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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 1
Υπεράσπιση στρατιωτικών

ενώπιον ποινικών δικαστηρίων

1. Στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτι-
κούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων, κατά των ο-
ποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήµατα που τους α-
ποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώ-
πιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους µε απόφαση του Προέ-
δρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από
προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ε-
φόσον:  
α. από διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπι-

στώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετι-
κού µε την πράξη για την οποία διώκονται και
β. δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο κατά τη διαδικα-

σία ενώπιον του δικαστηρίου. 
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται αν η ποινική δίω-

ξη ασκείται ύστερα από ενέργεια της υπηρεσίας. 

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 

Στο ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως
εξής:

«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσηµα του αξιω-
µατικού είναι ανίατο ή ότι το τραύµα του ιάθηκε µεν αλ-
λά η φύση του τον καθιστά σωµατικά ανίκανο για τη
στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωµατικός, εφόσον επιθυµεί
την υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως
16, υποβάλλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες σχετική αίτηση.
Το Ανώτατο κατά κλάδο Συµβούλιο:
α. Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωµατικό σε

µία από τις καταστάσεις αυτές, σύµφωνα µε τις κατά πε-
ρίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουµένης
της εκ νέου παραποµπής του ενώπιον της Επιτροπής και
τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθµού και της ει-
δικότητάς του,
β.  αν η προθεσµία υποβολής της αίτησης παρήλθε ά-

πρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωµατικού.»
2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται.
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 προστίθεται περί-

πτωση δ΄ ως εξής:  
«δ) Η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στον δηµόσιο

τοµέα, εκτός Ενόπλων Δυνάµεων. Το προηγούµενο εδά-
φιο εφαρµόζεται για το σύνολο του στρατιωτικού προ-
σωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον δεν προβλέ-
πεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΓ΄, 18 Απριλίου 2019,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ρυθµίσεις Μέριµνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις



Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974 

Στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται περί-
πτωση µ΄ ως εξής: 

«µ) Το Οικονοµικό Σώµα.»
2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 η περίπτωση β΄

καταργείται και η περίπτωση γ΄ αναριθµείται σε β΄.
3. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστε-

ρα από πρόταση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συµβουλίου,
εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται οικονοµικές επιπτώσεις
για τον Κρατικό Προϋπολογισµό, δύναται να µετατάσσο-
νται ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικοί, από ένα όπλο σε
άλλο όπλο ή σώµα και αντίστροφα, καθώς και από ένα
σώµα σε άλλο σώµα του ίδιου Κλάδου, συµπεριλαµβανο-
µένων των γενικών ειδικοτήτων, ειδικοτήτων ή τεχνών,
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, σε θέσεις που α-
παιτούν εξειδικευµένη εκπαίδευση, τηρουµένων των
διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8, ως
προς τη σειρά αρχαιότητας των µετατασσοµένων.»

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 προστίθεται περί-
πτωση ε΄ ως εξής: 

«ε) Οι κρίσεις ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών κατά
των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργηµα, α-
ναστέλλονται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης αθωωτικής
απόφασης ή αµετάκλητου απαλλακτικού βουλεύµατος.
ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικοί των οποίων η κρίση έ-
χει ανασταλεί, εφόσον  κριθούν προακτέοι, προάγονται
αναδροµικά από τότε που θα έπρεπε να είχαν προαχθεί
αν δεν είχε συντρέξει η αναστολή του προηγούµενου ε-
δαφίου.»

5. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9
καταργείται.

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως
εξής:

«5. Όταν συντρέχουν περισσότερες περιπτώσεις των
παραγράφων 3 και 4, ανεξαρτήτως διάρκειας, δεν µπο-
ρεί να λογιστεί χρόνος µεγαλύτερος του ενός δευτέρου
(1/2) του ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου παραµονής
στον βαθµό σύµφωνα µε το άρθρο 12, εκτός από την πε-
ρίπτωση ανυπαίτιου τραυµατισµού σε επιχείρηση ή δια-
τεταγµένη υπηρεσία.»

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως
εξής:

«3. Οι ανωτέρω εκθέσεις, µετά των παρατηρήσεων
του γνωµατεύοντος, υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο
Γενικό Επιτελείο και τίθενται υπό την κρίση των αρµό-
διων Συµβουλίων το ταχύτερο δυνατόν.»

8. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24
αντικαθίσταται, προστίθεται περίπτωση δ΄ και οι περι-
πτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ αναριθµούνται σε ε΄,στ΄  και ζ΄ α-
ντίστοιχα, ως εξής:

«γ. Το Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών του Πολεµι-
κού Ναυτικού, για τις κρίσεις των Υπαξιωµατικών του
Πολεµικού Ναυτικού.
δ. Το Συµβούλιο Προαγωγών του Πολεµικού Ναυτικού,

για τις κρίσεις των Ανθυπασπιστών του Πολεµικού Ναυ-
τικού.
ε.  Το Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών της Αεροπο-

ρίας, για τις κρίσεις των Υπαξιωµατικών της Αεροπορίας.

στ. Το Συµβούλιο Προαγωγών της Αεροπορίας για τις
κρίσεις των Ανθυπασπιστών Αεροπορίας.
ζ.    Το Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Κοινών Σω-

µάτων για τις κρίσεις των Υπαξιωµατικών των Κοινών
Σωµάτων.»

9. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24
αντικαθίσταται, προστίθεται περίπτωση δ΄ και οι περι-
πτώσεις δ΄, ε΄, στ΄,  ζ΄, η΄ και θ΄ αναριθµούνται σε ε΄,
στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, ως εξής:

«γ. Το Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών του Πολε-
µικού Ναυτικού συγκροτείται µε διαταγή του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αποτελείται από:

1) Έναν (1) Υποναύαρχο Μάχιµο, ως Πρόεδρο.
2) Τρείς (3) Αρχιπλοίαρχους Μάχιµους.
3) Έναν (1) Πλοίαρχο ή Αντιπλοίαρχο Μάχιµο.
4) Έναν (1) ανώτερο Αξιωµατικό από την Τεχνική Διεύ-

θυνση ή τη Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθ-
µου Σαλαµίνας, προκειµένου περί κρίσης Υπαξιωµατικών
Τεχνών.

5) Έναν (1) ανώτερο Αξιωµατικό από την αρµόδια Δι-
εύθυνση, Διοίκηση και Σταδιοδροµία του ΓΕΝ.

6) Έναν (1) Αξιωµατικό της Υπηρεσίας Φάρων, προκει-
µένου περί κρίσης Υπαξιωµατικών της Υπηρεσίας Φά-
ρων.

7) Έναν (1) ανώτερο Αξιωµατικό από τους υπηρετού-
ντες στο ΓΕΝ/Β΄ Κλάδο, ως γραµµατέα, χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αξιωµατικός της περίπτωσης

(5), προκειµένου δε περί κρίσης Υπαξιωµατικών της Υπη-
ρεσίας Φάρων ο Αξιωµατικός της περίπτωσης (6).
δ. Το Συµβούλιο Προαγωγών του Πολεµικού Ναυτικού,

όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).
ε. Το Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών της Αεροπο-

ρίας από:
1) Τον Διευθυντή του Κλάδου προσωπικού του Γενικού

Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο.
2) Τον Διευθυντή του 1ου Επιτελικού Γραφείου του Γε-

νικού Επιτελείου Αεροπορίας.
3) Έναν (1) Σµήναρχο Ιπταµένου, που ορίζεται µε δια-

ταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
4) Τον αρµόδιο Τµηµατάρχη Προαγωγών του 1ου Επι-

τελικού Γραφείου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
5) Έναν (1) Ανώτερο Αξιωµατικό του Σώµατος του κρι-

νόµενου, που ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας ως Εισηγητή.

6) Ως Γραµµατέας χωρίς δικαίωµα ψήφου µετέχει Α-
ξιωµατικός της Γραµµατείας του Ανωτάτου Συµβουλίου.
στ. Το Συµβούλιο Προαγωγών Αεροπορίας όπως ορί-

ζεται στο άρθρο 17 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).
ζ. Το Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών Κοινών Σω-

µάτων αποτελείται από τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας ως Πρόεδρο και µέ-
λη τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήρι-
ξης και Οργάνωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυ-
νας και έναν (1) Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ε-
νόπλων Δυνάµεων, από τους υπηρετούντες στο Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άµυνας. Καθήκοντα εισηγητή, µε ψή-
φο, εκτελεί ο αρχαιότερος αξιωµατικός του οικείου Κοι-
νού Σώµατος.
η. Για θέµατα επανακρίσεων το Συµβούλιο της προη-

γούµενης παραγράφου συµπληρώνεται µε έναν (1) ακό-
µη Ταξίαρχο οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνά-
µεων, από τους υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Ε-
θνικής Άµυνας. Στο Συµβούλιο Επανακρίσεων οι δύο (2)
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µετέχοντες Ταξίαρχοι από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άµυνας πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικούς Κλάδους
των Ενόπλων Δυνάµεων.
θ. Η σύγκληση των Συµβουλίων γίνεται µε διαταγή του

Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, στην
οποία ορίζεται και ένα αναπληρωµατικό µέλος, από τους
υπηρετούντες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας Τα-
ξιάρχους οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάµε-
ων. Χρέη Γραµµατέα των Συµβουλίων εκτελεί ο Γραµµα-
τέας του Συµβουλίου Προαγωγών Κοινών Σωµάτων.
ι. Οι αποφάσεις των Συµβουλίων λαµβάνονται κατά

πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή-
φος του Προέδρου. Οι συντασσόµενοι από τα Συµβούλια
πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άµυνας.» 

10.  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«4. Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αερο-
πορίας εκδίδουν δύο (2) µήνες πριν τις τακτικές κρίσεις
εγκύκλιο, στην οποία περιλαµβάνονται ονοµαστικά οι
ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικοί των προηγούµενων ε-
δαφίων.

5. Αν κατά τη διάρκεια του έτους εξαντληθούν οι πίνα-
κες προακτέων που συντάχθηκαν βάσει των τακτικών ε-
τήσιων κρίσεων για τους ανθυπασπιστές και υπαξιωµατι-
κούς των περιπτώσεων 2α (4), 2γ (2), 2γ (3) και 2γ (1) (α),
τα Γενικά Επιτελεία µπορεί να ορίζουν αριθµό συµπλη-
ρωµατικά, προκειµένου να κριθούν προς κάλυψη κενών
µόνο θέσεων ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών, κατά
περίπτωση.»

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

«β. Στο Πολεµικό Ναυτικό:
1) Για τις επανακρίσεις των υπαξιωµατικών, το Συµβού-

λιο συγκροτείται από:
α) Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ε-

φόσον αυτός είναι αρχαιότερος του Υποναυάρχου, Προ-
έδρου του Συµβουλίου Κρίσεων Υπαξιωµατικών. Σε δια-
φορετική περίπτωση, µετέχει ο νεότερος από τους υπη-
ρετούντες στην ηµεδαπή εν ενεργεία Μάχιµος Αντιναύ-
αρχος.
β) Τέσσερις (4) ανώτατους Αξιωµατικούς, µεταξύ των

οποίων ο Διευθυντής του Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτε-
λείου Ναυτικού.
γ)  Έναν (1) ανώτερο Αξιωµατικό από τους υπηρετού-

ντες στον Β΄ Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,
ως γραµµατέα, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

Xρέη εισηγητή, µε δικαίωµα ψήφου, εκτελεί ανώτατος
Αξιωµατικός του Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού.

2) Για τις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών, το Ανώτα-
το Ναυτικό Συµβούλιο Κρίσεων, όπως για τις επανακρί-
σεις των Πλωταρχών και των Κατώτερων Αξιωµατικών.»

12.  Το άρθρο 42 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 42
Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις Ανθυπασπιστών 

και Υπαξιωµατικών

Οι τοποθετήσεις και µεταθέσεις των Ανθυπασπιστών
και Υπαξιωµατικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυ-
νάµεων διενεργούνται από τα αντίστοιχα Γενικά Επιτε-
λεία.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 

Στο άρθρο 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:

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

«Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι
επιθυµούν µπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολο-
γηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραµονή στις
Ένοπλες Δυνάµεις µε τον βαθµό που φέρουν ως Εθελο-
ντές Mακράς Θητείας (E.M.Θ.) µέχρι τη συµπλήρωση
35ετούς συντάξιµης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθµο-
λογικά µέχρι τον βαθµό του ανθυπολοχαγού και των α-
ντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµε-
ων.».

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

«Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στο πρώτο ε-
δάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθ-
µό, µε όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι όροι
και προϋποθέσεις για την απονοµή αποστρατευτικού
βαθµού υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων
των Ενόπλων Δυνάµεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες
Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθµού ανθυπολοχαγού, που
τίθενται σε αποστρατεία.»

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθµίσεις για τη θέση Εθελοντών 
Μακράς Θητείας  εκτός οργανικών θέσεων 

Μετά το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 προστίθεται άρ-
θρο 39Α ως εξής:

«Άρθρο 39Α
Θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας 

εκτός οργανικών θέσεων

1. Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να
έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής
συντάξιµης υπηρεσίας, καταλαµβάνονται από τα όρια
ηλικίας του βαθµού τους, όπως αυτά καθορίζονται
στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του
ν.δ. 445/1974 (Α΄160), τίθενται, εφόσον το επιθυµούν Ε-
κτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) µέχρι την συµπλήρωση
της ανωτέρω υπηρεσίας, µε απόφαση του Υπουργού Ε-
θνικής Άµυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οι-
κείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συµβουλίου.

2. Στελέχη που εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτω-
σης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 περιλαµβάνο-
νται σε ξεχωριστό παράρτηµα της εγκυκλίου που εκδίδε-
ται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 25 για τις
τακτικές ετήσιες κρίσεις. 

3. Κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 39, τα αρµόδια συµβούλια κρίσεων
κρίνουν κατά τις τακτικές κρίσεις τα στελέχη της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και συ-
ντάσσουν ξεχωριστό πίνακα αποστρατευτέων σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 29. Στα στελέχη αυτά δεν α-
πονέµεται αποστρατευτικός βαθµός.

4. Η απόφαση αποστρατείας του αρµόδιου συµβουλί-
ου κρίσεων, βάσει των ηλικιακών ορίων της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39, κοινοποιείται α-
µελλητί στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.)  που
περιλαµβάνονται σε αυτήν.
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5. Όσοι επιθυµούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσε-
ων (Ε.Ο.Θ.) υποβάλλουν αίτηση στη µονάδα τους µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της
απόφασης αποστρατείας τους. Η αίτηση συνοδεύεται α-
πό υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοι-
χεία που αφορούν την προϋπηρεσία του αιτούντος στον
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα πριν από την κατάταξή του ως
εθελοντή στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον η
προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιµη.  

6. Η µονάδα υποβάλλει την αίτηση αµελλητί και απευ-
θείας στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Ε-
πιτελείου. Η Διεύθυνση Προσωπικού υποβάλλει αµελλη-
τί την αίτηση στη Γραµµατεία του Ανώτατου Συµβουλίου,
συνοδευόµενη από τον ατοµικό φάκελο του αιτούντος. 

7. Το Ανώτατο Συµβούλιο γνωµοδοτεί επί της αίτησης
µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τότε που η Γραµµα-
τεία την παρέλαβε, λαµβάνοντας υπόψη, τη λογιζόµενη
ως συντάξιµη υπηρεσία. 

8. Η γνωµοδότηση του Συµβουλίου υποβάλλεται µε
µέριµνα της οικείας Γραµµατείας στον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, ο οποίος αποφασίζει µέσα σε  δεκαπέντε (15) η-
µέρες από τότε που παρέλαβε τη γνωµοδότηση. 

9. Ο αιτών Εθελοντής Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) παρα-
µένει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων µέχρι την α-
ποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Αν η αίτηση α-
πορριφθεί, αποστρατεύεται κατ’ εφαρµογή των διατάξε-
ων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
39. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τίθεται Εκτός Οργανικών
Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) από την ηµεροµηνία κατά την οποία έ-
πρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθεί σε αποστρα-
τεία.

10. Κατά το διάστηµα που διατελούν Εκτός Οργα-
νικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), οι Εθελοντές Μακράς Θητείας
(Ε.Μ.Θ.)  ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

11. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) οι οποίοι
τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.), σύµφωνα
µε τα παραπάνω:
α.  Υπηρετούν µε τον βαθµό που φέρουν µέχρι την α-

ποστρατεία τους.
β. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.
γ. Αποστρατεύονται στις εξής περιπτώσεις:
αα. µε τη συµπλήρωση συνολικής συντάξιµης υπηρε-

σίας τριάντα πέντε (35) ετών,
ββ. για λόγους αποδεδειγµένους σωµατικής ανικανό-

τητας,
γγ. µε αίτησή τους που µπορεί να υποβληθεί οποτεδή-

ποτε.
12. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του  π.δ.

21/1991 (Α΄ 9).».

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 888/1949 

Στον α.ν. 888/1949 (Α΄ 42) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται περί-
πτωση γ΄ ως εξής:

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

2. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 13

Πλέον του προσωπικού του άρθρου 9, είναι δυνατή η
διάθεση προσωπικού στις Μονάδες και Υπηρεσίες Οικο-
νοµικού, ως εξής: 
α. οπλιτών όπλων και σωµάτων σύµφωνα µε τους Πί-

νακες Οργάνωσης Υλικού,
β. πολιτικού προσωπικού σύµφωνα µε το π.δ. 79/2018

(Α΄ 148).».

Άρθρο 7
Υπηρεσιακή εξέλιξη υπαξιωµατικών του Οικονοµικού

Σώµατος του Στρατού Ξηράς που προέρχονται
από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών

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

Άρθρο 8
Τροποποίηση διάταξης του ν. 2913/2001

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 2913/2001 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η παρούσα εφαρµόζεται ανεξάρτητα από την ηµερο-
µηνία που συνέβη το ανωτέρω ατύχηµα.». 

Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 

Στο άρθρο 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής: 
«2. Το παραπάνω µειωµένο ωράριο εργασίας πραγµα-

τοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των
δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών
των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον η αναπηρία είναι του-
λάχιστον 67% ή 50% για άτοµα έως 18 ετών που πά-
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή
τύπου 1.

3. Για την ασθένεια ή την αναπηρία των προσώπων της
παραγράφου 1, γνωµατεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίη-
σης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των
ΕΔ Υγειονοµική Επιτροπή. Η µείωση του ωραρίου εργα-
σίας πραγµατοποιείται µε απόφαση των αντίστοιχων Δι-
ευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων ή της
Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
αίτηση, συνοδευόµενη από πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την
επιµέλεια ή την αναδοχή, ή αντίγραφο της συµβολαιο-
γραφικής πράξης του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα
για την επιµέλεια, καθώς και γνωµάτευση Υγειονοµικής
Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. ή της Ανώτατης κατά Κλάδο των Ε-
νόπλων Δυνάµεων Υγειονοµικής Επιτροπής από την ο-
ποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η χρονική
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατά-
στασης καθορίζεται σε δίµηνη από την ηµεροµηνία έκδο-
σής του.» 
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2. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Το παραπάνω µειωµένο ωράριο εργασίας ισχύει

για το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από την ιατρική
γνωµάτευση και δεν µειώνεται περαιτέρω, σε περίπτωση
ύπαρξης περισσότερων του ενός προσώπων της παρα-
γράφου 1.» 

Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 

Στον ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 2, προστίθεται υπο-
περίπτωση (8) ως εξής:

«(8) Μονιµοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας
(Ε.Μ.Θ.) της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 1.». 

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 2
της παραγράφου 1α του άρθρου 5 προστίθεται πέµπτο
και έκτο εδάφιο ως εξής: 

«Τα προαναφερόµενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτι-
κά, στον τόπο της προτίµησής τους, µετά από σχετική α-
ναφορά τους. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται αναλό-
γως.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως
εξής: 

«2. Στον τόπο της προτίµησής τους υπηρετούν, υπο-
χρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πά-
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και
έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και
στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιµελούνται τέκνο ή έ-
χουν οριστεί µε δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς
ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναδοχή,
ή µε δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιµέλεια
ατόµου, είτε µε αναπηρία είτε µε σακχαρώδη διαβήτη.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, το ποσο-
στό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκα-
τό (67%) τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη α-
παιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχι-
στον.» 

4. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

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

5. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που

εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του οικείου
Γενικού Επιτελείου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται κατά Κλάδο των Ενό-
πλων Δυνάµεων τα κριτήρια των µετατάξεων, ανάλογα
µε τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες
της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

6. Μετά το άρθρο 13Α προστίθεται άρθρο 13Β, ως ε-
ξής:

«Άρθρο 13Β
Ειδικότερες κατηγορίες µετατάξεων 

της Πολεµικής Αεροπορίας

1. Μόνιµοι αξιωµατικοί του σώµατος Τεχνικής Υπο-
στήριξης της Πολεµικής Αεροπορίας µε ειδικότητα Έ-

ρευνας - Πληροφορικής (Ε-Π), που είναι απόφοιτοι Σχο-
λής Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και κά-
τοχοι βασικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στο γνωστικό αντικείµενο
της πληροφορικής, µπορούν να µετατάσσονται για κάλυ-
ψη κενών θέσεων του Σώµατος Έρευνας – Πληροφορι-
κής της Πολεµικής Αεροπορίας µε αίτησή τους. Για τη
µετάταξη εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων α-
πό τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Πολεµικής Αεροπο-
ρίας. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο των τίτλων
σπουδών, εάν αυτοί δεν έχουν καταχωριστεί στα ατοµι-
κά έγγραφα του αιτούντος, και κάθε άλλο σχετικό δικαι-
ολογητικό, ιδίως ως προς την επιτελική εργασιακή ε-
µπειρία και την υπηρεσία σε κέντρα µηχανογράφησης
της Πολεµικής Αεροπορίας.

2. Οι Αξιωµατικοί της παραγράφου 1 µετατάσσονται
µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υ-
πουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Πληροφορικής της Πολεµι-
κής Αεροπορίας.

3. Με το ίδιο διάταγµα απονέµεται στον µετατασσόµε-
νο ο βαθµός που φέρει ο Αξιωµατικός που κατέχει την
τελευταία θέση στην επετηρίδα του Σώµατος Έρευνας -
Πληροφορικής και έχει αποφοιτήσει το ίδιο µε αυτούς η-
µερολογιακό έτος από το οικείο Ανώτατο Στρατιωτικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΣΕΙ). Ο απονεµόµενος βαθµός
δεν µπορεί να είναι ανώτερος του εποµένου που φέρει ο
µετατασσόµενος ή αυτού για τον οποίο έχει κριθεί προα-
κτέος εντός του τρέχοντος έτους.

4. Οι µετατασσόµενοι, εφόσον απονεµηθεί σε αυτούς
βαθµός ανώτερος από αυτόν που έφεραν, δεν έχουν δι-
καίωµα αναδροµικής καταβολής τυχόν διαφοράς στις µι-
σθολογικές τους απολαβές. Έχουν τα ίδια οικονοµικά δι-
καιώµατα και υποχρεώσεις µε τους Αξιωµατικούς του
Σώµατος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεµικής Αερο-
πορίας, διατηρούν τη µεταξύ τους σειρά αρχαιότητας,
καθίστανται νεότεροι των οµοιοβάθµων τους Αξιωµατι-
κών στο Σώµα Έρευνας - Πληροφορικής και φέρουν τυ-
χόν παράσηµα και διαµνηµονεύσεις που τους έχουν α-
πονεµηθεί.»

7. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Για τον Στρατό Ξηράς οι Διευθυντές Όπλων για τις
κρίσεις Αξιωµατικών Όπλων και οι Διευθυντές Σωµάτων
για τις κρίσεις των αξιωµατικών Σωµάτων και Εθελοντών
Μακράς Θητείας.»

8. Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

«(1) Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού για τις κρίσεις των Μάχιµων Ειδικοτήτων, Φά-
ρων και Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.).»

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

«(5) Ανώτατος αξιωµατικός από την αντίστοιχη ειδικό-
τητα των κρινόµενων, συµπεριλαµβανοµένων και των ε-
θελοντών µακράς θητείας, ο οποίος ορίζεται µε απόφα-
ση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.»

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

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

11. Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 23 προστίθεται υ-

5



ποπερίπτωση (6) ως εξής:
«(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές µακράς θητεί-

ας.»
12. Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 23 προστίθεται υ-

ποπερίπτωση (8)  ως εξής:
«(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές µακράς θη-

τείας.»
13. Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 23 προστίθεται υ-

ποπερίπτωση (8) ως εξής:
«(8) Υποσµηναγός για τους εθελοντές µακράς θητεί-

ας.»
14. Οι υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτωσης ε΄

του άρθρου 23 αντικαθίστανται ως εξής:
«2) Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωµα-

τικούς Υπηρεσίας Γραφείου για τους Αξιωµατικούς:
α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, αποφοί-

τους Σχολής Πολέµου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεµικού Ναυτικού, αποφοί-

τους Ναυτικής Σχολής Πολέµου (ΝΣΠ).
γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεµικής Αεροπορίας, α-

ποφοίτους Αεροπορικής Σχολής Πολέµου (ΑΣΠ).
δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των Κοινών Σωµάτων.
3) Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτω-

θι Αξιωµατικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΝΣΠ ή Α-
ΣΠ, ή είναι απόφοιτοι µε βαθµό χαµηλότερο του «λίαν
καλώς»:
α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς.
β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεµικού Ναυτικού.
γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεµικής Αεροπορίας.»
15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση β΄ της παραγρά-

φου 3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υπο-

χρεωτικά για προαγωγή σχολεία.»
16. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως

εξής:
«7. Ως ευδοκίµως τερµατίσαντες κρίνονται οι Αξιωµα-

τικοί οι οποίοι, κατά την κρίση των Συµβουλίων Κρίσεων,
µε βάση τη συνεκτίµηση των προσόντων τους σε όλη τη
σταδιοδροµία τους, απέδωσαν το µέγιστο των δυνατο-
τήτων τους και δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή τους
στον επόµενο βαθµό, όπου αυτός προβλέπεται, εφόσον:
α. Έχουν συµπληρώσει πραγµατική συντάξιµη υπηρε-

σία τριάντα πέντε (35) ετών και τον ελάχιστο χρόνο πα-
ραµονής στον βαθµό τους.
β. Δεν έχουν συµπληρώσει πραγµατική συντάξιµη υ-

πηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, έχουν όµως συµπλη-
ρώσει τριάντα ένα (31) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας, συ-
µπεριλαµβανοµένης αυτής που προσµετράται ως τέτοια
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 27, καθώς και
τον χρόνο παραµονής στον βαθµό τους, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου. Το προηγούµενο
εδάφιο δεν εφαρµόζεται για Αξιωµατικούς που έχουν α-
ποφοιτήσει από Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ι-
δρυµα (ΑΣΕΙ) µετά από τετραετή τουλάχιστον φοίτηση ή
από Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωµατικών (ΑΣ-
ΣΥ).»

17. Η παράγραφος 10 του άρθρου 27 αντικαθίσταται
ως εξής:

«10. Σε περίπτωση συνδροµής δύο (2) ή περισσότερων
περιπτώσεων της παραγράφου 9, ο συνολικός λογιζόµε-
νος χρόνος δεν µπορεί να είναι ανώτερος του µισού του
απαιτούµενου πραγµατικού χρόνου παραµονής στον
βαθµό, εκτός από την περίπτωση του ανυπαίτιου τραυ-
µατισµού σε επιχείρηση ή διατεταγµένη υπηρεσία.»

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

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

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

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

20. Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 13Β ως ε-
ξής:

«13Β. Οι αξιωµατικοί της περίπτωσης (8) της υποπαρα-
γράφου β΄ του άρθρου 2 είναι νεότεροι όλων των οµοιο-
βάθµων τους.»

21. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 37 αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τους αξιωµατικούς Πολεµικού Ναυτικού, Πολεµι-
κής Αεροπορίας και Κοινών Σωµάτων τηρείται ιδιαίτερη
επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους
αξιωµατικούς Πολεµικού Ναυτικού και Πολεµικής Αερο-
πορίας, που προέρχονται από την κατηγορία της υποπε-
ρίπτωσης 5 της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 και µονιµο-
ποιηθέντων εθελοντών µακράς θητείας Πολεµικού Ναυ-
τικού, Πολεµικής Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς τηρεί-
ται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία
εγγράφονται βάσει της ηµεροµηνίας προαγωγής τους
σε βαθµό Αξιωµατικού.»

22. Στο άρθρο 54 προστίθεται παραγράφος 4 ως εξής:
«4.  Στο Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-

τους, στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, υπηρετούν ανώ-
τεροι αξιωµατικοί του Κοινού Νοµικού Σώµατος των Ε-
νόπλων Δυνάµεων, µε έργο τη νοµική συνδροµή και υπο-
στήριξη του Γραφείου στην άσκηση των αρµοδιοτήτων
των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17
του ν. 3086/2002. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-
θνικής Άµυνας και Οικονοµικών καθορίζεται ο αριθµός
των θέσεων αξιωµατικών του Κοινού Νοµικού Σώµατος
των Ενόπλων Δυνάµεων στο Γραφείο του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, τα
κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, η διάρκεια της
υπηρεσίας τους στις εν λόγω θέσεις, καθώς και το νοµι-
κό καθεστώς που διέπει τις συγκεκριµένες θέσεις.» 

23.  Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για τους ανωτέρω µονιµοποιούµενους εθελοντές

µακράς θητείας δεν ισχύουν τα όρια ηλικίας του
ν.δ. 445/1974 και κρίνονται για προαγωγή στο βαθµό του
ανθυπολοχαγού, σηµαιοφόρου ή ανθυποσµηναγού, κατά
τα οριζόµενα για τους αντίστοιχους υπαξιωµατικούς από
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ),
µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθµό του ανθυ-
πασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους.»

24. Το άρθρο 83 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 83
Ζητήµατα νοσοκοµειακής περίθαλψης

1. Στους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και
υπαξιωµατικούς, δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς και
οπλίτες θητείας, οι οποίοι συµµετείχαν µε οποιονδήποτε
τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου α-
πό την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην
Κύπρο, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
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Τυληρία και τη Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και
τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις συ-
ζύγους ή έχουσες συνάψει σύµφωνο συµβίωσης και χή-
ρες τους εν ειρήνη, που παραµένουν άγαµες, παρέχεται
πλήρης νοσοκοµειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε πάθη-
ση στα στρατιωτικά νοσοκοµεία και των τριών κλάδων
των Ενόπλων Δυνάµεων. Το ίδιο ισχύει και για τους συγ-
γενείς α΄ βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, εφόσον
αυτοί δεν δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη από οποι-
ονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Από την εφαρµογή
του παρόντος  εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις
παραπάνω περιόδους, µε οποιονδήποτε τρόπο, σε παρά-
νοµες δραστηριότητες σε βάρος της νόµιµης λειτουρ-
γίας του πολιτεύµατος της Κυπριακής Δηµοκρατίας.

2. Τα έξοδα περίθαλψης βαρύνουν τον κύριο ασφαλι-
στικό φορέα υγειονοµικής περίθαλψης των δικαιούχων
της παραγράφου 1. Αν δεν είναι ασφαλισµένοι, οι σχετι-
κές δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισµό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

3. Για την παροχή της ανωτέρω περίθαλψης υποβάλ-
λονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση του ενδιαφεροµένου προς το στρατιωτικό

νοσοκοµείο του κλάδου των ΕΔ, στον οποίο υπηρέτησε
ο ίδιος ή συγγενής του, µε την οποία δηλώνει και τον τό-
πο της µόνιµης κατοικίας του,
β) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄

από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών υπηρέτησε
στην Κύπρο κατά τις χρονικές περιόδους της παραγρά-
φου 1,
γ) υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος

δηλώνει αν  είναι ασφαλισµένος ή όχι ασφαλισµένος σε
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

4. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, τα παραπά-
νω δικαιολογητικά µπορεί να υποβληθούν µέσα σε τρείς
(3) ηµέρες από την ηµεροµηνία εισαγωγής για ενδονο-
σοκοµειακή νοσηλεία.

5. Η ανωτέρω περίθαλψη παρέχεται σε νοσοκοµείο
του κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων, στον οποίο υπηρέ-
τησε ο δικαιούχος ή συγγενής του, το οποίο εδρεύει
στον τόπο της µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου. Αν δεν
υπάρχει τέτοιο νοσοκοµείο ή αν το υφιστάµενο αδυνατεί
να διαχειριστεί το συγκεκριµένο περιστατικό, η περίθαλ-
ψη παρέχεται από κατάλληλο νοσοκοµείο των άλλων
κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, το οποίο βρίσκεται εγ-
γύτερα του τόπου της µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου.

6. Σε κάθε περίπτωση, το αίτηµα για περίθαλψη εγκρί-
νεται από τον Διευθυντή της οικείας νοσηλευτικής µονά-
δας των Ενόπλων Δυνάµεων.

7. Το δικαίωµα περίθαλψης είναι προσωποπαγές και
δεν µεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε άλλα µέλη της οικο-
γένειας του δικαιούχου.».

Άρθρο 11
Ρυθµίσεις σταδιοδροµικής φύσης

1. Για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 του άρ-
θρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρ-
θρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των µονάδων και υπηρε-
σιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄
210), προσµετράται αυξηµένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο
µέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε µονάδες
και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορι-
σµού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων έ-

χουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς
τους. 

2. Απόφοιτοι της Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών
(ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και των παραγωγικών Σχολών
Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, οι οποίοι τέθη-
καν σε αποστρατεία µε τον βαθµό του Αντισυνταγµατάρ-
χη ή του Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη
σταδιοδροµία τους στον βαθµό του Ταγµατάρχη ή του
Πλωτάρχη, έχοντας συµπληρώσει τριακονταπενταετή
(35ετή) συντάξιµη υπηρεσία ή τριάντα δύο (32) έτη
πραγµατικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.δ. 178/1969 είτε µε τις διατάξεις του ν. 2439/1996 είτε
οποτεδήποτε µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010
για λόγους υγείας ή σωµατικής ανικανότητας, προάγο-
νται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος στον βαθµό του Συνταγµατάρχη ή του Πλοιάρ-
χου αντίστοιχα, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συντα-
ξιοδοτικά ή άλλα οικονοµικά δικαιώµατα.

3. Η παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«15. Οι αξιωµατικοί των λοιπών Σωµάτων, καθώς και
των λοιπών γενικών ειδικοτήτων υγειονοµικού βαθµών
ανθυπολοχαγού µέχρι και αντισυνταγµατάρχη συµπλη-
ρώνουν σε κάθε βαθµό δύο (2) έτη χρόνο διοίκησης ή ει-
δικής υπηρεσίας σε µονάδες ή συγκροτήµατα ή σχηµατι-
σµούς εκστρατείας. Από το προηγούµενο εδάφιο εξαι-
ρούνται οι αξιωµατικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών
Γραµµατέων και οι προερχόµενοι από εθελοντές µακράς
θητείας.»

4. Το στοιχείο (β) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«(β) Οι αξιωµατικοί των υπόλοιπων Σωµάτων βαθµών
ανθυπολοχαγού µέχρι και αντισυνταγµατάρχη συµπλη-
ρώνουν σε κάθε βαθµό χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρε-
σίας ενός (1) έτους σε µονάδες ή συγκροτήµατα ή σχη-
µατισµούς εκστρατείας. Από το προηγούµενο εδάφιο ε-
ξαιρούνται οι αξιωµατικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών
Γραµµατέων και οι προερχόµενοι από εθελοντές µακράς
θητείας.»

5. Οι αξιωµατικοί που προέρχονται από εθελοντές µα-
κράς θητείας εξαιρούνται από την υποχρέωση χρόνου
διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3648/2008 

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

«Άρθρο 12
Προαγωγή Αξιωµατικών-Ανθυπασπιστών πολεµικής
διαθεσιµότητας, νικητών παραολυµπιακών αγώνων

Αξιωµατικοί και ανθυπασπιστές πολεµικής διαθεσιµό-
τητας και υπαξιωµατικοί πολεµικής αποστρατείας που έ-
χουν υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθούν στις καταστάσεις
αυτές και έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν έως και την
όγδοη θέση σε ατοµικό κανονικό ολυµπιακό αγώνισµα,
κατά τη διάρκεια των παραολυµπιακών αγώνων, καθώς
και µία από τις τρεις παγκόσµιες νίκες σε παγκόσµιο
πρωτάθληµα σε ατοµικό ολυµπιακό αγώνισµα αθλητών
µε προβλήµατα αναπηρίας, δικαιούνται να αποκτήσουν
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έναν ακόµη βαθµό πέραν από αυτούς που ορίζονται στις
διατάξεις του ν. 875/1979, για καθεµία από τις παραπάνω
αγωνιστικές διακρίσεις. Τα πρόσωπα του προηγούµενου
εδαφίου δεν προάγονται άνω των τριών (3) βαθµών ή σε
βαθµό ανώτερο από εκείνον που προβλέπεται για τα εν
ενεργεία στελέχη του ίδιου Όπλου, Σώµατος ή Γενικής
Ειδικότητας.».

Άρθρο 13
Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων 
περίθαλψης  στα στρατιωτικά νοσοκοµεία

1. Οι υπαγόµενοι σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιού-
χων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκοµεία και των
τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων, συµπεριλαµβα-
νοµένου του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Μετοχικού Ταµεί-
ου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), οι οποίοι δεν είναι άµεσα ή έµµεσα
ασφαλισµένοι ή είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ασφα-
λιστικών φορέων, αλλά έχουν απολέσει την ασφαλιστική
τους κάλυψη, νοσηλεύονται σε αυτά δωρεάν και δικαι-
ούνται υγειονοµικής περίθαλψης και εξετάσεων στα ε-
ξωτερικά ιατρεία από αυτά.

2. Οι δαπάνες της παραγράφου 1 καλύπτονται από τον
Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Άρθρο 14
Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4361/2016
(Α΄ 10) αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωµατικών και
ανθυπασπιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση»

1. Οι παράγραφοι 1, 5 και 7 του άρθρου 93, καθώς και
οι παράγραφοι 1, 4 και 10 του άρθρου 182 του
ν. 3852/2010 εφαρµόζονται και στο στρατιωτικό προσω-
πικό των Ενόπλων Δυνάµεων.».

Άρθρο 15
Γραφεία Νοµικής Προστασίας Στελεχών

1. Στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάµεων συνι-
στώνται Γραφεία Νοµικής Προστασίας Στελεχών
(ΓΝΟΠΣ), τα οποία υπάγονται απευθείας στον οικείο Αρ-
χηγό και στελεχώνονται µε κατάλληλο προσωπικό του
Επιτελείου και του Κοινού Νοµικού Σώµατος.

2. Τα ΓΝΟΠΣ ενηµερώνουν απευθείας τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων, ύστερα από υποβολή προφορικού
ερωτήµατος ή καταγγελίας, για την ισχύουσα νοµοθεσία
ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχουν
σε παρούσα υπηρεσιακή υπόθεση που τα αφορά άµεσα
και προσωπικά. Τα ΓΝΟΠΣ µπορεί να απευθύνονται α-
πευθείας στις αρµόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνά-
µεων προκειµένου να ενηµερώνονται για το κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει την υπόθεση και τηρούν την ανωνυ-
µία του ερωτώντος στελέχους. Οι υπηρεσίες τα συνδρά-
µουν στην άσκηση της αρµοδιότητας αυτής αµελλητί και
τους παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία.

3. Ερωτήµατα που αφορούν εκκρεµείς δικαστικές υπο-
θέσεις ή ιδιωτικές διαφορές, καθώς και αυτά που είναι α-
όριστα και καταχρηστικά δεν εξετάζονται από τα ΓΝΟΠΣ
και τίθενται στο αρχείο.

4. Οι ειδικές κείµενες διατάξεις περί παραπόνων των
στρατιωτικών που προβλέπονται από τους κανονισµούς
και τις διαταγές της υπηρεσίας, δεν θίγονται από το πα-
ρόν. 

5. Όταν τα ΓΝΟΠΣ, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιο-
τήτων τους, λαµβάνουν γνώση υπόθεσης, η εξέταση της
οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώπιον της διοίκησης, α-
πευθύνονται στην αρµόδια υπηρεσία προκειµένου να λά-
βουν γνώση των εγγράφων και κάθε απαραίτητου στοι-
χείου. Εφόσον διαπιστώσουν πρόδηλα νοµικά σφάλµατα
ή παραλείψεις, ενηµερώνουν το αρµόδιο κλιµάκιο διοί-
κησης και προτείνουν την ανάληψη συγκεκριµένων µέ-
τρων και διοικητικών ενεργειών για τη διόρθωση των
σχετικών πράξεων και την επανόρθωση ή αποτροπή της
βλάβης ή ζηµίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.

6. Τα ΓΝΟΠΣ τηρούν ανωνυµοποιηµένα στοιχεία των
ερωτηµάτων και των καταγγελιών των οποίων γίνονται
αποδέκτες και ανά εξάµηνο συντάσσουν σχετική έκθεση
προς τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυ-
νας µέσω του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου,
µε συγκεντρωτική και κατηγοριοποιηµένη περιγραφή
των υποθέσεων του επιτελείου τους, στατιστικά στοι-
χεία και πρόταση ανάληψης των απαιτούµενων ενεργει-
ών ή νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Η έκθεση αυτή κοινο-
ποιείται µε µέριµνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυ-
νας στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και στην αρµόδια ε-
πιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

7. Για τη διακίνηση πληροφοριών και εγγράφων που α-
φορούν τις υποθέσεις που εξετάζουν τα ΓΝΟΠΣ εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις του Διακλαδικού Κανονισµού
Στρατιωτικής Αλληλογραφίας και του Εθνικού Κανονι-
σµού Ασφαλείας και της νοµοθεσίας περί προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων. 

8. Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές
Εξετάσεις που διερευνούν υποθέσεις κακοδιοίκησης
στις Ένοπλες Δυνάµεις ή παραβάσεις ατοµικών δικαιω-
µάτων, ανατίθενται κατά προτεραιότητα σε αξιωµατι-
κούς του Κοινού Νοµικού Σώµατος των Ενόπλων Δυνά-
µεων.

Άρθρο 16
Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται

µε δηµοσία δαπάνη

1. Όταν οι στρατιωτικοί που κηδεύονται µε δηµόσια
δαπάνη, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 36 του
ν. 3648/2008 (Α΄ 38) και του άρθρου 66 του ν. 3883/2010,
απεβίωσαν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή
και αντίστροφα, καταβάλλονται επιπλέον και τα έξοδα
ταρίχευσης, κατασκευής ειδικού φέρετρου και µεταφο-
ράς της σορού. 

2. Για την κάλυψη των εξόδων κηδείας, καθώς και των
λοιπών εξόδων της παραγράφου 1 των στρατιωτικών
που κηδεύονται µε δηµόσια δαπάνη, εγγράφονται οι α-
παιτούµενες πιστώσεις που βαρύνουν τον προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. 

Άρθρο 17
Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήµατος 

Ειδικών Λογαριασµών

Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 38
της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ του πρώ-
του άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται υπο-
περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Ειδικά για τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων,
που η µετοχική τους σχέση µε τον οικείο Ειδικό Λογα-
ριασµό Αλληλοβοήθειας έληξε κατά το χρονικό διάστη-
µα από την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 31η Ιουλίου
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2012, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του
ν. 3986/2011 παύουν να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ε-
ξόδου τους από τις Ένοπλες Δυνάµεις, αποκλειστικά για
τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος, χωρίς να πα-
ράγονται άλλα οικονοµικά αποτελέσµατα. Για τον σκοπό
αυτόν εκδίδεται συµπληρωµατικό Φύλλο Διακοπής Μι-
σθοδοσίας, στο οποίο υπολογίζονται και οι επιπλέον α-
ναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού Λογα-
ριασµού, για το διάστηµα από την 1η Ιουλίου 2011 έως
την έξοδο των στελεχών από την υπηρεσία. Οι εισφορές
αυτές παρακρατούνται από το δικαιούµενο συµπληρω-
µατικό εφάπαξ βοήθηµα, το οποίο καταβάλλεται κατά
την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογα-
ριασµών Αλληλοβοήθειας µόνο εφόσον υφίσταται σχετι-
κή οικονοµική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαρια-
σµού. Το εφάπαξ βοήθηµα και το ύψος των εισφορών υ-
πολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την
ηµεροµηνία εξόδου των στελεχών από την υπηρεσία.
Πράξεις απονοµής συµπληρωµατικών εφάπαξ βοηθηµά-
των που εκδόθηκαν µετά την 1η Αυγούστου 2012 και
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, θεωρούνται νόµιµες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής 

φύσης του ν. 3421/2005 

Στον ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ηµεροµη-
νία, µεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος, ό-
πως αποδεικνύεται από ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή
άλλα επίσηµα έγγραφα.»

2. Η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1) Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα(4) ή περισσότερα
ζώντα αδέλφια.».

3. Η υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 7 καταργείται και η υποπερίπτωση
(1) της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου αντικαθί-
σταται ως εξής:

«(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία (3) ζώντα αδέλφια.».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«Στην υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης α΄ της παρα-

γράφου 1 και στις υποπεριπτώσεις (3) και (4) της περί-
πτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου, αν ο περιγραφόµενος
ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαί-
ωµα της µεταφοράς µεταβιβάζεται στον αµέσως επόµε-
νο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η µεταβί-
βαση του δικαιώµατος µεταφοράς στους υπόχρεους µει-
ωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, όταν
οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωµα αυτό και έχουν
ήδη εκπληρώσει µειωµένη στρατεύσιµη στρατιωτική υ-
ποχρέωση.»

5. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«β. Τέκνα άγαµης µητέρας είναι όσα αποκτήθηκαν από

µητέρα που δεν έχει συνάψει γάµο και εξακολουθεί να
είναι άγαµη. Οµοίως, ως τέκνα άγαµης µητέρας θεωρού-
νται και όσα αποκτήθηκαν εκτός γάµου από µητέρα, η ο-
ποία διατελεί σε διάζευξη.»

6. Στο άρθρο 13 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται και
προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«4. Η συνδροµή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις
διατάξεις της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αποδει-
κνύεται µε αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρή-
σης ή µε επίσηµα έγγραφα ξένου κράτους, που υποβάλ-
λονται µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων ή µπορούν να
ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρµόδια Στρατολογική
Υπηρεσία.

9. Όσοι από τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1
διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, µε
την απαλλαγή τους από τη στράτευση, εξαιρούνται από
την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύ-
χθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους
εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννοµες συνέπειες. Οι
δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο µε
πράξη του εισαγγελέα του αρµόδιου στρατιωτικού δικα-
στηρίου.»

7. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 αντικαθίστα-
νται ως εξής: 

«2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίµων της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 1 διαρκεί µέχρι την 31η Δε-
κεµβρίου του έτους που συµπληρώνουν το τριακοστό
τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.  

3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίµων της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 δεν µπορεί να υπερβαίνει
την 31η Δεκεµβρίου του έτους που συµπληρώνουν το
τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη χο-
ρήγηση ή µη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της
αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άµυ-
νας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται α-
πό έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό του Κοινού Νοµικού Σώ-
µατος των Ενόπλων Δυνάµεων και δύο (2) καθηγητές Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της περιφέρειας Ατ-
τικής και µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το υπό ε-
ξέταση αντικείµενο του διαπρέποντος επιστήµονα. Η συ-
γκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να κα-
θορίζεται αµοιβή των µελών της επιτροπής.».

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως
εξής:

«4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται α-
πό την αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία, ύστερα από αί-
τηση των ενδιαφεροµένων που συνοδεύεται από πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρµόδιου δήµου
και βεβαίωση της µονάδας ή της υπηρεσίας στην οποία
υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωµα, µε την ο-
ποία βεβαιώνεται ότι αυτός δεν τελεί σε λιποταξία.».

9. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 28 αντικα-
θίστανται ως εξής:

«Αναβολή κατάταξης υποψήφιων βουλευτών – ευρω-
βουλευτών - περιφερειαρχών – δηµάρχων.

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάµεις
των στρατευσίµων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για
την εκλογή τους ως βουλευτών, ευρωβουλευτών, περι-
φερειαρχών ή δηµάρχων.». 

10. Στο άρθρο 29 οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαθί-
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στανται και προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«3. Αν η αναβολή χορηγηθεί, οι ενδιαφερόµενοι κατα-

τάσσονται µε τη µεθεπόµενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρα-
τευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Αν το αίτηµα απορριφθεί και
έχει παρέλθει η ηµεροµηνία κατάταξής τους, υποχρεού-
νται σε κατάταξη µέσα σε ένα πενθήµερο από την ηµε-
ροµηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης. 

4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος χορηγείται ύ-
στερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων που συνοδεύε-
ται από υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία
προκύπτουν οι επικαλούµενοι κοινωνικοί λόγοι. 

5. Η αίτηση της παραγράφου 4 υποβάλλεται µέχρι και
την ηµεροµηνία που οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να
καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις. Αν η αίτηση υπο-
βληθεί αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδροµικά, ε-
φόσον οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν καταταγεί, οι προϋ-
ποθέσεις υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που έπρεπε να
καταταγούν και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ηµεροµη-
νία κατάταξης της µεθεπόµενης Εκπαιδευτικής Σειράς
Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) . 

8. Η αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους δια-
κόπτεται οποτεδήποτε εφόσον οι ενδιαφερόµενοι επιθυ-
µούν να καταταγούν µε την αµέσως επόµενη Εκπαιδευ-
τική Σειρά Στρατευσίµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).».

11.  Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 31 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«1. Οι στρατεύσιµοι καλούνται για κατάταξη στις Ένο-
πλες Δυνάµεις µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυ-
νας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενό-
πλων Δυνάµεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρµόδιες αρ-
χές και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι µονάδες και
οι ηµεροµηνίες κατάταξης. Η γνωστοποίηση της κλήσης
για κατάταξη στους ενδιαφεροµένους είναι δυνατόν να
γίνεται και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µεθόδων και δι-
κτυακών υποδοµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138). 

4. Οι καλούµενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατα-
τάσσονται την τασσόµενη ηµεροµηνία ή προθεσµία και
στις µονάδες που καθορίζονται µε την απόφαση πρό-
σκλησης της παραγράφου 1. Αν για λόγους αντικειµενι-
κής αδυναµίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρου-
σιάζονται µε την επίδειξη της κλήσης για κατάταξη, σε
οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνοµική αρχή για να δη-
λώσουν τους λόγους αδυναµίας. Στην περίπτωση αυτή
τεκµαίρεται ότι έχουν καταταχθεί εµπρόθεσµα αν πα-
ρουσιαστούν στις µονάδες κατάταξης µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την καθοριζόµενη ηµεροµηνία κατάταξής
τους και εφόσον οι προαναφερόµενες αρχές έχουν δια-
πιστώσει τους λόγους της αντικειµενικής αδυναµίας».

12. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
37, οι λέξεις «µόνιµος αξιωµατικός του Υγειονοµικού
Σώµατος (ιατρός)» και «µόνιµο αξιωµατικό του Υγειονο-
µικού Σώµατος (ιατρό)» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«αξιωµατικός ή οπλίτης του Υγειονοµικού Σώµατος (ια-
τρός)» και «αξιωµατικό ή οπλίτη του Υγειονοµικού Σώ-
µατος (ιατρό)», αντίστοιχα. 

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

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

του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας.».
14. Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 45 αντι-

καθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 45
Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάµεις 
και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων

Βουλευτών – Ευρωβουλευτών –
Περιφερειαρχών – Δηµάρχων

1. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάµεις για εκπλή-
ρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων που υπο-
βάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή
τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών
ή Δηµάρχων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επό-
µενη της ηµεροµηνίας επίδοσης της πρότασης υποψη-
φιότητας στον πρόεδρο του αρµόδιου δικαστηρίου και η
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ανα-
βάλλεται.»

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

«θ. Ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγµατι-
κής στρατιωτικής υπηρεσίας.».

16.  Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«5. Στους ανυπότακτους επιβάλλονται οι προβλεπό-
µενες από το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ποινικές κυ-
ρώσεις, χρηµατικό πρόστιµο το οποίο έχει προσωποπα-
γή χαρακτήρα, καθώς και οι στερήσεις και απαγορεύσεις
που προβλέπονται από τα άρθρα 53 και 54 του παρό-
ντος.».

17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 η φράση:
«Ο µόνος ή ο µεγαλύτερος γιος ή αδελφός» αντικαθί-

σταται από τις λέξεις «Όλοι οι γιοί ή αδελφοί».
18. Το άρθρο 70 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 70
Εκτίµηση λόγων ανώτερης βίας 
ή ανυπέρβλητων κωλυµάτων

1. Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυµάτων,
που προβάλλονται από στρατευσίµους, έφεδρους ή δό-
κιµους έφεδρους αξιωµατικούς, οπλίτες, έφεδρους ο-
πλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία για τη µη τήρηση των
υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νοµο-
θεσία, εκτιµώνται από την αρµόδια Διοίκηση Στρατολογι-
κών Υπηρεσιών, εφόσον δεν πρόκειται για τη µη τήρηση
της υποχρέωσης για κατάταξη. Οµοίως, και οι ανυπότα-
κτοι µπορούν να προβάλλουν τους ανωτέρω λόγους ή
κωλύµατα, µετά την ηµεροµηνία διακοπής της ανυποτα-
ξίας τους.  

2. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυµα
θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γε-
γονός, είτε αντικειµενικό είτε σχετικό µε το πρόσωπο
του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιµέλεια και σύνεση
του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη
τη συµµόρφωσή του.

3. Για τη µη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη εί-
ναι δυνατή η επίκληση και εξαιρετικών λόγων, πέραν των
λόγων ή κωλυµάτων της παραγράφου 2. Ως εξαιρετικός
λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειµενικό είτε
σχετικό µε το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά
την επιµέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνα-
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τη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας
του οποίου ενδεχόµενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ι-
διαίτερα επαχθή θέση. 

4. Για την αποδοχή ή την απόρριψη των λόγων των
παραγράφων 2 και 3 για τη µη τήρηση της υποχρέωσης
για κατάταξη, αποφασίζει ειδική επιτροπή που αποτελεί-
ται από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωµατι-
κό του Νοµικού Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων και
τον Διοικητή της αρµόδιας Διοίκησης Στρατολογικών Υ-
πηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
ορίζονται τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής, τακτικά και α-
ναπληρωµατικά, για δύο (2) έτη.

5. Για τους διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυπο-
ταξία που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι δι-
οικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιµα, που έ-
χουν επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύνολό
τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα
δικαιολογητικά, οι προθεσµίες υποβολής τους, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.».

19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 αντικαθίσταται ως
εξής:

4. Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, απαι-
τείται προσκόµιση δικαιολογητικών, τα οποία έχουν εκ-
δοθεί από δηµόσια αρχή ξένου κράτους, γίνονται δεκτά
µόνο εφόσον είναι επικυρωµένα για τη γνησιότητά τους
και επίσηµα µεταφρασµένα. Αντίγραφα των ανωτέρω εγ-
γράφων γίνονται δεκτά σύµφωνα µε το άρθρο 11 του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45).».

Άρθρο 19
Ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων

1. Οι διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξαιρού-
νται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποί-
ες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον: 

α) έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάµεις και
εκπλήρωσαν πλήρως ή µερικώς τις στρατιωτικές τους υ-
ποχρεώσεις, 
β) έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάµεις και εκπλη-

ρώνουν ακόµη τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, 
γ) καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις προς εκπλήρω-

ση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων µέχρι τις 31
Δεκεµβρίου 2020,
δ) έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση στράτευ-

σης, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους στις Ένοπλες
Δυνάµεις,
ε) απαλλαγούν από την υποχρέωση στράτευσης µέχρι

τις 31 Δεκεµβρίου 2020,
στ) τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας,
ζ) λάβουν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας µέ-

χρι τις 31 Δεκεµβρίου 2020,
η) έχουν ήδη εκπληρώσει ως αντιρρησίες συνείδησης

πλήρως ή µερικώς την εναλλακτική τους υπηρεσία,
θ)  έχουν ήδη υποβάλει ή υποβάλουν δικαιολογητικά

για την υπαγωγή τους στις κείµενες διατάξεις περί α-
ντιρρησιών συνείδησης µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2020

και παρουσιάζονται εµπρόθεσµα για εκπλήρωση της ε-
ναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της ανωτέρω υπα-
γωγής τους.

2. Το αξιόποινο της ανυποταξίας όσων υπάγονται ή θα
υπαχθούν σε µία από τις περιπτώσεις α΄ έως θ΄ της πα-
ραγράφου 1 εξαλείφεται, οι ποινικές συνέπειες αίρονται
και οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιµα,
που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί διαγράφονται στο σύ-
νολό τους. Αν µέρος των διοικητικών προστίµων έχει α-
ποπληρωθεί, διαγράφεται το υπολειπόµενο ποσό. Οι
σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο µε πράξη του
εισαγγελέα του αρµόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

3. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αυ-
τεπαγγέλτως.

Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4361/2016 

Στον ν. 4361/2016 (Α΄ 10) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

«β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του
οπλίτη, σε µονάδες - ανεξάρτητες υποµονάδες και υπη-
ρεσίες των Ενόπλων Δυνάµεων, µετά την κατάταξή του.

γ. Μετάθεση είναι η µετακίνηση του οπλίτη από τη θέ-
ση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική µονάδα - ανε-
ξάρτητη υποµονάδα ή υπηρεσία.».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις Ένοπλες Δυνά-
µεις διενεργούνται µετά την κατάταξή τους, σε µονάδες
των Ενόπλων Δυνάµεων, ως εξής:

α. για το Στρατό Ξηράς, σε Μονάδες Εκστρατείας της
Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδε-
κανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου,
καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της µεθορίου της Η-
πείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης,

β. για το Πολεµικό Ναυτικό, κατ’ αρχάς σε πλοία, Ναυ-
στάθµους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων
και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες µε
κριτήριο τη στελέχωση αυτών µε τον υψηλότερο βαθµό
δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας,
γ. για την Πολεµική Αεροπορία, κατ’ αρχάς σε Μονά-

δες και Υπηρεσίες, εκτός των περιφερειακών ενοτήτων
Αττικής και Θεσσαλονίκης, µε τον υψηλότερο βαθµό δυ-
σκολίας και στη συνέχεια σε Μονάδες και Υπηρεσίες µε
όµοιο βαθµό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανω-
τέρω νοµών.».

3. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως
εξής: 

«Οι οπλίτες που έχουν την επιµέλεια τέκνου µε συµ-
βολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώ-
δικα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.».

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Δήλωση τόπου προτίµησης

1. Οι στρατεύσιµοι υποβάλλουν δήλωση του τόπου
προτίµησής τους για τοποθέτηση και µετάθεση. Ο τύπος

11



της δήλωσης τόπου προτίµησης καθορίζεται µε διαταγή
του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων.

2. Η δήλωση τόπου προτίµησης υποβάλλεται από
τους στρατεύσιµους ηλεκτρονικά, πριν από την κατάτα-
ξη, µέσω των επίσηµων ιστότοπων των Γενικών Επιτε-
λείων. Η δήλωση οριστικοποιείται και υπογράφεται από
τους οπλίτες κατά την κατάταξή τους. Είναι δυνατή η υ-
ποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και κατά τη διάρκεια της
κατάταξης, από τους οπλίτες που δεν την υπέβαλαν αρ-
χικά, η οποία θα λαµβάνεται υπόψη µόνο για την υλοποί-
ηση των µεταθέσεών τους.

3. Μεταβολή της δήλωσης τόπου προτίµησης επιτρέ-
πεται, µετά την τοποθέτηση των οπλιτών σε µονάδες, ε-
φόσον προκύψουν επιγενόµενοι της κατάταξής τους λό-
γοι, οι οποίοι τη δικαιολογούν.

4. Όσοι επικαλούνται λόγους υπαγωγής στις διατά-
ξεις των παραγράφων 2β και 12 του άρθρου 3, καθώς και
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, προσκοµίζουν τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά της
Φ.411/115/287956/Σ.3473/28.6.2016 (Β΄ 2125) απόφα-
σης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να λη-
φθούν υπόψη κατά την υλοποίηση των µεταθέσεών
τους.».

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Στους οπλίτες αυτούς απονέµεται κατάλληλη ειδικό-
τητα και αµέσως µετά το πέρας της βασικής εκπαίδευ-
σης υπηρετούν στην πλησιέστερη µονάδα του τόπου ε-
πιθυµίας τους.».

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«3. Οµοίως εξαιρούνται, εφόσον το επιθυµούν, οι ο-
πλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραµµα θε-
ραπείας εξαρτηµένων ατόµων από ναρκωτικές ουσίες,
στους εγκεκριµένους οργανισµούς ή φορείς του άρθρου
51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους οπλίτες αυτούς απο-
νέµεται κατάλληλη ειδικότητα και αµέσως µετά το πέρας
της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη
µονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας
τους.

4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επι-
βάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων
Δυνάµεων, µπορεί να εξαιρείται µε αιτιολογηµένη από-
φαση ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθ-
µού των καταταγέντων σε κάθε Εκπαιδευτική Σειρά
Στρατεύσιµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) ανά Κλάδο των Ενόπλων
Δυνάµεων. Ως συνολικός αριθµός των καταταγέντων κα-
τά Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ),
θεωρείται ο αριθµός των οπλιτών, για τους οποίους εκδί-
δεται σχετική διαταγή τοποθέτησης.».

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως
εξής:

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

8. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Εξειδικεύονται τα οικονοµικά και κοινωνικά κριτή-
ρια, ο αριθµός των µορίων που αντιστοιχούν σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και
η διαδικασία συλλογής και εξέτασης των στοιχείων-δι-
καιολογητικών.

β. Καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, για την υποχρέ-
ωση συµπλήρωσης της δήλωσης τόπου προτίµησης, η
διαδικασία συµπλήρωσης, επεξεργασίας και οριστικοποί-
ησής της, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλο-
ποίηση της εν λόγω διαδικασίας.».

Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 

Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων µπορούν, µετά
την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων,
να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ε-
νός (1) µέχρι τριών (3) ετών, µε τον βαθµό που φέρουν.
Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους εφέδρους, εφό-
σον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει
τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία εκπλήρωσής τους.

2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη
των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάµε-
ων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.
Κατ’ εξαίρεση, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο-
ΒΑ) Ειδικών Δυνάµεων - Οµάδων Υποβρυχίων Κατα-
στροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκ-
πληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιµη στρατιωτική
τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων
Δυνάµεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο - Σώµα για
τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Οµοίως, είναι δυνα-
τόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να µεταφερθούν ή να µετα-
ταγούν στις Ειδικές Δυνάµεις - ΟΥΚ. Για την ανακατάτα-
ξη ή επανακατάταξη και τη µεταφορά των ΟΒΑ εκδίδεται
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα από
πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.»

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 προστίθεται τρίτο
εδάφιο ως εξής:

«Πριν να εκδοθεί η προβλεπόµενη στο προηγούµενο
εδάφιο απόφαση, κατανέµεται στους Κλάδους των Ενό-
πλων Δυνάµεων µε γνωµάτευση του Συµβουλίου Αρχη-
γών Γενικών Επιτελείων, ανάλογα µε τις ανάγκες των
Γενικών Επιτελείων, ο αριθµός των θέσεων των Οπλιτών
Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φο-
ρά.».  

3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 13 αντικαθί-
σταται και προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, µετά τη συ-
µπλήρωση τριών (3) µηνών πραγµατικής στρατιωτικής υ-
πηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας
στρατιωτικής τους υποχρέωσης.  
η. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευ-

ση που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βρα-
χείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάµεων - Οµάδων
Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), µε την επιφύλαξη της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 14.».

4. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: 
«14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατά-

ταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνά-
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µεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώµατος, για τους ανή-
κοντες στο Στρατό Ξηράς, που επιθυµούν να υπηρετή-
σουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάµεων - Οµάδων Υποβρυχίων
Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον:
α. ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούµενη προς

τούτο εκπαίδευση, µεταφέρονται ή µετατάσσονται στις
Ειδικές Δυνάµεις - ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο – Σώ-
µα, για τους ανήκοντες στον Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα,
που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναλη-
φθείσας υποχρέωσής τους,
β. δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ανωτέρω εκπαί-

δευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως ΟΒΑ στον Κλά-
δο ή το Όπλο – Σώµα, για τους ανήκοντες στον Στρατό
Ξηράς, που ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν,
προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέ-
ωσής τους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 3883/2010

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010
(Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής: 

«Άρθρο 71
Ρύθµιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης 
που έχουν συµπληρώσει το τριακοστό τρίτο έτος 

της ηλικίας τους

1. Όσοι συµπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της η-
λικίας τους µπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της ε-
ναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή
θα διατεθούν σε φορείς του δηµόσιου τοµέα και αφού
προηγουµένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία εί-
κοσι (20) ηµερών.».

Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005

Στον ν. 3421/2005 (Α΄ 302) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις: 

1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως
εξής: 

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

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

«α. Τρεις (3) καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ι-
δρυµάτων της Περιφέρειας Αττικής µε ειδικότητα στη φι-
λοσοφία ή στις κοινωνικές – πολιτικές επιστήµες ή στην
ψυχολογία ή στη νοµική.»

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

«γ. Έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό του Κοινού Νοµικού
Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων.»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Οι αναγνωριζόµενοι ως αντιρρησίες συνείδησης
για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται
να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας µέσα στην
προθεσµία που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους α-
ποστέλλεται από την αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
Τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 εφαρµόζονται
αναλόγως. Αν στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου
χορηγηθούν οι αναβολές κατάταξης των άρθρων 18, 19,
19Α, 20, 21, 22, 23, 25, 27 και 28, η διαδικασία υπαγωγής
τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης επανα-
λαµβάνεται µετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής
τους, ύστερα από νέο αίτηµά τους. Όσοι δεν παρουσιά-
ζονται κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος.»

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

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

6.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 65 καταργείται. 
7.  Στο άρθρο 66 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
«6. Αν ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά απορριπτικής α-

πόφασης επί αιτήµατος χορήγησης της αναβολής κατά-
ταξης της παραγράφου 1β του άρθρου 19 ή επί αιτήµα-
τος αναγνώρισης  αντιρρησία συνείδησης, χορηγείται υ-
ποχρεωτικά αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πρά-
ξης,  χωρίς αίτηση του ενδιαφεροµένου.». 

8.  Στο άρθρο 68 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως και στους

αναγνωριζόµενους αντιρρησίες συνείδησης που εκπλη-
ρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.».

9.  Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρµόζονται αναλόγως

και στους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν
την εναλλακτική τους υπηρεσία.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 24
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3186/2003 

Στον  ν. 3186/2003 (Α΄ 230) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις: 

1.  Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στη Σχολή είναι δυνατόν να λειτουργούν ειδικά

τµήµατα σπουδών, καθώς και εθνικά ή διεθνή σχολεία ει-
δικής επιµόρφωσης. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά και
λοιπά συναφή θέµατα καθορίζονται από το Γενικό Επιτε-
λείο Εθνικής Άµυνας.».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«1.  Οι δαπάνες λειτουργίας της Σχολής εγγράφονται
κατ’ έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τα Γενικά Ε-
πιτελεία των Κλάδων, ανάλογα µε τον αριθµό των φοι-
τούντων κάθε εκπαιδευτικής σειράς που προέρχονται α-
πό αυτά, µε µεταφορά των αντίστοιχων ποσών του ε-
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γκριθέντος προϋπολογισµού της Σχολής από τα εν λόγω
Γενικά Επιτελεία στον προϋπολογισµό του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού (ΓΕΣ).». 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«3. Στο µόνιµο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό
που υπηρετεί στη Σχολή και διδάσκει γνωστικά αντικεί-
µενα των τοµέων εκπαίδευσης δεν καταβάλλεται αποζη-
µίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυ-
νας και Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση των εξω-
τερικών οµιλητών της Σχολής.».

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Οι τοµείς και τα προγράµµατα εκπαίδευσης, η διάρ-
κεια αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι δέκα (10) τουλά-
χιστον µήνες, η διενέργεια περιοδικών και τελικών εξε-
τάσεων και ο τρόπος εξαγωγής της τελικής βαθµολογίας
των σπουδαστών, καθώς και η άδεια που µπορούν να λά-
βουν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σης.».

Άρθρο 25
Μετονοµασία Σχολών Διοίκησης και Επιτελών

Οι Σχολές Διοίκησης και Επιτελών των Κλάδων των Ε-
νόπλων Δυνάµεων, οι οποίες οργανώθηκαν σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3186/2003, µετονοµάζο-
νται ως εξής:
α. Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Στρατού Ξη-

ράς σε Σχολή Πολέµου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
β. Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεµικού

Ναυτικού σε Ναυτική Σχολή Πολέµου (ΝΣΠ).
γ. Η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών της Πολεµικής Αε-

ροπορίας σε Αεροπορική Σχολή Πολέµου (ΑΣΠ).

Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003

Στον ν. 3187/2003 (Α΄ 233) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις: 

1. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συµ-
βουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η
µετονοµασία ή η κατάργηση στο Τµήµα Αεροπορικών Ε-
πιστηµών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων νέων Κατευ-
θύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο έτος
σπουδών. 
δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταµένων της

Σχολής Ικάρων οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έ-
τους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται
υγειονοµικά ακατάλληλοι, διαγράφονται από τη Σχολή Ι-
κάρων απολυόµενοι, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης
στ΄.»

2. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταµένων της
Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σής τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειο-
νοµικά ακατάλληλοι, πλην όµως κατάλληλοι για ειδικό-
τητες εδάφους, µπορούν ύστερα από αίτησή τους να πα-
ραµείνουν στη Σχολή Ικάρων µετατασσόµενοι είτε σε

νέα Κατεύθυνση, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄, είτε
στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αε-
ράµυνας, καθ' υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων του
αντίστοιχου έτους, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές α-
νάγκες, ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορι-
κού Συµβουλίου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά-
µυνας. Για τους σπουδαστές του πρώτου έτους, η διάτα-
ξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται µετά την
πάροδο του χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται µε
την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38).».

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι α-
ξιωµατικός του οικείου Κλάδου βαθµού Ταξιάρχου ή Συ-
νταγµατάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των
Ε.Δ., απόφοιτος του οικείου ανώτατου στρατιωτικού εκ-
παιδευτικού ιδρύµατος (Α.Σ.Ε.Ι.), κάτοχος µεταπτυχια-
κού τίτλου σπουδών κατά προτίµηση και τοποθετείται
κατά τις κείµενες διατάξεις για περίοδο δύο (2) τουλάχι-
στον ετών.».

4. Στο τέλος της παράγραφου 9 του άρθρου 11 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

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

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 καταργείται.
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως

εξής:
«2. Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει µέσα

σε ένα µήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προ-
θεσµία αυτός που υπέβαλε την παραίτησή του έχει το δι-
καίωµα να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον η απόφα-
ση αποδοχής δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.».

7. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από
τον χρόνο που κοινοποιείται σε αυτόν που παραιτήθηκε
η απόφασης αποδοχής της παραίτησής του.

5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύε-
ται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση ενενήντα (90) ηµέ-
ρες µετά την υποβολή της, εφόσον µέχρι την ηµέρα αυ-
τή δεν έχει δηµοσιευτεί και κοινοποιηθεί η απόφαση α-
ποδοχής της παραίτησης.».

8. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 19
Παύση εξαιτίας νόσου η αναπηρίας

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

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως
εξής:

«7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές των ανώτατων στρα-
τιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι αξιω-
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µατικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάµεων ή του Λιµε-
νικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Σωµάτων
Ασφαλείας, κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ανώτατου
στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Σ.Ε.Ι.) ή Πανε-
πιστηµίου, που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικεί-
µενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αµείβονται, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 8, µε ωριαία αντιµισθία,
το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών. Το εκπαι-
δευτικό έργο ανατίθεται στους Στρατιωτικούς Εκπαιδευ-
τές µε απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτε-
λείου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυ-
ντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πρόταση του Εκπαι-
δευτικού Συµβουλίου του ανώτατου στρατιωτικού εκπαι-
δευτικού ιδρύµατος ( Α.Σ.Ε.Ι.).».

10. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 
«8. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάµε-

ων, οι οποίοι υπηρετούν στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.) µε τοποθέτηση, µετάθεση, α-
πόσπαση, διάθεση ή προσκόλληση, δεν δικαιούνται απο-
ζηµίωση για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν σε α-
ντικείµενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.».

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 24  αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Ειδικών επιστηµόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώµατος ή εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας,
µε σύµβαση που µπορεί να διαρκεί έως και δύο (2) διδα-
κτικά εξάµηνα και στη συνέχεια να ανανεώνεται ανά α-
καδηµαϊκό έτος, χωρίς η συνολική της διάρκεια να µπο-
ρεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη.».

Άρθρο 27
Ιδιωτικό  Δηµοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
Διοίκησης Διοικητικής Μέριµνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ)

Ναυστάθµου Κρήτης (ΝΚ)

1. Το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Διοίκησης Διοικητικής
Μέριµνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθµου Κρήτης, το ο-
ποίο ιδρύθηκε µε την 101662/15.09.1959 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων(Α΄
106),και το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής
Μέριµνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθµου Κρήτης, το ο-
ποίο ιδρύθηκε µε την 142639/04.11.1965 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων(Α΄ 446),
υπάγονται στο Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού (ΜΤΝ), µε
πρόεδρο τον Πρόεδρο του Ταµείου, έχουν ως σκοπό την
παροχή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στα τέκνα των στε-
λεχών του Πολεµικού Ναυτικού που υπηρετούν στη νή-
σο Κρήτη.

2. Για τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευ-
τικών και για κάθε άλλο σχετικό θέµα εφαρµόζονται οι
διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244). Για την εφαρµογή
των διατάξεων του ν. 682/1977, ως ιδιοκτήτης νοείται το
Πολεµικό Ναυτικό.

3. Για τη συγκρότηση του Εβδοµαδιαίου Ωρολόγιου
Προγράµµατος Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ), τις παρεκκλίσεις
από αυτό και τη λειτουργία προαιρετικών εκπαιδευτικών
δράσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 682/1977. Για
την αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών των σχολεί-
ων της παρ. 1 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

4. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκπαιδευτι-
κών, µετά την αποχώρησή τους µε οποιονδήποτε τρόπο,
µετατρέπονται σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και καλύπτονται από την επετηρίδα των ιδιωτι-
κών εκπαιδευτικών.
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Μετοχι-

κού Ταµείου Ναυτικού, συνιστάται υπ’ αυτού σε πιστωτι-
κό ίδρυµα της ηµεδαπής λογαριασµός ειδικού σκοπού,
σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 69Α του ν.
4270/2014 (Α΄ 143), µε αποκλειστικό έργο την κάλυψη
των µισθολογικών, λειτουργικών και κάθε άλλου είδους
οικονοµικών δαπανών των σχολείων της παραγράφου 1,
προκειµένου αυτά να παρέχουν πρωτοβάθµια εκπαίδευ-
ση στα τέκνα των µετόχων του Μετοχικού Ταµείο Ναυτι-
κού που υπηρετούν στον Ναύσταθµο Κρήτης.

Άρθρο 28
Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 21/1932

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 21/1932
(Α΄ 387) προστίθεται περίπτωση 7 ως εξής:

«7. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Με-
τοχικού Ταµείου Ναυτικού είναι και πρόεδρος των σχο-
λείων του Ναυστάθµου Κρήτης.». 

Άρθρο 29
Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 31/2007 

Στο άρθρο 4 του  π.δ. 31/2007 (Α΄ 29) προστίθεται πε-
ρίπτωση στ΄  ως εξής:

«στ. Είναι και Πρόεδρος των σχολείων του Ναυστάθ-
µου Κρήτης.». 

Άρθρο 30
Μαθητές ειδικών καταστάσεων στρατιωτικών σχολών

1. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµα-
τικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), της Σχολής Αξιωµατικών Νοση-
λευτικής (ΣΑΝ) ή Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπα-
ξιωµατικών (ΑΣΣΥ) που κατά τη διάρκεια της φοίτησής
τους κρίνονται για λόγους υγείας ακατάλληλοι, ύστερα
από γνωµάτευση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής,
µπορούν, µε αίτησή τους,  να συνεχίζουν τη φοίτησή
τους, εντασσόµενοι στην κατάσταση υπηρεσίας γραφεί-
ου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας
εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάµε-
ων που ανήκει η Σχολή.

2. Οι σπουδαστές της παραγράφου 1 απαλλάσσονται
πλήρως ή µερικώς από τη στρατιωτική εκπαίδευση και
δεν δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο
στην προηγούµενη κατάσταση.

3. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν από τις Σχολές της
παραγράφου 1 ονοµάζονται Αξιωµατικοί ή Υπαξιωµατι-
κοί και εντάσσονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφεί-
ου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας
εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάµε-
ων που ανήκει η Σχολή, χωρίς να δικαιούνται να επανέλ-
θουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία.

4. Στις διατάξεις του παρόντος δεν υπάγονται οι σπου-
δαστές, των οποίων διακόπτεται η φοίτηση λόγω σωµα-
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τικής ανικανότητας, συνεπεία ψυχικής πάθησης, του Γε-
νικού Πίνακα Νοσηµάτων, Παθήσεων και Βλαβών του
π.δ. 11/2014 (Α΄ 14).

5. Για την υπαγωγή των σπουδαστών στις διατάξεις
του παρόντος αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας,
ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής και πρόταση
των κατά Κλάδο αρµόδιων Γενικών Επιτελείων.

Άρθρο 31
Εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές

1. Μαθητές που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 και είναι τέκνα θα-
νόντων ή προσώπων των οποίων είτε η πρώτη κατοικία
είτε η εµπορική επιχείρηση καταστράφηκε από τις πυρ-
καγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εισάγονται στις στρατιωτι-
κές σχολές το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον τις
δηλώνουν ως σχολές προτίµησης, καθ’ υπέρβαση του
συνολικού αριθµού των εισακτέων σε αυτές και µε την
προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει συνολικό αριθµό µορίων
ίσο ή µεγαλύτερο από ποσοστό 70% των µορίων του τε-
λευταίου εισακτέου της γενικής σειράς στην αντίστοιχη
στρατιωτική σχολή ή σε τµήµα της.

2. Μαθητές τελευταίας τάξης και απόφοιτοι Γενικών
και Επαγγελµατικών Λυκείων της Δηµοτικής Ενότητας
Μάνδρας του Δήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας και της Δηµο-
τικής Ενότητας Νέας Περάµου του Δήµου Μεγαρέων
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περι-
φέρειας Αττικής, οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστρο-
φικές πληµµύρες της 15ης Νοεµβρίου 2017 και υπέβα-
λαν αίτηση-δήλωση και συµµετείχαν στις πρώτες µετά
το συµβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν
τον Ιούνιο του 2018 και οι οποίοι είχαν επιλέξει στο µη-
χανογραφικό δελτίο του έτους 2018 στρατιωτικές σχο-
λές ή τµήµατα αυτών και είχαν κριθεί ικανοί στις προκα-
ταρκτικές εξετάσεις, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του α-
ριθµού εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές ειδικά και
µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2019 - 2020. Σε κάθε περί-
πτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι
να έχουν επιτύχει συνολικό αριθµό µορίων µεγαλύτερο
ή ίσο µε το 70% των µορίων του τελευταίου εισακτέου
της γενικής σειράς που  εισήχθη κατά το ακαδηµαϊκό έ-
τος 2018-2019 στην αντίστοιχη στρατιωτική σχολή ή
τµήµα αυτής. 

Άρθρο 32
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4407/2016 

Στον ν. 4407/2016 (Α΄ 143) επέρχονται οι εξής τροπο-
ποιήσεις:

1. Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 προ-
στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για τους εν ενεργεία αξιωµατικούς, που προέρχονται
από την κατηγορία των µονιµοποιηθέντων εθελοντών
του ν.δ. 445/1974 και των µονιµοποιηθεισών εθελο-
ντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι µέχρι τις
31.12.2014 συµπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγµα-
τικής υπηρεσίας, ο χρόνος των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπο-
λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας µόνιµου αξιωµατικού,

πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ηµεροµηνία κα-
τάταξής τους. Για τους αξιωµατικούς, που αποκτούν δι-
καίωµα αναδροµικής βαθµολογικής προαγωγής δεν γεν-
νάται δικαίωµα αναδροµικής καταβολής των αντίστοι-
χων αποδοχών.».

2. Το άρθρο 52 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52
Θέσεις κατάταξης µονίµων εν ενεργεία

Αξιωµατικών σε ΑΕΙ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2919/2001

To άρθρο 13 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 13
Συµβούλιο Αµυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας 

και Βιοµηχανίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.)

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας συνιστάται Συµβού-
λιο Αµυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιοµηχανίας
(Σ.Α.Ε.Τ.Β.), το οποίο έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα και
εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραµµατι-
σµό της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο στον τοµέα της α-
µυντικής έρευνας και της τεχνολογίας όσο και στον το-
µέα της αµυντικής βιοµηχανίας, στο πλαίσιο της Εθνικής
Αµυντικής και Βιοµηχανικής Στρατηγικής (Ε.Α.Β.Σ.).

2. Το Σ.Α.Ε.Τ.Β. επιφορτίζεται επιπλέον µε την υποβο-
λή εισηγήσεων στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, διά της
Γενικής Διεύθυνσης Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύ-
σεων (Γ.Δ.Α.Ε.Ε.), για:
α. την τροποποίηση της Ε.Α.Β.Σ.,
β. την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την ε-

πίτευξη των στόχων της Ε.Α.Β.Σ.,
γ. την παρακολούθηση της εφαρµογής και της υλοποί-

ησης της τρέχουσας Ε.Α.Β.Σ.,
δ. τον συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων,

µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της αµυντικής έρευ-
νας, τεχνολογίας και βιοµηχανίας της χώρας,
ε. τη χάραξη της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτι-

κής της χώρας,
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στ. τις βασικές επιλογές της αµυντικής έρευνας και τε-
χνολογίας,
ζ. τα µείζονα προγράµµατα αµυντικής έρευνας και τε-

χνολογίας,
η. τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογι-

κών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων των ερευνητι-
κών κέντρων,
θ. τη συνεργασία µε εθνικά και διεθνή ερευνητικά κέ-

ντρα, µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και λοι-
πούς φορείς,
ι. την εκπροσώπηση σε εθνικούς και διεθνείς οργανι-

σµούς και υπηρεσίες.
3. Τα µέλη του Σ.Α.Ε.Τ.Β. ορίζονται από τον Υπουργό

Εθνικής Άµυνας.
4. Το Σ.Α.Ε.Τ.Β. αποτελείται από:
α. τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αµυ-

ντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων (Γ.Δ.Α.Ε.Ε.) του Υ-
πουργείου Εθνικής Άµυνας, ως πρόεδρο,
β. έναν (1) εκπρόσωπο από το κάθε Γενικό Επιτελείο

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ.,
Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α.),
γ. έναν (1) εκπρόσωπο από το Διοικητικό Συµβούλιο

της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.)»,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο από το Διοικητικό Συµβούλιο

της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)»,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο από τον Σύνδεσµο Ελλήνων

Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού (Σ.Ε.Κ.Π.Υ.),
στ. έναν (1) εκπρόσωπο από την Ένωση Ελληνικών Ε-

ταιρειών Αεροδιαστηµικής και Άµυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.),
ζ. έναν (1) καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµα-

τος της περιφέρειας Αττικής, µε γνωστικό αντικείµενο
συναφές µε την έρευνα και την τεχνολογία, 
η. έναν (1) εκπρόσωπο από τον Ενιαίο Φορέα Αµυντι-

κής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Φ.Α.Ε.Τ.), ως µέλος.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Α.Ε.Τ., η εκπρο-
σώπησή του θα γίνεται από εκπρόσωπο των ερευνητικών
κέντρων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων
(Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Γ.Ε.ΤΕ.Ν. ή Κ.Ε.Τ.Α.Α.) ύστερα από απόφαση
του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.),
θ. έναν (1) εκπρόσωπο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.),
ι. έναν (1) εκπρόσωπο από τη Γενική Γραµµατεία Βιο-

µηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης, 

ια. έναν (1) εκπρόσωπο από τη Γενική Γραµµατεία Έ-
ρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 

ιβ. έναν (1) καθηγητή από το κάθε Ανώτατο Στρατιωτι-
κό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Σ.Ε.Ι.) των Κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάµεων (Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ. και Σ.Ι.), µε γνωστικό α-
ντικείµενο συναφές µε την έρευνα και την τεχνολογία.   

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµί-
ζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διάρθρωση και
λειτουργία του Σ.Α.Ε.Τ.Β..»

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 

Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πο-
λίτη, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για την άρση της απαγό-
ρευσης των δικαιοπραξιών του άρθρου 25, τα ειδικότερα
κριτήρια που αξιολογεί η επιτροπή της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή του άρθρου 25 του παρόντος.».  

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 

Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 8 του άρθρου
21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Αδέλφια σπουδαστών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), της Στρατιωτικής Σχο-
λής Αξιωµατικών Σωµάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) ή Ανώτερων Στρα-
τιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τα οποία
σπουδάζουν σε  διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τό-
σο µεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα
στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, έχουν δικαίωµα
µετεγγραφής. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως
τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της παρούσας.».  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1

του π.δ. 861/1979  

Στο άρθρο 1 του π.δ. 861/1979 (Α΄ 246) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
α. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης α΄ αντικαθίστα-

ται ως εξής:
«i. Ενός Πλοιάρχου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Α-

κτοφυλακής, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του
από το Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής. Ο οριζόµενος Πλοίαρχος Λιµενικού Σώµατος το-
ποθετείται αποκλειστικά στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο Εµπορικού Ναυτικού χωρίς παράλληλη άσκη-
ση άλλων καθηκόντων.»
β. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ αντικαθίστα-

ται ως εξής:
«iii. Ενός Στρατιωτικού Δικαστή Β΄ ή Γ΄, ως Προέδρου,

που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Υ-
πουργό Εθνικής Άµυνας, ύστερα από σχετική αίτηση του
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Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
γ. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ αντικαθίσταται

ως εξής:
«i. Ενός Αρχιπλοιάρχου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής

Ακτοφυλακής, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του
από το Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής.»
δ. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1

αντικαθίσταται ως εξής: 
«iii. Ενός Στρατιωτικού Δικαστή Α΄, ως Προέδρου, που

ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, ύστερα από σχετική αίτηση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

Άρθρο 37
Ισχύς πίνακα επιτυχόντων διαγωνισµού έτους 2018

Πίνακας επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας των υπο-
ψηφίων του διαγωνισµού για την πλήρωση δέκα (10) κε-
νών θέσεων δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώ-
µατος των Ενόπλων Δυνάµεων στον βαθµό του παρέ-
δρου για το έτος 2018, που έγινε σύµφωνα µε την
Φ.415/1/9742/Σ.426/18.1.2018 προκήρυξη της Διεύθυν-
σης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας (ΕΔΥΕΘΑ 1/18.1.2018) ισχύει για τρία (3) έτη α-
πό την ηµεροµηνία κύρωσής του από τον Υπουργό Εθνι-
κής Άµυνας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
(ΥΥΠ/ΠΧΛ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΕΘΑ)

Άρθρο 38
Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεµικής 

Χρησιµοποίησης Λιµένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ)

1. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεµικής Χρησι-
µοποίησης Λιµένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ) λειτουργεί ως ανεξάρτη-
τη οργανωτική µονάδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άµυνας (ΓΕΕΘΑ). 

2. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεµικής Χρησι-
µοποίησης Λιµένων έχει ως αποστολή:
α. στην ειρήνη:
αα. τη σχεδίαση και προπαρασκευή του έργου που α-

ναλαµβάνει σε περιόδους έντασης, κρίσης ή γενικευµέ-
νης σύρραξης,
ββ. την παρακολούθηση, µέσω της λήψης τακτικών α-

ναφορών από τις λιµενικές αρχές, της κατάστασης των
λιµένων και των µέσων φορτοεκφόρτωσης στις ακτές,
γγ. την παρακολούθηση των σχεδίων ειρηνικής ανά-

πτυξης λιµένων, όρµων και ακτών,
δδ. την έκδοση σχεδίων πολιτικής άµυνας λιµένων, κα-

θώς και αποκατάστασης ζηµιών λιµένων, τα οποία εγκρί-
νονται από τους Υπουργούς Εθνικής Άµυνας, Οικονοµι-
κών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης,

εε. την οργάνωση και εκτέλεση ασκήσεων ή τη συµµε-
τοχή σε διακλαδικές ασκήσεις,
στστ. τη συµµετοχή στις σχετικές µε τους λιµένες ο-

µάδες εργασίας των εµπειρογνωµόνων της Βορειοατλα-
ντικής Συµµαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διε-
θνών οργανισµών.
β. Ειδικά σε περίοδο έντασης, κρίσης ή γενικευµένης

σύρραξης:
αα. την παροχή κάθε αναγκαίας συνδροµής στο Γενικό

Επιτελείο Ναυτικού σε θέµατα θαλάσσιων µεταφορών,
υποδοχής και φορτοεκφόρτωσης των προερχόµενων α-
πό το εσωτερικό και το εξωτερικό εµπορικών πλοίων που
µεταφέρουν ζωτικά φορτία, περιλαµβανοµένης της αλ-
λαγής του προορισµού τους,
ββ. την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποδοτικότε-

ρη χρησιµοποίηση των λιµένων και των ακτών προς τον
σκοπό της ταχείας και ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης
των πλοίων, µε τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων µέ-
σων που διατίθενται από τους αρµόδιους φορείς,
γγ. τον συντονισµό των ενεργειών σε θέµατα πολιτι-

κής άµυνας λιµένων,
δδ. τον συντονισµό των εργασιών αποκατάστασης

των ζηµιών των λιµένων.
3. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεµικής Χρησι-

µοποίησης Λιµένων  διαρθρώνεται από: 
α. την Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) και τη Γενική Γραµµα-

τεία (ΓΓ), που λειτουργεί στην Κεντρική Επιτροπή,
β. τις Περιφερειακές Επιτροπές Λιµένων (ΠΕΛ),
γ. τις Επιτροπές Λιµένων (ΕΛ).
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας τοπο-

θετείται Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων
και Πολεµικής Χρησιµοποίησης Λιµένων ανώτατος αξιω-
µατικός του Πολεµικού Ναυτικού, ο οποίος ασκεί τα κα-
θήκοντα του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής.

Άρθρο 39
Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας

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

2. Αποστολή της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιο-
πλοΐας είναι:
α. ο έλεγχος και η πιστοποίηση της αξιοπλοΐας αερο-

σκαφών ή άλλων αεροναυτικών συστηµάτων που χρησι-
µοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάµεις και είναι κατα-
χωρισµένα στα µητρώα τους, δηλαδή της ικανότητάς
τους να λειτουργούν κατά την πτήση και στο έδαφος µε
αποδεκτή ασφάλεια προσώπων και πραγµάτων,
β. η εποπτεία, ο έλεγχος και η πιστοποίηση ότι προϊό-

ντα, εξαρτήµατα, συσκευές και υπηρεσίες των Ενόπλων
Δυνάµεων, καθώς και άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα
που ασχολούνται µε τη σχεδίαση, την κατασκευή, τη συ-
ντήρηση ή την παροχή εκπαίδευσης σε προσωπικό συ-
ντήρησης προϊόντων, εξαρτηµάτων και συσκευών, συµ-
µορφώνονται µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις και τα πρό-
τυπα αξιοπλοΐας,
γ. η αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού,

καθώς και των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και πιστοποιή-
σεων που εκδίδουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο 40
Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων

Για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάµεων, τους επαγγελµατίες οπλίτες µετά την ορκω-
µοσία τους, τους σπουδαστές των ανώτατων στρατιωτι-
κών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των ανώτερων στρα-
τιωτικών σχολών υπαξιωµατικών και για τους οπλίτες
βραχείας ανακατάταξης εκδίδεται δελτίο ταυτότητας, ί-
σης αποδεικτικής ισχύος µε τα δελτία αστυνοµικής ταυ-
τότητας, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης του ως ταξι-
διωτικού εγγράφου. Τα ειδικά δελτία ταυτότητας που έ-
χουν ήδη εκδοθεί διατηρούν την αποδεικτική τους ισχύ
εωσότου αντικατασταθούν από τα νέα. Το στρατιωτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που αποχωρεί από
την υπηρεσία παραδίδει το δελτίο ταυτότητάς του.

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 

Η περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 40
του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Αµυντι-
κά Συστήµατα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), µε την ειδικότητα του δι-
οικητικού ή του οικονοµικού.».

Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 

Στην παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 38)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κε-

ντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-
σίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας
µετεωρολόγου που υπηρετεί σε µετεωρολογικά κλιµάκια
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσία ή σε µετεωρο-
λογικά κλιµάκια, που εδρεύουν σε µονάδες της Πολεµι-
κής Αεροπορίας  καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της
οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
καθορίζεται  µε την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του
άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188).»

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 

Στο άρθρο 5 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35) προστίθεται πα-
ράγραφος 25 ως εξής:

«25. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Ανώτατου
Συµβουλίου ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας
(ΓΕΕΘΑ) και γνωµάτευση του Συµβουλίου Αρχηγών Γε-
νικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) καθορίζονται οι Μονάδες και οι
Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάµεων που λειτουργούν σε
δωδεκάωρη και εικοσιτετράωρη βάση.»

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4278/2014 

Η παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4278/2014 (Α΄157) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Υπη-
ρεσίας Φάρων, µετά από γνώµη της Υδρογραφικής Υπη-
ρεσίας, της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της κατά τόπον αρµό-
διας περιφερειακής ενότητας που διατυπώνεται σε απο-
κλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών, ιδρύονται, αντικα-
θίστανται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουρ-
γούν οι πυρσοί. Εφόσον η προβλεπόµενη στο προηγού-
µενο εδάφιο γνώµη της κατά τόπον αρµόδιας περιφερει-
ακής ενότητας δεν διατυπωθεί στην προβλεπόµενη προ-
θεσµία, η απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού εκδίδεται και χωρίς αυτήν. Με την ίδια απόφα-
ση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά
των πυρσών, ο σκοπός και η διάρκεια λειτουργίας τους,
καθώς και ο τόπος και το είδος τους και ρυθµίζεται κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου 4. Για
την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων
Δυνάµεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυ-
σιπλοΐας, η εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση
φωτοσήµανσης γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ
χωρίς τις ανωτέρω γνωµοδοτήσεις.»

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 

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

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

2. Η παρ. 18 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«18. Στο διοικητικό συµβούλιο των Μετοχικών Ταµεί-
ων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και στους αντί-
στοιχους Ειδικούς Λογαριασµούς συµµετέχει υποχρεω-
τικά ως παρατηρητής κατά περίπτωση ένας (1) εκπρόσω-
πος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτι-
κών, του αντίστοιχου Κλάδου, από τους υπηρετούντες
σε µονάδα της Αττικής, που ορίζεται από το διοικητικό
της συµβούλιο.»

3. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρ-
θρου 26 του ν. 4494/2017, ως προς τη λήψη απόφασης α-
πό το καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Οµοσπον-
δίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά µε την αναγκαιότη-
τα και τη σκοπιµότητα της συνέχισης της νοµικής εκπρο-
σώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες µέχρι
την έναρξη ισχύος του ν. 4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο
περιφερειών, παρατείνεται µέχρι το τέλος του τρέχο-
ντος έτους.
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Άρθρο 46
Απαλλοτριώσεις ακινήτων µε δαπάνες 

του Ταµείου Εθνικής Άµυνας

1. Τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά µε
δαπάνες του Ταµείου Εθνικής Άµυνας (Τ.ΕΘ.Α.) περιέρ-
χονται στην κυριότητα του Ταµείου Εθνικής Άµυνας.

2. Η κυριότητα ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί µε
δαπάνες του Ταµείου Εθνικής Άµυνας και των οποίων η
πλήρης κυριότητα κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόµου ανήκει στο δηµόσιο, περιέρχεται
στο Ταµείο Εθνικής Άµυνας µε τη µεταγραφή της οικείας
πράξης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο
βιβλίο µεταγραφών ή στο Κτηµατολόγιο στο όνοµα του
Ταµείου Εθνικής Άµυνας, από τη συντέλεσή της και χω-
ρίς να απαιτείται άλλη µεταβιβαστική πράξη. Δικαιώµατα
τρίτων που έχουν συσταθεί επί των ανωτέρω ακινήτων
δεν θίγονται.

Άρθρο 47
Λοιπές διατάξεις

1. Ειδικά για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών
επιδοµάτων, παροχών ή οικονοµικών ενισχύσεων και την
εφαρµογή λοιπών προγραµµάτων και δράσεων κοινωνι-
κής ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του δηµόσι-
ου τοµέα, τα εφάπαξ χρηµατικά ποσά που καταβλή-
θηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως 15 του
ν. 4575/2018 (Α΄ 192) δεν συνυπολογίζονται στο εισόδη-
µα του φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος του α-
ποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή την εφαρµογή τους.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 4494/2017 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Η πλήρωση των θέσεων Λοχαγών, που κενώνονται
στο Σώµα µετά την αρχική στελέχωσή του, γίνεται µε
διαγωνισµό, στον οποίο µπορούν να συµµετέχουν αξιω-
µατικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης
ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010, ανώτατων στρατιωτι-
κών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που φέρουν τον βαθµό
του Λοχαγού ή αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ε-
νόπλων Δυνάµεων.». 

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

«Στο πολιτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική
Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κα-
θώς και στο πολιτικό προσωπικό ειδικότητας µετεωρολό-
γου που υπηρετεί σε µετεωρολογικά κλιµάκια της Εθνι-
κής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε άλλα µετεωρολο-
γικά κλιµάκια, που εδρεύουν σε µονάδες της Πολεµικής
Αεροπορίας καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της ο-
ποίας, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη λεπτοµέ-
ρεια καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση της παρ. 5
του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188).»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 16, µε κοινή απόφαση

των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, καθορί-
ζεται το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας και των λοι-
πών εξόδων, ο τρόπος και τα απαιτούµενα για την κατα-
βολή τους δικαιολογητικά, οι κατηγορίες δικαιούχων εί-
σπραξης, καθώς κάθε άλλο σχετικό θέµα.

2. Για την εφαρµογή των άρθρων 27, 28 και 29:
α. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας,

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γε-
νικού Επιτελείου Ναυτικού και γνώµη του Μετοχικού Τα-
µείου Ναυτικού (ΜΤΝ), καθορίζονται η διάθρωση, οι αρ-
µοδιότητες, το έργο, η πηγή και ο τρόπος κάλυψης της
µισθολογικής και ασφαλιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε το ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο και
το ιδιωτικό νηπιαγωγείο του Ναύσταθµου Κρήτης, µε την
επιφύλαξη της περίπτωσης β΄,
β. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευµάτων και Εθνικής Άµυνας, που εκδίδε-
ται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικού, καθορίζονται οι αρµοδιότητες
και το έργο του προέδρου του Μετοχικού Ταµείου Ναυτι-
κού (ΜΤΝ) σχετικά µε τα σχολεία του Ναύσταθµου Κρή-
της.

3. Για την εφαρµογή του άρθρου 31: 
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας,

Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
καθορίζεται το ποσοστό επί των εισακτέων ανά στρατιω-
τική σχολή, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα, για την εφαρµογή της παραγράφου 1. 
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας,

Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
καθορίζεται το ειδικό ποσοστό που αποδίδεται βάσει του
αριθµού των πληγέντων σε σχέση µε τους συµµετέχο-
ντες στις πανελλήνιες εξετάσεις κατά το ακαδηµαϊκό έ-
τος 2018-2019, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά, για την εφαρµογή της παραγράφου 2.

4. Για την εφαρµογή του άρθρου 39, µε προεδρικό διά-
ταγµα που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και Εθνικής Άµυνας και εισήγηση του Αρχηγού Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται οι λιµένες
στους οποίους συγκροτούνται και λειτουργούν Επιτρο-
πές Λιµένων (ΕΛ), οι Περιφερειακές Επιτροπές Λιµένων
(ΠΕΛ) στις οποίες υπάγονται οι συγκροτούµενες ΕΛ, τα
κριτήρια επιλογής του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδο-
χής Πλοίων και Πολεµικής Χρησιµοποίησης Λιµένων
(ΥΥΠ/ΠΧΛ), η συγκρότηση και οι επιµέρους αρµοδιότη-
τες της Κεντρικής Επιτροπής (ΚΕ), των ΠΕΛ και των ΕΛ,
η στελέχωση και οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατεί-
ας (ΓΓ) και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της
ΥΥΠ/ΠΧΛ.

5. Για την εφαρµογή του άρθρου 40, µε προεδρικό διά-
ταγµα που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος ύστερα από πρόταση του Υ-
πουργού Εθνικής Άµυνας, και εισήγηση του Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται οι
απαιτήσεις αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροσκαφών
και των λοιπών προϊόντων, εξαρτηµάτων και συσκευών,
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καθώς και η διαδικασία πιστοποίησής τους, οι απαιτήσεις
λειτουργίας των φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συ-
ντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης
στρατιωτικών αεροσκαφών και η διαδικασία πιστοποίη-
σής τους, η διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικών α-
ξιοπλοΐας αεροσκαφών και λοιπών προϊόντων, εξαρτη-
µάτων και συσκευών, καθώς και πιστοποιήσεων φορέων
σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης
προσωπικού συντήρησης που έχουν εκδοθεί από αρχές
αξιοπλοΐας άλλων χωρών, η διάρθρωση και η στελέχωση
της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.

6. Για την εφαρµογή του άρθρου 41:
α. µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας

και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος, τα γενι-
κά χαρακτηριστικά ασφαλείας και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα,
β. µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

καθορίζονται οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των
δελτίων ταυτότητας, οι οποίες είναι απόρρητες.

Άρθρο 49
Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 5 και 7 έως 12 του άρθρου 3 εφαρ-
µόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.

2. Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), οι οποίοι, κα-
τά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, έχουν
καταληφθεί από το προβλεπόµενο όριο ηλικίας και συνε-
χίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµε-
ων, µπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατά-
ξεις του άρθρου 39Α του ν.δ. 445/1974, υποβάλλοντας
σχετική αίτηση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την έ-
ναρξη της ισχύος του παρόντος. Οι αιτούντες παραµέ-
νουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων µέχρι την απο-
δοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Αν η αίτησή τους
απορριφθεί αποστρατεύονται άµεσα, ενώ αν γίνει απο-
δεκτή, τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) από
την ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων
ηλικίας, να τεθούν σε αποστρατεία. Σε όσους Εθελοντές
Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) έχει απονεµηθεί ο αποστρα-
τευτικός βαθµός του ανθυπολοχαγού, ανακαλείται η δι-
οικητική πράξη της προαγωγής τους και υπηρετούν στις
τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων µε τον βαθµό που έφε-
ραν πριν από αυτήν και µπορεί να λάβουν αποστρατευτι-
κό βαθµό στο µέλλον.

3. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται και για τους Εθελο-
ντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), οι οποίοι αποστρατεύτη-
καν από την 31η Δεκεµβρίου 2018 και µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτη-
ση µέσα σε έναν (1) µήνα από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος.

4. Σε έκτακτη σύνοδο των αρµόδιων συµβουλίων κρί-
σεων που γίνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, επαναλαµβάνονται οι συναρτώµε-
νες οπωσδήποτε µε την κλίµακα βαθµολογίας των υπο-
χρεωτικών σχολείων φοίτησης των Ενόπλων Δυνάµεων
κρίσεις των αξιωµατικών που κρίθηκαν «Διατηρητέοι
στον αυτό βαθµό», ανεξαρτήτως αν στη συνέχεια κρίθη-

καν ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες την υπηρεσία τους»,
συµπεριλαµβανοµένων και όσων έχουν τεθεί εκτός ορ-
γανικών θέσεων, αποκλειστικά λόγω της επίδοσης στα
υποχρεωτικά σχολεία φοίτησης των Ενόπλων Δυνάµεων
µε επίδοση «καλώς» ή «µετρίως», σύµφωνα µε την περί-
πτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010. Ε-
φόσον οι ανωτέρω κρινόµενοι κριθούν προακτέοι, προά-
γονται αναδροµικά από τότε που προήχθησαν οι οµοιό-
βαθµοί τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους. Οι προα-
ναφερόµενες δυσµενείς κρίσεις θεωρούνται ως ουδέπο-
τε γενόµενες και αίρεται κάθε παρεπόµενη συνέπειά
τους.

5. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπτάµενων  της
Σχολής Ικάρων, που διαγράφηκαν από αυτήν κατά το
πρώτο έτος σπουδών λόγω πτητικής ακαταλληλότητας,
µπορούν να επανέλθουν στις Ένοπλες Δυνάµεις και να
επανεγγραφούν στη Σχολή Ικάρων µετατασσόµενοι σε
µία από τις κατευθύνσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως η παράγρα-
φος αυτή αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 26 του παρόντος, εφόσον υποβάλουν αίτηση µέσα
σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τέταρτο (24ο) έ-
τος της ηλικίας τους. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλό-
γως η διαδικασία που καθορίζεται στην περίπτωση στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003, όπως η περί-
πτωση αυτή αντικαθίσταται µε το άρθρο 26 του παρό-
ντος.

6. Οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών που δια-
γράφηκαν από αυτές λόγω σωµατικής ανικανότητας ύ-
στερα από γνωµάτευση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επι-
τροπής, µπορούν να επανεγγραφούν στις Στρατιωτικές
Σχολές και να ενταχθούν στις ειδικές καταστάσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 30, εφόσον υποβάλουν σχε-
τική αίτηση µέσα σε  (3) µήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τέ-
ταρτο έτος (24ο) της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στο άρθρο 30.

7. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ανώτατης Διακλαδικής
Σχολής Πολέµου καλύπτονται όπως καθορίζεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 24 από το επόµενο οικονοµικό
έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αποζηµίω-
ση διδασκαλίας του στρατιωτικού εκπαιδευτικού προσω-
πικού, το οποίο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
έχει οριστεί για παροχή εκπαιδευτικού έργου διέπεται α-
πό τις προϊσχύσασες, κατά περίπτωση, διατάξεις µέχρι
τη λήξη του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους.

8. Η αποζηµίωση διδασκαλίας του στρατιωτικού εκπαι-
δευτικού προσωπικού των παραγράφων 9 και 10 του άρ-
θρου 26, το οποίο έχει οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος,  να παρέχει εκπαιδευτικό έργο, διέπεται
από τις προϊσχύσασες, κατά περίπτωση, διατάξεις, µέχρι
τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους για το οποίο ορίστηκε
και αν έχει οριστεί για περισσότερα του ενός ακαδηµαϊ-
κά έτη, διέπεται από τις προϊσχύσασες διατάξεις µόνο
για το πρώτο από αυτά.

9. Διαδικασίες κρίσεων, επανακρίσεων, προαγωγών,
µεταθέσεων και αποσπάσεων ανθυπασπιστών και υπα-
ξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού, που βρίσκονται σε
εξέλιξη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενερ-
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γούνται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 3.
10. Η εφαρµογή των προβλέψεων της παραγράφου 2

του άρθρου 10 ολοκληρώνονται σε βάθος τριετίας.

Άρθρο 50
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργού-
νται: 
α) η παράγραφος 10 του άρθρου 37 και η παρ. 4 του

άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302),
β) η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10),
γ)  η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του

ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), 
δ) η παρ. 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).
2. Το ν.δ. 3884/1958 (Α΄ 180) καταργείται από την έκ-

δοση του διατάγµατος της παραγράφου 4 του άρθρου
48, πλην της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρό-
ντος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθ-
µίζει αντίθετα ή διαφορετικά το ίδιο θέµα. 

Άρθρο 51

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
καταρτίζονται προγράµµατα ενίσχυσης των επιχειρήσε-
ων έκδοσης εφηµερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και
περιφερειακών και τοπικών εφηµερίδων. Με τις ίδιες α-
ποφάσεις καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων
που υπάγονται σε έκαστο πρόγραµµα, η διαδικασία, οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, ελέγχου και λήψης
της ενίσχυσης, το ύψος της συνολικής ενίσχυσης, η
διάρκεια των προγραµµάτων και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την υλοποίησή τους. Τα προγράµµατα χρηµατο-
δοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, όπως
ορίζουν οι ανωτέρω αποφάσεις. Αν τα προγράµµατα
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-
δύσεων, οι ανωτέρω κοινές αποφάσεις υπογράφονται
και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 52

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέµπτου του
ν. 3845/2010 (Α΄ 65) αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 1.5.2019 ο συντελεστής του ανωτέρω φόρου ο-
ρίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)».

Άρθρο 53

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωση α΄ της παρ. 2 του

άρθρου 30 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) η φράση «το αργό-
τερο µέσα σε εξήντα (60) µέρες» αντικαθίσταται µε τη
φράση «εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος που δεν
µπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) µήνες».

Άρθρο 54
Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 13 του ν. 1911/1990

Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), προστίθεται
παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Η τριετής περίοδος της παραγράφου 1 µπορεί να
παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη.»

Άρθρο 55
Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)

1. Το άρθρο 43 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) αντικαθίστα-
ται από 1.1.2019 ως εξής:

«Άρθρο 43
Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση 

δράσεων κυκλικής οικονοµίας

1. Για την επιδότηση δράσεων κυκλικής οικονοµίας, οι
φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι
O.T.A. α΄ βαθµού ή τα νοµικά πρόσωπα αυτών που α-
σκούν τις αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του
ν.  4555/2018 (Α΄ 133), για τις ποσότητες αστικών απο-
βλήτων µε Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλή-
των (ΕΚΑ) 20 02 (απόβλητα κήπων και πάρκων), 20 03
(άλλα αστικά απόβλητα), 20 01 και 15 01 (χωριστά συλ-
λεγέντα απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιαιτέ-
ρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας)
που παράγονται εντός των ορίων τους και διατίθενται σε
Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) εντός ή εκτός των ο-
ρίων τους, καταβάλλουν περιβαλλοντική εισφορά. Η ε-
φαρµογή της παρούσας αρχίζει την 1.1.2020 και το ποσό
της περιβαλλοντικής εισφοράς ορίζεται σε δέκα (10) ευ-
ρώ ανά τόνο αποβλήτων και από 1.1.2021 αυξάνεται ετη-
σίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως τα τριάντα πέντε
(35) ευρώ ανά τόνο.

2. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης
των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) από τους ΦΟΔΣΑ ή τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή τα
νοµικά πρόσωπα αυτών που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔ-
ΣΑ σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (Α' 133),
η εισφορά της παραγράφου 1 θα µειώνεται ανάλογα µε
την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόµενων στο οικείο
ΠΕΣΔΑ Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας
Αποβλήτων (ΜΕΑ) και εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοα-
ποβλήτων, αρµοδιότητας ΦΟΔΣΑ ως εξής:
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3. Για τον υπολογισµό της µείωσης, θα λαµβάνεται υ-
πόψη ο βαθµός προόδου κάθε µονάδας επεξεργασίας
Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)
ή και Εγκατάστασης Ανάκτησης Βιοαποβλήτων αρµοδιό-
τητας ΦΟΔΣΑ και η δυναµικότητα αυτής, σύµφωνα µε
τον ακόλουθο τύπο:
Μολ = (Δ1χΜ1+ Δ2ΧΜ2+ ....+ ΔνχΜν) / Δολ, όπου:
Μολ, το συνολικό ποσοστό µείωσης περιβαλλοντικής

εισφοράς 
Δν, η δυναµικότητα της µονάδας ν
Μν, το ποσοστό µείωσης βάσει της προόδου της αντί-

στοιχης µονάδας ν
Δολ, η συνολική δυναµικότητα των µονάδων επεξερ-

γασίας.
4. Η εισφορά της παραγράφου 1 αποδίδεται στο Πρά-

σινο Ταµείο και διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηµατο-
δότηση δράσεων πρόληψης, προετοιµασίας για επανα-
χρησιµοποίηση και ανακύκλωσης αποβλήτων από τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε-
σωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζε-
ται η κατανοµή του ποσού, ο τρόπος και η διαδικασία
διάθεσης του ποσού, οι προϋποθέσεις χορήγησης στους
δικαιούχους Ο.Τ.Α. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.

5. Η εισφορά της παραγράφου 1 διατίθεται χωρίς τον
περιορισµό του ποσοστού του δυόµιση τοις εκατό (2,5%)
του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
3889/2010 (Α΄ 182).»

2. Μετά το άρθρο 43 του ν.4042/2012, προστίθεται άρ-
θρο 43Α ως εξής: 

«Άρθρο 43A
Ρυθµίσεις για τον Κανονισµό τιµολόγησης των ΦΟΔΣΑ
και την πληρωµή της περιβαλλοντικής εισφοράς για την

ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονοµίας

1. Η περιβαλλοντική εισφορά του άρθρου 43 του
ν. 4042/2012 συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του
κανονισµού τιµολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), συµπεριλαµβάνεται στο ετή-

σιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέµεται στο σύνο-
λο των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σύµφωνα µε τον κανονισµό τι-
µολόγησης. Στις περιπτώσεις Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού ή των
νοµικών προσώπων αυτών που ασκούν αρµοδιότητες
ΦΟΔΣΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, το
ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 43 συµπεριλαµβά-
νεται στους προϋπολογισµούς αυτών.

2. Η περιβαλλοντική εισφορά υπολογίζεται ανά εξάµη-
νο µε βάση τις πραγµατικές ποσότητες ανεπεξέργαστων
αστικών αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υ-
γειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) λαµβάνοντας υπόψη και τη
µείωση αυτής, ανάλογα µε την πρόοδο υλοποίησης των
προβλεπόµενων έργων των Μονάδων Μηχανικής Βιολο-
γικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) και των εγκα-
ταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων αρµοδιότητας
ΦΟΔΣΑ, σύµφωνα µε την παραγράφου 2 του άρθρου 43
και αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο µέχρι το τέλος του ε-
πόµενου τριµήνου από τη λήξη του εξαµήνου.

3. Έως 15 Απριλίου κάθε έτους οι ΦΟΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού ή τα νοµικά πρόσωπα αυτών που ασκούν αρ-
µοδιότητες ΦΟΔΣΑ σύµφωνα µε το άρθρο 227 του
ν. 4555/2018 (Α΄ 13) υποβάλλουν στη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Ε-
σωτερικών στοιχεία σχετικά µε τον υπολογισµό και την
καταβολή της περιβαλλοντικής εισφοράς του προηγού-
µενου έτους.»

Άρθρο 56
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Ο ν. 4412/2016 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 79Α προ-

στίθενται οι λέξεις «ή αιτήσεων συµµετοχής».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου

92 µετά τις λέξεις «Στις περιπτώσεις αυτές η προσφο-
ρά» προστίθενται οι λέξεις «ή η αίτηση συµµετοχής».

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 92 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

«Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέ-
ρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταλη-
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κτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτή-
σεων συµµετοχής.»

4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 92 οι λέξεις «έως και
δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής των προσφορών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης».

5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι υπεύθυ-
νες δηλώσεις φέρουν υπογραφή µετά την έναρξη διαδι-
κασίας σύναψης σύµβασης.»

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 205Α οι λέξεις «του
έργου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της σύµβασης».

7. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 221Α προστίθεται η φρά-
ση «ή κατά σειρά µειοδοσίας».

8. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
302 η λέξη «προεκτιµώµενης» αντικαθίσταται από τη λέ-
ξη «εκτιµώµενης».

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 327 µετά το πρώτο
εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στα έγγραφα της
σύµβασης µπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική συνυ-
ποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική µορφή, µε τη
χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης µεταξύ
των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν
αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη µορφή. Οι αναθέτο-
ντες φορείς χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ή άλλα ηλε-
κτρονικά µέσα σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης.»

Άρθρο 57
Τροποποιήσεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104)

1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ.
3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 µετά τις λέξεις «Τα
προηγούµενα» προστίθεται η λέξη «δύο».

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 119 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας,
αν το Διοικητικό Συµβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση
εντός της παραπάνω προθεσµίας».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 147 προ-
στίθενται οι λέξεις «ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά ι-
δρύµατα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοι-
κητικό Συµβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύ-
νταξη οικονοµικών καταστάσεων.»

Άρθρο 58
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων των νόµων

4399/2016 (Α΄ 117) και 3908/2011 (Α΄ 8)

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 10 ως εξής: 

«10. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού
σχεδίου, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορί-
ζονται στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του
πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποι-
ηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγ-
χου, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, µαζί

µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων σχε-
τικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό
(50%) υπογεγραµµένες από ορκωτό λογιστή και, όπου α-
παιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της ε-
πένδυσης, πολιτικό µηχανικό, µηχανολόγο µηχανικό ή
άλλης επαγγελµατικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η
αρµόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήµατος
ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως ει-
σηγείται την έκδοση ή µη της σχετικής απόφασης. Στην
περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβο-
λου της παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης
του πενήντα τοις εκατό (50%) µε την ως άνω διαδικασία
υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι α-
παιτούµενες ειδικότητες των επαγγελµατιών που υπευ-
θύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης
σύµφωνα µε τον ν. 4399/2016, οι συνέπειες που επέρχο-
νται σε περίπτωση µη πλήρωσης των προϋποθέσεων πι-
στοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και
κάθε αναγκαία ρύθµιση για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου. Με όµοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώ-
τα του παρόντος και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφο-
ρά.»

2. Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται ανα-
φορά στην υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό  (50%)
του επενδυτικού σχεδίου, αυτή δύναται να πιστοποιείται
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου
16 του ν. 4399/2016.

3. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 1 έχουν ανάλογη ε-
φαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.

Άρθρο 59
Παράταση προθεσµίας αποµάκρυνσης -

Ρυθµίσεις για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής

1. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η προθεσµία αποµάκρυνσης λόγω αλλαγής χρή-
σης γης των νοµίµως υφιστάµενων µεταποιητικών δρα-
στηριοτήτων, η οποία έληξε ή λήγει µέχρι 8.8.2021, πα-
ρατείνεται µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Προκειµένου να
ισχύσει το προηγούµενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να λειτουργούν µέχρι τότε µε εγκεκριµένους περι-
βαλλοντικούς όρους. Μετά την ηµεροµηνία αυτή µε ευ-
θύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουρ-
γία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα µηχανή-
µατα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της ε-
γκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω
αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτό βρί-
σκονται σε εκκρεµότητα, αναστέλλονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω εδάφια µέχρι 8.8.2021. Ως «νόµιµα υφιστάµε-
νες» νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες διαθέτουν
τον απαιτούµενο διοικητικό τύπο λειτουργίας τους σε ι-
σχύ, καθώς και εκείνες, οι οποίες πληρούν όλες τις προ-
ϋποθέσεις για ανανέωση της διοικητικής διαδικασίας για
τη λειτουργίας τους, εκτός από την προϋπόθεση περί
χρήσης γης. Τα προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται
σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε περιοχή, η
οποία καθορίζεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του
ν. 3481/2006 (Α΄ 162).»
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2. Η παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 και το άρ-
θρο 7 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) εφαρµόζονται και για τις
δραστηριότητες που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης
και Διανοµής κατά την έννοια του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 60
Τροποποίηση του ν. 3551/2007 (Α΄ 76)

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 3551/2007 προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρούνται του νόµου οι καταδυτικές εργασίες, για
τις οποίες εφαρµόζεται ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα
µε αριθµό 10, που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ.
3131.1/20/95/95 απόφαση του Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας (Β΄ 978).»

2. Στο άρθρο 7 του ν. 3551/2007 προστίθεται παράγρα-
φος 5 ως εξής: 

«5. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου
3 του άρθρου 3 επιβάλλεται, από την κατά περίπτωση
αρµόδια Λιµενική Αρχή, πρόστιµο από πεντακόσια (500)
έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη συχνό-
τητα και τη βαρύτητα της παράβασης, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).
Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίµου είναι αλλη-
λεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειρι-
στής, ο εφοπλιστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών και
ο πλοίαρχος του πλοίου. Το πρόστιµο επιβάλλεται ανε-
ξάρτητα των προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθε-
σία ποινικών και αστικών ευθυνών κατά την ισχύουσα
νοµοθεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής τα ποσά των προστίµων µπορεί να α-
ναπροσαρµόζονται ως προς το ανώτερο και κατώτερο ό-
ριο.»

Άρθρο 61

1. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, να συνάπτει προ-
γραµµατικές συµβάσεις, µε:
α. Διεθνείς οργανισµούς,
β. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που είναι εγγε-

γραµµένες στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων
ΜΚΟ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 4375/2016, 
γ. το Δηµόσιο και φορείς του δηµόσιου τοµέα της παρ.

6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), δήµους, περι-
φέρειες, συνδέσµους δήµων, δίκτυα δήµων και περιφε-
ρειών, περιφερειακές ενώσεις δήµων, την Κεντρική Ένω-
ση Δήµων Ελλάδος, την Ένωση Περιφερειών,
δ. τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία συ-

νιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι
φορείς, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
στα οποία συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών,
ε. τις δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευ-

σης, την Ένωση Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Α-
ποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., τα
δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και µε τα
κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα, 
στ. τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
ζ. τα πιστωτικά ιδρύµατα και ειδικούς χρηµατοοικονο-

µικούς οργανισµούς.

2.  Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζο-
νται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός, το περιεχό-
µενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων, των
προµηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους,
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων,
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι πόροι
από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες
οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµβασης,
καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκ-
πλήρωση της προγραµµατικής σύµβασης λειτουργικών
εξόδων, καθώς και οι λεπτοµέρειες καταβολής τους. Για
την εκπλήρωση του σκοπού της προγραµµατικής σύµβα-
σης, κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει συγκεκριµένο α-
ντικείµενο µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις. Επίσης, ορί-
ζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της
και οι αρµοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του
συµβαλλόµενου που παραβιάζει τους όρους της προ-
γραµµατικής σύµβασης.

3. Η χρηµατοδότηση των παραπάνω προγραµµατικών
συµβάσεων µπορεί να γίνεται από τον Τακτικό Προϋπο-
λογισµό, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µέσω
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή προγραµµά-
των που χρηµατοδοτούνται αµιγώς από εθνικούς πό-
ρους, καθώς και από τους προϋπολογισµούς των συµ-
βαλλόµενων φορέων.

4. Με τις προγραµµατικές συµβάσεις συµφωνείται ο
συντονισµός των ενεργειών των διαφόρων συµβαλλοµέ-
νων µερών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η υλοποίηση της
αποστολής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, κατά το µέρος, ιδίως, που αφορά, την επιτάχυνση
έκδοσης αδειών διαµονής µείζονος ενδιαφέροντος για
την οικονοµική ανάπτυξη, τη διασφάλιση ικανοποιητικών
συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χω-
ρών, τη σύνταξη και εφαρµογή προγραµµάτων ένταξης
στην τοπική κοινωνία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και µεταναστών.

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται η δια-
δικασία και οι όροι δηµοσιότητας της σύναψης προγραµ-
µατικών συµβάσεων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.

Άρθρο 62
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4540/2018 ( Α΄ 91)

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4540/2018 η φράση «του Διευθυντή της Υπηρεσίας Α-
σύλου» αντικαθίσταται µε τη φράση «του Υπουργού Με-
ταναστευτικής Πολιτικής».

Άρθρο 63
Συγκρότηση των Λιµενικών Επιτροπών 

των Λιµενικών Ταµείων

Το άρθρο 2 του β.δ. της 14/19 Ιανουαρίου 1939 (Α΄ 24)
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Λιµενικές Επιτροπές των Λιµενικών Ταµείων
που λειτουργούν σε επίπεδο νοµού, εκείνων που έχουν
έδρα την έδρα του νοµού, καθώς και των λοιπών Λιµενι-
κών Ταµείων συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελούνται α-
πό τα εξής µέλη:
α) τον Προϊστάµενο της οικείας Λιµενικής Αρχής, ως

Αντιπρόεδρο,
β) τον Προϊστάµενο της οικείας Τελωνειακής Αρχής,
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γ) έναν (1) κάτοικο της έδρας του νοµού και δύο (2)
κατοίκους του νοµού, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του
Ταµείου, που ορίζονται ως µέλη από τον Υπουργό Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής µαζί µε τους αναπληρω-
τές τους και είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι του Δηµοσίου ή υ-
πάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και πτυ-
χιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή κάτοχοι ισότιµου
τίτλου της αλλοδαπής, µε πιστοποιητικό αναγνώρισης α-
πό το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από-
φοιτοι Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Έ-

νωσης Δήµων (Π.Ε.Δ.) ή του οικείου δήµου αντίστοιχα, ο
οποίος προτείνεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε-
ταξύ τεσσάρων (4) προσώπων που υποδεικνύονται από
την ολοµέλεια της οικείας Π.Ε.Δ. ή τον οικείο δήµο αντί-
στοιχα,
ε) έναν (1) αντιπρόσωπο του οικείου Εµπορικού Επιµε-

λητηρίου, ο οποίος προτείνεται µαζί µε τον αναπληρωτή
του από τη Διοίκησή του. Αν η έδρα του Εµπορικού Επι-
µελητηρίου δεν συµπίπτει µε την έδρα του Λιµενικού Τα-
µείου, αλλά βρίσκεται σε άλλη πόλη του ίδιου νοµού, τα
µέλη αυτά υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συµβούλιο
του Εµπορικού Επιµελητηρίου του νοµού. Σε περίπτωση
που δεν υφίσταται Εµπορικό Επιµελητήριο στον νοµό,
τότε τα µέλη αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και επιλέγονται µεταξύ των ε-
µπόρων της έδρας του Λιµενικού Ταµείου,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Εργατικού Κέ-

ντρου µε τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη
Διοίκησή του,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Σωµατείου Ναυτι-

κών Πρακτόρων, µε τον αναπληρωτή του που υποδει-
κνύεται από τη Διοίκησή του, 

2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστική
πράξη, που αντίκειται στις ρυθµίσεις του παρόντος κα-
ταργείται. Οµοίως, καταργείται η κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Προεδρίας της Δηµοκρατίας και Εµπορικής
Ναυτιλίας αριθµ. 4121.9/22/1990 (Β΄ 811).

3. Η θητεία των Λιµενικών Επιτροπών, που λειτουρ-
γούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει στις
31 Δεκεµβρίου 2019. Οι νέες Λιµενικές Επιτροπές συ-
γκροτούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
για τριετή θητεία.»

Άρθρο 64
Σύναψη συµβάσεων παραχώρησης µεταξύ λιµενικών

και δηµοτικών λιµενικών ταµείων
και τρίτων - επενδυτών

1. Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάτα-
ξης, η σύναψη Συµβάσεων Παραχώρησης µεταξύ Λιµενι-
κών ή Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων και τρίτων-επενδυ-
τών, για την παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευ-
σης τµηµάτων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των
λιµένων δικαιοδοσίας των Ταµείων, για σκοπούς που
σχετίζονται µε την εκ µέρους των τρίτων άσκηση επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παρο-
χής λιµενικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, µε εξαί-
ρεση την Ακτοπλοΐα.

2. Οι Συµβάσεις της προηγουµένης παραγράφου συνά-
πτονται, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία που διεξά-

γουν τα Λιµενικά και Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, σύµφω-
να µε την κείµενη νοµοθεσία, µετά από απόφαση της Δι-
οίκησής τους, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
στην περίπτωση των Κρατικών Λιµενικών Ταµείων και α-
πό τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής και Εσωτερικών, στην περίπτωση των Δη-
µοτικών Λιµενικών Ταµείων. Η έκδοση ρητής εγκριτικής
πράξης δεν απαιτείται µετά την άπρακτη παρέλευση ε-
νενήντα (90) ηµερών από την εποµένη της υποβολής της
παραπάνω απόφασης στον αρµόδιο Υπουργό. Στην από-
φαση της Παραχώρησης καθορίζεται το ελάχιστο οικο-
νοµικό αντάλλαγµα για τη χρήση των παραχωρούµενων
χώρων και δραστηριοτήτων, το οποίο προκύπτει από
χρηµατοοικονοµική µελέτη που διενεργείται από ανε-
ξάρτητο εκτιµητή/ εµπειρογνώµονα, που ορίζει το Τα-
µείο. Επίσης καθορίζεται η χρονική διάρκεια, καθώς και
οι λοιποί όροι της Παραχώρησης. Οι Συµβάσεις του πρώ-
του εδαφίου συνάπτονται µεταξύ του επενδυτή που ανα-
δείχθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία και του Λιµενι-
κού ή Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, νοµίµως, εκπροσω-
πούµενου και περιλαµβάνουν τους όρους της Παραχώ-
ρησης που καθορίσθηκαν µε την απόφαση της Διοίκησης
που εγκρίθηκε σιωπηρά ή ρητά από τους συναρµόδιους
Υπουργούς.

3. Το προβλεπόµενο στη Σύµβαση οικονοµικό αντάλ-
λαγµα της Παραχώρησης δύναται να υπερβαίνει το ελά-
χιστο που εγκρίθηκε µε την απόφαση της Παραχώρησης
της παραγράφου 2, εισπράττεται στο σύνολό του από το
Λιµενικό Ταµείο και αποτελεί οικονοµικό πόρο του.

4. Η χρονική διάρκεια της Σύµβασης Παραχώρησης
δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40) έτη. Μετά την πάροδο
του συµβατικού χρόνου διάρκειας της Σύµβασης Παρα-
χώρησης, µε την σύµφωνη γνώµη των συµβαλλοµένων,
και εφόσον έχει συµπεριληφθεί στην Προκήρυξη και την
Σύµβαση σχετικός όρος, είναι δυνατή η παράταση της
χρονικής διάρκειας της Σύµβασης Παραχώρησης µε
τους ίδιους όρους, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερ-
βαίνει τα δέκα (10) έτη.

5. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης για την παρα-
χώρηση του συνόλου της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης
λιµένα, δικαιοδοσίας των Λιµενικών και Δηµοτικών Λιµε-
νικών Ταµείων, ούτε η παραχώρηση του συνόλου των λι-
µενικών υποδοµών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των
οποίων τη χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευση ασκούν
τα Ταµεία ως φορείς διαχείρισης των Λιµένων.

6. Στις Συµβάσεις Παραχώρησης που συνάπτονται δυ-
νάµει του παρόντος, εφαρµόζονται τα άρθρα 108 και
112, πλην του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1, καθώς και τα άρθρα 113, 114 και 124 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

7. Η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.) ασκεί κάθε άλ-
λη αρµοδιότητα που είναι συναφής µε τις συµβάσεις που
συνάπτονται, σύµφωνα µε το παρόν και δεν έχει ρητά α-
πονεµηθεί σε άλλον φορέα.

8. Οι συµβάσεις παραχώρησης της παραγράφου 1 υπό-
κεινται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, αναλογικά εφαρµοζοµένης της παρ. 4 του άρ-
θρου 9 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

9. Από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου εξαιρού-
νται λιµένες ή τµήµατα λιµένων που αξιοποιούνται από
το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
µοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.).
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Άρθρο 65
Μοριοδότηση εµπειρίας σε εκτελούµενες εργασίες σε
υποβρύχια και πολεµικά πλοία του Πολεµικού Ναυτικού

Για τις διαδικασίες πρόσληψης µόνιµου πολιτικού προ-
σωπικού προς κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άµυνας που διενεργούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28), συ-
ντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους µε ε-
µπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εµπειρία. Η κατάταξη
όλων των υποψηφίων, εχόντων και µη εχόντων εµπειρία,
γίνεται µε βάση τη βαθµολογία τους σε όλα τα βαθµολο-
γούµενα κριτήρια. Το σύνολο της µοριοδοτούµενης ε-
µπειρίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους ογδόντα τέσσε-
ρις (84) µήνες, ως ακολούθως:
α. Η εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντι-

κείµενο της θέσης µοριοδοτείται µε επτά (7) µονάδες ανά
µήνα και συνολικά µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.
β. Ειδικά η εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την παρο-

χή υπηρεσιών κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 97) µοριοδοτείται µε είκοσι (20)
µονάδες ανά µήνα για τους πρώτους τριάντα έξι (36) µή-
νες και µε επτά (7) µονάδες για κάθε επόµενο µήνα µέχρι
τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.

Άρθρο 66

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο νόµος αυτός, όπως ισχύει σήµερα, εκτός από τις
διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφος 1, 14 παράγραφοι 3
έως 10, 15, 16 παράγραφοι 5 και 7 έως 9, 18 παράγραφος
1, 19 έως 22, 23 παράγραφοι 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, ε-
φαρµόζεται ανάλογα, µε τις ειδικές ρυθµίσεις που προ-
βλέπονται στις επόµενες παραγράφους του άρθρου αυ-
τού και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς όλων των Κλά-
δων και βαθµών των Ενόπλων Δυνάµεων, ως και των Κοι-
νών Σωµάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 30Γ του
ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Δέκα ή περισσότερες ενώσεις της περίπτωσης α΄
µπορούν να συστήσουν Οµοσπονδία, η οποία αποτελεί
δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εν ενερ-
γεία στρατιωτικών.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 30Γ του
ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθµιων σωµα-
τείων και τα συνέδρια των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων συγκαλούνται, υποχρεωτικά, σε µη ερ-
γάσιµες ηµέρες και ώρες.»

4. Η παρ. 7 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Το σύνολο των µελών της διοίκησης των δευτερο-
βάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εν ενεργεία
στρατιωτικών δεν µετατίθενται, για όσο χρόνο διαρκεί η
θητεία τους στη διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνω-
σης, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια τα µέλη ή αν αυτό κρι-
θεί αναγκαίο, κατόπιν προαγωγής ή αµετάκλητης απόφα-
σης επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής. Για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, τα µέλη της διοίκη-
σης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εν ενεργεία
στρατιωτικών, λαµβάνουν τις συνδικαλιστικές άδειες,
σύµφωνα µε το άρθρο 17. Όσοι δικαιούνται τις ανωτέρω
άδειες ενηµερώνουν εγγράφως τον Διοικητή της Μονά-

δας, στην οποία υπηρετούν, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέ-
ρες πριν από την έναρξη της άδειας. Αν η σύγκληση των
οργάνων, στα οποία συµµετέχουν, λαµβάνει χώρα εκτά-
κτως, ενηµερώνουν αµελλητί τον Διοικητή. Τα µέλη της
διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων απολαµβά-
νουν πλήρη προστασία έναντι κάθε είδους δίωξης, λόγω
της συνδικαλιστικής τους δράσης. Ο χρόνος της θητείας
του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα στις ανωτέρω
ενώσεις λογίζεται ως χρόνος διοίκησης-ειδικής υπηρε-
σίας, σύµφωνα µε τον ν. 3883/2010.»

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 8
του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 µπο-
ρούν να γίνουν µέλη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτι-
κών Οργανώσεων και Οργανισµών.»

6. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 8 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίστανται
ως εξής:

«Τα Διοικητικά Συµβούλια των πρωτοβάθµιων ενώσεων
απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβληµάτων τους, το-
πικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους
Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων
όπου ευρίσκεται η έδρα των σωµατείων και στις δευτερο-
βάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 4. Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας και στους Αρχη-
γούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάµεων α-
πευθύνονται µόνο οι δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις του προηγούµενου εδαφίου.»

7. Η παρ. 9 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Οι δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 µπορούν να διατη-
ρούν ιστοσελίδα και σελίδες σε µέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, για την επίτευξη των σκοπών τους, µέσα από τις ο-
ποίες προβάλλονται τα πρωτοβάθµια σωµατεία µέλη
τους, για κάθε δραστηριότητά τους.»

8. Η παρ. 11 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«11. Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ οφείλουν να παραχωρή-
σουν κατάλληλο χώρο, προκειµένου να λειτουργούν οι
δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 4.»

9. Η παρ. 12 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«12. Οι συνδροµές των µελών των πρωτοβάθµιων σω-
µατείων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε απόφαση
των Διοικητικών Συµβουλίων των δευτεροβάθµιων συνδι-
καλιστικών οργανώσεων της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 4, στις οποίες ανήκουν τα εν λόγω σωµατεία, πα-
ρακρατούνται από τη µισθοδοσία αυτών, µέσω των οικεί-
ων οικονοµικών µισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επι-
τελείων, στους οποίους διαβιβάζονται, µε µέριµνα του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της οικείας δευτεροβάθµιας συνδι-
καλιστικής οργάνωσης, ονοµαστικές καταστάσεις των
µελών των πρωτοβάθµιων σωµατείων, που ανήκουν σε
αυτές. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού των συνδροµών του
προηγούµενου εδαφίου αποδίδεται σε τραπεζικούς λο-
γαριασµούς των πρωτοβάθµιων σωµατείων και τα δύο
τρίτα (2/3) σε τραπεζικούς λογαριασµούς των οικείων
δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.»

10. Η παρ. 13 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικα-
θίσταται ως εξής:
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«13. Οι δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, πέραν των οργά-
νων της, που είναι το Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το
Διοικητικό Συµβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Ε-
κτελεστική Γραµµατεία, οφείλουν να συγκροτούν Πει-
θαρχικά Συµβούλια, ενώπιον των οποίων παραπέµπεται
κάθε ένωση µέλος τους, που παραβιάζουν τον παρόντα
νόµο και το καταστατικό της οικείας δευτεροβάθµιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τα καθήκοντα του Πειθαρ-
χικού Συµβουλίου µπορούν να ανατεθούν και στο Διοικη-
τικό Συµβούλιο ή άλλο ειδικό όργανο, που συστήνεται γι’
αυτόν τον σκοπό. Οι πειθαρχικές ποινές που µπορούν να
επιβληθούν στα πρωτοβάθµια σωµατεία από την οικεία
δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση είναι:
α. η έγγραφη επίπληξη,
β. η προσωρινή διαγραφή από µέλος των δευτεροβάθ-

µιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, µέχρι δώδεκα (12)
µήνες. Το πρωτοβάθµιο σωµατείο που διαγράφεται προ-
σωρινά αποστερείται των προνοµίων της παραγράφου 7,
για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή διαγραφή.
Η πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης επιβάλ-

λεται µε απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ενώ η
πειθαρχική ποινή της προσωρινής διαγραφής επιβάλλε-
ται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ενώπιον
του οποίου καλείται εγγράφως και επί αποδείξει να πα-
ρευρεθεί ο νόµιµος εκπρόσωπος του πρωτοβάθµιου σω-
µατείου. Μετά την πάροδο του διαστήµατος της προσω-
ρινής διαγραφής το πρωτοβάθµιο σωµατείο µπορεί να ε-
πανέλθει στην οικεία δευτεροβάθµια συνδικαλιστική έ-
νωση, µε σχετική αίτησή του. Η αίτηση εξετάζεται στο
πρώτο επόµενο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το οποίο
είτε τη δέχεται, αν έχουν εκλείψει οι λόγοι της προσωρι-
νής διαγραφής, είτε παρατείνει αιτιολογηµένα την προ-
σωρινή διαγραφή για δώδεκα (12) ακόµα µήνες, µετά
την πάροδο των οποίων, το πρωτοβάθµιο σωµατείο επα-
νεγγράφεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά στην οικεία
δευτεροβάθµια συνδικαλιστική ένωση.»

11. Η παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«15. Η εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθµιων σωµα-
τείων και των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, καθώς και
των αντιπροσώπων για τα συνέδρια των οργανώσεων γί-
νεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαµβάνο-
νται όλοι οι υποψήφιοι, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά
και σύµφωνα µε τις διαδικασίες αρχαιρεσιών, που προ-
βλέπονται στα καταστατικά τους.»

12. Η παρ. 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«17. Ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθµια
συνδικαλιστική οργάνωση της περίπωσης β΄ της παρα-
γράφου 4, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπη-
ρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέ-
δριο κάθε δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης,
συµµετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συµβούλια
Μεταθέσεων του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, εξαιρουµέ-
νων των Συµβουλίων Ανωτάτων.»

13. Η παρ. 18 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«18. Ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθµια
συνδικαλιστική οργάνωση της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 4, ο οποίος κατέχει οργανική θέση εσωτερικού,
υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το
συνέδριο κάθε δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργά-
νωσης, συµµετέχει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συµβού-
λιο του αντίστοιχου Μετοχικού Ταµείου και των υπ’ αυ-
τών λογαριασµών.». 

Άρθρο 67

Στο άρθρο 8 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), προστίθεται
παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Όσοι διαγράφονται από µία (1) στρατιωτική σχολή,
λόγω αποτυχίας τους κατά την εκπαίδευση, δεν έχουν υ-
ποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης που προβλέπε-
ται στις προηγούµενες παραγράφους. Για την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για τη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων και τη Σχολή Αξιωµατικών
Νοσηλευτικής, ως αποτυχία κατά την εκπαίδευση νοεί-
ται η αποτυχία κατά τη στρατιωτική εκπαίδευση.»

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 και εφό-
σον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις,
ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η ισχύς του άρθρου 39 αρχίζει µε την έναρξη ισχύος
του διατάγµατος που εκδίδεται, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 48.

3. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει µε την έναρξη ισχύος
του διατάγµατος που εκδίδεται, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 5 του άρθρου 48.
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