόγους,
Νοσηλευτικής και Έρευνας - Πληροφορικής.
(5) Σµήναρχος για τους Αξιωµατικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντισµήναρχος για τους Αξιωµατικούς που
προέρχονται από Υπαξιωµατικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Επισµηναγός για τους λοιπούς Αξιωµατικούς.
δ. Για τους Αξιωµατικούς των ΚΣ:
(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωµατικούς
Στρατολογικού - Στρατιωτικούς Νοµικούς
Συµβούλους.
(2) Ταξίαρχος για τους Αξιωµατικούς Στρατιωτικούς
∆ικαστικούς Γραµµατείς, εφόσον είναι
πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(3) Συνταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς
Στρατιωτικούς ∆ικαστικούς Γραµµατείς,
εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, και
για τους Στρατιωτικούς Ιερείς.
(4) Ταγµατάρχης για τους Αξιωµατικούς
∆ιοικητικούς Στρατολογικού.
ε. Για τους Αξιωµατικούς Ειδικών Καταστάσεων
όλων των Κλάδων των Ε∆:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς
Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης
∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου.
(2) Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι για τους
Αξιωµατικούς Υπηρεσίας Γραφείου, καθώς
και για τους κάτωθι Αξιωµατικούς αποφοίτους
Σχολής ∆ιοίκησης Επιτελών (Σ∆ΙΕΠ) µε επίδοση
τουλάχιστον «λίαν καλώς»:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(3) Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι
για τους κάτωθι Αξιωµατικούς που δεν είναι
απόφοιτοι Σ∆ΙΕΠ ή είναι απόφοιτοι µε βαθµό
χαµηλότερο του «λίαν καλώς»:
(α) Eλαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωµατικούς
Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από
Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους
Αξιωµατικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ,
Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας
Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από
Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς
του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ
παραµένουν εντεταγµένοι στις επετηρίδες
τους και δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις.
Κρίνονται όπως και οι λοιποί οµοιόβαθµοί τους
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και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται µε την
προαγωγή του αµέσως αρχαιοτέρου τους.
Άρθρο 24
Ειδικότερες διατάξεις
1. Αξιωµατικοί που διατελούν σε:
α. ∆ιαθεσιµότητα καθώς και σε άδεια άνευ αποδοχών
δεν κρίνονται και δεν προάγονται, κατά τη χρονική διάρκεια της διαθεσιµότητάς – άδειάς τους. Μετά τη λήξη
τους κρίνονται στις επόµενες τακτικές κρίσεις.
β. Συνήθη ή µακρά αναρρωτική άδεια, κρίνονταικαι
προάγονται κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την
ενεργό υπηρεσία, εφόσον σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κρίση και προαγωγή.
γ. Σε άδεια κυήσεως – τοκετού, άδεια υιοθεσίας – ανατροφής υιοθετηµένου τέκνου κρίνονται και προάγονται
κανονικά κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την ενεργό υπηρεσία, εφόσον σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κρίση και προαγωγή. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης των τυπικών προσόντων για λόγους που ανάγονται στη διοίκηση και όχι στο πρόσωπό τους, κρίνονται
και προάγονται αναδροµικά µετά τη συµπλήρωσή τους.
δ. Προσωρινή κράτηση, ή έχουν καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή διατελούν σε αιχµαλωσία,
παράνοµη απουσία, λιποταξία ή για οποιονδήποτε λόγο
σε αυτεπάγγελτη διαθεσιµότητα, δεν κρίνονται, κατά το
χρόνο που διατελούν σε µία από τις καταστάσεις αυτές.
Μετά την έκδοση αµετάκλητου δικαστικού βουλεύµατος
ή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης κρίνονται από τα
αρµόδια Συµβούλια, κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη
σύνοδό τους, και, αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων,
προάγονται αναδροµικά και ανακτούν την αρχαιότητά
τους, εφόσον έχει εκδοθεί για την πράξη τους αµετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό
βούλευµα.
ε. Αργία µε πρόσκαιρη παύση ή σε αργία µε προσωρινή
απόλυση, δεν κρίνονται, κατά τον χρόνο που διατελούν
σε µία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκτιση της
ποινής τους, εφόσον έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο χρόνο παραµονής στο βαθµό για προαγωγή, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 11 του άρθρου 27 του παρόντος νόµου, κρίνονται από τα αρµόδια Συµβούλια κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδό τους και εάν εγγραφούν σε πίνακα προακτέων, προάγονται µε την προαγωγή του αµέσως νεότερού τους Αξιωµατικού.
2. Οι κρίσεις Αξιωµατικών κατά των οποίων ασκήθηκε
ποινική δίωξη για κακούργηµα αναστέλλονται µέχρι την
έκδοση αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή αµετάκλητου απαλλακτικού βουλεύµατος.
3. Αξιωµατικοί των οποίων έχει αναβληθεί ή ανασταλεί
η κρίση, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδροµικά
από τότε που έπρεπε κανονικά να προαχθούν.
4. Αξιωµατικοί που παραπέµφθηκαν σε Πειθαρχικά
Συµβούλια δεν κρίνονται, εφόσον είναι εκκρεµής η υπόθεσή τους. Αυτοί, µετά την εκδίκαση της υπόθεσής τους
και εφόσον η τυχόν απαλλακτική γνωµοδότηση καταστεί
ανέκκλητη ενώπιον της ∆ιοίκησης, κρίνονται κατά την
πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδο των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδροµικά και ανακτούν την αρχαιότητά τους. Αν τεθούν

σε αργία µε πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, εφαρµόζονται όσα καθορίζονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
5. Αξιωµατικοί που δεν έχουν συµπληρώσει τα τυπικά
προσόντα κρίνονται µετά τη συµπλήρωση των προσόντων αυτών και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδροµικά:
α. Από τότε που συµπλήρωσαν αυτά, εάν η µη έγκαιρη
συµπλήρωσή τους οφείλεται σε υπαιτιότητα τους ή σε υπέρβαση των χρονικών ορίων του χρόνου που λογίζεται
ως χρόνος παραµονής στο βαθµό, όπως καθορίζονται
στο άρθρο 27, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου.
β. Από τότε που θα έπρεπε κανονικά να προαχθούν ή
από τότε που προήχθη ο αµέσως νεότερός τους, εφόσον
η µη έγκαιρη συµπλήρωση των τυπικών προσόντων οφείλεται σε ανυπέρβλητο κώλυµα ή υπηρεσιακή ανάγκη,
που βεβαιώνεται µε απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου
του οικείου Κλάδου.
6. Οι Αξιωµατικοί που προάγονται επ’ ανδραγαθία:
α. Εντάσσονται µετά τους οµοιοβάθµους τους στην οικεία επετηρίδα και θεωρείται ότι απέκτησαν το βαθµό
αυτό από την υπογραφή της σχετικής διοικητικής πράξης.
β. Θεωρείται ότι απέκτησαν το βαθµό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων από τότε που απέκτησε αυτόν ο
µετά την επ’ ανδραγαθία προαγωγή αµέσως νεότερός
τους.
7. Αξιωµατικοί που είναι εγγεγραµµένοι στους πίνακες
προακτέων και µεταπίπτουν, πριν από την προαγωγή
τους, σε µια από τις καταστάσεις των υποπαραγράφων
1δ και 1ε του παρόντος άρθρου, δεν προάγονται, αλλά
κρίνονται πάλι από τα αρµόδια Συµβούλια, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις.
Άρθρο 25
Είδη κρίσεων
1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόµου, οι Αξιωµατικοί κρίνονται:
α. Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή,
β. Προακτέοι κατ’ εκλογή,
γ. Προακτέοι επ’ ανδραγαθία,
δ. ∆ιατηρητέοι,
ε. ∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό.
στ. Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους,
ζ. Αποστρατευτέοι.
2. Κρίση «Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή»:
α. Αντισυνταγµατάρχες και αντίστοιχοι για να κριθούν
προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση
των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν
σε βαθµό εξαίρετο, όπως προκύπτει από τον ατοµικό
τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:
(1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό εξαίρετο στους
βαθµούς ανωτέρων Αξιωµατικών.
(2) Αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά για προαγωγή
σχολεία µε βαθµό εξαίρετο.
(3) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εµπειρία
και ικανότητα ανάλογα µε την ειδικότητά τους, που να
συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι
θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για

12
το βαθµό και την ειδικότητά τους.
(4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθµού σε βαθµό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο βαθµό.
β. Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι και 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:
(1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό εξαίρετο στον
κατεχόµενο βαθµό.
(2) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εµπειρία
και ικανότητα ανάλογα µε την ειδικότητά τους, που να
συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι
θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για
το βαθµό τους.
(3) Αποφοίτηση από την Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή
Πολέµου µε βαθµό «Λίαν Καλώς», για τις ειδικότητες
που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως
προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
(4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθµού σε βαθµό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο βαθµό.
γ. Η λίαν καλή πολεµική δράση είναι απαραίτητη για
τους Αξιωµατικούς Όπλων και Σωµάτων του ΣΞ, Μάχιµους και Μηχανικούς του ΠΝ και Ιπταµένους της ΠΑ, και
ενισχυτική για τους αξιωµατικούς Σωµάτων, ειδικοτήτων
και ΚΣ, εφόσον κατά τη σταδιοδροµία τους ως Αξιωµατικών η χώρα διετέλεσε σε κατάσταση πολέµου.
δ. Οι κρίσεις Αξιωµατικών βαθµού Αντισυνταγµατάρχη
και αντιστοίχων και Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων της
παραγράφου α΄ του άρθρου 2, των περιπτώσεων (3) (µόνο των µονιµοποιούµενων) και (4) της παραγράφου β΄
του άρθρου 2, καθώς και των µετατασσόµενων σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9, διενεργούνται ένα (1) έτος πριν τη συµπλήρωση των απαραίτητων χρόνων παραµονής ανά βαθµό του άρθρου 27
για την κάλυψη ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των
κενούµενων οργανικών θέσεων, κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας και µε σηµείο εκκίνησης εκείνον που συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη βαθµολογία βάσει των κριτηρίων προαγωγής, εφόσον κριθούν προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποπαραγράφους
α΄, β΄ και γ΄.
3. Κρίση «Προακτέοι κατ’ εκλογή»: Αξιωµατικοί µέχρι
και βαθµού Συνταγµατάρχη για να κριθούν προακτέοι
κατ’ εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει
από τον ατοµικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:
α. Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό τουλάχιστον
«Λίαν Καλώς».
β. Αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για
προαγωγή σχολεία µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Ειδικά οι Συνταγµατάρχες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίµως από την Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή
Πολέµου, για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική
δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.
γ. Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε βαθµού σε βαθµό τουλάχιστον λίαν καλώς, ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο βαθµό.
4. Κρίση «Προακτέοι επ’ ανδραγαθία»: Αξιωµατικοί
προάγονται επ’ ανδραγαθία στον επόµενο βαθµό, εφό-

σον αυτός δεν είναι ανώτερος του καταληκτικού τους, όταν συµµετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατά
την κρίση του αρµόδιου συµβουλίου προαγωγών διακρίνονται στο πεδίο της µάχης, βάσει των στοιχείων της οικείας έκθεσης επιχειρήσεων ή πολεµικής δράσης, για
πράξεις εξαιρετικού θάρρους, γενναιότητας, αυταπάρνησης και προσφοράς προς την πατρίδα ή σύµµαχη χώρα. Η απονοµή παρασήµου, διαµνηµόνευσης ή ηθικής αµοιβής είναι ανεξάρτητη από την προαγωγή επ’ ανδραγαθία.
5. Κρίση «∆ιατηρητέοι»: ∆ιατηρητέοι κρίνονται οι ανώτατοι Αξιωµατικοί, οι οποίοι κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, αποδίδουν σε βαθµό εξαίρετο στον κατεχόµενο βαθµό και µε βάση τη συνεκτίµηση
των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδροµία τους, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσµατική ενάσκηση των
καθηκόντων του βαθµού τους.
6. Κρίση «∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό»:
α. ∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό κρίνονται οι Αξιωµατικοί µέχρι και βαθµού Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων, οι
οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και, κατά την κρίση
των αρµόδιων Συµβουλίων, δεν έχουν µεν σε βαθµό τουλάχιστο «Λίαν Καλώς» τα απαιτούµενα κριτήρια προαγωγής, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο,
οι οποίοι όµως, µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων
τους σε όλη τη σταδιοδροµία τους, µπορούν να τα αποκτήσουν στο µέλλον και θεωρούνται κατάλληλοι για την
ενάσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους.
β. Οι διατηρητέοι στον αυτό βαθµό είναι δυνατό να µετατίθενται εντός τριµήνου από της κοινοποίησης σε αυτούς της δυσµενούς κρίσης, έπειτα από απόφαση του
αρµοδίου Συµβουλίου Κρίσεων, εκτός αν η δυσµενής κρίση τους βασίστηκε και στην αξιολόγηση του τελευταίου
διοικητού τους, οπότε µετατίθενται υποχρεωτικά.
7. Ως ευδοκίµως τερµατίσαντες κρίνονται οι Αξιωµατικοί που έχουν συµπληρώσει πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών και κατά την κρίση των
Συµβουλίων Κρίσεων µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδροµία τους, απέδωσαν το
µέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κατέστη δυνατή
η προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό, όπου αυτός προβλέπεται.
8. Αποστρατευτέοι κρίνονται οι αξιωµατικοί που έχουν
συµπληρώσει πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία τριάντα
πέντε (35) ετών και δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα για
προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για
την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους, λόγω
ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόµενο βαθµό.
Άρθρο 26
Προαγωγές
1. Οι προαγωγές γίνονται από τους πίνακες των προακτέων που κυρώθηκαν µε προεδρικά διατάγµατα, τα οποία προκαλούνται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για:
α. Συνταγµατάρχες και αντιστοίχους, µέχρι να εξαντληθούν ή, αν δεν εξαντληθούν, µέχρι να κυρωθούν νέοι πίνακες.
β. Ανθυπολοχαγούς και αντιστοίχους µέχρι και Αντισυνταγµατάρχες και αντιστοίχους, µέχρι να εξαντληθούν
ή, εάν δεν εξαντληθούν, µέχρι την έναρξη των τακτικών
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ετήσιων κρίσεων των ανώτατων Αξιωµατικών.
2. Οι προαγωγές των ανώτατων Αξιωµατικών και Συνταγµαταρχών και αντιστοίχων µε έκτακτες κρίσεις γίνονται κάθε φορά που κενούνται θέσεις.
3. Οι προαγωγές γίνονται και για:
α. Τους Αξιωµατικούς που δικαιώθηκαν ύστερα από επανάκριση ή επανάληψη της κρίσης τους από τότε που
δικαιούνταν.
β. Τους Αξιωµατικούς, των οποίων είχε ανασταλεί η
κρίση για οποιονδήποτε λόγο.
γ. Τους Αξιωµατικούς που προάγονται επ’ ανδραγαθία.
δ. Όσους Αξιωµατικούς προβλέπεται από τις διατάξεις
του παρόντος.
4. Ο αριθµός των κενών θέσεων περιλαµβάνει τις κενές θέσεις που υπήρχαν, καθώς και όσες κενώθηκαν ή
δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια που ισχύουν οι πίνακες των τακτικών κρίσεων. Οι θέσεις αυτών που αποβιώνουν ή αυτών που κηρύσσονται σε αφάνεια θεωρούνται
κενές από την εποµένη του θανάτου τους ή της κήρυξής
τους σε αφάνεια και αυτών που για οποιονδήποτε άλλον
λόγο εξέρχονται του Στρατεύµατος ή τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων από την υπογραφή της σχετικής διοικητικής πράξης.
5. Οι κατά βαθµό κενές θέσεις προσδιορίζονται από τη
διαφορά µεταξύ των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων
κάθε βαθµού και του αριθµού των Αξιωµατικών που υπηρετούν και κατέχουν οργανικές θέσεις του βαθµού αυτού.
6. Οι κενές οργανικές θέσεις Αξιωµατικών πληρούνται
από την σειρά αρχαιότητας, όπως αυτή προκύπτει από
την θέση τους στις επετηρίδες των άρθρων 36 και 37.
7. Οι κρινόµενοι ως προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή
καθίστανται αρχαιότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους
Αξιωµατικών εντός της ίδιας επετηρίδας που κρίθηκαν
κατ’ εκλογή στις ίδιες κρίσεις, διατηρώντας τη µεταξύ
τους σειρά αρχαιότητας.
8. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η προαγωγή
Αξιωµατικών, λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων,
µετά την παραµονή 2 (δύο) ετών στο βαθµό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων ή µετά την παραµονή τριών (3) ετών
στο βαθµό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων, αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους ή, εφόσον δεν έχουν
συµπληρώσει πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία τριάντα
πέντε (35) ετών, τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) µέχρι τη συµπλήρωσή τους.
9. Σε περίπτωση που οι κενές θέσεις σε κάποιο βαθµό
δεν µπορούν να πληρωθούν µε προαγωγή, γιατί οι Αξιωµατικοί του αµέσως κατώτερου βαθµού δεν µπορούν, για
οποιονδήποτε λόγο, να προαχθούν, τότε οι παραπάνω
θέσεις θεωρούνται, προσωρινά και για την περίπτωση
αυτή, ως κενές του κατώτερου βαθµού και πληρούνται.
10. Κατά τις προαγωγές που ενεργούνται από τους πίνακες προακτέων κατ’ απόλυτο εκλογή και κατ’ εκλογή,
σε καµία περίπτωση Αξιωµατικός εγγεγραµµένος σε πίνακα προακτέων κατ’ απόλυτο εκλογή δεν είναι δυνατόν
να παρακαµφθεί έναντι αρχαιοτέρου του, που είναι εγγεγραµµένος σε πίνακα προακτέων κατ’ εκλογή, αλλά
προάγεται προ του αρχαιοτέρου του για την πλήρωση
του αριθµού των κενών θέσεων.
11. Στις περιπτώσεις που Αξιωµατικοί προάγονται
στον ανώτερο βαθµό, αν και δεν υπάρχουν κενές θέσεις
στο βαθµό αυτόν, τότε οι θέσεις του βαθµού από τον οποίο προάγονται δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτε-

ρους βαθµούς, για όσο χρόνο οι θέσεις που καταλήφθηκαν παραµένουν υπεράριθµες, εκτός αν ειδικά ορίζεται
ότι οι Αξιωµατικοί που προάγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο
δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις.
12. Οι κενές θέσεις, που αντιστοιχούν σε Αξιωµατικούς των οποίων η κρίση έχει αναβληθεί, για να προσκοµισθούν ουσιώδη στοιχεία, παραµένουν κενές µέχρι οι
Αξιωµατικοί αυτοί να κριθούν, οπότε οι θέσεις αυτές
πληρώνονται από αυτούς, εάν κριθούν προακτέοι, ή από
νεότερούς τους.
13. Ειδικές Περιπτώσεις Προαγωγής:
α. Οι Αξιωµατικοί µέχρι και το βαθµό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων, όταν αποστρατεύονται για λόγους
υγείας, κρίνονται έκτακτα, πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος αποστρατείας τους, που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόµου περί Καταστάσεως Αξιωµατικών, από τα αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων, ανεξάρτητα από τη συνδροµή των τυπικών προσόντων για
προαγωγή, ως:
(1) Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.
(2) Αποστρατευτέοι.
β. Οι Αξιωµατικοί της προηγούµενης παραγράφου, που
κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία
τους, προάγονται στον επόµενο βαθµό, εφόσον αυτός
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 και µέσα
σε ένα µήνα αποστρατεύονται µε άλλο προεδρικό διάταγµα, λόγω σωµατικής ανικανότητας. Οι κρίσεις αυτές
είναι υποχρεωτικές και ανεξάρτητες άλλων, τακτικών ή
έκτακτων, που προηγήθηκαν. Αυτοί κατ’ εξαίρεση κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους,
εφόσον έχουν τα ουσιαστικά προσόντα στο βαθµό που
απαιτείται για την κρίση διατηρητέου στον αυτό βαθµό.
γ. Αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό του Υποστρατήγου και
αντιστοίχων που αποβιώνουν ευρισκόµενοι στην ενεργό
υπηρεσία προάγονται στον ανώτερο βαθµό από την
προηγούµενη του θανάτου τους, εφόσον ο ανώτερος
βαθµός προβλέπεται από το άρθρο 23 και κριθούν προακτέοι από τα αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων και µε το ίδιο
προεδρικό διάταγµα αποστρατεύονται. Ειδικά οι Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι οι οποίοι δεν έχουν περαιτέρω
βαθµολογική εξέλιξη αλλά προβλέπεται γι’ αυτούς εν αποστρατεία βαθµός, κρίνονται από τα αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων και εφόσον κριθούν προακτέοι αποστρατεύονται µε τον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό, από την ηµεροµηνία του θανάτου τους. Οι δυνατές κρίσεις για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι προακτέος ή µη προακτέος. Προακτέοι κρίνονται όσοι Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι διαθέτουν τα προσόντα για την κρίση διατηρητέου και εκ των λοιπών Αξιωµατικών όσοι διαθέτουν
προσόντα διατηρητέου στον αυτό βαθµό.
δ. Σε Αξιωµατικούς που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο και
προδήλως και αναµφισβήτητα λόγω αυτού, απονέµεται
µε προεδρικό διάταγµα από την προηγουµένη του θανάτου τους, ο ανώτατος βαθµός που προβλέπεται εν ενεργεία ή εν αποστρατεία µετά από απόφαση των αρµόδιων
Συµβουλίων Κρίσεων. Ο βαθµός αυτός δεν δύναται να είναι ανώτερος του Αντιστρατήγου και αντιστοίχων.
14. Για τις κρίσεις που γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 συντάσσονται πίνακες όπως παρακάτω:
α. Προακτέων κατ’ απόλυτο εκλογή,
β. Προακτέων κατ’ εκλογή,
γ. Προακτέων επ’ ανδραγαθία,
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δ. ∆ιατηρητέων,
ε. ∆ιατηρητέων στον αυτό βαθµό.
στ. Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους,
ζ. Αποστρατευτέων.
15. Για τις κρίσεις που γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου συντάσσονται πίνακες όπως παρακάτω:
α. Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους.
β. Αποστρατευτέων.
Άρθρο 27
Χρόνοι προαγωγής
1. Οι Αξιωµατικοί προάγονται µε τη συµπλήρωση συγκεκριµένου χρόνου είτε στο βαθµό που φέρουν είτε συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας Αξιωµατικού. Ειδικά οι
ανώτατοι Αξιωµατικοί, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων
διατάξεων, προάγονται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος παραµονής τους ανά βαθµό ή συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας τους ως Αξιωµατικών.
2. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρουµένων των Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων στις περιπτώσεις επιλογής Αρχηγών ΓΕ σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου, οι Αξιωµατικοί δεν µπορούν να προαχθούν
εάν δεν έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος
πραγµατικής υπηρεσίας σε κάθε βαθµό.
3. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόµου, ο χρόνος παραµονής ανά βαθµό έχει ως
εξής:
α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών
στο βαθµό.
β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων
απαιτείται η συµπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθµό, ή
εννέα (9) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.
γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθµό ή δεκαπέντε (15) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.
δ. Για την προαγωγή των Ταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθµό, ή
είκοσι ενός (21) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.
ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση έξι (6) ετών στο
βαθµό ή είκοσι επτά (27) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.
στ. Για την προαγωγή των Συνταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών
στο βαθµό ή τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού.
ζ. Για την προαγωγή των Ταξιάρχων και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθµό.
η. Για την προαγωγή των Υποστρατήγων και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση συνολικά τριών (3) ετών
ως ανωτάτων Αξιωµατικών.
4. Ειδικά για τους Αξιωµατικούς που προέρχονται από
Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, ο χρόνος παραµονής ανά βαθµό έχει ως εξής:
α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών
στο βαθµό.
β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων
απαιτείται η συµπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθµό.

γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθµό.
δ. Για την προαγωγή των Ταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθµό.
ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση ενός (1) έτους στο
βαθµό.
5. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους Ανθυπολοχαγούς και αντιστοίχους που προέρχονται από ΣΣΑΣ ή από διαγωνισµό όπου
το πτυχίο αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κατάταξή
τους και ο αριθµός των ελάχιστων ετών φοίτησης είναι
µεγαλύτερος εκείνων των λοιπών ΑΣΕΙ από τα οποία αποφοιτούν Αξιωµατικοί Όπλων, Μάχιµοι ή Ιπτάµενοι, ο
χρόνος παραµονής της παραγράφου 3α του παρόντος
άρθρου µειώνεται κατά τα εν λόγω επιπλέον έτη φοίτησης. Επίσης, για την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου 3, ο εν λόγω χρόνος των επιπλέον ετών φοίτησης
προσµετράται για τον υπολογισµό της συνολικής τους υπηρεσίας ως Αξιωµατικών.
6. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει
και για τους πτυχιούχους ΑΕΙ που εισέρχονται στο Σώµα
των µόνιµων Αξιωµατικών µε βαθµό Ανθυπολοχαγού,
στα οποία ο ελάχιστος αριθµός ετών φοίτησης είναι µεγαλύτερος εκείνων των ΑΣΕΙ από τα οποία αποφοιτούν
αξιωµατικοί Όπλων, Μάχιµοι ή Ιπτάµενοι, εφόσον το
πτυχίο τους αυτό αποτελεί απαραίτητο προσόν για την
κατάταξή τους.
7. Για όσους εισέρχονται στο Σώµα των µονίµων Αξιωµατικών µε βαθµό ανώτερο του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, για τον υπολογισµό της συνολικής τους υπηρεσίας ως Αξιωµατικών προσµετράται και ο αναγκαίος
χρόνος παραµονής στους βαθµούς που είναι κατώτεροι
εκείνου µε τον οποίο εισήλθαν στο σώµα των µονίµων Αξιωµατικών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
8. Κατά το χρόνο παραµονής στο βαθµό ο Αξιωµατικός
πρέπει να ασκεί πράγµατι τα καθήκοντα του βαθµού του.
9. Ως χρόνος παραµονής στο βαθµό υπολογίζεται και
ο χρόνος κατά τον οποίο:
α. Οι Αξιωµατικοί ανεξαρτήτως βαθµού τελούν σε:
(1) Προβλεπόµενη κανονική ή προφορική άδεια.
(2) Αιχµαλωσία, εάν µετά την επάνοδό του από αυτή,
έχει απαλλαγεί από κάθε κατηγορία.
(3) Νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, λόγω τραυµατισµού
κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας ή λόγω ασθένειας απότοκης κακουχίας πολέµου.
(4) Άδεια λόγω κύησης – τοκετού για τις γυναίκες Αξιωµατικούς και ανατροφής τέκνου για το σύνολο των Αξιωµατικών.
β. Οι Αξιωµατικοί µέχρι και του βαθµού του Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων τελούν σε:
(1) Αναρρωτική άδεια µέχρι 12 µήνες,
(2) Νοσηλεία µέχρι 12 µήνες.
(3) Εκπαιδευτική άδεια µέχρι 24 µήνες.
γ. Οι Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι και Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι τελούν σε:
(1) Αναρρωτική άδεια µέχρι 2 µήνες.
(2) Νοσηλεία µέχρι 2 µήνες.
10. Σε περίπτωση συνδροµής δύο (2) ή περισσοτέρων
περιπτώσεων της προηγουµένης παραγράφου, ο συνολικός λογιζόµενος χρόνος δεν µπορεί να είναι ανώτερος
του µισού του απαιτούµενου πραγµατικού χρόνου παραµονής στο βαθµό.
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11. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί χρόνο παραµονής στο βαθµό ο χρόνος που ο Αξιωµατικός διετέλεσε σε:
α. Αργία µε πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση.
β. ∆ιαθεσιµότητα µε αίτησή του.
γ. Έκτιση ποινής στερητικής της ελευθερίας του ή
προσωρινή κράτηση που επιβλήθηκε από οποιαδήποτε
δικαστική αρχή.
δ. Λιποταξία ή παράνοµη απουσία, εφόσον δεν ακολούθησε απαλλακτικό βούλευµα ή αθωωτική απόφαση.
ε. Άδεια άνευ αποδοχών.
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τους µετατασσόµενους σύµφωνα
µε το άρθρο 9 του παρόντος νόµου στο σώµα των Αξιωµατικών.
Άρθρο 28
Χρόνος διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας
1. Οι Αξιωµατικοί απόφοιτοι ΑΣΕΙ ή προερχόµενοι από
Υπαξιωµατικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ µέχρι και το βαθµό
του Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων προκειµένου να καθίστανται ικανοί για την επιτυχή διεξαγωγή και εκτέλεση
των αποστολών που τους ανατίθενται πρέπει να υπηρετούν σε κάθε βαθµό σε επιχειρησιακές µονάδες και σε
προβλεπόµενες, για το βαθµό τους θέσεις κατά το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στις παραγράφους που ακολουθούν. Επιχειρησιακές µονάδες είναι:
α. Για το ΣΞ οι µονάδες εκστρατείας.
β. Για το ΠΝ οι µονάδες στόλου και τα ιπτάµενα µέσα.
γ. Για την ΠΑ οι µονάδες τακτικής αεροπορίας καθώς
και οι λοιπές µονάδες αεροσκαφών της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (∆ΑΥ) και της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (∆ΑΕ).
2. Ο παραπάνω χρόνος υπηρεσίας καλείται χρόνος διοικήσεως εφόσον κατά τη διάρκειά του ο Αξιωµατικός ασκεί διοίκηση ή χρόνος ειδικής υπηρεσίας στην περίπτωση που ο Αξιωµατικός δεν ασκεί διοίκηση. Η θαλάσσια υπηρεσία στο ΠΝ αποτελεί ειδική υπηρεσία.
3. Η συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας κατά βαθµό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της κρίσεως προς προαγωγή στον επόµενο βαθµό.
4. Οι Αξιωµατικοί Σωµάτων ή Ειδικοτήτων, για τους οποίους δεν προβλέπεται άσκηση διοίκησης, υποχρεούνται σε ειδική υπηρεσία.
5. Οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας πρέπει να
προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού
(ΠΟΥ) του κάθε Κλάδου των Ε∆ ή του ΓΕΕΘΑ για τα ΚΣ.
6. Οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους προσδιορίζονται
από τα Ανώτατα κατά Κλάδο Συµβούλια. Αν οι θέσεις
χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας του παρόντος
άρθρου δεν επαρκούν για τη δοκιµασία των Αξιωµατικών
σ’ αυτές, είναι δυνατό να ορισθούν και άλλες θέσεις µε
απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν προτάσεων των Ανωτάτων
Συµβουλίων των Κλάδων των Ε∆ ή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
για τα ΚΣ για απόκτηση, εν όλω ή εν µέρει, του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.
7. Τα προσόντα του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητα για τους:
α. Αξιωµατικούς που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
β. Αξιωµατικούς των Ειδικών Καταστάσεων.

γ. Αξιωµατικούς ΕΟΘ.
8. Ο χρόνος, κατά τον οποίο Αξιωµατικός ασκεί διοίκηση ή ειδική υπηρεσία βαθµού ανώτερου του βαθµού τον
οποίο φέρει, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του βαθµού τον οποίο κατέχει, µε τον όρο ότι
έχει κανονικά τοποθετηθεί στη θέση αυτή και δεν αναπληροί τον απουσιάζοντα προϊστάµενό του, η δε θέση
αυτή έχει ορισθεί ως θέση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
για τον ανώτερο βαθµό.
9. Ο χρόνος νοσηλείας ή αναρρωτικής άδειας Αξιωµατικού, λόγω τραυµατισµού του που συνέβη σε διατεταγµένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, µέχρι του µισού απαιτούµενου χρόνου για το βαθµό που φέρει ο Αξιωµατικός.
10. Ο χρόνος, που ο Αξιωµατικός διατελεί σε κανονική
άδεια, µέχρι ένα (1) µήνα κάθε έτος, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.
11. Ως προς τους Αξιωµατικούς του ΣΞ:
α. Για τους Αξιωµατικούς Όπλων:
(1) Οι αξιωµατικοί Όπλων συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο για το βαθµό τους χρόνο διοίκησης σε Τµήµατα,
Υποµονάδες, Μονάδες, Συγκροτήµατα και Σχηµατισµούς εκστρατείας, όπως στην επόµενη παράγραφο του
παρόντος άρθρου καθορίζεται, σε θέσεις προβλεπόµενες από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού.
(2) Ο απαιτούµενος σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος
διοίκησης, ως προσόν για προαγωγή, είναι ο ακόλουθος:
(α) Ανθυπολοχαγός: Ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής ∆ιµοιρίας ή Ουλαµού.
(β) Υπολοχαγός: ∆ύο (2) έτη ως ∆ιοικητής ∆ιµοιρίας ή
Ουλαµού.
(γ) Λοχαγός: ∆ύο (2) έτη ως ∆ιοικητής Λόχου, Ίλης ή
Πυροβολαρχίας.
(δ) Ταγµατάρχης-Αντισυνταγµατάρχης: Τρία (3) έτη
συνολικά εκ των οποίων ένα (1) έτος ως Υποδιοικητής
Μονάδας ή ∆ιοικητής Ανεξαρτήτου Υποµονάδας, στο
βαθµό του Ταγµατάρχη και δυο (2) έτη ως διοικητής Μονάδας συνεχόµενα και τουλάχιστον ένα (1) ως Αντισυνταγµατάρχης.
(ε) Συνταγµατάρχης: Ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής Συγκροτήµατος ή ∆ιοικητής Όπλου σε Στρατηγείο Σχηµατισµού ή εννέα (9) έτη συνολικού χρόνου διοίκησης ως
µόνιµου αξιωµατικού, καθοριζόµενου µε βάση τις ισχύουσες κατά το χρόνο της κρίσης του διατάξεις, υπολογιζοµένου και του χρόνου που αποκτήθηκε σε θέσεις συµπληρώσεως χρόνου διοίκησης που καταργήθηκαν ή
τροποποιήθηκαν, απαραίτητα δε εννέα (9) έτη συνολικής
υπηρεσίας αξιωµατικού σε Μονάδα ή Συγκρότηµα του Όπλου του, σε όλες τις περιπτώσεις.
β. Για τους Αξιωµατικούς Σωµάτων Τεχνικού, Εφοδιασµού και Μεταφορών, Υλικού Πολέµου:
(1) Οι αξιωµατικοί των Σωµάτων Τεχνικού, Εφοδιασµού και Μεταφορών, Υλικού Πολέµου συµπληρώνουν
για το βαθµό τους τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης ή
ειδικής υπηρεσίας, όπως στις επόµενες παραγράφους
καθορίζεται:
(α) Ανθυπολοχαγός: Ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής ∆ιµοιρίας ή ισότιµου Κλιµακίου σε Μονάδα Εκστρατείας του
Σώµατός του ή Μονάδα ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας.
(β) Υπολοχαγός: Τρία (3) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού σε Μονάδα του Σώµατός του ή Μονάδα ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας, από τα οποία ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής ∆ιµοιρίας ή ισότιµου Κλιµακίου σε Μο-
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νάδα Εκστρατείας του Σώµατός του ή Μονάδα ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας στον κατεχόµενο βαθµό.
(γ) Λοχαγός: Τέσσερα (4) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού σε Μονάδα του Σώµατός του ή Μονάδα ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας, από τα οποία ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής Μονάδας ή Υποµονάδας Εκστρατείας
του Σώµατός του ή Μονάδας ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας στον κατεχόµενο βαθµό.
(δ) Ταγµατάρχης: Πέντε (5) έτη συνολικής υπηρεσίας
αξιωµατικού σε Μονάδα του Σώµατός του ή Μονάδα ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας, από τα οποία ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής Μονάδας Εκστρατείας ή Μονάδας ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας στον κατεχόµενο βαθµό.
(ε) Αντισυνταγµατάρχης: Ένα (1) έτος ως ∆ιοικητής
Μονάδας του Σώµατός του ή Μονάδας ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας ή ως ∆ιευθυντής του Σώµατός του σε
Στρατηγείο Σχηµατισµού µε την προϋπόθεση ότι υπάγεται σε αυτόν αντίστοιχα Μονάδα ή ανεξάρτητη Υποµονάδα του Σώµατός του.
(στ) Συνταγµατάρχης: Οκτώ (8) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού σε Μονάδα του Σώµατός του ή Μονάδα ∆ιοικητικής Μέριµνας Εκστρατείας ή ∆ιευθυντής του
Σώµατός του σε Στρατηγείο Σχηµατισµού εφόσον έχει
υπό τις διαταγές του Μονάδα του Σώµατός του.
(2) Για τους Αξιωµατικούς υπολοίπων Σωµάτων:
(α) Οι Αξιωµατικοί του Σώµατος Έρευνας-Πληροφορικής συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης
ή ειδικής υπηρεσίας σε θέσεις του Σώµατος, που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 και
6 του παρόντος άρθρου.
(β) Οι Αξιωµατικοί των υπολοίπων Σωµάτων βαθµών
Ανθυπολοχαγού µέχρι και Αντισυνταγµατάρχη συµπληρώνουν σε κάθε βαθµό ένα (1) έτος χρόνο διοίκησης ή
ειδικής υπηρεσίας σε Μονάδες ή Συγκροτήµατα ή Σχηµατισµούς Εκστρατείας.
12. Ως προς τους Αξιωµατικούς του ΠΝ:
α. Οι αξιωµατικοί Μάχιµοι, Μηχανικοί και Σωµάτων συµπληρώνουν τον καθοριζόµενο χρόνο διοίκησης ή θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία εν ενεργεία πολεµικά, βοηθητικά ή εκπαιδευτικά. Με το χρόνο αυτό εξοµοιώνεται ο
χρόνος υπηρεσίας σε ιπτάµενα µέσα και σε µονάδες Υποβρυχίων Καταστροφών.
β. Η υπηρεσία σε Μονάδες Αεροπορίας Ναυτικής Συνεργασίας, Ελικοπτέρων και Υποβρυχίων Καταστροφών,
υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία.
γ. Για τους Μαχίµους ο απαιτούµενος σε κάθε βαθµό
ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας είναι:
(1) Σηµαιοφόρος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.
(2) Ανθυποπλοίαρχος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.
(3) Υποπλοίαρχος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.
(4) Πλωτάρχης: Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας και
ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης.
(5) Αντιπλοίαρχος: δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ή
δύο (2) έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανώτερου
Κλιµακίου ∆ιοικήσεως και ένα (1) έτος ως Κυβερνήτης
στο βαθµό του Αντιπλοιάρχου ή δύο (2) έτη Κυβερνήτης
ως Ανώτερος Αξιωµατικός.
(6) Πλοίαρχος: ∆έκα (10) έτη συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας και ένα (1) έτος στο βαθµό του Πλοιάρχου σε
θέση ∆ιοικητή Οµάδας Πλοίων ή ∆ιοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας ή ∆ιευθυντή ∆ιευθύνσεως Γενικού Επιτελείου.
δ. Για τους Μηχανικούς ο απαιτούµενος σε κάθε βαθ-

µό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας είναι:
(1) Σηµαιοφόρος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.
(2) Ανθυποπλοίαρχος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.
(3) Υποπλοίαρχος: ∆ύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας,
από τα οποία ένα (1) έτος ως ∆ιευθυντής πρόωσης και ενέργειας πλοίου, πλην των Ναυπηγών για τους οποίους
απαιτείται ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας και ένα (1)
έτος σε Συνεργείο Ναυστάθµου.
(4) Πλωτάρχης: ∆ύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ως
∆ιευθυντής πρόωσης και ενέργειας πλοίου ή υπηρεσίας
Συνεργείου Ναυστάθµου ή υπηρεσίας ∆ιοίκησης Ελικοπτέρων.
(5) Αντιπλοίαρχος: Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας,
ή ένα (1) έτος σε υπηρεσία Ναυστάθµου.
(6) Πλοίαρχος: Ένα (1) έτος ως Τεχνικός ∆ιευθυντής
Ναυστάθµου ή ∆ιευθυντής ∆ιευθύνσεως Γενικού Επιτελείου ή ∆ιευθυντής Κλάδου Αρχηγείου Στόλου ή ∆ιοικήσεως ∆ιοικητικής Μέριµνας Ναυτικού.
ε. Οι Αξιωµατικοί των Σωµάτων Οικονοµικού συµπληρώνουν για το βαθµό τους τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, όπως στις επόµενες παραγράφους καθορίζεται:
(1) Σηµαιοφόρος: ∆ύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.
(2) Ανθυποπλοίαρχος: Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας.
(3) Υποπλοίαρχος: Πέντε (5) έτη συνολικής θαλάσσιας
υπηρεσίας ως κατώτερος Αξιωµατικός και δύο (2) έτη Οικονοµικής υπηρεσίας ή Εφοδιασµού.
(4) Πλωτάρχης: ∆ύο (2) έτη Εφοδιασµού ή ένα (1) έτος
Εφοδιασµού και ένα (1) έτος Οικονοµικής υπηρεσίας.
(5) Αντιπλοίαρχος: Ένα (1) έτος Οικονοµικής υπηρεσίας και ένα (1) έτος Εφοδιασµού ή δύο (2) έτη οικονοµικής υπηρεσίας ή δύο (2) έτη εφοδιασµού σε Επιτελείο
Στόλου ή ανώτερου Κλιµακίου ή σε Μονάδες ∆ιοικητικής
Μέριµνας.
(6) Πλοίαρχος: Ένα (1) έτος ως ∆ιευθυντής ∆ιευθύνσεως Γενικού Επιτελείου ή Κλάδου Αρχηγείου Στόλου ή
∆ιοικήσεως ∆ιοικητικής Μέριµνας Ναυτικού ή ∆ιευθύνσεως Εφοδιασµού Ναυστάθµου ή ∆ιευθύνσεως Κέντρου
Εφοδιασµού ή ∆ιευθύνσεως Οικονοµικών υπηρεσιών.
13. Ως προς τους Αξιωµατικούς της ΠΑ:
α. Ο απαιτούµενος σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος
διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για
προαγωγή σε κάθε βαθµό είναι ο ακόλουθος:
(1) Για τους Ιπτάµενους:
(α) Ανθυποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη ειδικής υπηρεσίας
σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σµήνος αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.
(β) Υποσµηναγός: Τέσσερα (4) έτη ειδικής υπηρεσίας
στον κατεχόµενο βαθµό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σµήνος
αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.
(γ) Σµηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ή δέκα (10), από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός,
σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σµηναρχία ή Μοίρα ή Σµήνος
αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.
(δ) Επισµηναγός: Ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σµηναρχία ή Μοίρα ή Σµήνος αεροσκαφών ή ελικοπτέρων και ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις της ΠΑ ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου µείζονος σχηµατισµού και ά-
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νω των άλλων Κλάδων των Ε∆.
(ε) Αντισµήναρχος: δυο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ως:
1. Υποδιοικητής Πτέρυγας Μάχης, ή
2. ∆ιοικητής ή Υποδιοικητής Σµηναρχίας Μάχης, ή
3. ∆ιοικητής Μοίρας αεροσκαφών, ή
4. ∆ιευθυντής Επιχειρήσεων ή/και Εκπαίδευσης Πτερύγων και Σµηναρχιών, καθώς και ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις
της ΠΑ ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου µείζονος
σχηµατισµού και άνω των άλλων Κλάδων των Ε∆.
(στ) Σµήναρχος: ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό
ως:
1. ∆ιοικητής ή Υποδιοικητής Πτέρυγας Μάχης ή
2. ∆ιοικητής Σµηναρχίας Μάχης ή
3. ∆ιοικητής Πτέρυγας Εκπαίδευσης ή Υποστήριξης ή
4. ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις της ΠΑ.
(2) Για τους Μηχανικούς:
(α) Ο απαιτούµενος σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος
διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για
προαγωγή σε κάθε βαθµό είναι ο ακόλουθος:
1. Ανθυποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σµήνος, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
2. Υποσµηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόµενο
βαθµό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σµήνος, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
3. Σµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε
οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σµηναρχία ή Μοίρα ή Εργοστάσιο ή σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές
∆ιοικήσεις της ΠΑ, σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
4. Επισµηναγός: Ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό
σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σµηναρχία ή Μοίρα ή Εργοστάσιο της ΠΑ και ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο
ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις της ΠΑ.
5. Αντισµήναρχος: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό σε µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:
α. ∆ιευθυντής Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευής Έργων (ΥΕΚΕ) ή Προϊστάµενος Γραφείου Επίβλεψης Έργων (ΓΕΕ) ή
β. ∆ιευθυντής ή Υποδιευθυντής ή Τµηµατάρχης Υπηρεσίας Έργων Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) ή
γ. ∆ιευθυντής Υποστήριξης Μονάδας Ραντάρ ή Σµηναρχίας ή Πτέρυγας ή ∆ιευθυντής Κατασκευών Μονάδας Αεροπορικών Κατασκευών ή
δ. Τµηµατάρχης ∆ιεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή λοιπών
∆ιοικήσεων της ΠΑ ή µείζονων επιτελικών σχηµατισµών
των άλλων Κλάδων των Ε∆ ή
ε. ∆ιοικητής Μοίρας Συντήρησης Βάσης ή Αεροσκαφών ή Ελικοπτέρων ή
στ. Υποδιοικητής εργοστασίου ΠΑ ή Υπηρεσίας Πολεµικής Αεροπορίας Ελέγχου Αεροπορικής Βιοµηχανίας ή
Μονάδας Αεροπορικών Κατασκευών.
6. Σµήναρχος: Ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό
σε µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:
α. ∆ιοικητής εργοστασίου ΠΑ ή Υπηρεσίας ΠΑ Ελέγχου Αεροπορικής Βιοµηχανίας ή Μονάδας Αεροπορικών
Κατασκευών ή
β. Υποδιοικητής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αερο-

πορίας (ΓΝΑ) ή
γ. Τµηµατάρχης ή ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης του ΓΕΑ ή
ΑΤΑ ή λοιπών ∆ιοικήσεων της ΠΑ ή µείζονων επιτελικών
σχηµατισµών των άλλων Κλάδων των Ε∆.
(3) Για τους Αεράµυνας ο απαιτούµενος σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως
αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθµό είναι ο ακόλουθος:
(α) Ανθυποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη, σε οποιαδήποτε
Μονάδα του Συστήµατος Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ),
σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(β) Υποσµηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόµενο
βαθµό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μονάδα του ΣΑΕ ή Μοίρα ή Σµηναρχία ή Πτέρυγα σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(γ) Σµηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ή δέκα (10) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σµηναρχία ή Πτέρυγα, εκ
των οποίων δύο (2) τουλάχιστον στον κατεχόµενο βαθµό σε Μονάδα ΣΑΕ, σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(δ) Επισµηναγός:
1. Ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σµηναρχία ή Πτέρυγα, καθώς και ένα (1) έτος
σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις ΠΑ ή σε οποιοδήποτε επιτελείο µείζονος επιχειρησιακού Σχηµατισµού των άλλων Κλάδων των Ε∆, σε
θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθµό
και την ειδικότητά του.
2. Ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό σε Μονάδα
του ΣΑΕ, σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για
το βαθµό και την ειδικότητά του.
(ε) Αντισµήναρχος:
1. ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ως:
α. ∆ιοικητής Μονάδας ΣΑΕ που προβλέπεται για το
βαθµό και την ειδικότητά του ή
β. ∆ιοικητής Μοίρας σε Πτέρυγα ή Σµηναρχία που προβλέπεται για το βαθµό και την ειδικότητά του ή
γ. Αρχιελεγκτής σε Μονάδα ΣΑΕ που προβλέπεται για
το βαθµό και την ειδικότητά του, καθώς και
δ. Ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή
στις λοιπές ∆ιοικήσεις της ΠΑ ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου µείζονος σχηµατισµού και άνω των άλλων
Κλάδων των Ε∆.
(στ) Σµήναρχος: Ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό
ως:
1. ∆ιοικητής Μονάδας ΣΑΕ ή Υποδιοικητής Μονάδας
ΣΑΕ – Βληµάτων που προβλέπεται για το βαθµό και την
ειδικότητά του ή
2. ∆ιοικητής ή Υποδιοικητής Σµηναρχίας που προβλέπεται για το βαθµό και την ειδικότητά του ή
3 ∆ιευθυντής Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης Μονάδας
ΣΑΕ – Βληµάτων που προβλέπεται για το βαθµό και την
ειδικότητά του ή
4. ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή λοιπών ∆ιοικήσεων της ΠΑ.
(4) Για τους Εφοδιαστές:
(α) Ο απαιτούµενος σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος
διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για
προαγωγή σε κάθε βαθµό είναι ο ακόλουθος:
1. Ανθυποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σµήνος σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται
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για το βαθµό και την ειδικότητά του.
2. Υποσµηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόµενο
βαθµό ή έξι (6) έτη από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, στο 201 Κέντρο Εφοδιασµού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) ή σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σµηναρχία ή Μοίρα ή
Σµήνος σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για
το βαθµό και την ειδικότητά του.
3. Σµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, στο
201 Κέντρο Εφοδιασµού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) ή σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σµηναρχία ή Μοίρα ή σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις της
ΠΑ, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το
βαθµό και την ειδικότητά του.
4. Επισµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό
σε µια τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:
α. Σε επιτελική Θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές
∆ιοικήσεις της ΠΑ, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του ή
β. Τµηµατάρχης ∆ιεύθυνσης στο 201 Κέντρο Εφοδιασµού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) ή
γ. ∆ιοικητής των Περιφερειακών Εφοδιαστικών Κέντρων της ΠΑ.
5. Αντισµήναρχος: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό σε µια τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:
α. ∆ιοικητής Μοίρας Εφοδιασµού σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σµηναρχία.
β. Τµηµατάρχης ∆ιεύθυνσης του ΓΕΑ ή του ΑΤΑ ή των
λοιπών ∆ιοικήσεων της ΠΑ ή µείζονων επιτελικών σχηµατισµών των άλλων κλάδων των Ε∆.
6. Σµήναρχος: ∆ύο έτη στον κατεχόµενο βαθµό σε µια
τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:
α. Τµηµατάρχης ή ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης του ΓΕΑ ή
ΑΤΑ ή των λοιπών ∆ιοικήσεων της ΠΑ ή
β. ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης του 201 Κέντρο Εφοδιασµού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) ή
γ. ∆ιοικητής της Υπηρεσίας ∆ιακίνησης της ΠΑ ή
δ. Τµηµατάρχης ή ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης µείζονων επιτελικών σχηµατισµών των άλλων κλάδων των Ε∆.
(5) Για τους ∆ιοικητικούς ο απαιτούµενος σε κάθε
βαθµό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθµό είναι
ο ακόλουθος:
(α) Ανθυποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη σε οποιαδήποτε
Μοίρα, Σµηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα,
που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(β) Υποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό
ή τέσσερα (4) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σµηναρχία ή Πτέρυγα, σε
θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό
και την ειδικότητά του.
(γ) Σµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σµηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και
καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(δ) Επισµηναγός: ∆ύο (2) έτη σε επιτελική θέση στο
ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις της ΠΑ ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου µείζονος σχηµατισµού
και άνω των άλλων Κλάδων των Ε∆.
(ε) Αντισµήναρχος: ∆ύο (2) έτη σε επιτελική θέση στο
ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις της ΠΑ ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου µείζονος σχηµατισµού
και άνω των άλλων Κλάδων των Ε∆.

(στ) Σµήναρχος: Ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο
ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές ∆ιοικήσεις της ΠΑ ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου µείζονος σχηµατισµού
και άνω των άλλων Κλάδων των Ε∆.
(6) Για τους Οικονοµικούς-Μετεωρολόγους ο απαιτούµενος σε κάθε βαθµό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε
κάθε βαθµό είναι ο ακόλουθος:
(α) Ανθυποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη σε οποιαδήποτε
Μοίρα, Σµηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα,
που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(β) Υποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό
ή τέσσερα (4) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σµηναρχία ή Πτέρυγα, σε
θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό
και την ειδικότητά του.
(γ) Σµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σµηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και
καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(δ) Επισµηναγός: Ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σµηναρχία ή Πτέρυγα, σε
θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό
και την ειδικότητά του.
(7) Για τους Ραδιοναυτίλους ο απαιτούµενος σε κάθε
βαθµό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθµό είναι
ο ακόλουθος:
(α) Ανθυποσµηναγός: Ένα (1) έτος, σε οποιαδήποτε
Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για
το βαθµό και την ειδικότητά του.
(β) Υποσµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό
ή τέσσερα (4) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα,
που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(γ) Σµηναγός: ∆ύο (2) έτη στον κατεχόµενο βαθµό ή έξι (6) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό και την ειδικότητά του.
(δ) Επισµηναγός: Ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό ή οκτώ (8) έτη, από τότε που ονοµάσθηκε Αξιωµατικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σµηναρχία ή Πτέρυγα, σε
θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθµό
και την ειδικότητά του.
(8) Οι Αξιωµατικοί ειδικότητας Τεχνικής Υποστήριξης
(Μηχανικών, Οπλουργών, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών και Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων), συµπληρώνουν για το βαθµό τους τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που
προβλέπεται για την ειδικότητα των Μηχανικών.
(9) Οι Αξιωµατικοί ειδικοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης
(Αεράµυνας και Εφοδιαστών), Υπηρεσιών Υποστήριξης
(∆ιοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονοµικών και Άµυνας Αεροδροµίων), συµπληρώνουν για το
βαθµό τους τον προβλεπόµενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που προβλέπεται για τις ειδικότητες Οικονοµικών, Εφοδιαστών, ∆ιοικητικών και Μετεωρολόγων, κατά περίπτωση.
β. Στους αναφερόµενους στο παρόν άρθρο όρους Μοίρα, Σµηναρχία, Πτέρυγα, περιλαµβάνονται και οι Μονάδες της Πολεµικής Αεροπορίας που εξοµοιώνονται µε
αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις

19
του Κλάδου.
14. Ως προς τους Αξιωµατικούς Υγειονοµικού ανεξαρτήτως κλάδου, οι θέσεις και οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, ο τρόπος επιλογής
∆ιευθυντών και Αναπληρωτών ∆ιευθυντών Κλινικών και
Εργαστηρίων των στρατιωτικών νοσοκοµείων, η συγκρότηση διακλαδικού Υγειονοµικού Συµβουλίου και η σύνθεσή του και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
15. Ως προς τους Αξιωµατικούς Στρατιωτικούς ∆ικαστικούς Γραµµατείς:
α. Προκειµένου να προαχθούν στο βαθµό του Ταγµατάρχη, πρέπει να συµπληρώσουν τέσσερα (4) έτη συνολικά, κατ’ ελάχιστο, χρόνο ειδικής υπηρεσίας ως κατώτεροι Αξιωµατικοί. Ως χρόνος ειδικής υπηρεσίας θεωρείται
ο χρόνος υπηρεσίας στα ΓΕ, στις ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, καθώς και σε
Μονάδες ή Συγκροτήµατα ή Σχηµατισµούς των Κλάδων
των Ε∆ καθώς και στα Στρατιωτικά ∆ικαστήρια µε κύρια
καθήκοντα του Γραµµατέα Έδρας.
β. Οι Αξιωµατικοί βαθµού Συνταγµατάρχη προκειµένου
να προαχθούν στο βαθµό του Ταξίαρχου πρέπει να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη χρόνο
ειδικής υπηρεσίας ως ανώτεροι Αξιωµατικοί. Ως χρόνος
ειδικής υπηρεσίας θεωρείται αυτός της ανωτέρω υποπαραγράφου, καθώς και στα Στρατιωτικά ∆ικαστήρια ως
Γραµµατείς ∆ικαστηρίου ή ως Γραµµατείς Εισαγγελίας
του ∆ικαστηρίου.
16. Για τους Αξιωµατικούς όλων των Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων βαθµού Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων και Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων, ο χρόνος
υπηρεσίας σε θέσεις ∆ιευθυντών ή Τµηµαταρχών των
Γενικών ∆ιευθύνσεων ή Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής ΄Αµυνας είναι χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.
17. Ο απαιτούµενος χρόνος διοίκησης για τους βαθµούς του Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων και Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων, που αποκτήθηκε στον αµέσως προηγούµενο βαθµό, υπολογίζεται ως χρόνος διοίκησης στον κατεχόµενο βαθµό, όταν δεν χρησιµοποιήθηκε στον προηγούµενο βαθµό.
Άρθρο 29
Κριτήρια Προαγωγών
1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του
αρµόδιου κατά κλάδου Συµβουλίου Κρίσεων. Τα στελέχη
των Ε∆ προάγονται στον αµέσως επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στο βαθµό που κατέχουν και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το αρµόδιο κατά κλάδο Συµβούλιο Κρίσεων, προκειµένου να διαπιστώσει τη συνδροµή των ουσιαστικών προσόντων, λαµβάνει υπόψη όλα τα
στοιχεία του ατοµικού φακέλου του κρινόµενου, από τα
οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η
επαγγελµατική επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσµατικότητά του. Για το σχηµατισµό της κρίσης του, το
συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία των ατοµικών
φακέλων σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του παρόντος.
2. Για τις προαγωγές των Αξιωµατικών των Ε∆ λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α. Η βαρύτητα των Μονάδων και των θέσεων στις ο-

ποίες υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία.
β. Ο χρόνος υπηρεσιακής-διοικητικής εµπειρίας, υπολογιζόµενος σε µήνες, όπως παρακάτω:
(1) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης.
(2) Ο χρόνος συµµετοχής σε επιχειρήσεις.
(3) Ο χρόνος υπηρεσίας σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς.
(4) Ο υπόλοιπος χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στο προηγούµενο άρθρο.
γ. Η βαθµολογία της υπηρεσιακής αξιολόγησης από
την τελευταία προαγωγή.
3. Επικουρικά λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω
κριτήρια:
α. Το Όπλο, το Σώµα ή η ειδικότητά τους.
β. Τα επαγγελµατικά και τεχνικά τους προσόντα, όπως
παρακάτω:
(1) Ο βαθµός αποφοίτησης από παραγωγική σχολή
των Ε∆.
(2) Ο βαθµός άλλου τίτλου σπουδών εφόσον είναι της
ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών.
(3) Το διδακτορικό δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο
συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας.
(4) Το διδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο.
(5) Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας.
(6) Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείµενο.
(7) Ο βαθµός αποφοίτησης από Σχολεία των Ε∆.
(8) Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, σε βαθµό άριστο, πολύ καλό και καλό, βαθµολογούµενης αντιστοίχως.
γ. Ειδικές δραστηριότητες, ως εξής:
(1) Συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες) που σχετίζεται
µε το αντικείµενο της υπηρεσίας.
(2) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες
κ.λπ. συναφείς µε το αντικείµενο της υπηρεσίας.
(3) Συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου, ∆ιοικητικά Συµβούλια και λοιπά
όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων.
(4) Ηθικές αµοιβές.
4. Η κλίµακα αξιολόγησης των κριτηρίων προαγωγής
είναι η εξής:
α. Εξαίρετος 96 -100% «Ε»
β. Λίαν Καλός 87 - 95 % «ΛΚ»
γ. Καλός 76 - 86 % «Κ»
δ. Μέτριος 60 - 75 % «Μ»
ε. Μη Αποδεκτός 0 - 59 % «ΜΑ»
5. Βαθµολογία κάτω του εβδοµήντα πέντε (75), καθώς
και ενενήντα έξι (96) και άνω σε οποιοδήποτε κριτήριο
προαγωγής πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριµένα γεγονότα ή στοιχεία, τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται
µε την έκθεση ή το σηµείωµα αξιολόγησης για το υπόψη
διάστηµα.
6. Η τελική εικόνα για τον κρινόµενο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται µόνο στην χρονική περίοδο που
καλύπτει η κρίση του.
7. Στον απαιτούµενο για προαγωγή χρόνο δεν υπολογίζεται ο χρόνος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του
παρόντος νόµου.
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Άρθρο 30
Φοίτηση σε σχολεία
1. Οι Αξιωµατικοί για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την ενηµέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις
γενικές επιστηµονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται µε
τις Ε∆, φοιτούν σε ορισµένους βαθµούς υποχρεωτικά
στα σχολεία που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η
φοίτηση στα σχολεία αυτά αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση αποτελεί ουσιαστικό προσόν που εκτιµάται από τα συµβούλια κρίσεων.
2. Η κλίµακα βαθµολογίας των υποχρεωτικών σχολείων είναι η εξής:
Ονοµαστική

Εικοσάβαθµος
α. Άριστα
19-20
β. Λίαν καλώς 17-18,99
γ. Καλώς
15-16,99
δ. Μετρίως
12-14,99
ε. Αποτυχών 0-11,99

Εκατοστιαία

Αλφαβητική

96-100
87-95,99
76-86,99
60-75,99
0-59,99

Α
Β
Γ
∆
Ε

3. Οι Αξιωµατικοί, που αποφοιτούν από σχολές εξωτερικού ισότιµες µε τα σχολεία που καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 αποκτούν τα ίδια
προσόντα.
Άρθρο 31
Κρίσεις ανά Βαθµό
Αξιωµατικοί που συµπληρώνουν το ηµερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις το χρόνο του άρθρου
27 του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη της υποπαραγράφου 2δ του άρθρου 25 και υπό τις προϋποθέσεις των
λοιπών παραγράφων του άρθρου 25 κρίνονται ως ακολούθως:
α. Κατώτεροι Αξιωµατικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό»: Παραµένουν στο
βαθµό τους µέχρι τις επόµενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύµφωνα µε τις παρούσες
διατάξεις. Ειδικότερα:
(α) Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι και Υπολοχαγοί και
αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις
«∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό», κρίνονται σύµφωνα µε
τα παρακάτω εδάφια (3) και (4).
(β) Λοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε τρεις (3)
διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά ως Αξιωµατικοί ως «∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό» κρίνονται
σύµφωνα µε τα παρακάτω εδάφια (3) και (4).
(3) «Ευδοκίµως τερµατίσαντες»: Τίθενται εφόσον το
επιθυµούν Εκτός Οργανικών Θέσεων µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους συντάξιµης υπηρεσίας και ένα (1) µήνα
προ της αποστρατείας τους προάγονται στον επόµενο
βαθµό. Εφόσον δεν επιθυµούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων, αποστρατεύονται άµεσα µε το βαθµό τους.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Αποστρατεύονται άµεσα µε το
βαθµό τους.
β. Ανώτεροι Αξιωµατικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή», πλην Ταγµαταρχών και αντιστοίχων.
(2) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».

(3) «∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό»: Παραµένουν στο
βαθµό τους µέχρι τις επόµενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύµφωνα µε τις παρούσες
διατάξεις, εκτός από «Προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή».
Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά ως Αξιωµατικοί ως «∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό» κρίνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω εδάφια
(4) και (5).
(4) «Ευδοκίµως τερµατίσαντες»: Όπως οι κατώτεροι
Αξιωµατικοί.
(5) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.
γ. Ανώτατοι Αξιωµατικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή».
(2) «∆ιατηρητέοι»: Παραµένουν στο βαθµό τους µέχρι
τις επόµενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, εκτός
από «∆ιατηρητέοι».
(3) «Ευδοκίµως τερµατίσαντες»: Υπό την επιφύλαξη
της παραγράφου 1β του άρθρου 34 του παρόντος νόµου,
προάγονται στον επόµενο βαθµό, εφόσον αυτός προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος νόµου και εντός
µηνός αποστρατεύονται.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι Αξιωµατικοί.
Άρθρο 32
Αποστρατευτικός Βαθµός και Τιµητικές ∆ιακρίσεις
1. Αξιωµατικοί µέχρι και του βαθµού του Υποστρατήγου και αντιστοίχων που τίθενται σε αποστρατεία, κρίνονται για προαγωγή στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό
από τα αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων µόνον ως προακτέοι
ή µη προακτέοι και προάγονται ένα (1) µήνα πριν από την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος αποστρατείας
τους, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως
αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους.
β. Έχουν συµπληρώσει το χρόνο παραµονής στο βαθµό, που απαιτείται για την προαγωγή τους, ή εφόσον
πρόκειται για Συνταγµατάρχες και αντίστοιχους, Ταξίαρχους και αντίστοιχους ή Υποστράτηγους και αντίστοιχους αν έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο
παραµονής στο βαθµό. Για την εφαρµογή του εδαφίου
αυτού, θεωρείται ότι συµπληρώνουν ένα (1) χρόνο παραµονής στο βαθµό τους οι Αξιωµατικοί που έχουν προαχθεί στο βαθµό αυτό µέχρι και την 30η Απριλίου του
προηγούµενου έτους.
γ. Ο ανώτερος αυτός βαθµός δεν υπερβαίνει αυτόν
που προβλέπεται ως καταληκτικός της ειδικότητάς τους,
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 23 του παρόντος νόµου. Η
προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστράτηγους Σωµάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασµού και Μεταφορών, Υλικού Πολέµου, και ΄Ερευνας – Πληροφορικής
Υποστράτηγους, Υποναύαρχους ή Υποπτέραρχους της
ειδικότητας Οικονοµικού, Υποπτέραρχους Αεράµυνας,
Εφοδιαστές, ∆ιοικητικούς και Μετεωρολόγους, Υποστράτηγους, Υποναύαρχους ή Υποπτέραρχους ειδικότητας Ιατρού και τους Υποστράτηγους ΣτρατολογικούΣτρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, και Ταξιάρχους Ελεγκτικού, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση δύνανται να προαχθούν
στο βαθµό του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων.
2. Προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό
κρίνονται όσοι µε βάση τα στοιχεία του ατοµικού τους
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φακέλου σε όλη τους τη σταδιοδροµία και ιδιαίτερα στον
κατεχόµενο και αµέσως προηγούµενο βαθµό και µε βάση την προσωπική αντίληψη των µελών του Συµβουλίου,
είναι ικανοί να προαχθούν στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό. Ειδικά για τους Υποστράτηγους και αντίστοιχους απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, η κτήση των ουσιαστικών τους προσόντων σε βαθµό λίαν καλώς και άνω σε όλη τους τη σταδιοδροµία.
3. Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρµογή για όσους
διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξης Αξιωµατικούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς, Υπηρεσίας Εδάφους, εφόσον προέρχονται από Όπλα ή Σώµατα του ΣΞ, Μάχιµους ή Μηχανικούς ή Σωµάτων του ΠΝ, Ιπτάµενους ή Σωµάτων της ΠΑ ή ΚΣ στα οποία προβλέπεται ανώτερος βαθµός.
4. Οι Αρχηγοί ΓΕ µε απόφαση του ΚΥΣΕΑ, που τίθενται σε αποστρατεία µπορούν να προαχθούν στο βαθµό
του Στρατηγού και αντιστοίχων σε αποστρατεία και να
διατηρήσουν επί τιµή τον τίτλο της θέσης τους και µετά
την αποστρατεία τους.
5. Τον επί τιµή τίτλο της θέσης τους µπορούν να διατηρήσουν και µετά την αποστρατεία τους:
α. Ο ∆ιοικητής της Στρατιάς, ο Γενικός Επιθεωρητής
Στρατού, ο Αρχηγός Στόλου και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, µε απόφαση του ΣΑΓΕ.
β. Οι Αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι που υπηρέτησαν
σε οργανικές θέσεις του βαθµού τους, καθώς και οι Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι που υπηρέτησαν τουλάχιστον
για έξι (6) µήνες σε οργανικές θέσεις του βαθµού τους,
µε απόφαση του ΣΑΓΕ.
6. Το ΣΑΓΕ αποφασίζει για τη διατήρηση επί τιµή του
τίτλου της θέσης, µε βάση την προσωπική αντίληψη των
µελών του για τον κρινόµενο και την συνεκτίµηση µε ελεύθερη κρίση των ιδιάζουσας φύσης προσόντων του,
της ιδιαίτερης προσφοράς του προς την πατρίδα, καθώς
και της καλής µαρτυρίας, που απολαύει εντός του Κλάδου του, για την επαγγελµατική και ηθική του καταξίωση, που συνηγορούν στην απόδοση της τιµητικής αυτής
διάκρισης.
7. Η διατήρηση του επί τιµή τίτλου της θέσης γίνεται
µε το προεδρικό διάταγµα της αποστρατείας των παραπάνω Αξιωµατικών ή µε ιδιαίτερο προεδρικό διάταγµα,
µετά την αποστρατεία τους.
8. Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι στους οποίους απενεµήθη επί τιµή τίτλος, τον διατηρούν και σε περίπτωση
προαγωγής στον ανώτερο βαθµό κατόπιν διοικητικής
τους αποκατάστασης.
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα από σχετική απόφαση του ΣΑΓΕ, καθορίζεται το καθεστώς που διέπει
τους ανώτατους Αξιωµατικούς οι οποίοι διατηρούν τον
επίτιµο τίτλο τους, όπως και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
10. Οι Αξιωµατικοί που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 8 του παρόντος άρθρου στερούνται του τίτλου και των προνοµίων τους, εφόσον µε απόφαση του
ΣΑΓΕ κριθεί ότι αυτοί ασκούν εµπορικό ή βιοποριστικό επάγγελµα κατά τρόπο που δεν συµβιβάζεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τίτλο ή καταδικασθούν από δικαστήριο για πράξεις που αντιβαίνουν στην
τιµή και αξιοπρέπεια. Η κατά τα παραπάνω στέρηση του
τίτλου γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.

Άρθρο 33
Πρόωρη Έξοδος από το Στράτευµα
1. Όσοι εξέρχονται από το στράτευµα λόγω παραίτησης ή απόταξης ή λόγω υποβολής ειδικής έκθεσης αποστρατείας υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του ∆ηµοσίου αποζηµίωση ίση µε το γινόµενο του συνόλου των
εκκαθαρισµένων πραγµατικών αποδοχών του κατεχόµενου βαθµού επί τους υπολειπόµενους µήνες υποχρέωσης παραµονής στο στράτευµα, έτσι όπως αυτή καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 64 του νοµοθετικού διατάγµατος 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄). Όσοι αποχωρήσουν
µε αίτησή τους πριν από την εκπλήρωση των ανειληµµένων υποχρεώσεών τους και έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό υποχρεούνται να καταβάλουν εκτός από την ανωτέρω αποζηµίωση και τη δαπάνη της εκπαίδευσής τους.
Η αποζηµίωση ή η δαπάνη εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, καταλογίζεται και βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο κατά τις κείµενες διατάξεις.
2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται για
όσους εξέρχονται για λόγους υγείας, οι οποίοι διαπιστώνονται από την Ανώτατη Υγειονοµική κατά Κλάδο Επιτροπή.
Άρθρο 34
Αξιωµατικοί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)
1. ΕΟΘ τίθενται µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους πραγµατικής (συντάξιµης) υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κατόπιν
πρότασης του οικείου Συµβουλίου Κρίσεων και εφόσον
το επιθυµούν:
α. Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι έως και Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι που κρίνονται σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά ως Αξιωµατικοί
ως «∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό», µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους συντάξιµης στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι που κρίνονται ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες».
γ. Όσοι αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόµου ή σε συναφείς διατάξεις άλλων νόµων.
2. Οι Αξιωµατικοί που τίθενται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ΕΟΘ:
α. ∆εν µπορούν να επανέλθουν στην προηγούµενη κατάστασή τους ούτε να προαχθούν παρά µόνο επ’ ανδραγαθία.
β. Κρίνονται όταν έχουν συµπληρώσει πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών.
γ. Παραµένουν στην τελευταία θέση της επετηρίδας
των οµοιοβάθµων τους.
δ. Υπηρετούν σε κενές θέσεις σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) του
οικείου Κλάδου και των ΚΣ και ανάλογα µε τις ανάγκες
της Υπηρεσίας.
Άρθρο 35
Ειδικές εκθέσεις αποστρατείας
1. Οι αξιολογούντες µπορούν να υποβάλουν για τους
υπ’ αυτούς Αξιωµατικούς που αξιολογούν, εφόσον έχουν διατελέσει εκατό (100) τουλάχιστον ηµέρες υπό
τις διαταγές τους, ειδική έκθεση αποστρατείας, εάν αυτοί παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις ουσιαστικών προ-
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σόντων ή απόλυτη αδυναµία εκτέλεσης των καθηκόντων
τους, ένεκα των οποίων η περαιτέρω παραµονή τους
στις Ε∆ πρέπει να τεθεί στην κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων.
2. Η σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων γίνεται οποτεδήποτε και αυτές πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένες.
3. Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, µε τις παρατηρήσεις του γνωµατεύοντα, υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο ΓΕ και τίθενται στην κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων εντός τριµήνου από υποβολής τους.
4. Τα παραπάνω Συµβούλια εκδίδουν απόφαση µε πλήρη και ειδική αιτιολογία επί της βασιµότητας της Εκθέσεως Αποστρατείας, κατόπιν όµως κλήσης του ενδιαφεροµένου προ δεκαπέντε (15) ηµερών, να παραθέσει τις αντιρρήσεις του εγγράφως ή και προφορικώς ενώπιόν
τους επί των λόγων της Έκθεσης Αποστρατείας. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφόσον το επιθυµεί να παρασταθεί ενώπιον των ανωτέρω Συµβουλίων και µε την παρουσία συνηγόρου. Στην περίπτωση που η ειδική έκθεση αποστρατείας γίνει δεκτή ο Αξιωµατικός κρίνεται αποστρατευτέος και αποστρατεύεται κατά τις οικείες διατάξεις.
5. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας καταχωρούνται στον ατοµικό φάκελο του Αξιωµατικού.
6. Οι αξιολογούµενοι έχουν δικαίωµα εντός πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής των
Συµβουλίων Κρίσεων να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ο οποίος
απαντά εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της,
κατόπιν πρότερης αιτιολογηµένης γνώµης του οικείου
Συµβουλίου Κρίσεων. Η υποβολή της προσφυγής αυτής,
καθώς και η προθεσµία υποβολής της αναστέλλουν την
εκτέλεση της απόφασης. Η αρµοδιότητα του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας για την εξέταση και απάντηση της προσφυγής αυτής δύναται να µεταβιβαστεί, γενικά ή κατά
κατηγορία στελεχών, µε απόφασή του.
Άρθρο 36
Ιεραρχία και Αρχαιότητα
1. Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαµβάνει την ιεραρχία
των βαθµών και την ιεραρχία των καθηκόντων.
2. Οι Αξιωµατικοί, ανάλογα µε τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθµών, έχουν µεταξύ τους την ιδιότητα του
ανώτερου ή του κατώτερου.
3. Οι οµοιόβαθµοι Αξιωµατικοί, ανάλογα µε την αρχαιότητά τους, έχουν µεταξύ τους την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου.
4. Μεταξύ οµοιόβαθµων Αξιωµατικών, που συνδέονται
µε σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθµού.
5. Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίµακα της διοίκησης. Ανάλογα µε τη θέση που έχουν οι Αξιωµατικοί
στην ιεραρχία των καθηκόντων, έχουν οι µεν προς τους
δε την ιδιότητα του προϊστάµενου ή του υφιστάµενου.
6. Η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται σε αρµονία
µε την ιεραρχία των βαθµών ή την αρχαιότητα.
7. Η αρχαιότητα των Αξιωµατικών σε κάθε βαθµό
προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία κτήσης του βαθµού
αυτού πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ως ηµεροµηνία

κτήσης του βαθµού λογίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής
του προεδρικού διατάγµατος µε το οποίο απονεµήθηκε ο
βαθµός ή, γι’ αυτούς που προάγονται αναδροµικά, η αναδροµική ηµεροµηνία κτήσης του βαθµού, που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγµα.
8. Ο ΣΞ προβαδίζει των λοιπών Κλάδων των Ε∆, το ΠΝ
προβαδίζει της ΠΑ και νεότερα είναι τα ΚΣ.
9. Η αρχαιότητα µεταξύ των Αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και
ΓΕΑ ρυθµίζεται από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος διορισµού τους στη θέση του
Αρχηγού ΓΕ. Όταν η ηµεροµηνία αυτή συµπίπτει, η αρχαιότητα ρυθµίζεται µε βάση το προβάδισµα των Κλάδων των Ε∆.
10. Ο ∆ιοικητής Στρατιάς, ο Γενικός Επιθεωρητής
Στρατού, ο Αρχηγός Στόλου και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας θεωρούνται αρχαιότεροι των λοιπών οµοιοβάθµων τους και των τριών Κλάδων των Ε∆. Η µεταξύ
τους αρχαιότητα καθορίζεται από την ηµεροµηνία τοποθέτησής τους στις αντίστοιχες θέσεις.
11. Η αρχαιότητα ρυθµίζεται µε βάση το προβάδισµα
των Κλάδων των Ε∆, όταν το ηµερολογιακό έτος κτήσεως του βαθµού τους συµπίπτει και εφόσον έχουν προαχθεί στο βαθµό µέχρι την 30 Απριλίου του έτους που διενεργούνται οι ετήσιες κρίσεις.
12. Η αρχαιότητα µεταξύ των οµοιόβαθµων Αξιωµατικών Όπλων του ΣΞ προερχοµένων εκ ΣΣΕ, Μάχιµων και
Μηχανικών του ΠΝ και Ιπτάµενων της ΠΑ, καθώς και µεταξύ Αξιωµατικών Σωµάτων του ΣΞ προερχοµένων εκ
ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωµάτων του ΠΝ, Αξιωµατικών της ΠΑ
πλην Ιπταµένων και των ΚΣ, ρυθµίζεται από το ηµερολογιακό έτος κτήσεως του βαθµού τους.
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 οµοιόβαθµων τους Αξιωµατικών και των
τριών Κλάδων των Ε.∆. και των Κ.Σ.
β. Οι Αξιωµατικοί Μάχιµοι του ΠΝ είναι αρχαιότεροι
των οµοιοβάθµων τους Μηχανικών Αξιωµατικών, που ονοµάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωµατικοί.
γ. Οι Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων του ΠΝ είναι νεότεροι
των λοιπών οµοιοβάθµων τους.
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.
14. Αξιωµατικοί Όπλων και Σωµάτων του ΣΞ, Σωµάτων
του ΠΝ και Αξιωµατικοί της ΠΑ πλην Ιπταµένων που
προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους που δεν προέρχονται απ’ αυτά.
15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα µεταξύ των Αξιωµατικών
που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και µέχρι τις επόµενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους µετά την αποφοίτησή τους απ’ αυτά,
χωριστά για τους Αξιωµατικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιµους και Μηχανικούς του ΠΝ και τους Ιπτάµενους της
ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωµατικούς Σωµάτων του ΣΞ,
Σωµάτων του ΠΝ και Αξιωµατικών της ΠΑ πλην Ιπταµένων.
16. Επίσης, η σειρά αρχαιότητας για τους από τη Σχολή Ικάρων προερχόµενους Ιπτάµενους Αξιωµατικούς της
ίδιας τάξης, επανακαθορίζεται µε βάση το άθροισµα της
βαθµολογίας τους, κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Ι-
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κάρων, υπολογιζόµενης στο διπλάσιο και της βαθµολογίας τους, στο προκεχωρηµένο στάδιο, που τους παρασχέθηκε µετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή διαιρούµενου µε το τρία (3).
17. Οι Αξιωµατικοί Σωµάτων ή ειδικοτήτων που αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ, στην οποία, σύµφωνα µε το νόµο,
τα έτη φοίτησης είναι περισσότερα από τα έτη φοίτησης
των λοιπών ΑΣΕΙ από τα οποία αποφοιτούν αξιωµατικοί
Όπλων, Μάχιµοι ή Ιπτάµενοι, για τον προσδιορισµό της
αρχαιότητας θεωρείται ότι αποφοίτησαν νωρίτερα κατά
τα επιπλέον έτη.
18. Η αρχαιότητα µεταξύ των Αξιωµατικών, που κατατάσσονται µετά από διαγωνισµό, ρυθµίζεται µε βάση τη
σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής φοίτησης σε Στρατιωτικές Σχολές ή Κέντρα Εφαρµογής, η αρχαιότητα επανακαθορίζεται από
το µέσο όρο της βαθµολογίας του διαγωνισµού και της
τελικής επίδοσης στη Σχολή ή στο Κέντρο Εφαρµογής.
19. Όσοι κατατάσσονται απευθείας µε βαθµό ανώτερο
του Ανθυπολοχαγού, Σηµαιοφόρου ή Ανθυποσµηναγού,
όπως επίσης και όσοι µονιµοποιούνται σε καιρό πολέµου, τάσσονται µετά από τους οµοιοβάθµους τους, που
υπηρετούν κατά τη χρονολογία υπογραφής του σχετικού προεδρικού διατάγµατος.
20. Η αρχαιότητα µεταξύ οµοιόβαθµων Αξιωµατικών
των Σωµάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωµάτων του ΣΞ,
των Σωµάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωµατικών
της ΠΑ πλην Ιπταµένων και των Αξιωµατικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονοµασίας τους ως Αξιωµατικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονοµασίας τους ως Αξιωµατικών, η αρχαιότητα καθορίζεται µε βάση τη σειρά
των Σωµάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου.
21. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω
παραγράφων του παρόντος άρθρου, η ιεραρχία και αρχαιότητα µεταξύ Αξιωµατικών καθορίζεται σύµφωνα µε
την αναγραφή της ειδικότητάς τους στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου κατά φθίνουσα σειρά αρχαιότητας.
Άρθρο 37
Επετηρίδες Αξιωµατικών
1. Αξιωµατικοί ΣΞ:
α. Για τους Αξιωµατικούς Όπλων προέλευσης ΣΣΕ τηρείται γενική επετηρίδα.
β. Για τους Αξιωµατικούς Σωµάτων προέλευσης ΣΣΕ,
ΣΣΑΣ και ΣΑΝ και για τους κατατασσόµενους µε ∆ιαγωνισµό τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε σώµα-ειδικότητα.
γ. Για τους προερχόµενους από Υπαξιωµατικούς τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ηµεροµηνίας προαγωγής σε βαθµό Αξιωµατικού
και βάσει της σειράς των Όπλων-Σωµάτων.
2. Για τους Αξιωµατικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα.
3. Οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ όπως και οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ παραµένουν ενταγµένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους
και δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί οµοιόβαθµοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται µε την προαγωγή του αµέσως αρχαιοτέρου τους.
4. Οι Αξιωµατικοί Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ παραµέ-

νουν εντεταγµένοι στην επετηρίδα της ειδικότητας από
την οποία προέρχονται, δεν καταλαµβάνουν οργανικές
θέσεις, πλην όµως χάνουν τη σειρά αρχαιότητάς τους
και εντάσσονται στο αριστερό των Αξιωµατικών που ονοµάστηκαν µόνιµοι Αξιωµατικοί κατά την ίδια ηµεροµηνία µε αυτούς. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί οµοιόβαθµοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται µε
την προαγωγή του αµέσως αρχαιοτέρου τους.
5. Οι Αξιωµατικοί των Ειδικών Καταστάσεων δεν µπορούν να προαχθούν σε βαθµό ανώτερο εκείνου που προβλέπεται ως καταληκτικός για το Όπλο, το Σώµα ή την
ειδικότητα από την οποία προέρχονται. Οι Αξιωµατικοί
Υπηρεσίας Γραφείου, εφόσον φέρουν τον τελευταίο
βαθµό εξέλιξής τους, µπορούν να προαχθούν πέραν του
καταληκτικού τους βαθµού ως Αξιωµατικών Ειδικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Άρθρο 38
Μόνιµοι εξ Εφέδρων
1. Οι εν αποστρατεία Αξιωµατικοί, που ανακαλούνται
στην ενεργό υπηρεσία ως µόνιµοι από την εφεδρεία, φέρουν το βαθµό που είχαν πριν από την αποστρατεία
τους. Εάν είχε απονεµηθεί σε αυτούς αποστρατευτικός
βαθµός τον φέρουν εφόσον νεότερός τους εν ενεργεία
Αξιωµατικός έχει προαχθεί εν ενεργεία στο βαθµό αυτόν.
2. Οι Αξιωµατικοί που ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία ως µόνιµοι από την εφεδρεία µπορούν να προαχθούν ως εξής:
α. Οι Αξιωµατικοί µε βαθµό ανάκλησης κατωτέρου Αξιωµατικού κατά δύο (2) βαθµούς.
β. Οι Αξιωµατικοί µε βαθµό ανάκλησης ανωτέρου Αξιωµατικού ή Ταξιάρχου και αντιστοίχων κατά ένα (1)
βαθµό.
γ. ∆εν επιτρέπεται η απονοµή αποστρατευτικού βαθµού.
3. Οι παραπάνω προάγονται εφόσον:
α. Συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά τους προσόντα στον
ίδιο βαθµό που απαιτείται για να κριθούν µε τις αυτές
κρίσεις οι µόνιµοι εν ενεργεία οµοιόβαθµοί τους.
β. Έχει προαχθεί εν τω µεταξύ στον ανώτερο βαθµό Αξιωµατικός από τους µονίµους Όπλου του ΣΞ, Μαχίµων
και Μηχανικών του ΠΝ, ως και Ιπταµένων της ΠA ή του ίδιου Σώµατος ή της ίδιας γενικής ειδικότητας Σωµάτων,
ο οποίος πριν την αποστρατεία του ήταν νεότερός τους
κατ’ αρχαιότητα.
γ. Έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο για προαγωγή στο βαθµό χρόνο υπηρεσίας που προβλέπεται για
τους µόνιµους οµοιόβαθµους τους, συνυπολογίζοντας
τον τυχόν χρόνο που έχουν διανύσει στο βαθµό προ της
αποστρατείας τους, αλλά χωρίς να υπολογίζεται η συνολική υπηρεσία τους ως Αξιωµατικών.
Άρθρο 39
Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονοµή
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης των Αρχηγών των ΓΕ απονέµεται
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ιδιότητα και βαθµός Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωµατικού
σε πρόσωπα ειδικής µόρφωσης ή επαγγελµατικής εξειδίκευσης ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών των Ε∆. Ο απονεµόµενος βαθµός
καθορίζεται µε πρόταση των ΓΕ και δεν µπορεί να είναι
ανώτερος του Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων.
2. Τα πρόσωπα αυτά καλούνται είτε ονοµαστικώς είτε
κατόπιν επιλογής τους µετά από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που δηµοσιοποιείται µε µέριµνα των ΓΕ,
αποκτούν µετά την απονοµή του βαθµού τη στρατιωτική
ιδιότητα και υπηρετούν εφόσον το επιθυµούν στις τάξεις
των Ε∆ ως Αξιωµατικοί ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ ή ΚΣ, µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους συντάξιµης υπηρεσίας για την απόληψη ανώτατης σύνταξης.
3. Οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωµατικοί:
α. Αποκτούν ειδικότητα συναφή µε το επαγγελµατικό
τους αντικείµενο αναλόγως του Κλάδου των Ε∆ στον οποίο υπηρετούν, η οποία επιλέγεται από το σύνολο των
υφισταµένων ειδικοτήτων Αξιωµατικών κάθε προέλευσης του Κλάδου, εντασσόµενοι σε ιδιαίτερη επετηρίδα
αναλόγως της ειδικότητάς τους.
β. Έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονοµικά δικαιώµατα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις µε τους µονίµους συναδέλφους τους, δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραµονής στο στράτευµα, τοποθετούνται δε και
υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές µε το αντικείµενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, των ΓΕ
ή του οικείου Κλάδου των Ε∆.
γ. Φέρουν στολή και διακριτικά που έχουν καθοριστεί
από τον οικείο κανονισµό στολών για τους µονίµους συναδέλφους τους.
δ. Εφόσον ασκούν πράγµατι τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί προάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου µέχρι τον καταληκτικό βαθµό της ειδικότητας που τους έχει απονεµηθεί.
ε. Εντάσσονται σε ιδιαίτερη επετηρίδα αναλόγως της
ειδικότητας και του αντικειµένου τους.
4. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών ευδόκιµης υπηρεσίας από την απονοµή του βαθµού οι εν λόγω Έφεδροι
Αξιωµατικοί:
α. Έχουν δικαίωµα να µονιµοποιούνται µε το βαθµό
που φέρουν µε αίτησή τους που κρίνεται στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συµβουλίου του οικείου Κλάδου των Ε∆ ή, αν υπάγονται στο ΓΕΕΘΑ, του
ΣΠΑΚΣ κατόπιν εισήγησης του ∆ιευθυντή του οικείου
Σώµατος. Για την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης λαµβάνονται υπ’ όψιν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και τα λοιπά
ατοµικά έγγραφα των κρινοµένων που αφορούν το χρονικό διάστηµα των τελευταίων πέντε (5) ετών προ της υποβολής της αίτησης.
β. Εφόσον µονιµοποιηθούν εξοµοιώνονται πλήρως µε
τους µονίµους Αξιωµατικούς της ειδικότητάς τους στον
Κλάδο στον οποίο υπηρετούν, µε τα ίδια δικαιώµατα και
υποχρεώσεις, βαρύνονται δε µε υποχρέωση ελάχιστου
χρόνου παραµονής στο στράτευµα, η οποία ορίζεται σε
οκτώ (8) έτη και ο υπολογισµός της άρχεται από την ηµεροµηνία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση που φοιτήσουν σε ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε έξοδα
του ∆ηµοσίου, η υποχρέωση επιπλέον παραµονής στο
στράτευµα για το λόγο αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε τα
ισχύοντα για τους λοιπούς Αξιωµατικούς.
γ. Κατόπιν µονιµοποίησής τους διατηρούν το βαθµό
τους, ενώ για θέµατα βαθµολογικών προαγωγών και ηθι-

κών αµοιβών ο χρόνος που διήνυσαν στο βαθµό προ της
µονιµοποίησης λογίζεται ως αντίστοιχος συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό ως µονίµου Αξιωµατικού. Οι
µονιµοποιούµενοι εντάσσονται στην επετηρίδα του Κλάδου των Ε∆ στον οποίο υπηρετούν και της αντίστοιχης
ειδικότητας και καταλαµβάνουν θέση µετά τον νεότερο
οµοιόβαθµό τους Αξιωµατικό του έτους στο οποίο τους
απενεµήθη ο βαθµός του Εφέδρου Αξιωµατικού. Εφόσον
πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στον παρόντα νόµο περί προαγωγών και το κατά κλάδο αρµόδιο ΣΠΑ καταρτίζει πίνακες
οφειλοµένων τακτικών κρίσεων, προάγοντάς τους αναδροµικά και υπολογίζοντας αντιστοίχως το χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό που φέρουν από το χρόνο της αναδροµικής προαγωγής.
5. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το σύνολο των υπηρετούντων Εφέδρων εξ Εφέδρων Αξιωµατικών που ανακλήθηκαν στην ενέργεια σύµφωνα µε τον α.ν. 833/37
(ΦΕΚ 351 Α΄) και υπηρετούν στις τάξεις των Ε∆, πλην
των ολυµπιονικών, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των παρακάτω παραγράφων.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µπορεί να απονέµεται η ιδιότητα του Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωµατικού βαθµού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων σε αθλητές ή αθλήτριες που έχουν καταλάβει σε Ολυµπιακούς
Αγώνες µία (1) εκ των τριών (3) πρώτων θέσεων σε ατοµικό άθληµα. Για τους εν λόγω Αξιωµατικούς ισχύουν τα
εξής:
α. Αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια µισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα
και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις µε τους µονίµους
Αξιωµατικούς, καθίστανται µέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταµείων και ταµείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των Ε∆ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόµιµες εισφορές, δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραµονής στο στράτευµα, τοποθετούνται δε και
υπηρετούν αποκλειστικά σε κατάλληλες και σχετικές µε
το άθληµά τους θέσεις του ΥΠΕΘΑ, των ΓΕ ή του Κλάδου στον οποίο ανήκουν.
β. Έχουν δικαίωµα µονιµοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 4α.
γ. Προάγονται µέχρι το βαθµό του Αντισυνταγµατάρχη
και αντιστοίχων σύµφωνα µε τις λοιπές προϋποθέσεις
του παρόντος νόµου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, εντασσόµενοι σε ιδιαίτερη επετηρίδα.
δ. Όσοι αθλητές έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για
παράβαση των νόµων περί χρήσης απαγορευµένων ουσιών (ντόπινγκ) εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενώ, αν ήδη υπηρετούν στις Ε∆, εκπίπτουν
αυτοδικαίως του βαθµού τους και αποβάλλονται από το
Σώµα των Αξιωµατικών των Ε∆.
7. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 6 ισχύουν
για το σύνολο των αθλητών στους οποίους έχει ήδη απονεµηθεί βαθµός Αξιωµατικού και υπηρετούν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στις ΄Ενοπλες ∆υνάµεις, καθώς και κατ΄ αντιστοιχία για τους αθλητές που
έχουν ήδη την ιδιότητα του Μονίµου Υπαξιωµατικού ή
Ανθυπασπιστή, οι οποίοι µετά την απονοµή του βαθµού
Αξιωµατικού διατηρούν την ιδιότητα του Μονίµου στρατιωτικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 40
Γενικές ∆ιατάξεις
1. Πειθαρχικός έλεγχος των στελεχών των Ε∆ ασκείται σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των
κανονισµών πειθαρχίας που ισχύουν ανά κλάδο των Ε∆.
2. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται αµελλητί και αρχίζει µε
την έκδοση της κλήσης σε απολογία ή την πράξη παραποµπής στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και περατώνεται µε
τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο ή την έκδοση ανέκκλητης ενώπιον της διοίκησης απόφασης πειθαρχικού
οργάνου.
3. Για τον καθορισµό και την επιµέτρηση της ποινής
λαµβάνονται υπόψη:
α. Η βαρύτητα της παράβασης και οι συνθήκες τέλεσής της.
β. Τα σχετικά στοιχεία του ατοµικού φακέλου του παραβάτη.
γ. Όλες οι συντρέχουσες επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις.
(1) Επιβαρυντικές περιστάσεις είναι:
(α) Η υποτροπή στην τέλεση ήδη διαπιστωθείσης παράβασης.
(β) Η καθ’ έξη παραβατική συµπεριφορά.
(2) Ελαφρυντικές περιστάσεις είναι:
(α) Η εν γένει καλή διαγωγή και έντιµη συµπεριφορά
του παραβάτη.
(β) Η επίδειξη ειλικρινούς µεταµέλειας και η προσπάθεια έµπρακτης µετάνοιας ή µείωσης των συνεπειών της
παράβασης.
(γ) Η διαπιστούµενη δικαιολογηµένη νοµική ή πραγµατική πλάνη.
(δ) Η δικαιολογηµένη αγανάκτηση λόγω πρότερης άδικης συµπεριφοράς τρίτου.
4. Ο πειθαρχικός έλεγχος των Αξιωµατικών των Ε∆ είναι ανεξάρτητος από τις ανακριτικές πράξεις ή την ποινική δίωξη που τυχόν ασκείται παράλληλα ή έχει ασκηθεί
επί της υπόθεσης.
5. Οι πειθαρχικές ποινές των Αξιωµατικών των Ε∆ διακρίνονται σε συνήθεις και καταστατικές:
α. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές κατά σειρά βαρύτητας είναι:
(1) Η επίπληξη.
(2) Ο περιορισµός.
(3) Η κράτηση.
(4) Η φυλάκιση.
β. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι:
(1) Η πρόσκαιρη παύση.
(2) Η προσωρινή απόλυση.
(3) Η απόταξη
(4) Η αποβολή.
γ. Οι ποινές των ανωτέρω εδαφίων 5α(2), 5α(3) και
5α(4) επιµετρώνται σε ηµέρες και αυτές των 5β(1) και
5β(2) σε µήνες.
6. Τα έγγραφα πειθαρχικού ελέγχου καταχωρούνται
στους οικείους ατοµικούς φακέλους.
7. Το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο εφόσον διαπιστώσει
ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικής παράβασης συγκεντρώνει το σύνολο των σχετικών αποδεικτικών µέσων για τη
διερεύνηση της υπόθεσης και αναλόγως των στοιχείων
που προκύπτουν προβαίνει σε µία (1) από τις παρακάτω

ενέργειες:
α. Εκδίδει κλήση σε απολογία, η οποία υποβάλλεται από τον εγκαλούµενο εντός ρητής εύλογης προθεσµίας
που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3) ηµερών,
ο δε εγκαλούµενος έχει δικαίωµα µε αίτησή του να λάβει
γνώση του συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης. Πειθαρχικές παραβάσεις που τελούνται δια της απολογίας
του εγκαλουµένου δεν αξιολογούνται προ του πέρατος
της αρχικής πειθαρχικής δίωξης. Σε περίπτωση µη υποβολής απολογίας το πειθαρχικό όργανο εξετάζει τους
λόγους µη υποβολής της και εφόσον διαπιστώσει νόµιµη
επίδοση της κλήσης σε απολογία συνεχίζει κανονικά τη
διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου.
β. Παραπέµπει τον εγκαλούµενο ενώπιον του αρµοδίου Πειθαρχικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις.
γ. Θέτει την υπόθεση στο αρχείο.
8. Για την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του πειθαρχικού οργάνου
να διατάξει τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και κανονισµούς,
για τη συγκέντρωση του απαιτουµένου αποδεικτικού υλικού.
9. Οι πειθαρχικές παραβάσεις παραγράφονται εντός
πέντε (5) ετών από την τέλεσή τους εκτός αν ορίζονται
µεγαλύτερες προθεσµίες για την παραγραφή τους ως
ποινικών αδικηµάτων από τον Ποινικό και το Στρατιωτικό
Ποινικό Κώδικα.
10. Σε περιπτώσεις επιβολής συνήθων πειθαρχικών
ποινών, ο εγκαλούµενος µπορεί να ασκήσει ενδικοφανή
προσφυγή κατά των σχετικών ατοµικών διοικητικών πράξεων των αρµοδίων οργάνων πειθαρχικού ελέγχου εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών. Οι βαθµοί εξέτασης των προσφυγών αυτών δεν µπορεί να είναι περισσότεροι των τριών (3), συµπεριλαµβανοµένου του οργάνου που επέβαλε την ποινή.
11. Ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων παραπέµπονται σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις και εξετάζεται
η επιβολή καταστατικής ποινής.
12. Ως προς τον υπολογισµό των προθεσµιών:
α. Οι προθεσµίες άσκησης ενδικοφανών προσφυγών
υπολογίζονται από την εποµένη της ηµέρας κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος έλαβε νοµίµως γνώση της προσβαλλοµένης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
β. Η έναρξη των προθεσµιών της ∆ιοίκησης για την απάντηση ενδικοφανών προσφυγών υπολογίζεται από
την ηµέρα κατά την οποία αυτές περιήλθαν στο αρµόδιο
για την απάντηση κλιµάκιο.
γ. Σε περίπτωση που η ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η λήξη µετατίθεται για την επόµενη εργάσιµη.
13. Αρµόδιος κατ’ αρχήν για την επιβολή, επαύξηση,
µείωση και άρση πειθαρχικών ποινών είναι ο Υπουργός
Εθνικής Άµυνας, µε δικαίωµα µεταβίβασης της αρµοδιότητας σε υφιστάµενα κλιµάκια διοίκησης.
Άρθρο 41
Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου για την πειθαρχική δίωξη Αξιωµατικών του οικείου ΓΕ συγκροτούνται
κατά µήνα Μάιο εκάστου έτους Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια (ΠΠΣ) και ∆ευτεροβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια (∆ΠΣ) µε θητεία ενός (1) έτους, αποτελούµενα από πέντε (5) εν ενεργεία ανώτερους ή ανώτατους κατά
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περίπτωση Αξιωµατικούς. Ο καθ’ ύλη και κατά τόπο αριθµός των Πειθαρχικών Συµβουλίων κατά ΓΕ καθορίζεται
µε τον ίδιο τρόπο ανάλογα µε τις ανάγκες και την οργάνωσή του. Τα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι αρµόδια για
την επιβολή καταστατικών ποινών στο σύνολό του ανά
κλάδο των Ε∆ στρατιωτικού προσωπικού.
2. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο
αρχαιότερος Αξιωµατικός εκ των µελών του. Σε περίπτωση απουσίας ή νοµίµου κωλύµατός του χρέη Προέδρου εκτελεί ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος Αξιωµατικός εκ των υπολοίπων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών. Αντικατάσταση του Προέδρου ή των µελών
του Πειθαρχικού Συµβουλίου από τον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη γίνεται µόνο αιτιολογηµένα και στην περίπτωση που το επιβάλει αυτό λόγος αναγόµενος στην άσκηση των καθηκόντων του (αποστρατεία, παραίτηση,
µετάθεση κ.λπ.).
3. Τους εισηγητές χωρίς δικαίωµα ψήφου ορίζουν οι Αξιωµατικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος νόµου.
4. Γραµµατέας του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται
το νεότερο µέλος του.
5. Για την αναπλήρωση των τακτικών µελών σε περίπτωση απουσίας ή νοµίµου κωλύµατος, ορίζονται µε την
απόφαση της ανωτέρω παραγράφου 1 ισάριθµα ή περισσότερα αναπληρωµατικά µέλη. Εφόσον ο αριθµός των
Αξιωµατικών του οικείου Κλάδου των Ε∆ δεν επαρκεί
για τη συγκρότηση των Συµβουλίων µπορεί να συµµετέχει σε αυτά ένας ή περισσότεροι Αξιωµατικοί ετέρων
κλάδων µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτουµένου αριθµού.
6. Εάν µε την ίδια διαταγή παραπέµπονται στρατιωτικοί διαφορετικού βαθµού που υπάγονται στις αρµοδιότητες περισσοτέρων Πειθαρχικών Συµβουλίων του ίδιου
κλάδου, αρµόδιο είναι το συµβούλιο στο οποίο υπάγεται
ο ανώτερος των εγκαλουµένων.
7. Όταν ο εγκαλούµενος είναι ανώτατος Αξιωµατικός,
η υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο κατά κλάδο Συµβούλιο, το οποίο λειτουργεί και ενεργεί ως πρωτοβάθµιο
Πειθαρχικό Συµβούλιο χωρίς τη συµµετοχή του Αρχηγού, µε το Γραµµατέα του να ορίζεται και ως εισηγητής
και, σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη διαλογή των ψήφων της ψηφοφορίας, µε την ψήφο του Προέδρου του
να υπερισχύει. Η παραποµπή σε αυτό γίνεται µε διαταγή
του ασκούντος την πειθαρχική δίωξη.
8. Η διαδικασία των παρόντων άρθρων περί Πειθαρχικών Συµβουλίων εφαρµόζεται για το σύνολο των Στελεχών των Ε∆.
Άρθρο 42
Μέλη Πειθαρχικών Συµβουλίων
1. Οι Αξιωµατικοί που µετέχουν στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συµβουλίων:
α. Πρέπει:
(1) Να είναι απόφοιτοι ΑΣΕΙ και ανώτεροι ή αρχαιότεροι των παραπεµποµένων.
(2) Να µην τους έχει επιβληθεί καταστατική ποινή.
(3) Να µην έχουν καταδικαστεί από τακτικό ή στρατιωτικό ποινικό δικαστήριο σε ποινή στερητική της ελευθερίας.
(4) Να µην έχουν δυσµενή κρίση κατά την τελευταία
τους προαγωγή.
β. Εξαιρούνται από τη σύνθεση των Πειθαρχικών Συµ-

βουλίων:
(1) Οι Αξιωµατικοί κατά των οποίων στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωµα.
(2) Οι συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή απεριόριστα ή σε πλάγια γραµµή και µέχρι τον τέταρτο βαθµό ή
εξ αγχιστείας µέχρι το δεύτερο βαθµό, καθώς και ο/η σύζυγος εκείνου που διώκεται ή του Αξιωµατικού κατά του
οποίου στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωµα.
(3) Εκείνος που έχει ασκήσει την πειθαρχική δίωξη, καθώς και αυτός που έχει ενεργήσει ανάκριση στην ίδια
πειθαρχική υπόθεση.
(4) Αυτοί που έχουν εξεταστεί ως µάρτυρες στην ίδια
υπόθεση.
(5) Οι Αξιωµατικοί που συµµετείχαν σε ποινική δίκη για
την ίδια πράξη.
(6) Αυτοί που συνδέονται µε ιδιαίτερη φιλία ή βρίσκονται σε οξεία αντίθεση µε αυτόν που διώκεται ή έχουν ιδιαίτερη σχέση µε την υπόθεση που κρίνεται, ώστε να
µπορεί να δηµιουργηθεί αµφιβολία για την αµεροληψία
τους.
(7) Στα ∆ΠΣ όσοι µετείχαν στο Πειθαρχικό Συµβούλιο
που έκρινε την υπόθεση σε πρώτο βαθµό.
2. Οι Αξιωµατικοί που κωλύονται κατά τα παραπάνω έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, που εφαρµόζεται αναλόγως.
Άρθρο 43
∆ιαδικασία Παραποµπής
1. Στο πλαίσιο αξιολόγησης φακέλων Ενόρκων ∆ιοικητικών Εξετάσεων ή δικογραφιών τακτικών ή στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων, τα αρµόδια κλιµάκια διοίκησης πειθαρχικής αρµοδιότητας οιουδήποτε βαθµού δύνανται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιβολής οποιασδήποτε καταστατικής ποινής να υποβάλουν αίτηµα
παραποµπής της υπόθεσης ενώπιον του ΠΠΣ.
2. Επί του εν λόγω αιτήµατος γνωµατεύουν όλα τα
προϊστάµενά τους κλιµάκια διοίκησης µε πειθαρχική αρµοδιότητα σε επίπεδο κλάδων των Ε∆, λαµβάνοντας
γνώση του φακέλου της υπόθεσης.
3. Το ανώτατο ανά κλάδο κλιµάκιο διοίκησης µε πειθαρχική αρµοδιότητα είναι αυτό που στο πλαίσιο της διαδικασίας των Πειθαρχικών Συµβουλίων ασκεί την πειθαρχική δίωξη. Αποφασίζει ανέκκλητα επί της πρότασης παραποµπής, είτε αναλαµβάνοντας ενέργειες επ’ αυτής είτε επιστρέφοντας την υπόθεση στο άµεσα αρµόδιο προϊστάµενο του εγκαλούµενου κλιµάκιο για τον πειθαρχικό
έλεγχο της υπόθεσης µε την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής, εφόσον προκύψουν επαρκή προς τούτο
στοιχεία.
4. Ο ασκών την πειθαρχική δίωξη παραπέµπει τον εγκαλούµενο στο αρµόδιο πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο και:
α. Ορίζει την προθεσµία εντός της οποίας θα πρέπει να
συνεδριάσει για να κρίνει την υπόθεση. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών.
β. Θέτει τα ερωτήµατα επί των οποίων οφείλει να γνωµοδοτήσει το Συµβούλιο σχετικά µε την επιβολή καταστατικής ποινής.
γ. ∆ιαβιβάζει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τον ατοµικό φάκελο
του εγκαλουµένου και κάθε αναγκαίο επιπλέον στοιχείο.
δ. Κοινοποιεί αντίγραφο της διαταγής παραποµπής
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στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
5. Η διαταγή παραποµπής σε Πειθαρχικό Συµβούλιο ανακαλείται µόνον εφόσον προέκυψαν εν τω µεταξύ σοβαρές ενδείξεις απαλλαγής του εγκαλουµένου ή εξάλειψης των λόγων εξέτασης επιβολής καταστατικής ποινής.
6. Η πράξη της παραποµπής και οι Γνωµοδοτήσεις των
Πειθαρχικών Συµβουλίων καταχωρούνται στους ατοµικούς φακέλους των εγκαλουµένων.
7. Η διαδικασία των παραπάνω παραγράφων µπορεί να
τηρηθεί και στις περιπτώσεις που έχει ήδη επιβληθεί συνήθης πειθαρχική ποινή και κλιµάκιο διοίκησης, οιουδήποτε παραπάνω βαθµού, κρίνει αναγκαία την παραποµπή
στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση, όµως, αυτή
θα πρέπει να προηγηθεί άρση της επιβληθείσης ποινής
µε ρητή επιφύλαξη επανεπιβολής της σε περίπτωση µη
επιβολής καταστατικής ποινής.
Άρθρο 44
Σύγκληση Πειθαρχικών Συµβουλίων
1. Ο Πρόεδρος του ΠΠΣ όταν λάβει την διαταγή παραποµπής προβαίνει εγγράφως στις παρακάτω ενέργειες:
α. Παραγγέλλει την επίδοσή της στον εγκαλούµενο
γνωρίζοντάς του παράλληλα ότι δικαιούται να λάβει
γνώση του συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης µέχρι
την ηµεροµηνία της πρώτης συνεδρίασης.
β. Καλεί τον εγκαλούµενο να προτείνει µε έγγραφη αναφορά του απευθείας προς αυτόν και εντός πέντε (5) ηµερών µάρτυρες υπεράσπισης, δηλώνοντας την κατοικία
τους και στοιχεία επικοινωνίας. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος
τους καλεί εγγράφως να προσέλθουν για εξέταση στη
συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
γ. Καλεί αυτεπαγγέλτως όσους επιπλέον µάρτυρες θεωρεί αναγκαίους για τη διαµόρφωση επαρκούς εικόνας
επί της υπόθεσης.
δ. Αφού λάβει τα αποδεικτικά επιδόσεως ή τις εκθέσεις θυροκολλήσεως και λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την
απόσταση από την έδρα του Συµβουλίου και του τόπου
διαµονής του εγκαλούµενου και των µαρτύρων, συγκαλεί το Συµβούλιο να συνεδριάσει σε ορισµένο χρόνο και
χώρο και καλεί τον εγκαλούµενο πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες προ της συνεδρίασης να προσέλθει
σε αυτό.
2. Εάν ο εγκαλούµενος κωλύεται να παρουσιασθεί στο
Συµβούλιο για λόγους ασθένειας ή ανώτερης βίας, καλείται από τον Πρόεδρο να εξετασθεί εγγράφως σε ερωτήµατα που θα του τεθούν σε κατά παραγγελία εξέταση
µέσω της οικείας στρατιωτικής ή αστυνοµικής Αρχής.
3. Εάν οι µάρτυρες που θα προταθούν από τον εγκαλούµενο διαµένουν εκτός της έδρας του Συµβουλίου και
από τα στοιχεία του φακέλου ή την αναφορά του εγκαλούµενου διαφαίνεται ότι η κατάθεσή τους είναι ουσιώδης για τη διαµόρφωση γνώµης επί της υπόθεσης, ο
Πρόεδρος µεριµνά για την κατά παραγγελία εξέτασή
τους µέσω της οικείας στρατιωτικής ή αστυνοµικής Αρχής.
4. Ο εγκαλούµενος δικαιούται να προτείνει νέους µάρτυρες και κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης του Συµβουλίου έχοντας µεριµνήσει ο ίδιος για την έγκαιρη προσέλευσή τους σε αυτήν, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3).

5. Σε περίπτωση πολέµου ή γενικής επιστρατεύσεως
για την πρόσκληση στρατιωτικών ως µαρτύρων που διαµένουν εκτός του τόπου που συνεδριάζει το Συµβούλιο,
απαιτείται έγκριση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.
6. Ο Πρόεδρος µπορεί επίσης να ζητήσει οποιοδήποτε
περαιτέρω έγγραφο ή στοιχείο, εφόσον κρίνει ότι αυτό
θα συµβάλει στην πληρέστερη µόρφωση γνώµης επί της
κρινοµένης υποθέσεως.
7. Οι κλήσεις των στρατιωτικών επιδίδονται µέσω των
Μονάδων που υπηρετούν ή του οικείου Φρουραρχείου
και των λοιπών µαρτύρων µέσω των οικείων αστυνοµικών Αρχών.
Άρθρο 45
Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συµβουλίων
Τα Συµβούλια συνέρχονται και συνεδριάζουν στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο, όπου
συνέρχονται τα µέλη τους, τακτικά και αναπληρωµατικά.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικών µελών ο
Πρόεδρος καλεί τα αναπληρωµατικά κατά την σειρά αναγραφής τους στη διαταγή συγκροτήσεως των Συµβουλίων. Για τη συγκρότηση απαρτίας απαιτείται η παρουσία
του συνόλου των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων
πλην των νοµίµως και για σοβαρό λόγο κωλυοµένων, ο
αριθµός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το εν τρίτο της σύνθεσης.
Άρθρο 46
Αίτηση Εξαίρεσης
1. Κάθε µέλος του Συµβουλίου που εκτιµά ότι υπάρχει
λόγος εξαιρέσεώς του, οφείλει να τον αναφέρει στο
Συµβούλιο και αυτό αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία των παρακάτω παραγράφων.
2. Ο εγκαλούµενος µπορεί πριν από την έναρξη της
συνεδριάσεως να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο
την εξαίρεση µελών του Συµβουλίου για τα οποία συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 42 του παρόντος νόµου. ∆εν δικαιούται όµως να ζητήσει την εξαίρεση τόσου αριθµού µελών ώστε να µη σχηµατίζεται απαρτία.
3. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει την αίτηση εξαιρέσεως στα
µέλη κατά των οποίων στρέφεται προκειµένου αυτά να
αναφέρουν εγγράφως επί των προτεινοµένων λόγων.
4. Τα µέλη αυτά απέχουν από τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης εξαίρεσής τους και το Συµβούλιο συµπληρώνεται ειδικά προς τούτο µε τα αναπληρωµατικά
µέλη, κατά την σειρά αναγραφής τους στη διαταγή συγκρότησης.
5. Εάν έχει ζητηθεί η εξαίρεση του Προέδρου, την
προεδρία αναλαµβάνει ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος από τα µέλη του Συµβουλίου.
6. Το Συµβούλιο που συγκροτείται µε τη συµµετοχή
των αναπληρωµατικών µελών, αφού λάβει υπ’ όψιν του
και τις απόψεις των µελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία επί της αίτησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
7. Εάν η αίτηση εξαίρεσης γίνει δεκτή, τα εξαιρεθέντα
µέλη απέχουν των συνεδριάσεων και στις θέσεις τους
παραµένουν οριστικά τα αναπληρωµατικά µέλη για να
κρίνουν τη συγκεκριµένη υπόθεση.
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Άρθρο 47
∆ιεξαγωγή των Συνεδριάσεων
1. Η διαδικασία διεξάγεται προφορικώς και την διευθύνει ο Πρόεδρος, ο οποίος αποφασίζει και για το αν αυτή
θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών, αναλόγως του αντικειµένου της υπόθεσης. Η παράσταση συνηγόρου επιτρέπεται.
2. Η συνεδρίαση δεν διακόπτεται παρά µόνο για τα αναγκαία διαλείµµατα προς αναψυχή, για την εµφάνιση
ουσιώδους µάρτυρα ή για την εξακρίβωση ουσιώδους
γεγονότος. Για τη διακοπή αποφασίζει το Συµβούλιο κατά πλειοψηφία.
3. Εφόσον ο χρόνος δεν επαρκεί για την εξέταση της
υποθέσεως εντός της ορισµένης ηµέρας, η συνεδρίαση
µπορεί να διακοπεί για την εποµένη εργάσιµη.
4. Κάθε διακοπή που γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφέρεται στο Πρακτικό.
Άρθρο 48
∆ιαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων
1. Με την έναρξη της συνεδριάσεως, εµφανίζεται ενώπιον του Συµβουλίου ο εγκαλούµενος κατόπιν εντολής
του Προέδρου και παρίσταται στη συνεδρίαση µέχρι το
πέρας της διαδικασίας. Σε περίπτωση µη εµφανίσεως
του εγκαλούµενου και εφόσον η απουσία του είναι δικαιολογηµένη, το Συµβούλιο δύναται να αναβάλει την κρίση
της υποθέσεως σε εύλογο χρόνο όχι µεγαλύτερο των
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, διαφορετικά η διαδικασία
προχωρά κανονικά.
2. Ο εισηγητής µε εντολή του Προέδρου διαβάζει την
παραπεµπτική διαταγή, την απόφαση που τυχόν εκδόθηκε επί αιτήσεως εξαιρέσεως, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες έγγραφο της υποθέσεως. Οµοίως ο Πρόεδρος
µπορεί να παραγγείλει την ανάγνωση και άλλων εγγράφων µετά από αίτηση του εγκαλούµενου ή των µελών
του Συµβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί τους µάρτυρες που
έχουν νοµίµως κλητευθεί, καθώς και εκείνους που προτείνει στη συνεδρίαση ο εγκαλούµενος.
4. Αν κάποιοι µάρτυρες απουσιάζουν ο Πρόεδρος ελέγχει το νόµιµο της κλήτευσής τους και εφόσον έχουν
κληθεί νοµίµως συνεχίζει τη διαδικασία, εκτός αν πιθανολογείται ότι η µαρτυρία τους είναι ουσιώδης για την αξιολόγηση της υπόθεσης, οπότε αναβάλει τη συνεδρίαση σε εύλογο χρόνο, όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών.
5. Το Συµβούλιο µπορεί και κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως να καλέσει και να εξετάσει κάθε πρόσωπο που
κρίνεται αναγκαίο να καταθέσει.
6. Οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
7. Τους µάρτυρες εξετάζει ο Πρόεδρος, µετά από αυτόν τα µέλη του Συµβουλίου και τελευταίος ο εγκαλούµενος. Οι µάρτυρες µπορεί να εξετάζονται και κατ’ αντιπαράσταση.
8. Οι καταθέσεις των µαρτύρων καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται αµέσως
από τον µάρτυρα, τον Πρόεδρο και τον γραµµατέα.
9. Τελευταίος εξετάζεται και απολογείται ο εγκαλούµενος.
10. Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος ερωτά τα µέλη του

Συµβουλίου εάν έχουν να ζητήσουν κάποια διευκρίνιση
από τους µάρτυρες ή τον εγκαλούµενο και εφόσον αυτοί
απαντήσουν αρνητικά κηρύσσει το πέρας της ανάκρισης
και ο εγκαλούµενος και οι τυχόν παρευρισκόµενοι µάρτυρες αποσύρονται.
Άρθρο 49
∆ιάσκεψη Πειθαρχικού Συµβουλίου
1. Το Συµβούλιο µετά το πέρας της ανάκρισης διασκέπτεται προκειµένου να εκδώσει γνωµοδότηση επί των
τεθέντων ερωτηµάτων. Τα µέλη του Συµβουλίου διαρκούσης της διασκέψεως και προ της εκδόσεως της γνωµοδοτήσεως δεν επικοινωνούν µε κανένα τρίτο και παραµένουν στον ίδιο χώρο όλοι µαζί.
2. Το Συµβούλιο λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου
του ατοµικού φακέλου του εγκαλουµένου και στην συνέχεια ο Πρόεδρος ερωτά τα µέλη εάν µόρφωσαν σαφή
γνώµη από τη διαδικασία. Σε καταφατική απάντηση η
διάσκεψη προχωρά σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους του παρόντος άρθρου.
3. Εάν το Συµβούλιο δεν δύναται να µορφώσει πεποίθηση επί ορισµένου ουσιώδους γεγονότος, µπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή συµπληρωµατικής συνεδρίασης
επί της υπόθεσης κατόπιν συµπλήρωσης του φακέλου
της υπόθεσης σε νέα ηµέρα που θα οριστεί εντός των εποµένων πέντε (5) εργασίµων ηµερών.
4. Ο εγκαλούµενος οφείλει, χωρίς νέα έγγραφη πρόσκληση, να εµφανισθεί κατά τη νέα ορισθείσα ηµέρα συνεδριάσεως του Συµβουλίου, η οποία του ανακοινώνεται
προφορικά από τον Πρόεδρο.
5. Ο Πρόεδρος θέτει στο Συµβούλιο το ερώτηµα ή τα
ερωτήµατα χωριστά µε την σειρά που είναι διατυπωµένα
στην παραπεµπτική διαταγή. Επί κανενός άλλου ερωτήµατος δεν µπορεί να γνωµοδοτήσει το Συµβούλιο.
6. Για την κατάρτιση της γνωµοδοτήσεως για κάθε ερώτηµα διεξάγεται φανερή ψηφοφορία, κατά την οποία
ψηφίζουν τα µέλη του Συµβουλίου κατά σειρά από τον
νεότερο προς τον αρχαιότερο και συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται η αιτιολογηµένη γνώµη του
συνόλου των µελών, συµπεριλαµβανοµένης της γνώµης
της µειοψηφίας. Η γνώµη της πλειοψηφίας αποτελεί την
απόφαση του Συµβουλίου και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αναγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης.
7. Αν το Συµβούλιο αποφάσισε καταφατικά σε ερώτηµα επιβολής καταστατικής ποινής αργίας ορίζει και τη
χρονική της διάρκεια. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται κατά
πλειοψηφία µε φανερή ψηφοφορία.
Άρθρο 50
Γνωµοδότηση
1. Για όλη τη διαδικασία που έλαβε χώρα ενώπιον του
Συµβουλίου συντάσσεται πρακτικό γνωµοδότησης που
υπογράφεται από όλα τα µέλη.
2. Το πρακτικό αυτό περιλαµβάνει:
α. Τον τόπο και τον χρόνο της συνεδριάσεως.
β. Τα ονοµατεπώνυµα και τους βαθµούς του Προέδρου, των µελών του Συµβουλίου, του Εισηγητή και του
εγκαλούµενου και των µαρτύρων.
γ. Τα στοιχεία της απόφασης συγκροτήσεως του Συµβουλίου, της πράξης παραποµπής σε αυτό και τους λόγους τυχόν αναβολών.
δ. Την απολογία του εγκαλούµενου και συνοπτικά

29
πρακτικά των µαρτυρικών καταθέσεων.
ε. Τα τεθέντα ερωτήµατα και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών θετικών
και αρνητικών ψήφων και την πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη γνώµη των µελών.
3. Το πρακτικό υποβάλλεται αµελλητί και σε τέσσερα
(4) αντίγραφα µαζί µε ολόκληρο το φάκελο της υποθέσεως από τον Πρόεδρο στον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη.
4. Η γνωµοδότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι
υποχρεωτική για τον αποφασίζοντα επί της ποινής.
Άρθρο 51
Προσφυγή κατά της Γνωµοδότησης
1. Προσφυγή κατά της Γνωµοδότησης του ΠΠΣ µπορούν να ασκήσουν ο εγκαλούµενος µε τη συνήθη διαδικασία ιεραρχικής υποβολής αναφορών και ο ασκών την
πειθαρχική δίωξη απευθείας προς τον Πρόεδρο του ∆ΠΣ.
Αυτοτελές δικαίωµα άσκησης προσφυγής έχει ο κάθε εγκαλούµενος και ο ασκών την πειθαρχική δίωξη. Κατά τη
διάρκεια της προθεσµίας και ενόσω εκκρεµεί η ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
2. Η άσκηση της προσφυγής επιτρέπεται εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης στους δικαιούµενους της Γνωµοδότησης
του ΠΠΣ. Η Γνωµοδότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου
επιδίδεται µε µέριµνα του ασκούντος την πειθαρχική
δίωξη στον εγκαλούµενο µε ταυτόχρονη έγγραφη γνωστοποίηση της ανωτέρω προθεσµίας.
3. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσµίας:
α. Εφόσον το ΠΠΣ έχει προτείνει την επιβολή καταστατικής ποινής, η Γνωµοδότησή του καθίσταται εκτελεστή και ανέκκλητη ενώπιον της ∆ιοίκησης.
β. Εφόσον το ΠΠΣ δεν έχει προτείνει την επιβολή καταστατικής ποινής, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο αµέσως προϊστάµενο του εγκαλουµένου κλιµάκιο διοίκησης µε πειθαρχική αρµοδιότητα, το οποίο ολοκληρώνει τον πειθαρχικό έλεγχο της υπόθεσης αποκλειοµένης της επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής.
Άρθρο 52
∆ευτεροβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Το ∆ΠΣ επιλαµβάνεται των υποθέσεων που παραπέµπονται σε αυτό για επανεξέταση και ενεργεί περαιτέρω
κατά τη διαδικασία του ΠΠΣ, σύµφωνα µε τα παραπάνω
άρθρα.
2. Όταν ο εγκαλούµενος είναι Ανώτατος Αξιωµατικός,
της υποθέσεως επιλαµβάνεται το ΣΑΓΕ, στο οποίο εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου ορίζεται ο Αρχηγός του οικείου ΓΕ και γραµµατέας ο Γραµµατέας ΣΑΓΕ.
3. Η παραποµπή ανωτάτου Αξιωµατικού στο ΣΑΓΕ διενεργείται από τον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη. Το
ΣΑΓΕ τηρεί την ενώπιον του ∆ΠΣ διαδικασία.
Άρθρο 53
∆ιακλαδικός Κανονισµός Πειθαρχίας
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας θεσπίζεται ενιαίος διακλαδικός «Κανονισµός Πειθαρχίας» περί επιβολής συνήθων
και καταστατικών πειθαρχικών ποινών του συνόλου του

στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆ και καθορίζονται οι
λοιπές ρυθµίσεις περί των πειθαρχικών ποινών και παραπτωµάτων, της διαδικασίας, των αρµοδίων οργάνων, των
ενδικοφανών προσφυγών και κάθε άλλης αναγκαίας
σχετικής λεπτοµέρειας. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω
προεδρικού διατάγµατος ισχύουν οι υφιστάµενες διατάξεις και διαταγές περί πειθαρχικών παραπτωµάτων και
ποινών, ατοµικών αναφορών και αναφορών παραπόνων
ως ενδικοφανών προσφυγών κατά συνήθων πειθαρχικών
ποινών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ –
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 54
Μετονοµασία-Υπαγωγή
1. Το Κοινό Στρατολογικό Σώµα των Ε∆ µετεξελίσσεται και µετονοµάζεται σε Κοινό Σώµα Στρατολογικό Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων (ΣΣΝΣ).
2. Οι Αξιωµατικοί του Σώµατος ΣΣΝΣ, εκτός από τις υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου Στρατολογικές Υπηρεσίες και λοιπές θέσεις στις οποίες υπηρετούν, τοποθετούνται, µετατίθενται και αποσπώνται επιπλέον, εφόσον είναι πτυχιούχοι Νοµικού
Τµήµατος ΑΕΙ, ως Νοµικοί Σύµβουλοι σε Υπηρεσίες και
Φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, στα ΓΕ, σε ανεξάρτητα Γραφεία Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, υπαγόµενοι απευθείας στους οικείους Αρχηγούς ΓΕ εφόσον υπηρετούν σε αυτά ή στο ∆ιοικητή Σχηµατισµών επιπέδου τουλάχιστον Σώµατος Στρατού για το ΣΞ, στο ∆ιοικητή του Επιτελείου του Αρχηγείου Στόλου, της ∆ιοίκησης ∆ιοικητικής Μέριµνας Ναυτικού και της ∆ιοίκησης
Ναυτικής Εκπαίδευσης για το ΠΝ και του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης και της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης για την
ΠΑ, καθώς και σε αποστολές και θέσεις εξωτερικού, στα
πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων ή αναγκών της χώρας.
3. Η µέχρι σήµερα διοικητική υπαγωγή των Μονάδων
και Υπηρεσιών του Στρατολογικού Σώµατος παραµένει
ως έχει και µετά τη µετονοµασία του σε Σώµα Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων.
Άρθρο 55
Στελέχωση – Προέλευση Αξιωµατικών
1. Οι οργανικές θέσεις των Αξιωµατικών του Σώµατος
ΣΣΝΣ στελεχώνονται ως εξής:
α. Από το σύνολο των υπηρετούντων Αξιωµατικών του
Κοινού Στρατολογικού Σώµατος.
β. Από µετατάξεις Αξιωµατικών όλων των Κλάδων των
Ε∆ και των ΚΣ, ανεξαρτήτως Όπλου, Σώµατος και ειδικότητας, οι οποίοι, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υπηρετούν στις Ε∆, σύµφωνα µε τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις των εποµένων παραγράφων 2 και 3.
γ. Από απόφοιτους του οικείου Τµήµατος της ΣΣΑΣ, το
οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων.
δ. Από µετατάξεις υπηρετούντων ∆ικαστικών Λειτουργών των Ε∆ µέχρι και το βαθµό του Στρατιωτικού ∆ικαστή Β΄, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο
4 του παρόντος άρθρου.

30
2. ∆ικαιούνται να υποβάλουν αναφορά µετάταξης στο
Σώµα ΣΣΝΣ συνοδευόµενη από τα απαραίτητα για την απόδειξη της συνδροµής των απαιτούµενων προϋποθέσεων δικαιολογητικά, όσοι από τους αναφεροµένους στην
παραπάνω υποπαράγραφο 1β του παρόντος άρθρου είναι:
α. Αξιωµατικοί εξ εφέδρων κατ’ απονοµή, µονιµοποιηθέντες και µη, που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια σύµφωνα µε τον α.ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α΄) ως πτυχιούχοι
Νοµικών Τµηµάτων ΑΕΙ, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Από τους παραπάνω, οι έφεδροι Αξιωµατικοί εντάσσονται, µετά τη µετάταξή τους, στο Σώµα των
µονίµων Αξιωµατικών µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και εφαρµόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων 4β και 4γ
του άρθρου 39 του παρόντος νόµου.
β. Μόνιµοι Αξιωµατικοί µέχρι και το βαθµό του Λοχαγού και αντιστοίχων, που είναι πτυχιούχοι Νοµικού Τµήµατος ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν βαθµολογηθεί στις αξιολογήσεις τους στα ουσιαστικά προσόντα κατά τα τελευταία
πέντε (5) έτη µε άριστα, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κατόπιν Γνωµάτευσης του ΣΑΓΕ, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ΣΣΝΣ του ΓΕΕΘΑ. Εφόσον ο αριθµός των υποψηφίων Αξιωµατικών της παρούσης υποπαραγράφου υπερβαίνει τις θέσεις που καθορίζονται µε το προηγούµενο
άρθρο, συνυπολογιζοµένων των θέσεων που καλύπτονται κατ’ αρχάς µε τους Αξιωµατικούς της υποπαραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, το ΣΑΓΕ επιλέγει µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού αυτού τους υποψηφίους προς µετάταξη αναλόγως των τυπικών τους προσόντων και συγκεκριµένα κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης όσους είναι στο ακαδηµαϊκό αντικείµενο της νοµικής επιστήµης κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
και αναλόγως του βαθµού του τίτλου βασικών σπουδών
νοµικής και της βαθµολογίας τους στα ουσιαστικά τους
προσόντα ως Αξιωµατικών κατά την τελευταία πενταετία.
3. Οι Αξιωµατικοί εξ εφέδρων κατ’ απονοµή της ανωτέρω υποπαραγράφου 2α, οι οποίοι θα ενταχθούν στο
Κοινό Σώµα ΣΣΝΣ, καλύπτουν θέσεις αποκλειστικά Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων του Κλάδου των Ε∆ από
τον οποίο προέρχονται, των Γενικών ∆ιευθύνσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ή εξωτερικού. Όταν προαχθούν σε βαθµούς ανωτάτων Αξιωµατικών, υπηρετούν
στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις του Σώµατος ΣΣΝΣ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η διαδικασία µετάταξης των ∆ικαστικών Λειτουργών των Ε∆, τα κριτήρια επιλογής τους, η σειρά αρχαιότητάς τους στο Σώµα ΣΣΝΣ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 56
Αρµοδιότητες
Οι Αξιωµατικοί του Σώµατος ΣΣΝΣ, πέραν των καθοριζοµένων από τις κείµενες διατάξεις αρµοδιοτήτων του
Κοινού Στρατολογικού Σώµατος, όταν υπηρετούν σε θέσεις Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων είναι αρµόδιοι
για την παροχή νοµικών συµβουλών, γνωµοδοτήσεων,

µελετών και εν γένει νοµικής υποστήριξης στις Ε∆. Ειδικότερα:
α. Είναι αρµόδιοι για το νοµικό έλεγχο των προτεινοµένων από τους αρµόδιους φορείς των Υπηρεσιών τους
σχεδίων νόµων προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών
αποφάσεων, κανονισµών, διαταγών, οδηγιών και εγκυκλίων.
β. Συµµετέχουν εφόσον απαιτηθεί στη νοµική επεξεργασία και διαπραγµάτευση συµβάσεων και συµφωνιών
των Ε∆.
γ. Συµµετέχουν µε απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε
επιχειρησιακές µονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
που χρειάζονται νοµική υποστήριξη, σύµφωνα µε υφιστάµενες διατάξεις νόµων.
δ. Γνωµοδοτούν επί αναφυοµένων νοµικών ζητηµάτων
που αφορούν την υπηρεσία τους κατόπιν σχετικών γραπτών ερωτηµάτων που υποβάλλονται αρµοδίως, χωρίς
να υποκαθίστανται οι συνταγµατικά προβλεπόµενες αρµοδιότητες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
ε. Εισηγούνται την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών
προς το προσωπικό της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν σχετικά µε το αντικείµενό τους.
στ. Παρακολουθούν την εξέλιξη του ελληνικού, του
ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου και τη νοµολογία
τους, σχετικά µε τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και
την εν γένει λειτουργία των Ε∆.
ζ. Συµµετέχουν µε διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ ή του
Αρχηγού του Κλάδου των Ε∆ στον οποίο υπηρετούν σε
εθνικά και διεθνή επιστηµονικά ή στρατιωτικά συνέδρια
και σεµινάρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ,
του ΝΑΤΟ και των σχετικών θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών στους
οποίους συµµετέχει η χώρα, µε αντικείµενο που άπτεται
των καθηκόντων της θέσης τους, όπως αυτό περιγράφεται στις παραπάνω υποπαραγράφους. Επίσης, µε ίδια
διαταγή, κατόπιν όµως αιτιολογηµένης πρότασης και αναλόγως των υπηρεσιακών δυνατοτήτων, συµµετέχουν
σε εθνικά και διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και σεµινάρια ευρύτερου αντικειµένου, που σχετίζονται µε την εν
γένει νοµική υποστήριξη των Ε∆.
Άρθρο 57
Εκπαίδευση
1. Οι Αξιωµατικοί του Σώµατος ΣΣΝΣ εκπαιδεύονται σε
ειδικά σχολεία. Ο τόπος, το είδος, η διάρκεια της εκπαίδευσης, ο βαθµός των εκπαιδευοµένων, οι εκπαιδευτές,
οι Αξιωµατικοί τους οποίους αφορά η παρούσα παράγραφος καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα
από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
2. Οι Αξιωµατικοί του Σώµατος ΣΣΝΣ µπορούν επίσης
να φοιτούν σε ΑΕΙ και σε Σχολές του εσωτερικού ή του
εξωτερικού για τη λήψη µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Τα εν λόγω τµήµατα των ΑΕΙ και οι Σχολές, ο τόπος, το
είδος, η διάρκεια της εκπαίδευσης, οι δικαιούµενοι και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και του συναρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.
3. Το ΓΕΕΘΑ µεριµνά για την εγγραφή των σχετικών
απαιτούµενων πιστώσεων για την εφαρµογή των ανωτέρω παραγράφων στον προϋπολογισµό του.
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Άρθρο 58
Καταστάσεις, Ιεραρχία, Θέσεις, Εξέλιξη και Στολή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις καταστάσεις των Αξιωµατικών των Ε∆, για την ιεραρχία και εξέλιξη, για τη στολή και τα διακριτικά βαθµού, τις διαµνηµονεύσεις, τα παράσηµα και τα µετάλλια Αξιωµατικών
του Κοινού Στρατολογικού Σώµατος, ισχύουν και για
τους µετατασσόµενους στο Σώµα ΣΣΝΣ Αξιωµατικούς,
µε την επιφύλαξη των εποµένων παραγράφων.
2. Οι Αξιωµατικοί που θα µεταταγούν στο Σώµα ΣΣΝΣ
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
ΣΣΝΣ. Ο υπολογισµός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας
τους ως Αξιωµατικών εξακολουθεί να ισχύει και µετά τη
µετάταξή τους στο Σώµα ΣΣΝΣ.
3. Ειδικά για την αρχαιότητα µεταξύ των µετατασσοµένων Αξιωµατικών στο Σώµα ΣΣΝΣ, λαµβάνεται υπόψη
η σειρά αρχαιότητας που είχαν µεταξύ τους οι µετατασσόµενοι προ της µετάταξης. Οι Αξιωµατικοί που µετατάσσονται στο Σώµα ΣΣΝΣ καθίστανται νεότεροι όσων οµοιοβάθµων τους Αξιωµατικών του Κοινού Στρατολογικού Σώµατος απέκτησαν το βαθµό που φέρουν κατά το ίδιο έτος. Για τους Αξιωµατικούς της υποπαραγράφου 2α
του άρθρου 55 του παρόντος νόµου που µετατάσσονται
στο Σώµα ΣΣΝΣ και µονιµοποιούνται εφαρµόζονται αντιστοίχως οι διατάξεις της υποπαραγράφου 4γ του άρθρου
39 του παρόντος νόµου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του
παρόντος νόµου, οι βαθµοί και τα προσόντα των Αξιωµατικών που τοποθετούνται ως Στρατιωτικοί Νοµικοί Σύµβουλοι σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή ειδικότερων θεµάτων του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 60
Προϊσχύουσες διατάξεις

Άρθρο 59
Ειδικότερες διατάξεις
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος
«Στρατολογικό Σώµα», αντικαθίσταται από τον όρο «Σώµα Στρατολογικό - Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων».
2. Για την αρχική µόνο στελέχωση του Σώµατος ΣΣΝΣ
και για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 55
του παρόντος νόµου, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευσή του. Η ∆ιεύθυνση ΣΣΝΣ του ΓΕΕΘΑ, στην οποία περιέρχονται τα ως
άνω δικαιολογητικά, είναι αρµόδια για τις διαδικαστικές
ενέργειες που θα απαιτηθούν για τη µετάταξή τους.
3. Όσοι µεταταγούν στο Σώµα ΣΣΝΣ εξακολουθούν να
φέρουν τα παράσηµα, µετάλλια και διαµνηµονεύσεις
που τους έχουν απονεµηθεί πριν από τη µετάταξη.
4. Τα Συµβούλια Κρίσεων και επανακρίσεων για τους
Αξιωµατικούς των ΚΣ είναι αρµόδια για εκκρεµείς υποθέσεις των Αξιωµατικών που µετατάσσονται στο Σώµα
ΣΣΝΣ, καθώς και για υποθέσεις που αναπέµπονται ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων.

Για τις κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆
ανεξαρτήτως βαθµού που δεν γίνεται πρόβλεψη στον
παρόντα νόµο εξακολουθούν να ισχύουν οι προϊσχύουσες διατάξεις νόµων.
Άρθρο 61
Στρατιωτικοί ∆ικαστικοί Γραµµατείς
Οι Στρατιωτικοί ∆ικαστικοί Γραµµατείς κατατάσσονται
µε το βαθµό του Ανθυπολοχαγού ως κάτοχοι πτυχίου
ΑΕΙ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του ΥΕΘΑ, κατόπιν εισηγήσεως του Αρχηγού
ΓΕΕΘΑ εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος, ρυθµίζονται ο τρόπος προκηρύξεως του διαγωνισµού, οι αναγκαίες δηµοσιεύσεις, τα προσόντα και
οι προϋποθέσεις των υποψηφίων στο διαγωνισµό Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραµµατέων, τα δικαιολογητικά
που πρέπει να υποβληθούν και ο τρόπος υποβολής τους,
ο έλεγχος των προσόντων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων, ο τόπος και ο χρόνος της υγειονοµικής εξέτασης των υποψηφίων, τα εξεταστέα µαθήµατα, η εξεταστέα ύλη κάθε µαθήµατος, η συγκρότηση και λειτουργία
των εξεταστικών επιτροπών, ο τρόπος διενέργειας του
διαγωνισµού, η βαθµολόγηση των µαθηµάτων, η εξαγωγή των µερικών και τελικών αποτελεσµάτων, ο τρόπος
κυρώσεως των πινάκων επιτυχίας στο διαγωνισµό, ο
τρόπος κατατάξεως των επιτυχόντων, η εκπαίδευση των
νεοκατατασσοµένων Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραµµατέων, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι υπηρετούντες Ανθυπασπιστές ∆ικαστικοί Γραµµατείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κρίνονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου περί Ιεραρχίας
και Εξέλιξης των Αξιωµατικών Ε∆, σε έκτακτη κρίση από
το ΣΠΑΚΣ και προάγονται στον επόµενο βαθµό, χωρίς να
ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα. Μόνο για τις προϋποθέσεις κρίσεως και προαγωγής, ως ηµεροµηνία ονοµασίας Αξιωµατικών των Στρατιωτικών ∆ικαστικών Γραµµατέων που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, λογίζεται αυτή της ονοµασίας τους ως Ανθυπασπιστών.
Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1911/1990
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26
του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη γενική ειδικότητα των Ιατρών, Οδοντιάτρων,
Κτηνιάτρων, Φαρµακοποιών και Ψυχολόγων του Υγειονοµικού Σώµατος εντάσσονται, µετά από αίτησή τους, οι
Αξιωµατικοί Νοσηλευτικής των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον φέρουν 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.»
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2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 1911/1990
(ΦΕΚ 166 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ένταξη ενεργείται εντός του ιδίου Κλάδου µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ύστερα από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου. Οι εντασσόµενοι
διατηρούν το βαθµό που έφεραν και τη µεταξύ τους αρχαιότητα που είχαν πριν την ένταξή τους και καθίστανται
νεότεροι όσων οµοιοβάθµων τους Αξιωµατικών της ειδικότητάς τους απέκτησαν το βαθµό που φέρουν κατά το
ίδιο έτος. Το ίδιο ισχύει για τους ενταχθέντες µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8
του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, µετά τη φράση «σε άλλη στρατιωτική σχολή»
προστίθεται η φράση «ή σε παραγωγική σχολή των Σωµάτων Ασφαλείας».
Άρθρο 63
Προσόντα κατατασσοµένων στελεχών
Όσοι κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των Ε∆
πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70 µ.) οι άνδρες και ένα µέτρο και
εξήντα εκατοστά (1,60 µ.) οι γυναίκες.
Άρθρο 64
Κάλυψη ∆ικαστικών Εξόδων
Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του
ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄), η οποία προστέθηκε µε το
άρθρο 16 του ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α΄) και αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του
ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄), καθώς και οι διατάξεις του
προεδρικού διατάγµατος 15/2007 (ΦΕΚ 11 Α΄) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται ανάλογα και για τους κάθε είδους και κατηγορίας στρατιωτικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους των Ε∆ ή
µελών των οικογενειών τους για την υπεράσπιση ή την
παράστασή τους ως πολιτικώς εναγόντων ενώπιον δικαστικών αρχών σε υποθέσεις που πηγάζουν από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Άρθρο 65
Προαγωγή επ’ Ανδραγαθία
Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου ισχύει για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των
Ε∆.
Άρθρο 66
Έξοδα Κηδείας Αξιωµατικών
Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 13δ του άρθρου
26 του παρόντος νόµου, η κηδεία του αποβιώσαντος γίνεται δηµοσία δαπάνη.
Άρθρο 67
Μονιµοποιηθέντες εξ Εφέδρων Αξιωµατικοί
Οι διατάξεις της υποπαραγράφου 4γ του άρθρου 39
του παρόντος νόµου εφαρµόζεται και για τους Αξιωµατικούς που µονιµοποιήθηκαν προ της δηµοσίευσής του.

Άρθρο 68
Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων του ΠΝ
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται για τους Αξιωµατικούς της υποπαραγράφου 2γ(3) του άρθρου 3
του παρόντος νόµου ο όρος «Πληρωµάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών», αντικαθίσταται µε τον όρο «Ειδικοτήτων», ο οποίος περιλαµβάνει και τους Αξιωµατικούς
που αναφέρονται στην περίπτωση (5) της παραγράφου β
του άρθρου 2 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 69
Μονιµοποίηση Εθελοντών Μακράς Θητείας
1. Εθελοντές Μακράς Θητείας της περίπτωσης ια΄ του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου, που υπηρετούν κατά τη
δηµοσίευσή του, δύνανται να µονιµοποιούνται µε το
βαθµό που φέρουν κατόπιν αιτήσεώς τους.
2. Η µονιµοποίηση ενεργείται µε προεδρικό διάταγµα,
κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Συµβουλίου.
3. Οι µονιµοποιούµενοι διατηρούν τη µεταξύ τους αρχαιότητα εντός της επετηρίδας τους.
Άρθρο 70
Αρµοδιότητες ∆ιοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης
Ως προς τις αρµοδιότητες της ∆ιοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (∆ΝΕ) του ΠΝ:
α. Όπου σε κανονιστικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί µε µέριµνα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας αναγράφονται αρµοδιότητες της ∆ΝΕ σε θέµατα διαχείρισης του κατώτερου προσωπικού του ΠΝ, αυτές αναλαµβάνονται από το ΓΕΝ.
β. Με πρόταση και µέριµνα του ΓΕΝ προωθούνται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στις υφιστάµενες κανονιστικές
πράξεις, ώστε να εναρµονιστούν µε τη διάταξη της
προηγουµένης υποπαραγράφου.
γ. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω
ρυθµίσεων υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου διατάξεις.
∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
∆ΟΜΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ∆ΟΜΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 71
∆οµή ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35
Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ευθύνη για την άµυνα της Χώρας ανήκει στην
Κυβέρνηση, η οποία καθορίζει την Πολιτική Εθνικής Άµυνας και ασκεί σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Συντάγµατος
τη διοίκηση των Ενόπλων ∆υνάµεων δια του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας (ΥΕΘΑ) που δρα στο πλαίσιο του νόµου
και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥΣΕΑ). Η Βουλή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο
στις Ένοπλες ∆υνάµεις δια του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος ενώπιόν της.»
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2. Η περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ. Τοποθετεί τους Αντιστράτηγους και Υποστράτηγους σε θέση Αντιστράτηγου, όταν παρίσταται ανάγκη,
τον Αρχηγό του Στόλου, τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας, τον Υπαρχηγό και τον Επιτελάρχη του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), µετά από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ο οποίος λαµβάνει υπόψη και τις έγγραφες εισηγήσεις του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και
του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995
(ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προΐσταται του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και
των Ενόπλων ∆υνάµεων και έχει όλες τις αρµοδιότητες
του παρόντος νόµου καθώς και αυτές που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις.»
4. Η περίπτωση ζ΄της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση
και διάλυση Μονάδων των Κλάδων των Ε∆ και διακλαδικών Μονάδων, µετά από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου
Συµβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωµάτευση του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).»
5. Στην παρ. 15 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «µέσω του Α/ΓΕΑ».
6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 5 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Ο συντονισµός γίνεται µέσω του ΓΕΕΘΑ µετά από εισήγηση των αρµόδιων φορέων των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 5 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Με κανονισµούς που εκδίδονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και κυρώνονται µε προεδρικό διάταγµα, µετά από εισηγήσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων προς τον
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και αυτού προς τον Υπουργό, ρυθµίζονται τα παρακάτω θέµατα:»
8. Στην παρ. 19 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις
«σύµφωνη γνώµη του ΣΑΓΕ» αντικαθίσταται από τις λέξεις «γνωµάτευση του ΣΑΓΕ».
9. Το εδάφιο α΄της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν. 2292/1995(ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Εκτιµήσεις επί καταστάσεων που παρουσιάζονται
στο εγγύς ή ευρύτερο περιβάλλον και είναι δυνατόν να
επηρεάσουν την ασφάλεια ή τις σχέσεις της Χώρας µε
άλλα κράτη και για θέµατα που απαιτούν άµεση αντίδραση σε επεισόδια ή έκτακτες καταστάσεις, που µπορούν
να οδηγήσουν σε ένταση ή κρίση.»
10. Το εδάφιο β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Θέµατα δοµής, διοίκησης και δυνάµεων, εξοπλιστικών και ερευνητικών προγραµµάτων, καθώς και Προϋπολογισµού και Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.»
11. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10

του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Την υποβολή εισηγήσεων ή γνωµοδοτήσεων προς
τον Α/ΓΕΕΘΑ και δια αυτού στον Υπουργό Εθνικής ΄Αµυνας για θέµατα Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής,
στρατιωτικής Αξιολόγησης της κατάστασης, κατευθύνσεων Αµυντικής σχεδίασης, δοµής διοίκησης και δυνάµεων, όπως και για άλλα µείζονος σηµασίας θέµατα για
την Εθνική ΄Αµυνα.»
12. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10
του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« γ. Την υποβολή γνωµατεύσεων στον Α/ΓΕΕΘΑ για
το Γενικό Σχέδιο Άµυνας της Χώρας (ΓΕ.Σ.Α.Χ.), των
Γενικών Σχεδίων που απορρέουν από αυτό, καθώς και
των Ειδικών και Ενδεχοµένων Σχεδίων, στο πλαίσιο της
κάθετης δοµής διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων. Επίσης υποβολή γνωµατεύσεων για θέµατα που αφορούν
στη διαµόρφωση ενιαίων επιχειρησιακών δογµάτων, τις
στρατιωτικές συµφωνίες και λοιπά θέµατα αρµοδιότητάς
του.»
13. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, τίθεται αντί της τελείας κόµµα και
προστίθεται η φράση «και αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση αξιωµατικών.»
14. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ, µε πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µεταξύ των εν ενεργεία
Αντιστρατήγων Όπλων, Αντιναυάρχων Μαχίµων, Αντιπτεράρχων Ιπταµένων. Ο Α/ΓΕΕΘΑ διορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο και προάγεται σε Στρατηγό,
Ναύαρχο ή Πτέραρχο.»
15. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο Α/ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και αναφερόµενος σε αυτόν κατά
την παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου αυτού, ασκεί την
πλήρη διοίκηση όλων των κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων.»
16. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας ασκούν τη διοικητική διοίκηση
του κλάδου τους στο πλαίσιο των ενιαίων οδηγιών και
διαταγών του Α/ΓΕΕΘΑ και των όσων ορίζονται στην
προηγούµενη παράγραφο.
β. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εντάσσονται στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης και διοικούν τους κλάδους τους
σύµφωνα µε τις οδηγίες και διαταγές του Α/ΓΕΕΘΑ και
µε όσα ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, αναλαµβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται από αυτόν.»
17. Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995(ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο Α/ΓΕΕΘΑ υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας και του ΣΑΓΕ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.»
18. Η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
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35 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο Α/ΓΕΕΘΑ, µε βάση την Πολιτική Εθνικής Άµυνας
και την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική:
α. Συντάσσει το Γενικό Σχέδιο Άµυνας της Χώρας
(ΓΕ.Σ.Α.Χ.) µετά από γνωµάτευση του ΣΑΓΕ.
β. Εκδίδει τα Γενικά, Ειδικά και Ενδεχόµενα Σχέδια µετά από γνωµάτευση του ΣΑΓΕ.
γ. Εκδίδει τα Ενιαία Επιχειρησιακά ∆όγµατα µετά από
γνωµάτευση του ΣΑΓΕ.
δ. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µετά από
γνωµάτευση του ΣΑΓΕ, την οργάνωση του Συστήµατος
Χειρισµού Κρίσεων.
ε. Οργανώνει στο ΓΕΕΘΑ Ενιαίο Σύστηµα Συλλογής
Επεξεργασίας και Εκµετάλλευσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, εκδίδοντας τις αναγκαίες οδηγίες και διαταγές.
Προς το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο σχετικών οδηγιών
του ΥΕΘΑ συνεργάζεται µε όλους τους εµπλεκόµενους
κρατικούς φορείς και υπηρεσίες προς τους οποίους θέτει
τις προτεραιότητες της επιχειρησιακής κατάστασης µε
σκοπό την αποτελεσµατική υποστήριξή της.
στ. Οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).
ζ. Καθορίζει την πολιτική διεξαγωγής ασκήσεων, µετά
από γνωµάτευση του ΣΑΓΕ.
η. Καθορίζει τα της συγκρότησης και λειτουργίας Σχολών και Κέντρων κοινής εκπαίδευσης προσωπικού Κλάδων Ε∆, µε ή χωρίς συµµετοχή στελεχών των Σωµάτων
Ασφαλείας και υπαλλήλων κρατικών υπηρεσιών και οργανισµών, ώστε να εξασφαλίζεται η δηµιουργία στελεχών κατάλληλων για το χειρισµό θεµάτων Εθνικής Άµυνας, διακλαδικής σχεδίασης, καθώς και ελέγχου και διεύθυνσης των διακλαδικών επιχειρήσεων.
θ. Εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας τον
προϋπολογισµό του ΓΕΕΘΑ και διατυπώνει τη γνώµη
του για τους προϋπολογισµούς των κλάδων.
ι. Εισηγείται την προτεραιότητα των εξοπλιστικών
προγραµµάτων µετά από γνωµάτευση του ΣΑΓΕ στο
πλαίσιο του µακροπρόθεσµου και µεσοπρόθεσµου προγραµµατισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
ια. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας στρατολογικά θέµατα, µετά από γνωµάτευση του ΣΑΓΕ.
ιβ. Κατευθύνει και συντονίζει την Πολιτική Σχεδίαση
Έκτακτης Ανάγκης όλου του δυναµικού του πολιτικού
τοµέα της Χώρας, σε ό,τι αφορά την Εθνική Άµυνα και
την επιβίωση στον πόλεµο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και την επιχειρησιακή
σχεδίαση.
ιγ. Συντονίζει τα θέµατα πολιτικής επιστράτευσης της
Χώρας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ιδ. Συντονίζει και κατευθύνει από την περίοδο ειρήνης,
σε ό,τι αφορά τη συµβολή τους στην άµυνα της Χώρας,
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΥΣΕΑ και
του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και προς υποστήριξη της
επιχειρησιακής σχεδίασης του ΓΕΕΘΑ, την Ελληνική Αστυνοµία (µέσω του ΓΕΣ), το Πυροσβεστικό Σώµα (µέσω
του ΓΕΣ), το Λιµενικό Σώµα (µέσω του ΓΕΝ), την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (µέσω του ΓΕΑ), καθώς και
κάθε άλλη εµπλεκόµενη κρατική υπηρεσία. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και σε περίοδο δοκιµής εθνικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
ιε. Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µετά από γνωµάτευση του ΣΑΓΕ, θέµατα Παλλαϊκής Άµυνας,

όπως ο σχετικός νόµος ορίζει.»
19. Η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του ν. 2292/1995
(ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Είναι αρµόδιος για την οργάνωση, διάθεση, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ∆υνάµεων, που βρίσκονται σε αποστολές εκτός της ελληνικής επικράτειας, σύµφωνα µε αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ.»
20. Οι παράγραφοι 13, 14 και 15 του άρθρου 11 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, καταργούνται και οι επόµενες παράγραφοι αναριθµούνται αναλόγως.
21. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι µονάδες και υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά
από εισήγηση του Α/ΓΕΕΘΑ.»
22. Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 19 του άρθρου 11 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, καταργούνται.
23. Οι παράγραφοι 20 και 21 του άρθρου 11 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, καταργούνται.
24. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΓΕΕΘΑ είναι το επιτελικό όργανο και το ∆ιακλαδικό Στρατηγείο µέσω του οποίου ο Α/ΓΕΕΘΑ βοηθείται
στην άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της πλήρους διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Το ΓΕΕΘΑ υπέρκειται των ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ που αποτελούν τους τρεις πυλώνες του. Οι κλάδοι, οι διευθύνσεις
και οι λοιπές µονάδες των ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ συγκροτούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή επιχειρησιακή και διοικητική αποτελεσµατικότητα,
ευελιξία, οικονοµία δυνάµεων, οµοιοµορφία και διακλαδικότητα.»
25. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ΓΕΕΘΑ περιλαµβάνει έναν Υπαρχηγό και τον Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ, οι οποίοι προέρχονται από τους άλλους Κλάδους των Ε∆ από αυτόν που προέρχεται ο Αρχηγός. Οι επί µέρους αρµοδιότητες καθορίζονται µε τον
Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΓΕΕΘΑ.»
26. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του ΓΕΕΘΑ φέρουν το βαθµό του Αντιστρατήγου, Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου και είναι προέλευσης Όπλων του ΣΞ, Μαχίµων του ΠΝ και Ιπταµένων της ΠΑ.»
27. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το ΓΕΕΘΑ είναι οργανωµένο σε Κλάδους, ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα. Η οργάνωση, η διάρθρωση και οι
αρµοδιότητές τους καθορίζονται µε Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον
Α/ΓΕΕΘΑ και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µετά από γνωµάτευση του ΣΑΓΕ.»
28. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
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«6. Η σύνθεση του ΓΕΕΘΑ από πλευράς προσωπικού
γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβαλλόµενη εκπροσώπηση των τριών Κλάδων. Οι θέσεις
των ∆ιευθυντών Κλάδων και ∆ιευθύνσεων κατανέµονται
έτσι, ώστε να υπάρχει εναλλαγή στελεχών από όλους
τους Κλάδους. Η σύνθεση καθορίζεται, όταν δεν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση, µε απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας, µετά από γνωµάτευση του ΣΑΓΕ, που
µπορεί να µην δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, που επίσης µπορεί να µην δηµοσιεύεται, µετά από
γνωµάτευση του ΣΑΓΕ.»
29. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η τοποθέτηση προσωπικού στο ΓΕΕΘΑ ενεργείται
µε απόφαση του Α/ΓΕΕΘΑ µετά από εισήγηση του οικείου Κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων, µε βάση κριτήρια
που καθορίζονται από το ΣΑΓΕ. Ειδικά η τοποθέτηση ανώτατων αξιωµατικών ενεργείται µε διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Α/ΓΕΕΘΑ και εισήγηση προς αυτόν του Αρχηγού
του οικείου Κλάδου. Οι τοποθετούµενοι σε αυτόν καλύπτουν οργανικές θέσεις πρόσθετες αυτών που προβλέπονται σε κάθε Κλάδο. Οι ανώτατοι αξιωµατικοί οι οποίοι
τοποθετούνται ως ∆ιοικητές της ΣΕΘΑ πρέπει να είναι
προέλευσης Όπλων του ΣΞ, Μαχίµων του ΠΝ και Ιπταµένων της ΠΑ.»
30. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2292/1995(ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων προΐσταται ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος ασκεί τη
διοικητική διοίκηση του κλάδου του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εδάφιο α΄της παραγράγου 6 του άρθρου
11 και εντάσσεται στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εδάφιο β΄της παραγράφου 6 του άρθρου
11.»
31. Τα εδάφια α΄, ε΄, στ΄και ζ΄της παρ. 4 του άρθρου
14 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Έκαστος των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων
των Κλάδων:
α. Είναι υπεύθυνος για την άρτια οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισµό, εκπαίδευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή για πόλεµο, ετοιµότητα και χρησιµοποίηση του
Κλάδου του, σύµφωνα προς τις οδηγίες και διαταγές του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας και του Α/ΓΕΕΘΑ κατά τις
παραγράφους 5 και 6α του άρθρου 11 ενώ εντάσσεται
στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης κατά την παράγραφο 6β του ίδιου άρθρου .
β. Είναι Πρόεδρος του Ανώτατου Συµβουλίου του Κλάδου του.
γ. Μετέχει ως µέλος των συνεδριάσεων του Συµβουλίου Άµυνας.
δ. Είναι µέλος µε ψήφο στο ΣΑΓΕ.
ε. Εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας µετά
από σύµφωνη γνώµη του Α/ΓΕΕΘΑ την προώθηση των
σχεδίων νόµων και κανονιστικών διαταγµάτων που αφορούν αποκλειστικά στον Κλάδο του.
στ. Εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας τη
συγκρότηση, ανασυγκρότηση ή διάλυση µονάδων του

κλάδου του µετά από σύµφωνη γνώµη του Α/ΓΕΕΘΑ και
γνώµη του ΣΑΓΕ.
ζ. Είναι αρµόδιος για την επιχειρησιακή αξιολόγηση υλικού και εξοπλιστικών προγραµµάτων του κλάδου του.
η. Έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που προσδιορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία.»
32. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο Αρχηγός του ΓΕΑ, είναι υπεύθυνος για την Αεράµυνα της Χώρας στο πλαίσιο των καθοριζοµένων στις
παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11.»
33. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 14 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, ως εξής:
«7. Οι Αξιωµατικοί βαθµού Υποπτεράρχου και Υποναυάρχου που αποστρατεύονται λόγω επιλογής από το ΚΥΣΕΑ νεοτέρου τους ως Αρχηγού του οικείου ΓΕ, προάγονται στον επόµενο βαθµό από την ηµεροµηνία διορισµού του Αρχηγού του οικείου ΓΕ και µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα της προαγωγής τους αποστρατεύονται ως
«ευδοκίµως τερµατίσαντες». Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για όσους αποστρατεύτηκαν για τον ίδιο λόγο µέχρι την ψήφιση του παρόντος νόµου, οι οποίοι προάγονται αναδροµικά.»
34. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας είναι τα Ανώτατα Ιεραρχικά Κλιµάκια των Κλάδων, µε τα οποία ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο Α/ΓΕΕΘΑ και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων
βοηθούνται στην άσκηση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων τους.»
35. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η διάρθρωση, η οργάνωση, οι αρµοδιότητες και η
εσωτερική λειτουργία των τριών Γενικών Επιτελείων καθορίζονται µε κανονισµό που κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας µετά από γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου του αντίστοιχου κλάδου και του ΣΑΓΕ.»
36. Η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η σύνθεση σε προσωπικό των Επιτελείων, των Οργανικών τους Μονάδων και των Μονάδων των Κλάδων
των Ενόπλων ∆υνάµεων καθορίζεται ως εξής:
α. Όταν προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών ύστερα από γνώµη
του Ανώτατου Συµβουλίου του αντίστοιχου κλάδου και
του ΣΑΓΕ.
β. Όταν δεν προκαλείται οικονοµική επιβάρυνση, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από γνώµη
του Ανώτατου Συµβουλίου του αντίστοιχου Κλάδου και
του ΣΑΓΕ. Οι αποφάσεις αυτές µπορεί να µη δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
37. Το εδάφιο ε΄της παρ.1 του άρθρου 17 του
ν.2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Συντασσόµενα σχέδια Προϋπολογισµού και Προγράµµατος των ∆ηµοσίων Επενδύσεων του οικείου Κλάδου, πριν από την εκφορά άποψης από τον Α/ΓΕΕΘΑ,

36
κατά την παράγραφο 8ιβ του άρθρου 11 και την έγκρισή
τους από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µετά από εξέταση στο Συµβούλιο Άµυνας.»
38. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «και προηγούµενη
γνώµη του Α/ΓΕΕΘΑ».
39. Τα εδάφια γ΄και δ΄της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«γ. Τον Αντιναύαρχο Μηχανικό.
δ. Τρεις (3) Μάχιµους Υποναυάρχους µόνιµους εν ενεργεία, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις του Πολεµικού Ναυτικού και ΓΕΕΘΑ, που ορίζονται από τον Αρχηγό ΓΕΝ. Εφόσον υφίσταται Αντιναύαρχος, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση του Πολεµικού Ναυτικού ή του
ΓΕΕΘΑ, αυτός µετέχει αντί ενός (1) Μαχίµου Υποναυάρχου, ως µέλη.»
40. Το εδάφιο δ΄της παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αντιναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονοµικού, ή Υγειονοµικού, εφόσον υφίστανται θέµατα της αρµοδιότητάς τους, ως µέλη.»
41. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Συµβούλιο Βασικής Σύνθεσης αποτελείται από:
α. Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ως
Πρόεδρο.
β. Τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.
γ. Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
δ. Το ∆ιοικητή της ∆ιοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης.
ε. Τον Αντιπτέραρχο Μηχανικό.
στ. Τον αρχαιότερο µόνιµο εν ενεργεία Υποπτέραρχο
Ιπτάµενο, που υπηρετεί σε οργανική θέση της Πολεµικής
Αεροπορίας και ΓΕΕΘΑ, εφόσον υφίσταται Αντιπτέραρχος, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση της Πολεµικής
Αεροπορίας ή του ΓΕΕΘΑ, αυτός µετέχει αντί του Υποπτεράρχου Ιπταµένου, ως µέλη.»
42. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, καταργείται.
43. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ
35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.
44. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του
ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει, η φράση «πρόταση του Αρχιστρατήγου» αντικαθίσταται από τη φράση «γνώµη του Αρχιστρατήγου».
45. Οι περιπτώσεις (7) του εδαφίου β΄και (2) του εδαφίου γ΄της παρ. 1, καθώς και τα εδάφια β΄, γ΄και δ΄της
παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:
«(7) α. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού.
(2) Τον Ειδικό Λογαριασµό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού.»
β. «β. Η Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου.
γ. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων.
δ. Η Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής.»
46. Στο εδάφιο γ΄της παρ. 1 του άρθρου 25 του

ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35 Α΄) προστίθεται περίπτωση (8), ως
εξής:
«(8) Ο Οικοδοµικός Συνεταιρισµός Μονίµων Αξιωµατικών Ναυτικού.»
Άρθρο 72
∆οµή ∆υνάµεων
1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥΣΕΑ) που λαµβάνεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας (ΥΕΘΑ) διαµορφώνεται η δοµή, σε προσωπικό και µέσα, των Ενόπλων
∆υνάµεων (∆οµή ∆υνάµεων). Η πρόταση του ΥΕΘΑ διαµορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συµβουλίου Άµυνας (ΣΑΜ), µετά από εισήγηση του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώµης συνολική πρόταση του
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για όλους τους κλάδους, η οποία λαµβάνει υπόψη της τις µελέτες- εισηγήσεις κάθε κλάδου
που εγκρίνονται µε απόφαση του οικείου Ανωτάτου Συµβουλίου. Στην πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ συντίθενται οι ανάγκες των Κλάδων και καθορίζεται η σειρά
προτεραιότητας των αναγκαίων µέσων.
2. Οι µελέτες, εισηγήσεις, γνώµες, προτάσεις και αποφάσεις της προηγουµένης παραγράφου διατυπώνονται
µε βάση την Πολιτική Εθνικής Άµυνας, την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, τη Γενική Σχεδίαση Άµυνας της Χώρας και τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και περιγράφουν το συνολικό σχήµα οργάνωσης, λειτουργίας και
δυνατοτήτων των Ενόπλων ∆υνάµεων, που ανταποκρίνεται στην εκτίµηση της απειλής και τους τρόπους µε
τους οποίους αυτή ενδέχεται να εκδηλωθεί, καθώς και
στην ανάγκη κάλυψης των αποστολών των Ε∆.
3. Οι µελέτες, εισηγήσεις, γνώµες, προτάσεις και αποφάσεις των προηγουµένων παραγράφων περιλαµβάνουν
την πλήρη καταγραφή των υπαρχόντων κυρίων µέσων
και υλικών και πλήρως τεκµηριωµένη αξιολόγηση για το
βαθµό πραγµατικής και λειτουργικής ενσωµάτωσής
τους, καθώς και αποτίµηση των προµηθειών αµυντικού υλικού της τελευταίας -κάθε φορά- εικοσαετίας. Η καταγραφή και η αποτίµηση του προηγουµένου εδαφίου περιλαµβάνει οπωσδήποτε εκτίµηση της επιχειρησιακής κατάστασης κάθε οπλικού συστήµατος και κάθε άλλου µέσου, της εναποµένουσας διάρκειας ζωής του, της ανάγκης εκσυγχρονισµού ή αναβάθµισής του, των διαθεσίµων ανταλλακτικών και πυροµαχικών, των δυνατοτήτων
συντήρησης και εν γένει υποστήριξης και κάθε άλλο συναφές στοιχείο.
4. Η απόφαση της παραγράφου 1 για τη ∆οµή ∆υνάµεων ως προς τα µέσα επαναξιολογείται και επικαιροποιείται κάθε πέντε χρόνια ή και συντοµότερα, εάν µεταβάλλονται κρίσιµα δεδοµένα.
5. Με την απόφαση της παραγράφου 1 πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρµογή της διακλαδικότητας, να
επιτυγχάνονται οι µέγιστες δυνατές συνέργειες και οικονοµίες κλίµακος, η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα και να λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα των Ενόπλων ∆υνάµεων των κρατών-µελών του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Πριν τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1 ενηµερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώµη της η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
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Άρθρο 73
Μακροπρόθεσµο πρόγραµµα προµηθειών
των Ενόπλων ∆υνάµεων
1. Με βάση τη ∆οµή ∆υνάµεων, όπως αυτή καθορίζεται
κατά το άρθρο 72, καταρτίζεται το Μακροπρόθεσµο Πρόγραµµα Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων. Το Μακροπρόθεσµο Πρόγραµµα έχει δεκαπενταετή διάρκεια και επανεξετάζεται και επικαιροποιείται
ανά τριετία, ώστε να εναρµονίζεται µε τους τριετείς
Κρατικούς Προϋπολογισµούς.
2. Για την κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση
του Μακροπρόθεσµου Προγράµµατος εφαρµόζονται η
διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 72. Επιπλέον λαµβάνονται πλήρως υπόψη τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, οι
οροφές πιστώσεων που καθορίζει η Κυβέρνηση και οι
προγνώσεις και προβολές ως προς τις πληρωµές και παραλαβές που επηρεάζουν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα
και το δηµόσιο χρέος.
Άρθρο 74
Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα Προµηθειών
των Ενόπλων ∆υνάµεων
1. Με βάση το Μακροπρόθεσµο Πρόγραµµα Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων του άρθρου 73 καταρτίζεται το Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα
Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων,
το οποίο επανεξετάζεται και επικαιροποιείται κάθε χρόνο ώστε να εναρµονίζεται µε τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Για την κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση
του Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος Προµηθειών
των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφαρµόζονται η διαδικασία και
τα κριτήρια του άρθρου 72, η διαδικασία όµως ολοκληρώνεται µε απόφαση του ΥΕΘΑ που κινείται µέσα στο
πλαίσιο των σχετικών προβλέψεων του Προϋπολογισµού.
Άρθρο 75
∆ιάρθρωση του Μακροπρόθεσµου και του Τριετούς
Κυλιόµενου Προγράµµατος Προµηθειών Αµυντικού
Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων
1. Τόσο το Μακροπρόθεσµο όσο και το Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα Προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων ∆υνάµεων διακρίνεται σε τρία µέρη:
α. Στο πρώτο µέρος εντάσσονται τα κύρια αµυντικά υλικά και οι συµβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης µείζονος
οικονοµικής αξίας (άνω των 50 εκατ. ευρώ).
β. Στο δεύτερο µέρος εντάσσονται τα υπόλοιπα κύρια
αµυντικά υλικά και οι αντίστοιχες συµβάσεις εν συνεχεία
υποστήριξης.
γ. Στο τρίτο µέρος εντάσσονται τα έργα υποδοµής που
είναι αναγκαία για την υποστήριξη συστηµάτων και µέσων τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραµµα Προµηθειών.
2. Στο Μακροπρόθεσµο και στο Τριετές Κυλιόµενο
Πρόγραµµα Προµηθειών εντάσσονται µόνον ολοκληρωµένες προτάσεις για την προµήθεια αµυντικού υλικού (υποπρογράµµατα). Ολοκληρωµένη θεωρείται η πρόταση
που περιλαµβάνει:
α. Εκτίµηση για την αµυντική ανάγκη που πρέπει να
καλυφθεί στο πλαίσιο της ∆οµής ∆υνάµεων του άρθρου
72.

β. Εκτίµηση για το συνολικό κόστος κύκλου ζωής του
κάθε αµυντικού υλικού ως συστήµατος στο οποίο περιλαµβάνεται οπωσδήποτε η αρχική και η εν συνεχεία υποστήριξή του και πιο συγκεκριµένα: η συντήρηση, τα ανταλλακτικά, τα πυροµαχικά, η εκπαίδευση, τα παρελκόµενα έργα υποδοµής, οι δυνατότητες εκσυγχρονισµού ή
παράτασης της διάρκειας ζωής ή αναβάθµισης και κάθε
άλλο συναφές και κρίσιµο, για την εκτίµηση του συνολικού κόστους, στοιχείο.
γ. Πρόταση για την ασφάλεια εφοδιασµού µε βάση τις
υπάρχουσες και άµεσα διαθέσιµες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, συµπαραγωγής και υποστήριξης.
Άρθρο 76
Ενεργοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών
1. Κάθε υποπρόγραµµα (ολοκληρωµένη πρόταση) προµήθειας αµυντικού υλικού, εφόσον είναι εντεταγµένη
στο Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα ενεργοποιείται µε
πρόταση του Ανωτάτου Συµβουλίου του οικείου κλάδου,
που εισάγεται στο ΣΑΓΕ, το οποίο και γνωµατεύει σχετικά. Στη συνέχεια ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ διατυπώνει την πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας ζητά τη γνώµη των Γενικών ∆ιευθύνσεων Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων, Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης και Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και ∆ιεθνών Σχέσεων, ενώ µπορεί να θέσει
το ζήτηµα προς συζήτηση στο Συµβούλιο Άµυνας. Ο Υπουργός, υποχρεωτικά εφόσον το υποπρόγραµµα είναι
µείζονος οικονοµικής αξίας και δυνητικά σε κάθε άλλη
περίπτωση, εισάγει το ζήτηµα στο ΚΥΣΕΑ που αποφασίζει σχετικά µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Για τα υπόλοιπα υποπρογράµµατα, η
απόφαση ενεργοποίησης λαµβάνεται από τον Υπουργό
µετά από γνώµη της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
2. Με την απόφαση ενεργοποίησης υποπρογράµµατος
καθορίζεται και η διαδικασία εκτέλεσης της προµήθειας,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 81/2009 και στην σχετική εθνική νοµοθεσία.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3421/2005
«ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ» (ΦΕΚ 302 Α΄) ΚΑΙ ΤΟΥ Π.∆. 292/2003
«ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ» (ΦΕΚ 248 Α΄)
ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΦΕ∆ΡΟΙ ΟΠΛΙΤΕΣ
Άρθρο 77
Τροποποίηση Στρατολογικής Νοµοθεσίας
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ
302 Α΄) διαγράφεται η φράση «άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή».
2. Στο άρθρο 13 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, η υποπαράγραφος ζ΄της παραγράφου 1 και το
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πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«ζ. Οι µοναχοί ή οι δόκιµοι µοναχοί, που µονάζουν σε
Μονή του Αγίου Όρους, εφόσον το επιθυµούν.
3. Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις των υποπαραγράφων
α΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν από τη
συµπλήρωση του τεσσαρακοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της απαλλαγής.»
3. Στο άρθρο 13 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 όπως παρακάτω και η
υπάρχουσα παράγραφος 7 αναριθµείται σε 8:
«7. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού ισχύουν τα
καθοριζόµενα από το άρθρο 8 του παρόντος νόµου.»
4. Στο άρθρο 16 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, η παράγραφος 3 καταργείται και οι παράγραφοι 4
και 5 αναριθµούνται σε 3 και 4, αντίστοιχα.
5. Στο άρθρο 17 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, η παράγραφος 8 καταργείται και οι παράγραφοι 9
και 10 του άρθρου αυτού αναριθµούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα.
6. Στο άρθρο 18 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, στην παράγραφο 1 υποπαράγραφο α΄ προστίθεται η φράση «ή Γυµνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
7. Στο άρθρο 26 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, η παράγραφος 4 καταργείται.
8. Στο άρθρο 43 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 υποπαράγραφος α΄καταργούνται.
9. Στο άρθρο 51 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Στην παράγραφο 3 προστίθεται υποπαράγραφος
στ΄ως εξής:
«στ. Με την έναρξη της κράτησης του ανυπότακτου σε
φυλακές ή σε οποιαδήποτε αρµόδια Αρχή ή µε την ένταξή του σε κέντρα θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων ή µε
την κατάταξή του σε τακτικές ένοπλες δυνάµεις ξένου
κράτους, εφόσον του χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για
οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις. Η ποινική
δίωξη όσων από τους παραπάνω έχουν ενταχθεί σε κέντρα θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων ή έχουν καταταγεί
σε τακτικές ένοπλες δυνάµεις ξένου κράτους, αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστηµα της αναβολής τους.»
β. Η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:
«5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, χρηµατικό πρόστιµο, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54
του παρόντος νόµου.»
γ. Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εθνικής Άµυνας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως καθορίζονται το ύψος του χρηµατικού
προστίµου, που επιβάλλεται στους ανυπότακτους, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, η διαδικασία, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εξαγορά
του.»
10. Στο άρθρο 52 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, η παράγραφος 3 τροποποιείται όπως παρακάτω
και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«3. Στους λιποτάκτες επιβάλλονται οι οριζόµενες από

το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κατά περίπτωση ποινικές
κυρώσεις, χρηµατικό πρόστιµο, καθώς και οι στερήσεις
και απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
των άρθρων 53 και 54 του παρόντος νόµου.
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 51 του παρόντος νόµου ισχύει αναλογικά και για τους λιποτάκτες.»
11. Το άρθρο 55 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως
ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου ως εξής:
«Ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών οµογενών».
β. Στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται η φράση «σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισµού ή την Τουρκία» µε
τη φράση «στο Αζερµπαϊτζάν, την Αρµενία, τη Γεωργία,
το Καζακστάν, την Κιργιζία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, το Ουζµπεκιστάν, τη Ρωσική Οµοσπονδία, το Τατζικιστάν, το Τουρκµενιστάν, την Αλβανία
και την Τουρκία».
γ. Στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται η φράση «σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισµού ή την Τουρκία» µε
τη φράση «σε χώρα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού».
δ. Από την παράγραφο 4 διαγράφεται η φράση «οι χώρες προέλευσης».
Άρθρο 78
Ζητήµατα εναλλακτικής υπηρεσίας
Στο Κεφάλαιο Ι (Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης)
του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως ισχύει, επέρχονται
τροποποιήσεις ως εξής:
α. Από τον τίτλο του Κεφαλαίου Ι διαγράφεται η φράση «Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση».
β. Στο άρθρο 59 παράγραφος 1, η φράση «τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση» αντικαθίσταται µε τη
φράση «τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις».
γ. Στο άρθρο 59 η υποπαράγραφος α΄της παραγράφου
3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Όσοι έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε
χρονικό διάστηµα στις ελληνικές ή ξένες ένοπλες δυνάµεις ή στα Σώµατα Ασφαλείας, µετά τον ενστερνισµό
των πεποιθήσεων που τους εµποδίζουν στην εκπλήρωση
ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.»
δ. Στο άρθρο 59 παράγραφος 4, διαγράφεται η φράση
«είτε άοπλη στρατιωτική υποχρέωση είτε».
ε. Από τον τίτλο του άρθρου 60 διαγράφεται η φράση
«της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή».
στ. Στο άρθρο 60 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και
2 ως εξής:
«1. Οι αναγνωριζόµενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρετούσαν ενόπλως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και
πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που
προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, όχι όµως πριν από τη συµπλήρωση του µέγιστου χρόνου
πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την
οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών
οιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων, προσαυξη-
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µένου τουλάχιστον κατά δύο (2) µήνες.»
ζ. Στον τίτλο του άρθρου 61 διαγράφεται η φράση
«της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή».
η. Στο άρθρο 61 καταργείται η παράγραφος 1 και οι
παράγραφοι 2 και 3 αναριθµούνται σε 1 και 2, αντίστοιχα.
θ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 διαγράφονται οι
φράσεις «κατά περίπτωση» και «ή η κατάταξή τους στις
Ένοπλες ∆υνάµεις για άοπλη στρατιωτική υποχρέωση».
ι. Στον τίτλο του άρθρου 64 διαγράφεται η λέξη «κατάταξη», η παράγραφος 1 καταργείται και οι παράγραφοι 2
έως και 9 αναριθµούνται σε 1 έως και 8, αντίστοιχα.
ια. Η υποπαράγραφος δ΄της αναριθµηµένης παραγράφου 2 του άρθρου 64 τροποποιείται ως εξής: «∆ικαιούνται τροφή και στέγη από το φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σ’ αυτούς χρηµατικό ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία της
καταβολής του, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών και των συναρµόδιων υπουργών.»
ιβ. Στο άρθρο 64 οι αναριθµηµένες παράγραφοι 4, 5, 6,
7 και 8 τροποποιούνται ως εξής:
«4. Εκπίπτουν από το δικαίωµα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας όσοι:
α. Εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του νόµου αυτού.
β. Κηρύσσονται ανυπότακτοι, λόγω µη παρουσίασής
τους στο φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας.
γ. ∆ιαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήµατα, τα οποία µπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του φορέα που διατέθηκαν, απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας.
5. Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωµα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων εκπληρώνεται ενόπλως. Ο χρόνος εναλλακτικής
υπηρεσίας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης κατά το ήµισυ.
6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου το υπόλοιπο του χρόνου που υποχρεούνται να
εκπληρώσουν οι εκπίπτοντες δεν µπορεί να είναι µικρότερο των έξι µηνών.
7. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωµα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση µε το χρόνο της στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα
εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
8. Όσοι εκπληρώνουν τον καθορισµένο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας απολύονται από το φορέα στον οποίο
διατέθηκαν. Αυτοί υπέχουν εναλλακτική εφεδρική υπηρεσία, της οποίας η διάρκεια και οι λεπτοµέρειες εκπλήρωσης καθορίζονται µε απόφαση του υπουργού Εθνικής
Άµυνας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ιγ. Στο άρθρο 64, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Προσαυξάνεται η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας, κατά ένα (1) µήνα, κάθε φορά που οι αντιρρησίες
συνείδησης:
α. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συµµετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστηµα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους.
β. Τιµωρούνται κατά το χρονικό διάστηµα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους, εξαιτίας παράβασης των διατά-

ξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, µε ποινές οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν.»
ιδ. Στον τίτλο του άρθρου 65 διαγράφονται οι φράσεις
«άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή» και «πολιτική κοινωνική».
ιε. Στο άρθρο 65 παράγραφο 2 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.
ιστ. Στο άρθρο 65 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4,
ως εξής:
«3. Όσοι έχουν εκπληρώσει ενόπλως τη στρατεύσιµη
στρατιωτική τους υποχρέωση και αρνούνται για λόγους
συνείδησης να εκπληρώσουν τις εφεδρικές τους υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, εξαιρούνται από την πρόσκληση για κατάταξη
και διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων ∆υνάµεων, µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 62
του παρόντος νόµου.
4. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης
των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 59 έως
64 του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 79
Ρύθµιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης
που έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο έτος
της ηλικίας τους
1. Όσοι συµπληρώνουν το τριακοστό πέµπτο έτος της
ηλικίας τους µπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της
εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή
θα διατεθούν σε φορείς του δηµόσιου τοµέα και αφού
προηγουµένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία
τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
2. Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά
κάθε µήνα εναλλακτικής υπηρεσίας, η αναπροσαρµογή
του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσµίες καταβολής
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τον αρχικό καθορισµό
του δεν µπορεί να είναι µικρότερο του χρηµατικού ποσού που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε µήνα στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης από τους αναφερόµενους στο άρθρο 57 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄). Τα
χρηµατικά ποσά, που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του ∆ηµοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Όσοι από τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, µε την παρουσίασή τους στο φορέα
διάθεσης, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
4. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται µε παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές
συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται
στο αρχείο µε πράξεις του εισαγγελέα του αρµόδιου
στρατιωτικού δικαστηρίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ακριβές χρονικό διάστηµα της εναλλακτικής υπηρεσίας που πρέπει
να εκπληρώσουν οι ενδιαφερόµενοι, ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης σε φορείς και στρατολογικής τακτο-
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ποίησης των αναφεροµένων στις προηγούµενες παραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε
περίοδο επιστράτευσης, πολέµου ή έκτακτης ανάγκης
σε περίοδο ειρήνης, είναι δυνατό να αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Άρθρο 80
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν για ανυποταξίες ή λιποταξίες που συντελέστηκαν
µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, διέπονται από τις προϊσχύσασες διατάξεις.
2. Όσοι έτυχαν αναβολής κατάταξης ως κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος που διαπρέπουν σε επιστηµονικές
εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, δικαιούνται να υπαχθούν στις
διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του π.δ. 292/2003 (ΦΕΚ
248 Α΄), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων αυτών.
3. Όσοι αντιρρησίες συνείδησης έχουν εκπέσει από το
δικαίωµα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, µέχρι
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 64 παράγραφος 4, υποπαράγραφοι δ΄και ε΄του
ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή του µε το νόµο αυτό και δεν έχουν εκπληρώσει τη
στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, δικαιούνται
να ζητήσουν εκ νέου την υπαγωγή τους στις διατάξεις
περί αντιρρησιών συνείδησης, εντός τριµήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Όσοι από τους παραπάνω διετέλεσαν οποτεδήποτε
ή διατελούν σε ανυποταξία, επειδή δεν εκπλήρωσαν ενόπλως το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων µε την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα που διατίθενται εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις
για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
5. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους, εξαλείφεται µε
παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι
δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο µε
πράξεις του εισαγγελέα του αρµόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
6. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄του τρίτου
µέρους του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλήν του άρθρου 65
η ισχύς του οποίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2011.
Άρθρο 81
Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες
1. Όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ενόπλως ως οπλίτες, δύνανται µε αίτησή τους να
παραµένουν στις τάξεις των Ε∆ µε την ιδιότητά τους αυτή και µετά την εκπλήρωση αυτών, ως έφεδροι οπλίτες,
κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 3421/2005
(ΦΕΚ 302 Α΄).
2. ∆υνατότητα επανακατάταξης στις Ε∆, κατόπιν αίτησής τους, ως οπλιτών από την Εφεδρεία έχουν και οι έφεδροι, οι οποίοι εκπλήρωσαν ενόπλως τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ως οπλίτες, εφόσον δεν έχουν πα-

ρέλθει τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής
τους απόλυσης.
3. Οι παραπάνω ονοµάζονται Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες
(ΕΕΦΟΠ) και λογίζεται ότι εκπληρώνουν εφεδρική στρατιωτική υποχρέωση, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παρ. 4
του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄).
4. Η διάρκεια της επιπλέον εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσής τους καθορίζεται σε εξάµηνα και δεν µπορεί
να είναι µεγαλύτερη των τριών (3) ετών.
5. Η εφεδρική τους υποχρέωση εκπληρώνεται µε το
βαθµό και την ειδικότητα που φέρουν, στον κλάδο των
Ε∆ που υπηρετούν ή στην Εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
6. Μετά την εκπλήρωση της εφεδρικής στρατιωτικής
υποχρέωσης που τους καθορίστηκε, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ε∆, χωρίς άλλη διαδικασία.
7. Για τους ΕΕΦΟΠ που υπηρετούν στις Ε∆ κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αποκλειστικά
οι διατάξεις του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄).
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζονται θέµατα παροχών, τοποθετήσεων, περιπτώσεων απολύσεων, προσόντων και προϋποθέσεων ένταξης στο
θεσµό, αδειών, υπηρεσιακής τους κατάστασης, διάρκειας της υποχρέωσης, διαδικασίας κατάταξής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 82
Κατηγορίες αναπήρων και θυµάτων πολέµου
1. Η παράγραφος 9 (γ) του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/
1971 (ΦΕΚ 245 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«9.γ. σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς, δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς και οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην
Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το
1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και
στις χήρες αυτών εν ειρήνη που παραµένουν άγαµες και
ελλείψει αυτών στα τέκνα τους, εφόσον αυτά έχουν αναπηρία άνω του 60%. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο
δικαιούχοι, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5
του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54 Α΄), καθώς και οι χήρες και τα
τέκνα αυτών ικανοποιούνται µόνον, εφόσον µετά την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους των περιπτώσεων α΄ β΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου υπάρχουν θέσεις περιπτέρων. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας
αυτής, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ.
37/2009 (ΦΕΚ 54 Α΄), και οι χήρες και τα τέκνα τους ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των δικαιούχων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας. Για τις
χήρες και τα τέκνα ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54 Α΄). Από την
εφαρµογή της παρούσης περίπτωσης εξαιρούνται όσοι
ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε παράνοµες δραστηριότητες σε βάρος
της νόµιµης λειτουργίας του πολιτεύµατος της Κυπρια-
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κής ∆ηµοκρατίας.»
2. Στην παρ. 9 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ
245 Α΄), όπως ισχύει προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής:
«δ. στα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του ν. 1897/1990
(ΦΕΚ 120 Α΄) πρόσωπα, εφόσον δεν υφίστανται δικαιούχοι των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας.»
3. Το άρθρο 13 παρ. 4 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Εφόσον σε δηµοτικό διαµέρισµα υφίστανται άδειες
περιπτέρων προς διάθεση και δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις
δικαιούχων των παραγράφων 1 και 3, εντός έτους από
τη δηµοσιοποίησή τους, τηρούµενης της διαδικασίας της
παραγράφου 1(α) του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, οι
άδειες αυτές παραχωρούνται µε την παρακάτω σειρά
στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9γ του
παρόντος, σε άτοµα µε αναπηρία και πολυτέκνους, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόµου και στα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του
ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄) πρόσωπα. Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγραφος 9 (γ) του παρόντος, που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του
π.δ. 37/2009 (ΦΕΚ 54 Α΄), οι χήρες και τα τέκνα τους, ικανοποιούνται µόνον εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις
από τις λοιπές κατηγορίες της παρούσας παραγράφου.»
4. Η παράγραφος 2 της Κ.5671/1487/9.8.1984 (ΦΕΚ
549 Β΄), όπως ισχύει, κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση θανάτου του εκµισθωτή η µίσθωση
συνεχίζεται από τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού. Σε περίπτωση µη υπάρξεως διαδόχων δικαιούχων αυτού η µίσθωση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της µε το νέο δικαιούχο. Σε περίπτωση θανάτου του µισθωτή, η µίσθωση συνεχίζεται µεταξύ όποιων εκ του/της συζύγου και των τέκνων αυτού υποβάλουν τη δήλωση του αµέσως επόµενου εδαφίου, στους οποίους και µεταβιβάζεται από κοινού η άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου εντός τεσσάρων µηνών από το θάνατο του µισθωτή και ανεξαρτήτως του αν
αποποιήθηκαν την κληρονοµία του κληρονοµουµένου µισθωτή δηλώνουν εγγράφως έκαστος εξ αυτών στην αρµόδια υπηρεσία τη βούλησή τους για τη συνέχιση της µισθώσεως προσκοµίζοντας πιστοποιητικό πλησιεστέρων
συγγενών. Παράλειψη της δήλωσης αυτής λογίζεται ως
αρνητική δήλωση µε συνέπεια τον αποκλεισµό από τη µισθωτική σχέση του παραλείψαντος τη δήλωση.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.δ.
1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Εφόσον δεν υπεβλήθησαν αιτήσεις των δικαιούχων
του προηγουµένου εδαφίου οι άδειες αυτές παραχωρούνται µε την παρακάτω σειρά στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9 (γ) του παρόντος νόµου, σε άτοµα µε αναπηρία και πολυτέκνους, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγµατος
του άρθρου 10 παράγραφος 11 του παρόντος νόµου και
στα αναφερόµενα στο άρθρο 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ
120 Α΄) πρόσωπα. Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι του
άρθρου 10 παράγραφος 9 (γ) του παρόντος, που δεν
πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του π.δ. 37/2009
(ΦΕΚ 54 Α΄), ικανοποιούνται µόνον εάν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις από τις λοιπές κατηγορίες της παρούσας
παραγράφου.»
6. Το άρθρο 25 παράγραφος 2 του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ

245 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :
«Στις σχολάζουσες θέσεις περιπτέρων εντός των κεντρικών ζωνών των πόλεων αποκαθίστανται ανάπηροι
πολέµου, ανάπηροι επιχειρήσεων Κύπρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 9γ του παρόντος νόµου,
µε ποσοστό αναπηρίας 100%, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α΄) µε ποσοστό αναπηρίας 100% και ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας 100%.
Μεταξύ αυτών προτιµώνται οι τυφλοί και οι παραπληγικοί. Σε περίπτωση µη υποβολής αιτήσεως από δικαιούχα
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, εντός ευλόγου
χρόνου και όχι πέραν του εξαµήνου από της αναρτήσεως του σχετικού πίνακα σχολαζόντων περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων, αποκαθίστανται κατά
σειρά οι λοιποί δικαιούχοι του άρθρου 13 του παρόντος
νόµου.»
7. Η παράγραφος 3(θ) του άρθρου 9 του π.δ. 37/2009
(ΦΕΚ 54 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α΄.»
Άρθρο 83
Ζητήµατα νοσηλείας
1. Στους δικαιούχους του άρθρου 10 παράγραφος 9γ
του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ 245 Α΄), παρέχεται ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία για οποιαδήποτε πάθηση στα στρατιωτικά νοσοκοµεία και των τριών Κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων, ως εσωτερικών ασθενών χωρίς τον όρο της
απορίας. Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς α’ βαθµού
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας και τους συζύγους των ανωτέρω δικαιούχων, εφόσον δεν δικαιούνται υγειονοµικής
περίθαλψης από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
2. Τα έξοδα νοσηλείας τους βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονοµικής περίθαλψής τους. Σε
περίπτωση µη ασφαλίσεώς τους σε άλλο φορέα η νοσηλεία γίνεται σε βάρος των ιδίων πόρων των Νοσοκοµείων των Ε∆.
3. Για την παροχή της ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας
απαιτούνται τα παρακάτω:
α. Αίτηση του ενδιαφεροµένου προς στρατιωτικό νοσοκοµείο του Κλάδου Ε∆ στον οποίο υπηρέτησε ο ίδιος
ή συγγενής του, στην οποία να δηλώνεται και ο τόπος
της µόνιµης κατοικίας του αιτούντος.
β. Πιστοποιητικό του αρµόδιου στρατολογικού γραφείου (τύπου Α'-πλήρες) στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τις αναφερόµενες στο
άρθρο 10 παράγραφος 9γ του ν.δ. 1044/1971 (ΦΕΚ
245 Α΄) περιόδους.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου στην οποία
δηλώνεται ότι αυτός είναι ή δεν είναι ασφαλισµένος σε
οποιονδήποτε κύριο ασφαλιστικό φορέα.
4. Σε περίπτωση επείγοντος τα παραπάνω δικαιολογητικά µπορεί να υποβληθούν εντός τριών ηµερών από την
ηµέρα εισαγωγής για νοσηλεία.
5. Η νοσηλεία παρέχεται κατ’ αρχήν σε νοσοκοµείο
του Κλάδου Ε∆ στον οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος ή
συγγενείς του, το οποίο εδρεύει στην περιοχή µόνιµης
κατοικίας τoυ δικαιούχου. Σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιου νοσοκοµείου ή αδυναµίας του υπάρχοντος να διαχειριστεί το συγκεκριµένο περιστατικό, η νοσηλεία παρέχεται από κατάλληλο νοσοκοµείο των άλλων Κλάδων
Ε∆ το οποίο βρίσκεται εγγύτερα του τόπου µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου.
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6. Σε κάθε περίπτωση η νοσηλεία εγκρίνεται ή όχι από
τον ∆ιευθυντή της νοσηλευτικής µονάδας των Ε∆.
7. Το δικαίωµα νοσηλείας είναι προσωποπαγές και σε
καµία περίπτωση δεν µεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε
άλλα µέλη της οικογενείας του δικαιούχου.
Άρθρο 84
Χρήση στρατιωτικών ακινήτων από ΟΤΑ
Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας, του
Ταµείου Εθνικού Στόλου και του Ταµείου Αεροπορικής Άµυνας µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του κάθε Ταµείου να παραχωρούνται κατά χρήση στο
∆ηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδίως
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον τα
ακίνητα αυτά δεν είναι αναγκαία για τις Ένοπλες ∆υνάµεις και µε την παραχώρηση της χρήσης εξυπηρετούνται
λόγοι γενικού συµφέροντος. Η παραχώρηση της χρήσης
µπορεί να γίνεται χωρίς αντάλλαγµα. Με την κατά το
πρώτο εδάφιο απόφαση καθορίζονται τυχόν πρόσθετοι
όροι υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία
µπορεί να ανακληθεί εφόσον αρθούν οι λόγοι που την επέβαλαν. Στην ρύθµιση των προηγούµενων εδαφίων δεν
εµπίπτουν τα ακίνητα που ανήκουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου 109 του Συντάγµατος.
Άρθρο 85
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974
1. Η περίπτωση β) της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ανθυπασπιστές, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον επόµενο βαθµό µε τη συµπλήρωση οκτώ (8) ετών στον κατεχόµενο βαθµό ή δεκαεννέα (19) ετών συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους,
από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόµενο βαθµό του
Ανθυπασπιστή.»
2. Η υποπαράγραφος γ΄της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Το Σώµα Υλικού Πολέµου, που περιλαµβάνει τις Γενικές Ειδικότητες των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών Υλικού Πολέµου, των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών Υλικού Πολέµου Πυροτεχνουργών και των Τεχνιτών Υλικού Πολέµου.»
Άρθρο 86
Αναδροµικότητα Βαθµολογικής Προαγωγής
Για το στρατιωτικό προσωπικό των Ε∆ που βάσει των
διατάξεων του παρόντος νόµου αποκτά δικαίωµα αναδροµικής βαθµολογικής προαγωγής, δεν γεννώνται δικαιώµατα αναδροµικής καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών. Από την παρούσα διάταξη εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22, των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 24 και της παραγράφου 3
του άρθρου 26.
Άρθρο 87
Μεταβατικές ρυθµίσεις για τις συµβάσεις
αντισταθµιστικών ωφεληµάτων (ΑΩ)
1. Συµβάσεις αντισταθµιστικών ωφεληµάτων που είχαν συναφθεί µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και προµηθευτών αµυντικού υλικού και οι οποίες έληξαν,

συνολικά ή εν µέρει ανεκτέλεστες, µε αποτέλεσµα την
επιβολή ποινικών ρητρών σε βάρος των αντισυµβαλλοµένων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µπορούν να αναβιώσουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από
την έκδοση της υπουργικής απόφασης της εποµένης παραγράφου, εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας δηλώσει εγγράφως προς αυτό ότι επιθυµεί την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθµιση αντί
της καταβολής ποινικών ρητρών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε τους συλλογικούς φορείς της αµυντικής βιοµηχανίας και γνώµη της αρµόδιας
κοινοβουλευτικής επιτροπής η οποία διατυπώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της Βουλής,
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αναφέρονται στο
περιεχόµενο και τον τρόπο εκτέλεσης των νέων συµβάσεων αντισταθµιστικών ωφεληµάτων, καταρτίζεται πρότυπη σύµβαση, θεσπίζονται οι αναγκαίες εγγυήσεις διαφάνειας, εισάγονται διαδικασίες ελέγχου των σχετικών
δικαιολογητικών δειγµατοληπτικού αρχικά και σε περίπτωση εντοπισµού παράβασης γενικευµένου χαρακτήρα
και προβλέπεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Η διάρκεια των νέων αυτών συµβάσεων δεν µπορεί
να υπερβαίνει την 31η ∆εκεµβρίου 2014, το δε αντικείµενό τους εντάσσεται σε κατάλογο προγραµµάτων αντισταθµιστικών ωφεληµάτων που καταρτίζεται από τους
συλλογικούς φορείς της αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας προς όφελος αυτής και σύµφωνα µε τις παραγωγικές δυνατότητες των µελών της. Ο κατάλογος υποβάλλεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών και
Επενδύσεων για αξιολόγηση και οριστικοποίησή του κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης. Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
4. Η οικονοµική αξία του φυσικού αντικειµένου των νέων συµβάσεων προσδιορίζεται µε βάση τις διεθνώς ισχύουσες τιµές. Η ονοµαστική αξία τους πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ένα τέταρτο της ανεκτέλεστης πιστωτικής υποχρέωσης του υποκείµενου σε παροχή αντισταθµιστικών ωφεληµάτων. Προς το σκοπό αυτό αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία. Καταργείται η έννοια της πιστωτικής αξίας και δεν µπορούν να
προβλέπονται συντελεστές υπολογισµού της.
5. Οι νέες συµβάσεις πριν τη σύναψή τους ελέγχονται
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο, ενώ οι σχετικές διαφορές κρίνονται από τα ελληνικά δικαστήρια.
6. Μετά το πέρας της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 προθεσµίας ενηµερώνεται η αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
άρθρου αυτού. Ο Υπουργός µπορεί στο στάδιο µεταξύ
του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και της σύναψης της σύµβασης να ζητήσει τη γνώµη της
αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Στην επιτροπή αποστέλλονται ούτως ή άλλως αντίγραφα όλων
των συµβάσεων πριν τη σύναψή τους.
7. Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου αυτού µπορούν
να υπαχθούν και ισχύουσες συµβάσεις αντισταθµιστικών
ωφεληµάτων, εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας δηλώσει εγγράφως ότι επιθυµεί
την αντικατάστασή της από σύµβαση νέου τύπου.
8. Οι ρυθµίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 ως προς τον τρόπο ελέγχου των δικαιολογητι-
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κών µπορούν να επεκταθούν και στις ισχύουσες συµβάσεις των αντισταθµιστικών ωφεληµάτων, εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας δηλώσει εγγράφως ότι συµφωνεί.
Άρθρο 88
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003
(ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) «Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.)»
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3187/2003
(ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003), όπως ισχύει, τροποποιείται ως
εξής:
«Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Σ.Ε.Ι.) είναι ισότιµα µε τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε
αυτά».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003
(ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) όπως ισχύει, τροποποιείται ως
εξής:
«2. Τα Τµήµατα κάθε Α.Σ.Ε.Ι. µπορούν να λειτουργούν
µε κοινούς Τοµείς (διατµηµατικούς), οι οποίοι καλύπτουν
αποκλειστικά την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Ο Τοµέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση µέρους του γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος.»
3. Το άρθρο 4 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/
7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι και γνώµη του Συµβουλίου Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.), µπορεί να οργανώνονται, να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να µετονοµάζονται ή να καταργούνται Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) σε θέµατα Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπορικής Επιστήµης και Τεχνολογίας και σε γνωστικά αντικείµενα σχετικά µε τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων ∆υνάµεων και της
Εθνικής Άµυνας της χώρας.
2. Π.Μ.Σ. της προηγούµενης παραγράφου οργανώνονται είτε αυτοδύναµα από τα Α.Σ.Ε.Ι., είτε από τα Πανεπιστήµια σε συνεργασία µε τα Α.Σ.Ε.Ι. είτε από τα
Α.Σ.Ε.Ι. σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια. Για τα κοινά
µεταπτυχιακά προγράµµατα, την αρµοδιότητα χορήγησης των µεταπτυχιακών τίτλων έχουν τα Πανεπιστήµια,
εκτός εάν άλλως ορίζεται στο σχετικό προεδρικό διάταγµα.
3. Στα Π.Μ.Σ. των Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να φοιτούν απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και απόφοιτοι Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής και αλλοδαπής.
4. Προϋπόθεση για την αυτοδύναµη οργάνωση Π.Μ.Σ.
από τα Α.Σ.Ε.Ι. είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης αυτών.
5. Η Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου (Α.∆Ι.Σ.ΠΟ.)
και η Σχολή Εθνικής Αµυνας (Σ.ΕΘ.Α.) µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µε Πανεπιστήµια για τη διοργάνωση µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και
για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά µε την
πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και

Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003
(ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όργανα ∆ιοίκησης του Α.Σ.Ε.Ι. για την εκπαιδευτική του λειτουργία είναι:
α. Συλλογικά
(αα) Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (Ε.Σ.)
(ββ) Η Ακαδηµαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.)
β. Μονοπρόσωπα:
(αα) ο ∆ιοικητής
(ββ) ο Υποδιοικητής
(γγ) ο ∆ιευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
(δδ) ο Κοσµήτορας
(εε) οι ∆ιευθυντές Τοµέων».
5. Το εδάφιο (εε) της περίπτωσης α' της παραγράφου 3
του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003)
αντικαθίσταται ως εξής:
«(εε) Τέσσερις ∆ιευθυντές Τοµέων µε θητεία δυο ετών. Εκλέγονται από την Α.Σ., µε µυστική ψηφοφορία,
σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσµήτορας τουλάχιστον ένα µήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων
τους στο Ε.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται
κλήρωση. Εάν οι ∆ιευθυντές Τοµέων δεν επαρκούν για
την κάλυψη των κενών θέσεων, ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Ε.Σ., τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές. Εκλέγονται από την Α.Σ., µε µυστική ψηφοφορία, σε ειδική
συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσµήτορας τουλάχιστον ένα µήνα πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στο
Ε.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση».
6. Το εδάφιο (αα) της περίπτωσης δ' της παραγράφου
3 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003)
αντικαθίσταται ως εξής:
«(αα) Αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, σύµφωνα µε τον Οργανισµό του Α.Σ.Ε.Ι., επί
όλων των θεµάτων που αφορούν την εκπαίδευση».
7. Το εδάφιο (γγ) της περίπτωσης δ' της παραγράφου
3 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/ 7.10.2003)
αντικαθίσταται ως εξής:
«(γγ) Ορίζει µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή του οικείου Τοµέα τους ∆ιευθυντές των εργαστηρίων, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και
λειτουργία των εργαστηρίων. Στην περίπτωση κατά την
οποία δεν υπάρχει ∆ιευθυντής Τοµέα εισηγείται ο Κοσµήτορας».
8. Το εδάφιο (δδ) της περίπτωσης δ' της παραγράφου
3 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003)
αντικαθίσταται ως εξής:
«(δδ) Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής
Αµυνας, µέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, για θέµατα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή τις εν γένει
µεταβολές Τοµέων ή Π.Μ.Σ., καθώς και στις θέσεις προσωπικού».
9. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5
του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) προστίθεται εδάφιο (ηη) ως ακολούθως:
«(ηη) Επιλέγει, µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (Σ.Ε.)».
10. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) προστί-
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θεται νέα περίπτωση στ' ως ακολούθως:
«στ. Την γραµµατειακή υποστήριξη του Ε.Σ. αναλαµβάνει η Γραµµατεία του Ε.Σ.. Η Γραµµατεία του Ε.Σ. υπάγεται στον ∆ιοικητή της Σχολής».
11. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5
του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) αναριθµείται
ως ζ' και τροποποιείται ως ακολούθως:
«ζ. Ειδικότερα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και αρµοδιοτήτων του Ε.Σ., καθώς και θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας της Γραµµατείας του Ε.Σ. ρυθµίζονται στον
Οργανισµό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.».
12. Το εδάφιο (αα) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/
7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«(αα) Προΐσταται της ∆ιεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόµενη στρατιωτική εκπαίδευση, σύµφωνα µε το νόµο αυτό και τον
οικείο Οργανισµό».
13. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5
του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«6α. Ο Κοσµήτορας είναι µέλος του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη
βαθµίδα του Καθηγητή και εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία από την Α.Σ.. Ο Κοσµήτορας έχει θητεία τεσσάρων ακαδηµαϊκών ετών. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή Κοσµήτορα για δύο συνεχείς θητείες, καθώς και η εκλογή
για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. Ως θητεία
για την εφαρµογή της διάταξης αυτής νοείται η χρονική
περίοδος ανάµεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες. Η θητεία στο παραπάνω αξίωµα πριν την έναρξη του παρόντος νόµου δεν λαµβάνεται υπόψη για τους περιορισµούς αυτής της παραγράφου».
14. Το εδάφιο (αα) της περίπτωσης β' της παραγράφου
6 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003)
αντικαθίσταται ως εξής:
«(αα) Προΐσταται της Κοσµητείας, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόµενη ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, σύµφωνα µε το νόµο αυτό και τον οικείο Οργανισµό».
15. Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) προστίθεται νέα περίπτωση γ' ως ακολούθως:
«γ. Ο Κοσµήτορας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Κοσµήτορα, ο
οποίος είναι το αρχαιότερο µέλος ∆.Ε.Π. µεταξύ των ∆ιευθυντών Τοµέων. Η αναπλήρωση αφορά σε κάθε αρµοδιότητα του Κοσµήτορα πλην εκείνων της συµµετοχής
του στο Ε.Σ., στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. και στα Όργανα Εκλογής, Επιλογής και Εξέλιξης του ∆ιδακτικού Προσωπικού.»
16. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 5
του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ο ∆ιευθυντής Τοµέα είναι µέλος ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, εάν δεν
υπάρχει ενδιαφερόµενος Καθηγητής στον Τοµέα. Εκλέγεται για δύο ακαδηµαϊκά έτη, µε δυνατότητα επανεκλογής, από σώµα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο των µελών ∆.Ε.Π. του Τοµέα, και από ένα µέλος
του Ειδικού Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.∆Ι.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τοµέα, που εκλέγονται από
το σύνολο του Ε.Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τοµέα αντίστοιχα».
17. Η παραγράφος 8 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003

(ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την εκλογή των ανωτέρω αιρετών οργάνων, την συµµετοχή τους στο Ε.Σ.,
τη διοικητική υποστήριξή τους, την αναπλήρωσή τους
καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης της Κοσµητείας και της ∆ιεύθυνσης
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης καθορίζονται στον Οργανισµό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι..».
18. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν. 3187/
2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9α. Η Α.Σ. απαρτίζεται από το σύνολο των µελών του
∆.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι., από έναν εκπρόσωπο του Ε.Ε.∆Ι.Π.
και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π., οι οποίοι εκλέγονται
µεταξύ τους µε ετήσια θητεία, σε ειδικές συνεδριάσεις
των µελών Ε.Ε.∆Ι.Π. και των µελών Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι.
αντίστοιχα, που συγκαλεί ο Κοσµήτορας τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους.
β. Της Α.Σ. προεδρεύει ο Κοσµήτορας. Την γραµµατειακή υποστήριξη της Α.Σ. αναλαµβάνει η Γραµµατεία του
Ε.Σ.. Απαρτία επιτυγχάνεται, όταν παρευρίσκονται, κατ’
ελάχιστο, τα µισά συν ένα µέλη της Α.Σ.. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον προεδρεύοντα πριν από την έναρξη
της συνεδρίασης.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, µε µέριµνα του προεδρεύοντα, και η συνεδρίαση
αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή το όργανο συγκαλείται εκ νέου µέσα σε δέκα ηµέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον
αριθµό των παρόντων µελών.
γ. Η Α.Σ. συνέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις εντός του ακαδηµαϊκού έτους. Η Α.Σ.
συνέρχεται και εκτάκτως, κατόπιν προσκλήσεως του
προεδρεύοντα ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το 1/3
τουλάχιστον του συνόλου των µελών της. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη σύγκληση του οργάνου είναι
υποχρεωτική για τον προεδρεύοντα.
δ. Η Α.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
(αα) Εκλέγει τον Κοσµήτορα και τα αιρετά µέλη του
Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι..
(ββ) Ορίζει τα µέλη των Εκλεκτορικών Σωµάτων για
την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και µονιµοποίηση του
∆.Ε.Π..
(γγ) Εισηγείται προς το Ε.Σ., δια του Κοσµήτορα, επί
θεµάτων που αφορούν στην στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Α.Σ.Ε.Ι. και ειδικότερα επί των Προγραµµάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, του
ερευνητικού προσανατολισµού, των ακαδηµαϊκών συνεργασιών µε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, της
ίδρυσης και κατάργησης Τοµέων και Εργαστηρίων, του
προγραµµατισµού προκήρυξης νέων θέσεων διδακτικού
εκπαιδευτικού προσωπικού και της διασφάλισης της ποιότητας. Επιπλέον, εισηγείται για την ανακήρυξη των οµότιµων καθηγητών και των επίτιµων διδακτόρων του
Α.Σ.Ε.Ι. µετά από πρόταση που υπογράφεται τουλάχιστον από τρία µέλη ∆.Ε.Π..
19. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 3187/
2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στο πλαίσιο του Σ.Α.Α.Σ.Ε., συγκροτείται ∆ιασχολικό Συµβούλιο Α.Σ.Ε.Ι. (∆Ι.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.) αποτελούµενο από
τους ∆ιοικητές, τους ∆ιευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Κοσµήτορες των Α.Σ.Ε.Ι.. Αρµοδιότητες
του Συµβουλίου είναι ο συντονισµός των δραστηριοτή-
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των και η γενικότερη συνεργασία µεταξύ των Α.Σ.Ε.Ι., η
από κοινού εξέταση θεµάτων που αφορούν στην εκπαίδευση στα Α.Σ.Ε.Ι. και η υποβολή εισηγήσεων στο
Σ.Α.Α.Σ.Ε.. Του ∆ιασχολικού Συµβουλίου προεδρεύει ο
αρχαιότερος µεταξύ των ∆ιοικητών των Α.Σ.Ε.Ι. και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο Πρόεδρος και
τέσσερα µέλη του, µεταξύ των οποίων -υποχρεωτικάδυο εκ των Κοσµητόρων. Οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται εκ περιτροπής στις εγκαταστάσεις των τριών
Α.Σ.Ε.Ι., τουλάχιστον τρεις φορές µέσα σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος και οι αποφάσεις λαµβάνονται κατ’ απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου».
20. Το στοιχείο (β΄) της παραγράφου 7 του άρθρου 7
του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Το Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Σ.∆.Π.). και
τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (Σ.Ε.)»
21. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 3187/2003
(ΦΕΚ 233 Α΄/7.10.2003) τροποποιείται ως εξής:
«7. Στοιχεία τα οποία συνεκτιµώνται ιδιαίτερα κατά
την κρίση για κατάληψη θέσης ∆.Ε.Π. είναι το ήθος, η
προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία αξιωµατικών, υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου
αυτού, οι οποίοι καταλαµβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουµένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία µετά την εκλογή τους».
22. Το άρθρο 21 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/
7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21: «Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό
(Σ.∆.Π.) και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (Σ.Ε.)
1. Το Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Σ.∆.Π.) των
Α.Σ.Ε.Ι. αποτελείται από αξιωµατικούς εν ενεργεία των
Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας ή του Λιµενικού Σώµατος ή Στρατιωτικούς ∆ικαστές, οι οποίοι
διορίζονται για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης.
2. Τα µέλη του Σ.∆.Π. των Α.Σ.Ε.Ε πρέπει να έχουν τα
εξής προσόντα:
α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή Α.Σ.Ε.Ι. ή
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων
(Σ.Σ.Α.Σ.).
β. Να φέρουν το βαθµό τουλάχιστον του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων.
3. Ο διορισµός των µελών Σ.∆.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄/9.5.1980).
4. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό δίπλωµα, το επιστηµονικό έργο και η εµπειρία του υποψήφιου µέλους Σ.∆.Π. πρέπει να είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και µε τα διδακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει.
5. Τα µέλη του Σ.∆.Π. τοποθετούνται και ανήκουν σε
Τοµείς.
6. Το έργο του Σ.∆.Π. είναι κατ' εξοχήν διδακτικό και
περιλαµβάνει:
α. ∆ιδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων,
β. ∆ιεξαγωγή φροντιστηριακών µαθηµάτων.
γ. ∆ιεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και
εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

ε. ∆ιεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή του οικείου Εργαστηρίου.
ζ. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών
7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (Σ.Ε.) των Α.Σ.Ε.Ι. είναι
Αξιωµατικοί εν ενεργεία, των Ενόπλων ∆υνάµεων, του
Λιµενικού Σώµατος ή των Σωµάτων Ασφαλείας, κάτοχοι
τουλάχιστον πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή Πανεπιστηµίου. Οι Σ.Ε.
παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείµενα της στρατκοτικής εκπαίδευσης και αµείβονται µε ωριαία αντιµισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών. Η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου στους Σ.Ε. γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γ.Ε., ύστερα από εισήγηση
του ∆ιευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πρόταση
του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι».
23. Το άρθρο 25 του νόµου 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄/
7.10.2003) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την προκήρυξη θέσεων, εκλογή, µονιµοποίηση
και εξέλιξη των µελών ∆.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκλογή, µονιµοποίηση και εξέλιξη των µελών ∆.Ε.Π. των
Πανεπιστηµίων.
2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. λογίζονται σε κάθε περίπτωση ως αυτοδύναµα Τµήµατα. Ως Πρόεδρος του Τµήµατος νοείται ο
Κοσµήτορας του Α.Σ.Ε.Ι.. Ως Γενική Συνέλευση του Τµήµατος νοείται η Α.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι..
3. Το όργανο εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης του λοιπού ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, πλην Στρατιωτικών Εκπαιδευτών, είναι η Ακαδηµαϊκή Συνέλευση. Επί θεµάτων διαδικασιών προκήρυξης. εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις περί Πανεπιστηµίων.
4. Το όργανο επιλογής των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών
είναι το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο
5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
24.α. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία περί Α.Σ.Ε.Ι. αναφέρεται ο όρος «Πρόεδρος Ακαδηµαϊκών Θεµάτων»,
νοείται εφεξής ο Κοσµήτορας,
β. Η θητεία των υφισταµένων αιρετών οργάνων στα
Α.Σ.Ε.Ι. εξακολουθεί να ισχύει έως τη λήξη της.
γ. Όπου στις κείµενες διατάξεις περί Α.Σ.Ε.Ι. αναφέρεται ο όρος «∆ιεύθυνση Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης», νοείται εφεξής η Κοσµητεία,
δ. ∆ιαδικασίες εκλογής, επιλογής, εξέλιξης και µονιµοποίησης του ∆ιδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού,
στις οποίες έχουν συγκροτηθεί και αποφασίσει/γνωµοδοτήσει τα αντίστοιχα όργανα, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το προϊσχύον θεσµικό πλαίσιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 89
Τροποποίηση διατάξεων νόµου 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄)
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994
(ΦΕΚ 151 Α΄) προστίθεται περίπτωση ιδ) ως εξής:
«ιδ) Από 1.1.2010 και κατά ποσοστό 65% τα ειδικά επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας και η ειδική αποζηµίωση
που προβλέπονταν στην παρ. 7 του άρθρου 14, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της µε την παρ. 7 του άρθρου 5
του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).»
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Άρθρο 90
Καταργούµενες ∆ιατάξεις
1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις:
α. Το άρθρο 53 του α. ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α΄).
β. Το π.δ. 269/1993 (ΦΕΚ 115 Α΄/9.7.1993).
γ. Το π. δ. 46/2005 (ΦΕΚ 64 Α΄).
δ. Ο ν. 2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α΄), υπό την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 91 του παρόντος νόµου.
2. Τα άρθρα 50 και 51 του π.δ. 292/2003 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων στρατολογικής φύσης (ΦΕΚ 248
Α΄/30.10.2003) καταργούνται από 1.1.2011.
3. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει τα ίδια θέµατα µε
διαφορετικό τρόπο καταργείται, εκτός των περιπτώσεων
στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του νόµου
αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του πρώτου µέρους
του παρόντος νόµου και των άρθρων 30, 32 (εκτός της
παραγράφου 1α) και 35, 36 (εκτός της παραγράφου
13α), 37 και 38 εφαρµόζονται από 1.1.2011.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 22 και 24 έως 29,
του άρθρου 31, της παραγράφου 1α του άρθρου 32, του
άρθρου 34 και της υποπαραγράφου 13α του άρθρου 36,
εφαρµόζονται από 1.1.2012.
5. Η περίπτωση ε΄του άρθρου 23 εφαρµόζεται για τα
στελέχη που µεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που
αναφέρονται σε αυτήν µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του
παρόντος νόµου εφαρµόζονται από 1.1.2011.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 41 έως 52 του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται για τις υποθέσεις που θα εισαχθούν προς κρίση ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων
µετά την έναρξη ισχύος του.

Άρθρο 91
Έναρξη Ισχύος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εποµένων παραγράφων, ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για τα στελέχη των Ε∆ που µέχρι την 31.12.2012
συµπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν 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
(ΦΕΚ 219 Α΄).

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. Βενιζέλος

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. ∆ιαµαντοπούλου

Π. Μπεγλίτης

Αθήνα, 9 Σεπτεµβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΓΑΤΣΑ
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